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 المستخلص

استهدفت هذه الدراسة التعرف على تداعيات فيروس كورونا على بعض أهداف التنمية المستدامة، من خالل ابراز اآلثار      

من خالل  محافظتي كفر الشيخ، وسوهاج ، مصر وذلكالناتجة لهذه الجائحة على االبعاد االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ب

لبعض جوانب فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة، التعرف على مدى وعي المبحوثات  وهي: مجموعه من االهداف الفرعية

 لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة،تحديد العالقة بين مستوى اتباع المبحوثات 

 كأبعاد للتنمية المستدامةالثالثة  تحديد العالقة بين مستوى تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من االبعاد

التعرف على الفروق بين متوسطي درجة اتباع ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ، وومحافظتي الدراسة

، والتعرف على الفروق بين متوسطي درجة تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من االبعاد ومحافظتي الدراسة

عاد للتنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة. تم اختيار مركز بيال بمحافظة كفر الشيخ ومركز دار السالم بمحافظة الثالثة كأب

قرية من حيث عدد المصابين بكل مركز اثناء فترة جمع بيانات االستبيان: فكانت  أكبراختيار  عشوائية، وثمسوهاج بطريقة 

 (.022بمركز دار السالم حيث بلغ اجمالي العينة ) وقرية النغاميش بيال،قرية كفر العجمي بمركز 
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اختالف معنوي في متوسط درجات اتباع المبحوثات لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من  وكانت أبرز النتائج وجود 

االثار وجود اختالف معنوي في متوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض والفيروس عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل الدراسة، 

توصي الدراسة بإجراء المزيد من . والناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي فقط عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل الدراسة

الدراسات واألبحاث االجتماعية في مجال ادارة االزمات الصحية الطارئة على مستوى الوجهي القبلي والبحري لمواجهة اي 

 ثر على تحقيق اهداف التنمية المستدامة. مخاطر تضر بحياة المواطن وتؤ

  91-كوفيد ،آثار، تنمية مستدامة احترازية،كورونا، احتياطات  جائحة :الكلمات االفتتاحية
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Abstract 

This study aimed to identify the repercussions of the Corona virus (COVID-19) on some 

sustainable development goals, by highlighting the resulting effects of this pandemic on the 

economic, social and educational dimensions at Kafr El-Sheikh, and Sohag Governorates,  

Egypt, a random method, through some sub-objectives  as following: Identifying the extent of 

the respondents  female awareness of some aspects of the Corona virus, determining the 

relationship between the level of respondents’ adherence to some precautionary precautions to 

prevent the COVID-19. Determining relationship between the level of the respondent's 

awareness for consequences of COVID-19 on three dimensions of sustainable development at at 

Kafr El-Sheikh, and Sohag Governorates. Recognize the differences between average degree of 

follow-up some precautions to protection from COVID-19 in study area. Beyla district, Kafr El-

Sheikh Governorate and Dar Al-Salam district, Sohag Governorate were selected, and then the 

largest village in terms of the number of infections in each district was determined During collect 

questionnaire data period: Kafr Al-Ajmi village,  Bella district, and El-Naghamesh village, Dar 

Al-Salaam district, total sample amounted to (200) respondents. 
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 Results showed a relationship as well as a significant difference in average scores of the 

respondents following some precautionary precautions to prevent the virus when classified 

according to the governorates under study. Study recommends conducting more social research 

studies and emergency health crisis management field at Upper and Lower Egypt to confront any 

risks may be harmful with citizen life and affect achievement of sustainable development goals.  

Keywords: Corona Pandemic, Precautionary Procedures, Effects, Sustainable Development, 

COVID-19 

 

  والمشكلة البحثية المقدمة. 1

ضي: جائحة سريعة االنتشار، تزهق أرواح البعض ماتواجه دول العالم بأسره اليوم جائحة لم يسبق لها مثيل خالل القرن ال     

للبعض األخر. فعلى الرغم من أنها وليدة أزمة صحية، اال أن لها في الواقع وقعا أكبر من  واالقتصادية االجتماعيةوتدمر الحياة 

ل في العديد من ذلك. فهي كارثة إنسانية واجتماعية تسفر عن تغيرات وتحوالت تشل القلب النابض للمجتمع. وكما هو الحا

 تحديا غير مسبوق في دولة مصر يفضي إلى خسائر صحية واجتماعية واقتصادية91-حول العالم، تشكل جائحة كوفيدالبلدان 

   مهولة.جسيمة بدأت بالفعل تترتب عنها عواقب تاريخية  وتعليميه

ته وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعيا" 91كوفيد  تغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "في ضوء ال     

على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة  االقتصادية واالجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة

الق التام اإلغ العزل والحجر الصحي، التباعد االجتماعي، المنع من السفر، تمثلت في " من اإلجراءات والتدابير االحترازية

على  سلبًا" انعكس  المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة لجميع مؤسسات الدولة :

القتصادية اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة ا

 جميع دول العالم. كما طالت واالجتماعية، طالت مصر،

باالستنفار والعمل على ومنذ إعالن منظمة الصحة العالمية أن فيرس كورونا يعتبر جائحة عالمية، قامت جميع دول العالم       

س وعالج المصابين، ومن هنا كان البد من التأكيد على الدور الوقائي والعالجي لتقليل من المخاطر والوقاية من الفير

، بل هي أزمة لها العديد من االبعاد ، فهي ليست مجرد أزمة صحية عالميةالناتجة عن االصابة بفيروس كوروناواالضرار 

   المستدامة.االقتصادية واالجتماعية فمن المؤكد ان يكون لهذه االزمة تأثير عميق وسلبي على اهداف التنمية 

اقتصادية واجتماعية ستظهر حية فهو عبـاره عن أزمة سياسية وبكثير من مجرد أزمه ص أكبرومن المعروف أن هذا الوباء     

  ) ٠٢٠٢ ،آثاره لعقود قادمة )غبريـسوس

ففي ظل انتشار ، فعلى الرغم من أن فيروس كورونا المستجد يصيب الرجال والنساء إال أن النساء أكثر تضررا من الرجال     

قابلية  أكثرعامـة وفى مصر بصفة خاصة إلى ظروف تجعلها ة المرأة في المنطقة العربية بصف تتعرض ٩١جائحة كوفيد 

 . ل اغلبيه العاملين بالقطاع الصحيلإلصابة بفيروس كورونا المستجد لمجرد أنها تشك
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وفى هذا الصدد يشير تقرير صادر عن المجلس القومي للمرأة إلى أن الطبيبات والممرضات كن في الصفوف األماميـة 

من طاقم التمريض % ٩،١٩مـن األطبـاء البـشريين و% ٠،،٠اية األزمة حيث تشكل النساء منذ بد ٩١ضد كوفيد للمعركـة 

من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق  % ١،،٩الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة، باإلضافة إلـى أنهـا تشكل 

عملهن عن الضغط الهائل لتحقيق التـوازن بـين  العالجية في القطاع الخاص، وهذا يعرضهن لخطر اإلصابة بالفيروس فضال

، ومن ناحية أخرى تعانى النساء في ظل هذا مـن ناحية( ٠٢٠٢،المجلس القومي للمرأةأجر واألدوار األخرى بدون أجر)ب

ا أو الحجر الصحي من زيـادة أعبـاء العمـل الموكل لهن السيما العامالت منهن في القطاعات التي استمرت في العمل حضوري

عن بعد مع تزايد األشغال المنزلية بسبب إغالق رياض األطفال والمدارس والتدابير الـصحية الصارمة الواجب اتخاذها وما 

 ) .  ٠٢٠٢)هيئة األمم المتحدة للمرأة،ينتج عن ذلك من تغيرات علي نمط حياة األسرة 

آثـار جائحـة كورونا المستجد نظرا ألنهن يشكلن نسبة ، النساء هن األكثر عرضه للمعاناة من ومن المنظور االقتصادي    

وهما نظامين لكسب الدخل يرجح أن يتم التخلي عنهما خالل  ،كبيرة من العاملين بالقطاع غير الرسمي وبنظـام الدوام الجزئي

الصدد أظهرت دراسة وفى هذا  (٠٢٠2يا ) صندوق األمم المتحدة للسكان، األزمات مثل أزمة جائحة كورونا التي نمر بها حال

م والخاص والعمل حـول تأثير الجائحة على النساء العامالت بالقطاعات العا( ٠٢٠٢قامت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية )

من %٨٥من النساء العامالت تضررن بسبب الجائحة سواء بفقد عملهن أو بانخفاض أجورهن، حيث أن  %48اليومي إلى أن

من النساء اللواتي احتفظن بعملهن خالل % ١٩لدراسة فقدن وظائفهن على خلفية أزمـة كورونـا، بينما السيدات العامالت عينة ا

األزمـة انخفـضت أجـورهن، أمـا العامالت بأجر يومي هن األكثر تضررا من أزمة كورونا حيث بلغـت نـسبة تـضررهن 

للمرأة أن انتشار فيروس كورونا  ) ٠٢٠٢القومي )يؤكد تقرير صادر عن المجلس . وسواء بفقد األجر أو انخفاضه% ٩٢٢

، ويحتمل زيادة ية خاصة في القطاعات غير الرسميةالمستجد يشكل تهديدا خطيرا لمشاركة المرأة في األنشطة االقتصاد

 يـر الزراعيةمـن إجمـالي العمالـة غ% ٢،،١من النساء معيالت، % ٩،٩٥الفجوات بين الجنسين فـي سبل العيش حيث أن 

يعملن في قطاع % ١،،من عمالة اإلناث في أعمـال هشة، كما أن % ١،١١ائف غير رسمية، و لإلناث يعملن في وظ

   ( .٠٢٠٢)المجلس القومي يعملن في القطاع الخدمي  % ٥،٨١مـن اإلنـاث يعملـن فـي الزراعة و% ١١،،الصناعات، و 

ضد النساء  الناجمـة عنـه إلـى ارتفاع معدالت العنف األسرى ، أدى الحجر الصحي والتوتراتعلي الصعيد االجتماعيو    

 W H،٠٢٠٢سيدات علي مستوى العالم تعرضن إما للعنف الجسدي أو الجنسي )  3 ، فواحدة من كلوالفتيات خالل الجائحة

O  (  من النساء % ١١والتي أظهرت أن   )٠٢٠٢) المرأة المصريةويؤكد علي ذلك الدراسة التي قامت بها مؤسسة قـضايا

والجنسي النساء المعنفات قبل كورونـا قـد زاد العنـف النفـسي   من % ١٢تعرضن للعنف األسري فـي ظل جائحة كورونا، و

أيضا أشارت دراسة للمجلس القومي للعنف ألول مرة فـي ظـل الجائحة. تعرضن   من النساء %٠،، وضدهن في ظل الوباء

( إلى تعرض النساء لضغوط ٠٢٠٢بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز بصيرة لبحوث الراي العام )للمرأة 

أفـراد األسـرة بالفيروس، والقلق  أحداب والخوف من أن يصاب الل جائحة كورونا كالتوتر واالكتئوتـأثيرات نفـسية شديدة خ

)هيئة األمـم  .المستجدلألسرة عمله نتيجـة لزيادة تفشي فيروس كورونا من أن ينخفض دخل األسرة أو يفقد العائل الرئيسي 

 .(٠٢٠٢المتحـدة للمرأة، 
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في مختلف  الخصوص وجهوبالمناطق الريفية على المجتمع بأجمعه ثيق آثار هذه الجائحة على فهم وتو محاولةجد أن فن       

القطاعات فة على جميع ، ويبين انعكاسات هذه األواالقتصادية واالجتماعيةالتعليمية  0232التنمية المستدامة مجاالت يادين وم

تقلصا حادا بسبب النشوب السريع لهذه  االقتصاديمعدالت التصاعدية للنمو لما حدث لجتمع. إذ ملوكافة شرائح ا االقتصادية

وعلى بلدان اللعديد من العالم وفي ا مستويات البطالة والفقر بشكل كبير في جميع أنحاءب ارتفاع حدث ايضاكما  الجائحة.

