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ية لجائحة كهرونا على الحياة اليهمية في المجتمع المصري اآلثار الثقاف
 "استخجام تكنهلهجيا المعلهمات، نمهذجا"

 
 سماعيل يهسف إسماعيل إأ.د/ 

 كمية اآلداب جامعة السشػفية –أستاذ الجغخافيا البذخية ونطع السعمػمات الجغخافية 
 د/ مهسى فتحي مهسى عتلم

 كمية اآلداب جامعة السشػفية –أستاذ الجغخافيا االقترادية السداعج 
 

 مقجمة.
ال شظ أن جائحة كػرونا لغ يتػقف تأثيخىا عمى اإلعبلن عغ نياية اإلصابات واكتذاف     

عبلج ليا، بل ستستج إلى األجيال القادمة لحا يسكششا القػل أن عالع ما بعج الكػرونا سيكػن 
االجتساعية واالقترادية والثقافية  مختمفًا عغ عالع ما قبل الكػرونا في الكثيخ مغ الجػانب

 في إشار ما يسكغ تدسيتو تػابع أزمة كػرونا.
وتعتسج صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات عمى تزافخ ثبلثة مياديغ ىي: االلكتخونيات      

(، ويتدايج 636، ص6006الجقيقة، واالتراالت االلكتخونية، والحاسبات االلكتخونية )الجيب، 
ا السعمػمات في الػقت الحالي، في ضل انتذار فيخوس كػرونا السدتجج االىتسام بتكشػلػجي

، مسا زاد مغ حجع الصمب عمى تكشػلػجيا 6069في مرخ والعالع مشح نياية عام 
السعمػمات، خاصة مع حطخ التشقل أو التجػل في معطع دول العالع، ولجػء غالبية العامميغ 

 (.66ص  ،6060والسؤسدات إلى العسل عغ بعج ) عتمع ، 
وقج تبيغ أن قصاع تكشػلػجيا السعمػمات مغ أكثخ القصاعات انتعاشا مع حجوث جائحة 
كػرونا في العالع وبخاصة التعميع عغ بعج والتصبيقات االلكتخونية والحكية والتجارة االلكتخونية 
والعسل عغ بعج مسا حقق ليا فخصا اقترادية واعجة مع حجوث بػادر اتجاه عالسي سيؤثخ 

الثقافة السجتسعية والدمػك البذخي فيسا يتعمق بالعسل والخجمة والتعميع والتجارة والسيجيا  عمى
 والتػاصل االجتساعي.
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وجاء ذلظ عمى حداب تخاجع حخكة الشقل نطخا لتخاجع التبادل التجاري مع التخاجع 
 االقترادي مغ ثع انخفاض سعخ الشفط والجخل القػمي الخيعي، وخفس حخكة نقل الخكاب
والدفخ بذكل حاد لع يذيجه العالع مغ قبل، وتخاجع الدياحة والتخويح والحخكة الفشجقية 
والزيافة نطخا لمخػف والحيصة مغ االفخاد وتبعا لبلجخاءات االحتخازية الخسسية كالحج مغ 
التجسعات، وتقميل التجسعات