ا الوباء بشكل خاص على الفئات زمة. ويؤثر هذالسلبية لهذه األثار ، نظرا لتعرضها الكبير لآلالخصوص الريف المصري

عاقة، وتعاني اال يالسن والنساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوجتمع، بما في ذلك الفقراء وكبار ملالضعيفة في ا االجتماعية

جراء إجراءات حظر التنقل،  -ترتبة عنهاملير من هذه الجائحة ومن العواقب ابشكل كباألسر الذين يسكنون المناطق الريفية 

هذا م لذا اهت .والتعرض للخطر، والتحيز والتعصب ضمن أمور أخرى ،ص االمكانياتنقوقلة فرص العمل، والصراعات، 

 الريفية  باألسرالتنمية المستدامة ف بعض أهداعلى  بدراسة أثر فيروس كورونا البحث

وهـى تفـشي وبـاء فيروس كورونا  متواجدةفانطلقت الدراسة الحالية من الحالة التي اجتاحت العالم بأسره ومازالت       

، ذلك الوباء الذى بدأ بعدد محـدود مـن األشـخاص المصابين والوفيات ثم انتشر سريعا عبـر القـارات ٩١المستجد كوفيد 

أسفرت عن إجراءات وتدابير وصفها تقرير مشترك بين منظمـة  (Health World Organization2019 ) ليـصبح جائحة

والصين بأنها من أكثر الجهود سرعة وقوة وصرامة اتخذت الحتواء الوباء في التاريخ، فتعطلت المدارس الصحة العالمية 

والجامعات وأماكن العمل وأغلقت المطارات، ومنع االنتقـال بين الدول وتوقفـت التبـادالت التجاريـة، وأُلغيت الفعاليات 

 .اضية والثقافية العالمية والمحلية  الري

الجوانب من ناحية تعتبر ضمان اساسي لالقتصاد ولالستقرار االسري  الن التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ونظرا     

في الحاضر والمستقبل، فمن هنا اهتم هذا البحث  لألجيالولضمان حياه افضل واالجتماعية التعليمية والصحية والتعليمية 

من خالل ابعادها الثالثة ) البعد االقتصادي،  الريفية لألسرالمستدامة  ةالتنمي اهدافبدراسة اثر فيروس كورونا على بعض 

  . البحث بمنطقتي البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
 

 اهداف الدراسة. 1.1

التنمية المستدامة، من خالل ابراز اآلثار  بعض أهدافكورونا على  فيروس تداعيات التعرف على تهدف الدراسة إلى     

 . وذلك من خالل مجموعه أهداف فرعية وهي:االقتصادية واالجتماعية والتعليمية االبعادلهذه الجائحة على الناتجة 

 لبعض جوانب فيروس كورونا بمحافظتي الدراسة.  التعرف على مدى وعي المبحوثات   -9

محافظتي ورونا وترازية للوقاية من فيروس كلبعض االحتياطات االحالمبحوثات  اتباعتحديد العالقة بين مستوى  -0

 .الدراسة

تحديد العالقة بين مستوى تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي،  -3

 .محافظتي الدراسةوكأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد التعليمي(

المبحوثات ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس  اتباعالتعرف على الفروق بين متوسطي درجة  -8

 الدراسة.ومحافظتي 



 
 

  
 

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

التعرف على الفروق بين متوسطي درجة تأثر المبحوثات ببعض اثار فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي،  -5

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
 

  االهمية التطبيقية. 1.1

كورونا للحد من مخاطر المرض المنتشر نتيجة  لفيروستكمن أهمية هذا البحث في تحديد االحتياطات االحترازية       

تنمية لكأبعاد ل(  والتعليمي االقتصادي، االجتماعي) االبعاد الثالثة على الفيروسد تأثيرات الى تحدي باإلضافةالفيروس، 

، في ظل عدم وجود اهتمام كامل في غالبية المناطق الريفية بعنصر الصحة وعدم 0232المستدامة وتحقيق أهدافها االنمائية 

دخل االسر بصفة عامة والريفية بصفه على ثر اوجود رؤية واضحة لجميع الريفيات فيما يخص التعليم عن بعد، وكل منهم له 

  .ككل وتنمية المجتمعوحيث ان توقف عجلة االنتاج تؤثر بشكل كلي على اقتصاد البلد النتاج على اخاصة مما يؤثر بشكل سلبي 

 

 النظري . اإلطار1

نجد تأثيرات جائحة كورونا وعمليات اإلغالق االقتصادي أكثر من تضرر بها الفقراء في أنحاء العالم، وتعتبر المثيل لها      

لن نراها سابقا، كما انها  ومشاكل ألضرار مما يؤدي، إلى جهود كبيرة الحتوائه ل يحتاجفي العصر الحديث، وهو أمر بالفع

، خاصة أن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لوباء هذا الوباء ناجمة عنالتحديات لفي التصدي لحديثة تتطلب استخدام سياسات 

ستقيد حركتها المالية  والبطالة وما غير ذلكديون ال نتيجة، مما سيعرض الدول النامية لضغط اقتصادي طويلة االمد"كورونا" 

  والنقدية.

واآلثار االقتصادية للجائحة بالغة الحدة في االقتصادات الصاعدة حيث كشفت حاالت فقدان الدخل الناجمة عنها عن أوجه       

، أصبح من الواضح أن 0202ي عام الهشاشة االقتصادية التي كانت قائمة من قبل، بل زادت من تفاقمها. فمع انتشار الجائحة ف

جانباً كبيراً من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهالً لتحمل صدمة تصيب الدخل من حيث طول أمدها واتساع نطاقها. 

من األسر في االقتصادات   %52وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل األزمة، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 

 صاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى االستهالك األساسي نفسه ألكثر من ثالثة أشهر في حالة فقدان الدخلال

وكان جزء كبير من  ،يوماً من النفقات 55وبالمثل، لم تغط االحتياطيات النقدية لدى الشركات متوسطة الحجم سوى أقل من 

االقتصادات الصاعدة مثقالً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المستدامة قبل وقوع القطاع العائلي وقطاع الشركات في 

األزمة، وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير الصحة العامة إلى انخفاض حاد في 

    (.0200الدولي،  )البنك .دخل األسر وإيرادات الشركات

أي نسبة  -( يمكن أن تتسبب في زيادة فقر التعلُّم 91-كما قال البنك الدولي إن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد       

في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. جاء ذلك  %02إلى نحو  -األطفال في سن العاشرة الذين ال يستطيعون قراءة نص بسيط 

ريباً يشير فيه إلى أن هذا االرتفاع يُعزى إلى طول فترة إغالق المدارس، في تحليل أولي ورد في تقرير جديد سيصدر ق

وضعف نواتج التعلُّم، على الرغم من الجهود الحكومية لتوفير التعليم عن بعد. ففي كثير من هذه البلدان، أُغلقت المدارس لمدة 

 .(0209الدولي،  ك)البن .يوماً، ولم يفتح كثير منها أبوابه بعدُ  052يوم و  022تتراوح بين 

إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة األزمة على المستويين  في       

 "، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛والصحي االقتصادي"
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وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات "بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم" الذي أدى بدوره إلى تدهور  

جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال  سد االحتياجات األساسية ألسرهمأوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي ل

م وعصفت بوظائفهم" فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / األعمال من قرارات وإجراءات تعسفية أودت به

االمتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة الحقًا 

شار الجائحة، وأكدت متجاهلين في ذلك أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انت

بشأن قواعد السالمة والصحة  0223لعام  90الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 

المهنية بشكل عام، "خاصة وقت انتشار األوبئة"، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك 

)تقرير تأثر جائحة كورونا العمل  الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء /ات و حاالتعمالاإلصابات بين صفوف ال بوضوح في أعداد

  .(0202، للعمال واالجتماعية على األوضاع االقتصادية

 فيروس كورونا .1.1

     :"11مفهوم جائحة كورونا " كوفيد  -9

الجديد في مدينة ظهر فيروس كورونا  0291نجد في اواخر عام  كورونا:نذكر في البداية التحول من الوباء الى جائحة       

ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي الصينية، وفي خالل شهر واحد تزايدت حاالت االصابة المؤكدة في الصين بمعدل عدة االف 

ة العالمية يوم االربعاء ، ومنذ ذلك الوقت تفشى الفيروس على نطاق واسع في عدة دول، الى ان اعلنت منظمة الصحيوميا

االن  أصبح" الذي اجتاح العديد من الدول وقتل االلف من االشخاص 91-ان المرض الفيروسي" كوفيد 99/3/0202الموافق 

    (.0209)ياسين، عالميا او ما يعرف باسم الجائحة وباء 

كورونا " هو فصيلة كبيرة من الفيروسات والتي تسبب المرض للحيوان واالنسان. ومن  اتونذكر تعريف لفيروس      

حدتها من نزالت البرد المعروف ان عدد من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح 

 The guide  زمة التنفسية الحادة الوخيمة.الشائعة الى االمراض االشد وخامة مثل متالزمة الشرق االوسط التنفسية والمتال

around, 2020"   " 

 :  "11 -تعريف فيروس كورونا المستجد " كوفيد  -0

 Dو  (Virus ) اختصارا لكلمة فيروس VIو ،(Corona ) اختصارا لكوروناCO الى   COVIDعند تقسيم مصطلح     

   . 0291بداية وجود الفيروس وهي  اشارة الى سنة 91، ونجد رقم (Disease )الى كلمة مرض تشير 
 

  التنمية المستدامة .1.1

 مفهوم التنمية المستدامة:   -1

هو القوة الدافعة لها، إال أن هذا ال يقلل من  االقتصاديالتنمية عملية متعددة األبعاد ومتنوعة المجاالت، ورغم أن النمو    

أهمية األبعاد األخرى للتنمية سياسية كانت أو بشرية، فبناء المؤسسات السياسية وتمكينها وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات 

 الحقيقية للتنمية، القاالنطالديموقراطية أحد المؤشرات األساسية لمستوى التنمية الذي حققته الدولة. كما يمثل التعليم قاعدة 
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وذلك بالنظر الى دوره في تحقيق التنمية البشرية واالرتقاء بقدرات ومعارف ومهارات األفراد الذين هم سواعد العملية  

من عدمه، ولكنها استثمار للطاقات والقدرات المادية والبشرية  شيءوقيمهم. فالتنمية ليست خلق  اتجاهاتهمالتنموية وتشكيل 

 (.0299تحقيق الرفاهية للجميع )الكردي، بالمجتمع ل

الخدمات ونوعية  االقتصادية مع ضمان المحافظة علىالتنمية المستدامة التي تعني تعظيم المكاسب الصافية من التنمية و      

الموارد الطبيعية عبر الزمن، هي تنمية تفاعلية حركية تأخذ على عاتقها تحقيق الموائمة بين ثالثة أركان رئيسية هي: البشر، 

أن الموارد البشرية هي أحد األركان الثالث للتنمية المستدامة، فإن االهتمام بها وتنميتها لتحقيق  اعتباروالموارد، والبيئة، وعلى 

كبيرة على عاتق كل حكومة تنشد تحقيق التنمية المستدامة، فالتنمية البشرية  ومسؤوليةنمية بشرية مستدامة يعد ضرورة حتمية ت

المستدامة التي تعني تركيز عملية التنمية على الرجال والنساء وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة مع حماية فرص الحياة لألجيال 

 ، غير مبين التاريخ(.  )الشريف، وآخرون المقبلة.

 االحتياجات، واإلنفاق على اجات البشر من الناحية التعليمية، والصحيةالهدف األساسي للتنمية المستدامة هو الوفاء بحو     

على المدى الطويل وللحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية ومحاولة الحد من التدهور  االجتماعيةاألساسية لتحقيق الرعاية 

من جهة، وإدارة الموارد  واالجتماعية االقتصاديةالبيئي، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب التوصل الى توازن ديناميكي بين التنمية 

 (.0290)محمود، يسري،  آخريوحماية البيئة من جهة 

( بانها "التنمية التي تهيئ للجيل الحاضر متطلباته االساسية والمشروعة دون أن تخل بقدرة المحيط 0221 )عدلي،عرفها     

الطبيعي على أن يهيئ لألجيال التالية متطلباتها" أو بعبارة أخرى " استجابة التنمية لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة 

 .األجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها"

 االستمرارية،المختلفة مع الحفاظ علي  تعرف بأنها" التقدم والتطور العلمي واالجتماعي والصناعي في جميع نواحي الحياةو 

جتمعات االعمال عملية تطوير األرض والمدن والم وأنها والهالك،دون تعرض البيئة ومظاهرها الحية لمخاطر التلوث والدمار 

 ( .0299,دون المساس بقدرة األجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها" )متولي الحاضر، بشرط تلبية احتياجات لتجارية،ا

في مدينة ريودي جانيرو كما يلي " تنمية توفق بين التنمية  9110كما تم االتفاق على تعريفها في مؤتمر االرض سنة      

البيئية واالقتصادية واالجتماعية فتنشأ دائرة صالحة بين هذه االقطاب الثالثة. فعالة من الناحية االقتصادية، عادلة من الناحية 

على االرض  الحياةالبيئية، انها التنمية التي تحترم الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتدعيم االجتماعية وممكنة من الناحية 

دم المساواة والبحث عن مكافحة الفقر والبطالة وعاالجتماعي الذي يتجلى في وتضمن الناحية االقتصادية دون اهمال الهدف 

 .(0292 )صاطوري،العدالة"

 ( تعريفاَ للتنمية الزراعية  المستدامة وهو:0221التنمية الزراعية المستدامة لوزارة الزراعة ) استراتيجيةوقد تضمنت       

قادر على النمو السريع المستدام،  ديناميكي زراعيإلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع  السعي"

كما أنها  تهدف إلى  تحسين مستوى معيشة السكان "، الريفيوالحد من الفقر  احتياجاويعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات األكثر 

 لوحدتيالمستدام  للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة االنتاجية الزراعية  واالستخدام، الريفيالريفيين وتخفيض معدالت الفقر 

التنافسية للمنتجات الزراعية  القدرة، وتدعيم يجيةاالستراتوتحقيق درجة أعلى لألمن الغذائي من سلع الغذاء  ،االرض والمياه

  الزراعي. االستثمارفي األسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ 
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 ( كما يلي0220 )غنيمذكرها  :اهداف التنمية المستدامة -0

مما  والبيئية،والتي من أهمها االحتياجات القتصادية واالجتماعية  للمجتمع،إيجاد التوازن بين االحتياجات المختلفة  -أ

المنهج الشامل وطويل المدي في تطوير وتحقيق مجتمعات سليمه تتعامل  علىحيث أنها تعتمد  كريمة،يسمح بحياة 

 .االقتصادية والبيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية واألساسية مع النواحي

  تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية. -ب

 بطالة والفقر.مكافحة مشكالت التفكك االجتماعي وال -ت

الموارد الطبيعية ومواجهة الحاجات األساسية  علىوالمحافظة  المختلفة،حماية البيئة ومكافحة التلوث بأشكاله  -ث

 البيئة.لإلنسان بشكل ال يفسد 

  .النمو االقتصادي مما يتسنى له االستمرار من خالل تغيير أنماطه وتوجيهاته إنعاش -ج

 : ابعاد التنمية المستدامة -3

 : يلي( فيما يتعلق باألبعاد االجتماعية للتنمية المستدامة ما 0292نذكر منها نقال عن الكردي )         

المساواة االجتماعية: تعتبر المساواة أحد أهم القضايا االجتماعية في التنمية المستدامة، إذ تعكس إلى درجة كبيرة  -أ

نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة، وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع 

ن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة الموارد واتاحة الفرص واتخاذ القرارات، وتتضم

 والتعليم والعدالة. وتبقى المساواة االجتماعية من أكثر قضايا التنمية المستدامة صعوبة في التحقق. 

الصحة العامة: هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي  -ب

صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة ومنها: حالة التغذية: وتقاس بالحاالت الصحية لألطفال، ورعاية 

والوفاة: وتقاس بمعدل وفيات األطفال تحت سن خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الوالدة، واإلصحاح: ويقاس بنسبة 

قية المياه، والرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية ومربوطين بمرافق تن

السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونسبة التطعيم ضد األمراض المعدية لدى األطفال ونسبة 

 استخدام موانع الحمل.

التعليم هي:  التعليم: يعتبر التعليم عملية مستمرة طوال العمر مطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وأهم مؤشرات -ت

مستوى التعليم: ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم االبتدائي، ومحو األمية: ويقاس 

 بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع.

بعض لى ع (91-)كوفيد وروناأثر فيروس كووفقاَ لما سبق وما ورد باإلطار النظري فقد انطلق هذا البحث اعتمادا على      

كمحاور أساسية  التعليمي، والبعد االجتماعيالبعد  البعد االقتصادي،: وهم ها الثالثةأبعادأهداف التنمية المستدامة من خالل 

 لتحقيق أهدافه.
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  الفروض البحثية:. 3

 -اآلتية: تحقيقا ألهداف الدراسة تم صياغة الفروض البحثية     

ومحافظتي  بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروسالمبحوثات ل اتباعتوجد عالقة إقترانية بين درجة  -9

 الدراسة.

 بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس باختالف محافظتي الدراسة.اتباع المبحوثات لتختلف درجة  -0

من )البعد االقتصادي،  عالقة إقترانية بين درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكلتوجد  -3

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(

تختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي،  -8

 دراسة.ومحافظتي الكأبعاد للتنمية المستدامة  والبعد التعليمي(

 الصفرية(تم اختبار الفروض اإلحصائية المقابلة لهذه الفروض االربعة في صورتها  )وقد        

 

  األسلوب البحثي:. 4

  -وكيفية قياسها كالتالي: ،يتضمن شاملة وعينة البحث، أسلوب جمع وتحليل البيانات، قياس المتغيرات البحثية

 شاملة وعينة البحث: . 1.4

محافظات الوجه البحري من حيث  أكثرأجرى هذا البحث بزمام محافظة كفر الشيخ كمجال جغرافي للبحث باعتبار أنها      

ومحافظة سوهاج بالوجه القبلي ، فترة اعداد االستبيان وتجميعه اثناء للفيروس في الموجة الثانيةعدد المصابين بالفيروس 

بطريقة دار السالم بمحافظة سوهاج مركز بمحافظة كفر الشيخ و بيال اختيار مركز وتم. وفقا لنفس المعيار في تلك الفترة

 النغاميش، وقرية كانت قرية كفر العجمي بمركز بيالف: اكبر قرية من حيث عدد المصابين بكل مركز، وتم اختيار عشوائية

( من الشوارع بكل بلوك عشوائياً وحصر 0بمركز دار السالم وبعد تقسيم كل قرية إلى أربعة بلوكات واختيار عدد )

بإجمالي لكل قرية ( منهم %52الوحدات المعيشية بالشوارع الثمانية وإعداد إطار المعاينة لربات األسر بها، ثم اختيار )

 بقرية( مبحوثة 999) ،كفر العجمي( بقرية 922عينة البحث بواقع ) ( من السيدات الريفيات المتزوجات لتمثل099)

غير صالحين للبحث، فأسفرت العينة بواقع وكونهم  بياناتهم لعدم استكماوتم استبعاد احدى عشر استمارة ل النغاميش

 على الترتيب .مبحوثة بكل قرية ( 922،922)

  البيانات:سلوب جمع وتحليل ا. 1.4

تصميمها لتحقيق تم  هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية مع المبحوثات باستخدام استمارة استبيان جمعت بيانات      

أهدافه، وتم إجراء االختبار المبدئي لها للتأكد من مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات الالزمة وتعديل ما لزم تعديله، كما تم 

 لتحليل بيانات الدراسة.  (T)بع كاى، واختبار والنسب المئوية، واختبار مر ،استخدام التكرارات

  :المتغيرات البحثية وكيفية قياسها. 3.4

ويعبر عن مدى وعي المبحوثة بمجموعة من االحتياطات  :من فيروس كورونا للوقايةاالحترازية باالحتياطات  الوعي -أ

شرب السوائل  ،وبشكل متكررغسل األيدي بالماء والصابون جيدا  هم: االحترازية من خالل خمسة عشر مؤشر

 الدافئة، أكل الخضروات والفاكهة، االمتناع عن أكل البيض واللبن،
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االهتمام بتطهير أماكن تواجد  وباستمرار، االهتمام بالبروتين الحيواني لتغذية المصاب، االكثار من استخدام الليمون 

الحرص على التطعيم  لمصادر اإلصابة، المصاب، عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة، عدم تعرض كبار السن

تغطية الفم عند السعال او  الخروج من المنزل، الكمامة عنداستخدام  ،اتباع نظام التباعد االجتماعي بلقاح كورونا،

 )بدرجةابات ثالثية . باستجالعطس، تقليل الزيارات والمجامالت العائلية، العزل المنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابة

 . ( على التوالي3،0،9وسطة، درجة ضعيفة( بدرجات )كبيرة، درجة مت

 : التنمية المستدامة بعض اهدافأثر فيروس كورونا على  -ب

  -وهم: ثالثة أبعاد تعبر عن المتغير المحوري لهذا البحث  وذلك من خالل

الدخل الشهري لألسرة، اإلنفاق  :البعد االقتصادي: وتم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات وهم -9

االحتياجات األساسية لألسرة /شهر، قيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء، بطالة العمالة غير المنتظمة، بطالة 

توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية، استهالك االسرة  العمالة الحرفية، عدد ساعات العمل ألفراد االسرة،

( على 3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة بكبيرة،  )بدرجةت، باستجابات ثالثية للمنظفات والمطهرا

   التوالي.

، تبادل الزيارات بين األقاربوهم:  البعد االجتماعي: وتم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات -0

حاالت ، مواعيد غلق المحالت التجارية، العزاءإقامة سرادقات لتلقى ، اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة

الحصول على االحتياجات المعيشية ، حرية السفر والنقل، اقامة السوق االسبوعي بالقرية ،الطالق في القرية

 ( على التوالي.  3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة بكبيرة،  بدرجة)ثالثية باستجابات  لألسرة

انتظام التعليم بالمدارس، انتظام : وهم قياسه من خالل استجابة المبحوثة على ثمانية مؤشرات: وتم التعليميالبعد  -3

التعليم بالجامعات، المستوى التعليم بالمدارس، المستوى التعليم بالجامعات، استخدام اإلنترنت في التعليم، استخدام 

باستجابات ثالثية  الحكومية، التعليم عن بعداإلنترنت في االجتماعات الضرورية، استخدام اإلنترنت في األعمال 

 التوالي.( على 3،0،9درجة ضعيفة( بدرجات )بتوسطة، مدرجة ببدرجة كبيرة، )

      

  النتائج ومناقشتها:. 5

سوف نستعرض نتائج تلك الدراسة من خالل التعرف على توزيع المبحوثات وفقا لوعيهم ببعض جوانب فيروس كورونا    

فيروس، والتعرف على أثر العهن وفقا لالحتياطات االحترازية للوقاية من بمحافظتي الدراسة، وايضا التعرف على توزي

االبعاد الثالثة للتنمية المستدامة بمحافظتي البحث، والتعرف على  بعض أهداف التنمية المستدامة من خاللالفيروس على 

   الدراسة.العالقة بين تلك االبعاد ومحافظتي 

 النتائج المتعلقة بتوزيع المبحوثات وفقا لبعض جوانب فيروس كورونا: .1.5

  -النتائج الوصفية لمعارف المبحوثات بالفيروس: -1

( ان المبحوثدات فدي كدل مدن 9باستعراض النتائج المتعلقة بمعارف المبحوثات بالفيروس وأعراضه اوضحت النتائج بجددول )   

 ، %922بالفيروس بنسبة  ةتام درايةوكفر الشيخ على  سوهاجمحافظتي 
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فيدروس مقابدل بدأعراض ال مدن لدديهم درايدة سدوهاجمدن مبحوثدات محافظدة  %12اما فيمدا يخدص اعدراض الفيدروس وجددنا أن 

بدأعراض الفيدروس بنسدب متفاوتدة أبرزهدا  سدوهاجمن مبحوثات محافظة كفر الشديخ. وكاندت معرفدة مبحوثدات محافظدة  12%

 ارتفداع)مقابدل ( علدى الترتيدب %04، %41، %15)درجات الحرارة، يليها الكحة، يليها الرشدح( بنسدب  )ارتفاعكانت كالتالي 

( علددى الترتيددب لمعددارف مبحوثددات %09، %03، %01درجددات الحددرارة، فقددد حاسددتي الشددم والتددذوق، يليهددا الكحددة( بنسددب )

عدن معدارف مبحوثدات  سدوهاجمحافظة كفر الشيخ. مما يدل على ارتفاع نسبة معارف المبحوثدات بدأعراض االصدابة بمحافظدة 

د بقرى صعيد مصر في اآلوندة االخيدرة والتوسدع فدي الخددمات الصدحية ذلك الهتمام الدولة الشديوقد يرجع  الشيخ.محافظة كفر 

ووسدائل االعدالم المخصصدة والوقائية ورفع قدراتهم التنموية وأكثر من خالل البرامج التوعوية والتثقيفية وحمالت طبية مكثفدة 

 وبرامج حياة كريمة المخصصة لقرى صعيد مصر. لهم 

 : توزيع المبحوثات وفقاً لمعارف المبحوثات بفيروس كورونا وأعراضه (1)جدول                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج الوصفية لمعارف المبحوثات بلقاح الفيروس وانواعه: -1

معدارف المبحوثدات ( ان 0باستعراض النتائج المتعلقة بمعارف المبحوثات بلقاح الفيروس وأنواعه اوضدحت النتدائج بجددول )   

 معارف مبحوثات محافظة كفر الشيخ،  %12مقابل  %18 بنسبة كانت سوهاجباللقاح في محافظة 

 

 

 

المعرفة بالفيروس وأعراضه 

 المرضية

 (922محافظة كفر الشيخ )ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف %

 2.2 922.2 2.2 922.2 المعرفة بفيروس كورونا

 92.2 12.2 8.2 12.2 المعرفة بأعراض الفيروس

 09.2 01.2 5.2 15.2 درجة الحرارة( )ارتفاع -أ

 01.2 01.2 99.2 41.2 ()الكحة -ب

 81.2 59.2 00.2 04.2 ()رشح -ت

 00.2 03.2 03.2 00.2 حاستي الشم والتذوق( )فقد -ث

 84.2 50.2 01.2 09.2 التنفس( )صعوبة -ج

 20.2 34.2 59.2 81.2 )همدان( -ح

 22.2 38.2 51.2 89.2 )اسهال( -خ

 53.2 80.2 88.2 52.2 )صداع( -د

 52.2 52.2 84.2 05.2 عضالت( )الم -ذ

 08.2 02.2 22.2 8.2 )غثيان( -ر
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 : توزيع المبحوثات وفقاً للقاح وأنواعه والتطعيم به (1)جدول            

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

، %80،%50)سدينوفارم، فدايزر، االسدترازينكا( بنسدب مئويدة ) أبرزهداوكانت معرفة مبحوثات محافظة سوهاج بدأنواع اللقداح 

، %52بنسدب مئويدة ) جونسدون(على الترتيب مقابل معارف مبحوثات بمحافظة كفر الشديخ باللقداح )فدايزر، سدينوفارم،  (34%

، %29( علددى الترتيددب. كمددا أوضددحت النتددائج ايضددا نسددبة المبحوثددات المتلقيددات للتطعدديم بمحافظددة سددوهاج كانددت90%،82%

مددن متلقيددات محافظددة كفددر الشدديخ. ويرجددع ذلددك ايضددا لددنفس السددبب المددذكور سددابقا فددي وعددي ومعددارف المبحوثددات  %55مقابددل

اسباب عدم تلقي مبحوثات محافظدة سدوهاج اللقداح كاندت )النداس اخدتده وتعبدت، ان اللقداح بالفيروس. وتبين من النتائج ان ابرز 

( علددى الترتيددب، مقابددل اسددباب )وخددوف %91، %00، %02بنسددبة مئويددة ) أضددراره(ملددوش الزمددة، وخددوف المبحوثددة مددن 

بحوثددات كفددر ( لم%03، %08، %02) بنسددبة مئويددة( المبحوثددة مددن أضددراره، ان اللقدداح ملددوش الزمددة، الندداس اخدتدده وتعبددت

 .الشيخ

 النتائج الوصفية لإلصابة بالفيروس واماكن العالج:   -3

ان نسبة ( 3باستعراض النتائج المتعلقة باإلصابة بالفيروس واماكن العالج للمبحوثات واسرهن اوضحت النتائج بجدول)     

اصابات اسر مبحوثات محافظة كفر الشيخ،  %85مقابل  %51كانت بنسبة  سوهاجاالصابات بأسر المبحوثات بمحافظة 

 اللقاح وأنواعه

 والتطعيم به

 (922محافظة كفر الشيخ)ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 % ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف

 8.2 12.2 2.2 18.2 معرفة المبحوثة بلقاح فيرس كورونا

 معرفة المبحوثة بأنواع اللقاح

 ) فايزر( -أ

    

80.2 54.2 52.2 5202 

 58.2 82.2 83.2 50.2 ) سينوفارم( -ب

 41.2 99.2 20.2 34.2 ) االسترازينكا( -ت

 43.2 90.2 41.2 99.2 ()جونسون -ث

 

 

 ال مـــــــــنع ال مـــــــــعـن

% % % % 

 85.2 55.2 31.2 29.2 هل اطعمتي باللقاح

 سبب عدم اخذ اللقاح

 الزمة( )مالوش -أ 

    

00.2 04.2 08.2 02.2 

 08.2 02.2 49.2 91.2 خايفة من أضراره() -ب

 13.2 0.2 15.2 5.2 مش عارفة اسجل على الموقع( ) -ت

 00.2 03.2 08.2 02.2 )في ناس اخدته وتعبت(-ث

 13.2 0.2 44.2 90.2 )ال احب المغامرة ( -ج

 13.2 0.2 10.2 4.2 ) معنديش اي فكرة(  -ح
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على الترتيب بينما في كفر الشيخ (%33،%38نسب )االبناء( ب ،الزوجمحافظة سوهاج تتمثل في )االصابات في  أكثروكانت 

ماكن التي لجأ لها ( على الترتيب. كما اوضحت النتائج ايضا ان اكثر اال%00، %05، المبحوثه( بنسب ))الزوج كانت

قابل م (%95،%83)العزل المنزلي ويليه مستشفى العزل( بنسب ) سوهاج كانتالمبحوثات للعالج من الفيروس في محافظة 

 في كفر الشيخ. (90%، 32%)

 واماكن العالجبفيروس كورونا  لإلصابة: توزيع المبحوثات وفقاً (3)جدول                            

 
 

 النتائج المتعلقة ببعض االحتياطات االحترازية لفيروس كورونا:  .1.5

                                 -ببعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس واتباعها: لوعي المبحوثات النتائج الوصفية -9

من الفيروس واتباعها اوضحت  ة للوقايةباستعراض النتائج المتعلقة بوعي المبحوثات ببعض االحتياطات االحترازي

ت بمحافظة كفر لوعي المبحوثا %49مقابل  %48كان  سوهاج ( ان وعي المبحوثات في محافظة 8)النتائج بجدول

للوقاية من الفيروس مقابل االحتياطات االحترازية  تتابعن سوهاج من مبحوثات محافظة  %04الشيخ، في حين 

 من مبحوثات محافظة كفر الشيخ . 01%

 : توزيع المبحوثات وفقاً لوعيهن واتباعهن لالحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا (4)جدول           

        

 (922محافظة كفر الشيخ)ن= (922محافظة سوهاج )ن= بالفيروس واماكن العالجاالصابة 

 % ال يوجد % يوجد % ال يوجد % يوجد

 55.2 85.2 89.2 51.2 حدوث اصابات بأسرة المبحوثة

 من المصاب في االسرة

 )المبحوثة ( -أ

    

04.2 00.2 00.2 04.2 

 05.2 05.2 22.2 38.2 ( )الزوج -ب

 40.5 93.2 20.2 33.2 االبناء(  )أحد -ت

 مكان العالج من الفيروس

 ) عزل منزلي (-ا

    

83.2 50.2 32.2 02.2 

 44.2 90.2 45.2 95.2 )مستشفى عزل ( -ب

 10.2 4.2 40.2 93.2 )عيادة خاصة ( -ت

 18.2 2.2 40.2 93.2 مستشفى صدر ()-ث

االحترازية  باالحتياطاتالوعي 

 للوقاية واتباعها

 (922محافظة كفر الشيخ )ن= (922محافظة سوهاج )ن=

 ال تعرف % تعرف % ال تعرف % تعرف % 

 91.2 49.2 92.2 48.2 االحترازية للوقايةاالحتياطات  -9

اتباع االحتياطات االحترازية  -0

 للوقاية من الفيروس  

 ال تتبع % تتبع % ال تتبع % تتبع %

04.2 00.2 01.2 09.2 
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للقاح وارتفاع معارفهم ة بالفيروس وارتفاع نسبة تلقيهم يتضح مما سبق ان مبحوثات محافظة سوهاج على دراية تام

ارتفاع نسبة ( 8) ( وجدول3) كفر الشيخ اال ان أوضحت النتائج بجدولمحافظة باالحتياطات االحترازية عن مبحوثات 

االصابات بمحافظة سوهاج عن نسبة اصابات محافظة كفر الشيخ وقد يرجع ذلك الى ان هناك حالة كبيرة من التراخي وعدم 

ازية من قبل مبحوثات محافظة سوهاج عن مبحوثات محافظة كفر الشيخ، واالصرار ايضا على اقامة اتباع االحتياطات االحتر

فالمجتمع  ، والمصافحة باليد والتقبيل.المناسبات واالحتفاالت وكذلك سرادقات العزاء، واالستمرارية في التجمعات العائلية

   لألصلح.ل بينها وبين تغييرها وحتى لو كان وله من سمات ما يحو وتقاليده عاداتهالصعيدي مجتمع قبلي له 

  -:ج المتعلقة بالعالقات االقترانيهالنتائ -1

لغسل األيدي بالماء والصابون جيدا  سوهاج عند اتباعهن( نجد أن توزيع فئات محافظة 5باستعراض نتائج جدول )       

توزيع فئات محافظة سوهاج  وفيما يخص ،محافظة كفر الشيخفئات ل %88مقابل  %30كانت  بدرجة كبيره وبشكل متكرر

 أكل الخضروات والفاكهةأما  ،لمحافظة كفر الشيخ %82.5مقابل  %32.5بنسبة كانت  شرب السوائل الدافئةل بدرجة كبيره

اوضحت النتائج ايضا بنفس  .لمحافظة كفر الشيخ %30، مقابل %00بدرجة كبيره بنسبة  سوهاجتوزيع فئات محافظة  فكان

( أن توزيع فئات محافظة سوهاج لالمتناع عن أكل البيض واللبن كانت النسبة االعلى للدرجة الضعيفة فكانت بنسبة 5)الجدول 

لمحافظة كفر الشيخ، وتوزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة لالهتمام بالبروتين الحيواني لتغذية  %08.5مقابل  00.5%

، أما عن االكثار من استخدام %01كان توزيع الفئات بدرجة كبيرة كانت  الشيخ على عكس محافظة كفر %92المصاب بنسبة 

الشيخ، وبالنسبة  في لمحافظة كفر %30.5مقابل  %32الليمون وباستمرار فكان توزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة 

لمحافظة كفر  %82 لمقاب %35لالهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب فتوزيع فئات محافظة سوهاج بدرجة كبيرة كان 

الشيخ، وأما عن عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة وعدم تعرض الكبار لمصادر اإلصابة فكان توزيع فئات محافظة 

الشيخ، وفيما يخص الحرص  ( لمحافظة كفر%31.5،%31.5( على الترتيب مقابل ) %00، %05سوهاج بدرجة كبيرة )

لمحافظة كفر الشيخ، وجاء توزيع فئات  %35مقابل  %00.5يرة لمحافظة سوهاج على التطعيم بلقاح كورونا فكانت بدرجة كب

لمحافظة كفر الشيخ، وجاءت  %3505مقابل  %0005محافظة سوهاج التباع نظام التباعد االجتماعي بدرجة كبيرة بنسبة 

خ، بينما جاء توزيع فئات لمحافظة كفر الشي %33مقابل  %05استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل في محافظة سوهاج 

محافظة سوهاج بدرجة كبيرة لكل من )تغطية الفم عند السعال او العطس، تقليل الزيارات والمجامالت العائلية، العزل المنزلي 

( على التوالي فيما %32،%3205،%305( على التوالي مقابل )%0205،%93،%0005لمن يتم تشخيصهم باإلصابة( بنسب)

 كفر الشيخ بدرجة كبيرة.يخص فئات لمحافظة 

 بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ومحافظتي الدراسةل اتباعهنع المبحوثات وفقا لدرجة توزي (5)جدول 

االحتياطات    

 االحترازية
 الفئة

 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

غسل األيدي بالماء  -9

والصابون جيدا وبشكل 

 متكرر

 02.2 950 88.2 44 30.2 28 بدرجة كبيرة

 91.5 31 8.5 1 95.2 32 بدرجة متوسطة

 8.5 1 9.5 3 3.2 2 بدرجة ضعيفة
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 09.2 980 82.5 49 32.5 29 بدرجة كبيرة شرب السوائل الدافئة -0

 08.5 81 0.5 95 90.2 38 بدرجة متوسطة

 8.5 1 0.2 8 0.5 5 بدرجة ضعيفة

أكل الخضروات  -3

 والفاكهة

 58.2 924 90.2 28 00.2 88 بدرجة كبيرة

 39.5 23 90.2 08 91.5 31 بدرجة متوسطة

 98.5 01 2.5 90 4.5 90 بدرجة ضعيفة

أكل  االمتناع عن -8

 البيض واللبن

 33.2 22 02.2 82 93.2 02 بدرجة كبيرة

 02.2 82 5.5 99 98.5 01 بدرجة متوسطة

 80.2 18 08.5 81 00.5 85 بدرجة ضعيفة

االهتمام  بالبروتين  -5

 الحيواني لتغذية المصاب

 85.2 12 01.2 54 92.2 30 بدرجة كبيرة

 04.5 50 99.5 03 90.2 38 بدرجة متوسطة

 02.5 53 1.5 91 90.2 38 بدرجة ضعيفة

االكثار من استخدام  -2

 الليمون  وباستمرار

 20.5 935 30.5 05 32.2 22 بدرجة كبيرة

 02.5 89 4.2 92 90.5 05 بدرجة متوسطة

 90.2 08 8.5 1 0.5 95 بدرجة ضعيفة

االهتمام بتطهير  -0

 أماكن تواجد المصاب

 05.2 952 82.2 42 35.2 02 بدرجة كبيرة

 94.2 32 4.5 90 1.5 91 بدرجة متوسطة

 .0.2 98 9.5 3 5.5 99 بدرجة ضعيفة

عدم تعرض األطفال  -4

 لمصادر اإلصابة

 28.5 901 31.5 01 05.2 52 بدرجة كبيرة

 02.5 53 0.2 98 91.5 31 بدرجة متوسطة

 1.2 94 3.5 0 5.5 99 بدرجة ضعيفة

كبار  عدم تعرض -1

 إلصابةا لمصادر السن

 22.5 933 31.5 01 00.2 58 بدرجة كبيرة

 00.2 88 2.5 93 95.5 39 بدرجة متوسطة

 99.5 03 8.2 4 0.5 95 بدرجة ضعيفة

الحرص على -92

 التطعيم بلقاح كورونا

 50.5 995 35.2 02 00.5 85 بدرجة كبيرة

 00.2 88 1.2 94 93.2 02 بدرجة متوسطة

 02.5 89 2.2 90 98.5 01 بدرجة ضعيفة

اتباع نظام التباعد  -99

االجتماعي لو موجودة 

 54.2 992 35.5 09 00.5 85 بدرجة كبيرة

 01.2 54 4.5 90 02.5 89 بدرجة متوسطة
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فيروس كورونا ومحافظتي الدراسة وفيما يتعلق بالعالقة بين اتباع المبحوثات لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من      

حيث ينص الفرض البحثي االول على "وجود اختالف بين اتباع المبحوثة لبعض االحتياطات االحترازية للوقاية من فيروس 

محافظة كفر الشيخ( وعند اختبار الفرض االحصائي المقابل له في صورته الصفرية  ،كورونا وكل من ) محافظة سوهاج

غسيل األيدي بالماء والصابون جيدا وبشكل ( أن قيمة مربع كاي لكل من )2باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

االهتمام  بالبروتين الحيواني لتغذية ، بنأكل البيض والل االمتناع عن، أكل الخضروات والفاكهة، شرب السوائل الدافئة، متكرر

الحرص على التطعيم بلقاح ، إلصابةا لمصادر كبار السن عدم تعرض، عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة، المصاب

تغطية الفم عند السعال أو العطس، تقليل الزيارات اتباع نظام التباعد االجتماعي لو موجودة بمكان مزدحم، ، كورونا

، 4.930، 92.015، 92.210ت العائلية واخيرا العزل المنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابة( كانت كالتالي )والمجامال

( على التوالي وكل منها ذات 0.109، 08.120، 00.134، 95.190، 93.134، 98.913، 91.029، 93.401، 99.082

المبحوثات وفقا التباعهن لتلك االحتياطات االحترازية ( مما يشير الى ان توزيع 2.29داللة احصائية عند المستوى االحتمالي )

فقط يختلف باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءا على تلك النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك 

ية للوقاية االحتياطات وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص على وجود عالقة بين اتباع المبحوثة لبعض االحتياطات االحتراز

من فيروس كورونا وكل من )محافظة سوهاج، محافظة كفر الشيخ(. ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي 

االحتياطات والتي ليس لها أي داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الذي ينص على وجود عالقة بين 

االهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب، ، ي )االكثار من استخدام الليمون وباستمرارمحافظتي الدراسة وتلك االحتياطات وه

 استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل(.  

 93.2 02 2.2 90 0.2 98 بدرجة ضعيفة بمكان مزدحم

استخدام الكمامة   -90

 عند الخروج من المنزل

 54.2 992 33.2 22 05.2 52 بدرجة كبيرة

 05.5 59 92.2 02 95.5 39 بدرجة متوسطة

 92.5 33 0.2 98 1.5 91 بدرجة ضعيفة

تغطية الفم عند  -93

 السعال او العطس

 20.2 908 31.5 01 00.5 85 كبيرةبدرجة 

 05.2 52 5.2 92 02.2 82 بدرجة متوسطة

 93.2 02 5.5 99 0.5 95 بدرجة ضعيفة

تقليل الزيارات  -98

 والمجامالت العائلية

 83.5 40 32.5 29 93.2 02 بدرجة كبيرة

 30.2 08 90.5 05 08.5 81 بدرجة متوسطة

 91.5 31 0.2 98 90.5 05 بدرجة ضعيفة

لمنزلي لمن ا العزل -95

 يتم تشخيصهم باإلصابة

 20.5 905 32.2 00 02.5 53 بدرجة كبيرة

 08.2 84 1.5 91 98.5 01 بدرجة متوسطة

 93.5 00 8.5 1 1.2 94 بدرجة ضعيفة
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بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس ومحافظتي المبحوثات ل اتباعنتائج اختبار مربع كاى لدرجة  (6)جدول 

 الدراسة

قيمة مربع  االحترازيةاالحتياطات  م

 كاى

 قيمة معامل

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

غسيل األيدي بالماء والصابون جيدا وبشكل  9

 متكرر

92.210 2.048 0 2.222 

 2.222 0 2.000 92.015 شرب السوائل الدافئة 0

 2.290 0 2.020 4.930 أكل الخضروات والفاكهة 3

 2.228 0 2.030 99.082 واللبنأكل البيض  االمتناع عن 8

 2.229 0 2.023 93.401 الحيواني لتغذية المصاب االهتمام بالبروتين 5

 2.202 0 2.922 5.980 الليمون وباستمراراالكثار من استخدام  2

 2.221 0 2.928 5.381 االهتمام بتطهير أماكن تواجد المصاب 0

 2.222 0 2.392 91.029 عدم تعرض األطفال لمصادر اإلصابة 4

 2.229 0 2.022 98.913 إلصابةا لمصادر كبار السن عدم تعرض 1

 2.229 0 2.028 93.134 الحرص على التطعيم بلقاح كورونا 92

اتباع نظام التباعد االجتماعي لو موجودة بمكان  99

 مزدحم

95.190 2.040 0 2.222 

 2.221 0 2.923 5.330 الخروج من المنزل الكمامة عنداستخدام  90

 2.222 0 2.308 00.134 تغطية الفم عند السعال أو العطس 93

 2.222 0 2.353 08.120 تقليل الزيارات والمجامالت العائلية 98

 2.291 0 2.022 0.109 لمنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابةا العزل 95

تغطية الفم عند ( ان 2ولتحديد االهمية النسبية لتلك االحتياطات وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )       

عدم تعرض األطفال (، 2.353) تقليل الزيارات والمجامالت العائلية (،2.308)تحتل المرتبة االولى السعال أو العطس 

اتباع نظام التباعد االجتماعي لو (، 2.048)بالماء والصابون جيدا وبشكل متكررغسيل األيدي (، 2.392) لمصادر اإلصابة

كورونا الحرص على التطعيم بلقاح (، 2.022) عدم تعرض كبار السن لمصادر اإلصابة(، 2.040)موجودة بمكان مزدحم

أكل الخضروات (، 2.030)واللبن أكل البيض االمتناع عن(، 2.023) االهتمام  بالبروتين الحيواني لتغذية المصاب(، 2.028)

 . (2.022) لمنزلي لمن يتم تشخيصهم باإلصابةا العزلواخيرا (، 2.020)  والفاكهة
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  بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس بمحافظتي الدراسة.اتباع المبحوثات لالنتائج التي تتعلق بعالقة درجة  -3

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من اتباع المبحوثات ل" وجود اختالف بين درجة ينص الفرض البحثي الثاني على    

العالقة فقد تم  وللتعرف على تلكومحافظة كفر الشيخ "، سوهاجمحافظة  وهما:الفيروس باختالف كل من محافظتي الدراسة 

بعض اتباع المبحوثات لتالف بين درجة ال يوجد اخالفرض البحثي في صورته الصفرية "، وذلك باختبار إجراء اختبار)ت(

 ، كفر الشيخ(.)سوهاجاالحتياطات االحترازية للوقاية من الفيروس باختالف كل من محافظتي الدراسة 

( وجود اختالف معنوي فدي متوسدط 0وعند اختبار الفرض اإلحصائي السابق باستخدام اختبار)ت( أوضحت النتائج بجدول )    

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من الفيدروس عندد تصدنيفهم وفقدا للمحافظدة محدل الدراسدة حيدت لاتباع المبحوثات درجات 

( درجدة لمبحوثدات محافظدة كفدر الشديخ، 34013فدي مقابدل ) سدوهاج( درجة لمبحوثدات محافظدة 38000) الحسابيبلغ المتوسط 

، وهددذا يشددير إلددى أن توزيددع 2029( وهددي قيمددة معنويددة عنددد المسددتوى االحتمددالي 90051حيددث بلغددت قيمددة )ت( المحسددوبة )

محدل بعض االحتياطدات االحترازيدة للوقايدة مدن الفيدروس يختلدف بداختالف المحافظدة اتبداعهن لدالمبحوثات وفقا لمتوسط درجة 

بعددض االحتياطدات االحترازيددة للوقايدة مددن الفيدروس بمحافظددة كفدر الشدديخ أكثدر مددن اللددواتي يتدبعن الدراسدة، أي أن المبحوثدات 

. وعلددى ذلددك "ال يمكددن قبددول سددوهاجبعددض االحتياطددات االحترازيددة للوقايددة مددن الفيددروس بمحافظددة اللددواتي يتددبعن المبحوثددات 

بعض االحتياطدات االحترازيددة للوقايدة مددن الفيددروس اتبدداع المبحوثدات لددف بددين درجدة الفدرض اإلحصددائي القائدل ال يوجددد اخدتال

   االختالف.وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود هذا  "، كفر الشيخ( سوهاجباختالف كل من محافظتي الدراسة )

بعض االحتياطات االحترازية للوقاية من ل المبحوثات اتباعنتائج اختبار ) ت ( للفروق بين متوسطي درجة  (7)جدول 

 الفيروس ومحافظتي الدراسة    

 قيمة ومعنوية (922)ن= كفر الشيخ  (922= )ن سوهاج 

المتوسط  ()ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

بعض االحتياطات اتباع لدرجة 

 االحترازية للوقاية من الفيروس 

 

38.00 

 

2.03 

 

34.13 

 

8.40 

 

90.51** 

  

 النتائج المتعلقة بأثر فيروس كورونا على ابعاد التنمية المستدامة  .3.5

    النتائج المتعلقة بالعالقات اإلقترانيه : -1

 البعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة: -أ   

بنسبة كانت  سوهاجمحافظة ب زيادةالمبحوثات اللواتي تأثر دخلهن بدرجة نجد أن توزيع فئات ( 4)باستعراض نتائج جدول 

على االحتياجات االساسية  انفاقهنتوزيع فئات المبحوثات اللواتي تأثر لمحافظة كفر الشيخ، وفيما يخص  %82مقابل  33.5%

، وجاءت النتائج ايضا أن توزيع فئات لمحافظة كفر الشيخ %08.5 مقابل %32 بنسبةكانت  بمحافظة سوهاج زيادةبدرجة 

 %01.5مقابل  %32 بنسبةلمحافظة سوهاج كان  زيادةبدرجة  الشهري على سلة الغذاء هنقاانفالمبحوثات اللواتي تأثر 

 ر المنتظمة، يبطالة العمالة غ فيما يخص )زيادةالمبحوثات توزيع فئات ، ووجدنا لمحافظة كفر الشيخ
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، %83مقابل )لمحافظة سوهاج ( على الترتيب %00.5،%39) كانت زيادةوتأثرهن بدرجة  الحرفية(وزيادة بطالة العمالة 

، وأوضحت النتائج ايضا ان النسبة االكبر عند توزيع فئات المبحوثات كانت الشيخ لمحافظة كفر( على الترتيب لفئات  89%

على العكس لمحافظة كفر الشيخ فكانت النسبة االكبر  %03للواتي لن يتأثر عدد ساعات العمل ألسرهن بمحافظة سوهاج بنسبة 

 .%02بقلة عدد ساعات العمل ألسر المبحوثات بمحافظة كفر الشيخ بنسبة 

 توزيع المبحوثات وفقا لدرجة تأثرهن ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االقتصادي  ومحافظتي الدراسة:  (8جدول )

 الفئة جوانب البعد االقتصادي
 المجموع كفر الشيخ سوهاج

 % عدد % عدد % عدد

 03.5 980 82.2 42 33.5 20 زاد الدخل الشهري لألسرة  -9

 98.2 04 8.2 4 92.2 02 لم يتأثر

 90.5 05 2.2 90 2.5 93 قل

اإلنفاق االحتياجات -0

 األساسية لألسرة /شهر

 58.5 921 08.5 81 32.2 22 زاد

 00.2 88 4.5 90 93.5 00 لم يتأثر

 03.5 80 90.2 38 2.5 93 قل

قيمة اإلنفاق الشهري على -3

 سلة الغذاء

 51.5 991 01.5 51 32.2 22 زاد

 02.5 89 0.2 98 93.5 00 لم يتأثر

 02.2 82 93.5 00 2.5 93 قل

 08.2 984 83.2 42 39.2 20 زاد ر المنتظمة يبطالة العمالة غ-8

 02.2 82 8.5 1 95.5 39 لم يتأثر

 2.2 90 0.5 5 3.5 0 قل

 23.5 900 89.2 40 00.5 85 زاد بطالة العمالة الحرفية  -5

 03.5 80 8.2 1 91.2 34 لم يتأثر

 93.2 02 8.5 1 4.5 90 قل

عدد ساعات العمل ألفراد  -2

 االسرة

 02.2 82 93.2 02 0.2 98 زاد

 38.2 24 99.2 00 03.2 82 لم يتأثر

 82.2 10 02.2 50 02.2 82 قل

توافر األيدي العاملة في -0

 العمليات الزراعية

 80.2 48 00.2 88 02.2 82 زاد

 31.2 04 95.2 32 08.2 84 لم يتأثر

 91.2 34 93.2 02 2.2 90 قل

 58.2 924 01.5 51 08.5 81 زاداستهالك االسرة للمنظفات  -4
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( ان توزيع فئات محافظة سوهاج لتوافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية لم 4وجدنا ايضا بنفس الجدول السابق جدول )          

، واخيرا استهالك االسرة للمنظفات %00، على عكس فئات لمحافظة كفر الشيخ تأثر بدرجة زيادة بنسبة %08تتأثر بنسبة 

    الشيخ.لفئات لمحافظة كفر  %01.5مقابل  %08.5توزيع فئات محافظة سوهاج بنسبة  والمطهرات قد ذاد التأثر للمبحوثات عند

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية وفيما يتعلق بالعالقة بين        

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار لى " وجود اختالف بين حيث ينص الفرض البحثي الثالث ع المستدامة ومحافظتي الدراسة

وعند اختبار الفرض االحصائي الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، 

من )الدخل الشهري  ( أن قيمة مربع كاي لكل1المقابل له في صورته الصفرية باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

اإلنفاق على االحتياجات األساسية لألسرة /شهر، وقيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء، بطالة العمالة غير المنتظمة، لألسرة، 

)  ( كانت كالتاليبطالة العمالة الحرفية، عدد ساعات العمل ألفراد االسرة، واخيرا توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية

على التوالي وكل منها ذات داللة احصائية عند المستوى ( 1.520، 93.232، 39.935، 92.305، 90.022،1.232، 2.33

يختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي مما يشير الى ان ( 2.29االحتمالي )

النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك الجوانب وقبول الفرض  باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءا على تلك

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االقتصادي البديل جزئيا الذي ينص على وجود عالقة بين 

ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي الجوانب والتي ليس لها أي  مية المستدامة ومحافظتي الدراسة.كأحد ابعاد التن

على وجود عالقة بين محافظتي الدراسة والجانب  داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الذي ينص

   .(استهالك االسرة للمنظفات والمطهرات)

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االقتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة تأثر  نتائج اختبار مربع كا لمدى (:1جدول )

 بمحافظتي الدراسة

قيمة مربع  جوانب البعد االقتصادي            م

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.280 0 2.904 2.333 الدخل الشهري لألسرة 9

 2.220 0 2.053 90.022 لألسرة /شهر اإلنفاق االحتياجات األساسية 0

 2.299 0 2.090 1.232 قيمة اإلنفاق الشهري على سلة الغذاء/شهر 3

 2.222 0 2.042 92.305 ر المنتظمةيبطالة العمالة غ 8

 2.222 0 2.315 39.935 بطالة العمالة الحرفية 5

 2.229 0 2.029 93.232 عدد ساعات العمل ألفراد االسرة 2

 2.221 0 2.094 1.520 األيدي العاملة في العمليات الزراعيةتوافر  0

 2.005 0 2.998 0.548 استهالك االسرة للمنظفات والمطهرات 4

 32.5 03 90.2 38 91.5 31 لم يتأثر والمطهرات

 1.5 91 3.5 0 2.2 90 قل
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بطالة العمالة ( ان 1ولتحديد االهمية النسبية لتلك االثار االقتصادية وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )     

(، 2.029) عدد ساعات العمل ألفراد االسرة(، 2.042)ر المنتظمة يبطالة العمالة غيليها  (،2.351)في المرتبة االولى الحرفية 

قيمة اإلنفاق (، 2.094) توافر األيدي العاملة في العمليات الزراعية(، 2.053) اإلنفاق االحتياجات األساسية لألسرة /شهر

 (. 2.904) الدخل الشهري لألسرةواخيرا (، 2.090) الشهري على سلة الغذاء/شهر

  -البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة : -ب

عند تبادل  تأثر المبحوثاتتشير بزيادة  والتيسوهاج محافظة نجد أن توزيع فئات ( 92باستعراض نتائج جدول )       

بزيادة تأثر  سوهاج، وقد اتضح توزيع فئات محافظة محافظة كفر الشيخل %33.5مقابل  %03بنسبة  الزيارات لألقارب

بنسب  سوهاجمحافظة ل( إقامة سرادقات لتلقى العزاء، )اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة المبحوثات بالنسبة لكل من

وزيع فئات ( على الترتيب لتوزيع فئات محافظة كفر الشيخ، أما عن ت%30،%31( على الترتيب مقابل )%32،%32متقاربة )

لتوزيع فئات محافظة   %08.5مقابل  %05.5بنسبة بزيادة االثر على غلق المحالت التجارية اوضحت النتائج سوهاج محافظة 

على  %04.5 بنسبة بعدم تأثر حاالت الطالق في القريةأما عن توزيع فئات محافظة سوهاج جاءت النسبة االعلى  كفر الشيخ،

وجاءت النسبة االعلى في توزيع فئات محافظة سوهاج  يب لفئات توزيع محافظة كفر الشيخ،الترتعلى  %00.5الترتيب مقابل 

كفر الشيخ بالزيادة بنسبة  على عكس كان التأثير في فئات محافظة %00بالفيروس بنسبة  السوق االسبوعي بالقريةبعدم تأثر 

39.5% . 

 الدراسة االجتماعي ومحافظتيكورونا على البعد توزيع وفقا لدرجة تأثرهن ببعض اثار فيروس : (11جدول )

 الفئة جوانب البعد االجتماعي
 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

تبادل الزيارات بين  -9

 األقارب 

 52.5 993 33.5 20 03.2 82 زاد

 05.5 59 0.2 98 94.5 30 لم يتأثر

 94.2 32 1.5 91 4.5 90 قل

االفراح اقامة مراسم -0

 والمناسبات السعيدة

 21.5 931 31.2 04 32.5 29 زاد

 92.2 30 8.5 1 99.5 03 لم يتأثر

 98.5 01 2.5 93 4.2 92 قل

إقامة سرادقات لتلقى  -3

 العزاء

 24.2 932 30.2 28 32.2 00 زاد

 02.5 89 99.2 00 1.5 91 لم يتأثر

 99.5 03 0.2 98 8.5 1 قل

مواعيد غلق المحالت  -8

 التجارية 

 5202 922 08.5 81 05.5 59 زاد

 90.2 38 92.2 02 0.2 98 لم يتأثر

 33.2 22 95.5 39 90.5 35 قل
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السوق االسبوعي ( بأن النسبة االعلى في توزيع فئات محافظة سوهاج بعدم تأثر 92بنفس الجدول السابق ) ةوجاءت النتيج

حرية السفر اما عن ، %39.5على عكس كان التأثير في فئات محافظة كفر الشيخ بالزيادة بنسبة  %00بالفيروس بنسبة  بالقرية

على  % 33فلن تتأثر بفيروس كورونا وفقا لنتائج توزيع فئات محافظة سوهاج فجاءت النسبة االكبر لعدم التأثر بنسبة  والنقل

، واخيرا اوضحت النتائج ان توزيع فئات %05ع الفئات بزيادة التأثر بنسبة الشيخ فجاءت نتائج توزي عكس محافظة كفر

مقابل نسبة   %30.5قد تأثر بشكل ذائد بوجود الفيروس بنسبة  الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرةمحافظة سوهاج في 

 .%33.5مقاربة لتوزيع فئات محافظة كفر الشيخ بنسبة 

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد االجتماعي كأحد ابعاد وفيما يتعلق بالعالقة بين       

درجة تأثر المبحوثات ببعض وجود اختالف بين على " حيث ينص الفرض البحثي الثالث التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة

وعند اختبار الفرض قتصادي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد اال

( أن قيمة مربع كاي لكل من ) 99االحصائي المقابل له في صورته الصفرية باستخدام مربع كاي أوضحت النتائج جدول )

، حرية السفر والتنقل، ق االسبوعي بالقريةقامة السوا ،اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدة، تبادل الزيارات بين األقارب

على التوالي وكل ( 1.280، 03.931، 90.550، 98.342،4.598) ( كانت كالتاليالحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن مما يشير الى ان . (2.29تمالي )منها ذات داللة احصائية عند المستوى االح

على تلك  يختلف باختالف المحافظة محل الدراسة، وبناءً فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة 

قة بين النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي الخاص بتلك الجوانب وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص على وجود عال

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي 

ويمكن قبول الفرض االحصائي جزئيا والخاص بباقي الجوانب والتي ليس لها أي داللة احصائية عند أي مستوى  الدراسة

 30.2 28 98.2 04 94.2 32 زاد حاالت الطالق في القرية  -5

 52.2 990 00.5 55 04.5 50 لم يتأثر

 90.2 08 4.5 90 3.5 0 قل

اقامة السوق االسبوعي  -2

 بالقرية   

 59.2 920 39.5 23 91.5 31 زاد

 33.2 22 99.2 00 00.2 88 لم يتأثر

 92.2 30 0.5 95 4.5 90 قل

 32.2 00 05.2 52 99.2 00 زاد حرية السفر والنقل -0

 30.2 28 1.2 94 33.2 82 لم يتأثر

 30.2 28 92.2 30 92.2 30 قل

الحصول على   -4

 االحتياجات المعيشية لألسرة

 22.2 930 33.5 20 30.5 25 زاد

 00.5 85 4.2 92 98.5 01 لم يتأثر

 99.5 03 4.5 90 3.2 2 قل
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ي ينص على وجود عالقة بين المحافظات محل الدراسة وتلك الجوانب وهي )إقامة سرادقات احتمالي ورفض الفرض البديل الذ

 .(لتلقى العزاء، مواعيد غلق المحالت التجارية، حاالت الطالق بالقرية

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد االجتماعي كأحد ابعاد التنمية  تأثر المبحوثات نتائج اختبار مربع كا لمدى (:11)جدول 

 المستدامة بمحافظتي الدراسة

 م
 جوانب البعد االجتماعي

قيمة مربع 

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.229 0 2.024 98.342 تبادل الزيارات بين األقارب  9

 2.298 0 2.022 4.598 والمناسبات السعيدةاقامة مراسم االفراح  0

 2.899 0 2.218 9.000 إقامة سرادقات لتلقى العزاء 3

 2.599 0 2.240 9.389 مواعيد غلق المحالت التجارية 8

 2.208 0 2.929 5.020 حاالت الطالق في القرية  5

 2.220 0 2.059 90.550 اقامة السوق االسبوعي بالقرية  2

 2.222 0 2.382 03.931 والنقلحرية السفر  0

 2.299 0 2.093 1.280 الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة 4

      

العالقددات ( ان 99)ر أشددارت النتددائج بددنفس الجدددول رقددمولتحديددد االهميددة النسددبية لتلددك االثددار االجتماعيددة وفقددا لقيمددة كرامدد     

 اقامدة السدوق االسدبوعي بالقريدةثدم (، 2.024)تبدادل الزيدارات بدين األقدارب يليهدا  (،2.382) تحتل المرتبدة االولدى االجتماعية

  (.2.022) اقامة مراسم االفراح والمناسبات السعيدةواخيرا  ،(2.093الحصول على االحتياجات المعيشية لألسرة )(، 2.059)

  -المستدامة:البعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية  -ت

تشير لزيادة التأثير على انتظام العمليدة التعليميدة  والتي سوهاج نجد أن توزيع فئات محافظة ( 90باستعراض نتائج جدول )      

( على التوالي لمحافظة كفدر الشديخ، %33، %82( على التوالي مقابل ) %08، %39بنسبة ) بالمدارس، واالنتظام بالجامعات 

لمسدتوى التعليمدي بالجامعدات علدى المسدتوى التعليمدي بالمددارس والزيدادة االثدر  سدوهاج اما فيما يخص توزيع الفئات لمحافظة 

لددنفس الفئددة بمحافظددة كفددر الشدديخ، واوضددحت النتددائج ايضددا توزيددع فئددات ( %04،5، %32)( مقابددل%09،%04)كانددت بنسددبة 

 ،الشيخلمحافظة كفر  %89.5بل مقا %35.5بنسبة  نتيجة الفيروس بزيادة استخدام اإلنترنت في التعليم سوهاج محافظة 

 ( توزيع المبحوثات وفقا لدرجة تأثرهن ببعض االثار التعليمية الناتجة عن فيروس كورونا والمحافظات محل الدراسة11جدول)

 الفئة المتغيرات المستقلة
 المجموع كفر الشيخ سوهاج 

 % عدد % عدد % عدد

 09.2 980 82.2 42 39.2 20 زاد انتظام التعليم بالمدارس -9

 03.5 80 0.5 95 92.2 30 لم يتأثر
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وزيدادة استخدام اإلنترنت فدي االجتماعدات الضدرورية،  سوهاج لزيادةتوزيع فئات محافظة  (90وتبين ايضا بنفس الجدول )     

( علدى التدوالي لتوزيدع %39.5،%83علدى التدوالي مقابدل ) (%32، %33.5)بنسدب  ألعمدال الحكوميدةا استخدام اإلنترنت فدي

بعدد بنسدية أثر الفيدروس علدى التعلديم عدن  سوهاج بزيادةالفئات لمحافظة كفر الشيخ. واخيرا تبين ايضا في توزيع فئات محافظة 

 الشيخ.لتوزيع فئات محافظة كفر  %83.5مقابل  38.5%

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيدروس كوروندا للبعدد التعليمدي كأحدد ابعداد التنميدة وفيما يتعلق بالعالقة بين      

درجة تأثر المبحوثدات بدبعض االثدار حيث ينص الفرض البحثي الثالث على " وجود اختالف بين  المستدامة ومحافظتي الدراسة

 الناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة، 

 5.5 99 0.5 5 3.2 2 قل

 50.2 998 33.2 22 08.2 84 زاد انتظام التعليم بالجامعات-0

 95.2 32 2.5 93 4.5 90 لم يتأثر

 04.2 52 92.5 09 90.5 35 قل

 28.2 904 32.2 00 04.2 52 زاد المستوى التعليم بالمدارس-3

 91.2 34 5.2 92 98.2 04 يتأثرلم 

 90.2 38 1.2 94 4.2 92 قل

 81.5 11 04.5 50 09.2 80 زاد التعليم بالجامعاتالمستوى -8

 09.5 83 2.2 90 95.5 39 لم يتأثر

 01.2 54 95.5 39 93.5 00 قل

 00.2 958 89.5 43 35.5 09 زاد استخدام اإلنترنت في التعليم -5

 95.5 39 8.2 4 99.5 03 لم يتأثر

 0.5 95 8.5 1 3.2 2 قل

استخدام اإلنترنت في  -2

 االجتماعات الضرورية

 02.5 953 83.2 42 33.5 20 زاد

 91.5 31 5.2 92 98.5 01 لم يتأثر

 8.2 4 0.2 8 0.2 8 قل

 استخدام اإلنترنت في -0

 ألعمال الحكوميةا

 29.5 903 39.5 23 32.2 22 زاد

 98.2 04 2.2 90 4.2 92 لم يتأثر

 08.5 81 90.5 05 90.2 08 قل

 04.2 952 83.5 40 38.5 21 زاد التعليم عن بعد -4

 94.2 32 8.5 1 93.5 00 لم يتأثر

 8.2 4 0.2 8 0.2 8 قل
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( أن قيمدة 93وعند اختبار الفرض االحصدائي المقابدل لده فدي صدورته الصدفرية باسدتخدام مربدع كداي أوضدحت النتدائج جددول )

والمسددتوى التعلدديم ، والمسددتوى التعلدديم بالمدددارس، بالمدددارس، وانتظددام التعلدديم بالجامعدداتمربددع كدداي لكددل مددن )انتظددام التعلدديم 

واسددتخدام اإلنترنددت فددي االجتماعددات الضددرورية، واخيددرا التعلدديم عددن بعددد( كانددت ، اسددتخدام اإلنترنددت فددي التعلدديم، وبالجامعددات

ى التوالي وكل منها ذات داللة احصدائية عندد عل (99.200 ،،99.292، 4.013، 92.188، 92.288، 2.405، 4.500كالتالي)

درجة تأثر المبحوثدات بدبعض االثدار الناتجدة عدن فيدروس كوروندا للبعدد التعليمدي ( مما يشير الى ان 2.29المستوى االحتمالي )

اندب وبنداءا علدى تلدك النتدائج ال يمكدن قبدول الفدرض االحصدائي الخداص بتلدك الجو ،يختلف بداختالف المحافظدة محدل الدراسدة،

درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجدة عدن فيدروس كوروندا للبعدد وقبول الفرض البديل جزئيا الذي ينص وجود عالقة بين 

اسدتخدام اإلنترندت ويمكن قبدول الفدرض االحصدائي جزئيدا والخداص  ،التعليمي كأحد ابعاد التنمية المستدامة ومحافظتي الدراسة

لها أي داللة احصائية عند أي مستوى احتمالي ورفض الفرض البديل الدذي يدنص علدى وجدود  ألعمال الحكومية والتي ليسا في

 عالقة بين محافظتي الدراسة وتلك الجانب.

ببعض اثار فيروس كورونا على البعد التعليمي كأحد ابعاد التنمية  تأثر المبحوثات نتائج اختبار مربع كا لمدى (:13)جدول 

 ةالمستدامة بمحافظتي الدراس

 م
 جوانب البعد التعليمي

قيمة مربع 

 كاى

قيمة معامل 

 كرامر

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 2.298 0 2.022 4.500 انتظام التعليم بالمدارس 9

 2.230 0 2.945 2.405 انتظام التعليم بالجامعات 0

 2.225 0 2.039 92.288 المستوى التعليم بالمدارس 3

 2.228 0 2.038 92.188 المستوى التعليم بالجامعات 8

 2.290 0 2.092 4.013 استخدام اإلنترنت في التعليم 5

 2.223 0 2.089 99.292 استخدام اإلنترنت في االجتماعات الضرورية 2

 2.090 0 2.254 2.225 ألعمال الحكوميةا استخدام اإلنترنت في 0

 2.228 0 2.035 99.200 التعليم عن بعد 4

 

اسدتخدام اإلنترندت ( ان 93ولتحديد االهمية النسبية لتلك االثار التعليمية وفقا لقيمة كرامر أشارت النتائج بنفس الجدول رقم )     

المسددتوى التعلدديم (، 2.038) المسددتوى التعلدديم بالجامعددات(، 2.035) التعلدديم عددن بعددد (،2.089) فددي االجتماعددات الضددرورية

(، واخيدددرا انتظدددام التعلددديم 2.022)انتظدددام التعلددديم بالمددددارس (، 2.092)ترندددت فدددي التعلددديم اسدددتخدام اإلن ،(2.039بالمددددارس )

    (.2.945) بالجامعات

 النتائج التي تتعلق بعالقة درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا ومحافظتي الدراسة:   -1

)البعد  لكل منتختلف درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا ينص الفرض البحثي الرابع على "    

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة  االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد التعليمي(
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" ال يوجد اختالف في وذلك باختبار الفرض البحثي في صورته الصفرية  ،وللتعرف على تلك العالقة فقد تم إجراء اختبار)ت( 

 البعد التعليمي(د االقتصادي، البعد االجتماعي، درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البع

 ومحافظتي الدراسة.كأبعاد للتنمية المستدامة 

 ةالتنمي(: نتائج اختبار )ت( لمعنوية الفروق بين متوسطي تأثر المبحوثات بأثار فيروس كورونا على جوانب 14جدول )

 المستدامة )االبعاد الثالثة( ومحافظتي الدراسة

     

معنوي في ( وجود اختالف 98وعند اختبار الفرض اإلحصائي السابق باستخدام اختبار)ت( أوضحت النتائج بجدول )      

متوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد التعليمي فقط عند تصنيفهم وفقا للمحافظة محل 

( درجة لمبحوثات محافظة 94.83) ( درجة لمبحوثات محافظة سوهاج في مقابل91.90الدراسة حيت بلغ المتوسط الحسابي )

  . 2029( وهي قيمة معنوية عند المستوى االحتمالي 94000كفر الشيخ، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

وهذا يشير إلى أن توزيع المبحوثات وفقا لمتوسط درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا للبعد      

الف المحافظة محل الدراسة، أي أن المبحوثات الالتي درجة تأثرهن ببعض االثار نتيجة فيروس التعليمي فقط يختلف باخت

من المبحوثات بمحافظة كفر الشيخ. وعلى ذلك "ال يمكن قبول الفرض  سوهاج أكثركورونا على البعد التعليمي بمحافظة 

الناتجة عن فيروس كورونا لكل من )البعد  اإلحصائي القائل ال يوجد اختالف في درجة تأثر المبحوثات ببعض االثار

جزئيا وقبول الفرض البديل الذي ومحافظتي الدراسة كأبعاد للتنمية المستدامة  االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد التعليمي(

 ال يوجد اختالف بين درجة تأثر )أنهينص على وجود هذا االختالف. ويمكن قبول الفرض االحصائي الذي ينص على 

المبحوثات ببعض االثار الناتجة عن فيروس كورونا فيما يخص البعد االقتصادي واالجتماعي باختالف كل من محافظتي 

، االقتصادي)البعدين وعدم قبول الفرض البديل الذي ينص على وجود هذا االختالف لتلك  ،كفر الشيخ( ،سوهاجالدراسة )

   (.االجتماعي
 

 توصيات البحث: . 4.5

 لما توصل اليه البحث من نتائج يمكن ايجاز توصيات البحث من خالل:وفقا   

على  الطارئةمجال ادارة االزمات الصحية في  االجتماعيةالمزيد من الدراسات واألبحاث  بإجراءتوصي الدراسة  -9

مية التنمستوى الوجه القبلي والوجه البحري لمواجهة اي مخاطر تضر بحياة المواطن وتؤثر على تحقيق اهداف 

  .المستدامة

 ابعاد التنمية المستدامة 

 المدروسة

 ومعنويةقيمة  (922= )نكفر الشيخ  (922= سوهاج )ن

المتوسط  ()ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 9.001 0.28 90.82 0.10 90.03 البعد االقتصادي   -1

 9.009 0.52 95.09 0.38 95.02 البعد االجتماعي   -2

 **94.003 3.52 94.83 0.30 91.90 البعد التعليمي  -3
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وصي الدراسة تعلى ما أشارت النتائج الى انخفاض اتباع االحتياطات االحترازية وخاصة بصعيد مصر، لذا  بناءً  -0

وعمل  لتقاليد التي تضر بالمستوى الصحي،توعية المواطنين وخاصة بالوجه القبلي باالستغناء عن العادات وابأهمية 

وعمل دورات تدريبية وورش عمل فعلية لمتابعة الريفين ، المستوى الصحي لهملتحسين  وتثقيفيةندوات توعويه 

 وجه.  أكملبالقرى وتدريبهم على كيفية اتباع االحتياطات االحترازية على 

االهتمام من قبل الدولة والجهات الخاصة المعنية بمستوى تعليم األسرة وبخاصة تعليم السيدات واإلناث، وتقليص نسبة  -3

على التعامل مع االنترنت والتعلم عن بعد في ظل اي ظروف طارئة مثلما حدث في  كنولوجية لمساعدتهنالت األمية

بجودة حياة الريفيات واسرهن ومن ثم المجتمع  لالرتقاءجائحة الكورونا، فالتعليم أداة تنموية هامة ووسيلة مثلى 

 ة المستدامة بالمجتمع الريفي.الريفي بل والمجتمع ككل يساعد بدرجة كبيره على رفع عجلة التنمي

ق بصورة سريعة وسليمة عند انتشار فيروس او مسموع في توصيل المعلومات والحقائتفعيل دور االعالم المرئي وال -8

، وكيفية موائمة واسرهم أنفسهموحماية وباء او جائحة جديدة حتى يساعد المواطنين على حسن وسرعة التصرف 

 امور حياتهم خالل تلك الفترة.

بتوفير فرص عمل بديلة أو دخل  (جائحة الكورونا)اهتمام الدولة بمساعدة المواطنين في حالة ظهور جائحة مثل  -5

لظروف المعيشية في تلك الفترة حتى ال تتأثر تعويضا ل وكرامة(تكافل  )مثل اعانات حكومية او منح ماديةشهري او 

   . اهداف التنمية المستدامة االقتصادية

لمواكبة العصر الحديث بتحديث البنية التحتية التكنولوجية بقرى مصر وخاصة بصعيد مصر توصى الدراسة  -2

 ستخدام االنترنت في كل المجاالت، تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة.وتكنولوجيا التعليم وا

 

 المراجع. 6
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 كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منتدى الصحة االفتراضي. (:٠٢٠٢بتدروس ) ، م غبريسوسادهانو -9

 (: جائحة كورونا تهدد بدفع عدد غير مسبوق من األطفال نحو فقر التعلُّم. 0209البنك الدولي )  -0
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 (http://www.aoye.org/desert.doc) (، التنمية المستدامة للصحاري0221عدلي، عماد الدين ) -99
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 كلية التخطيط العمراني واالقليمي، جامعة القاهرة. ،مشروع مبادرة التوعية باألهداف اإلنمائية لألفية
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 .الثاني
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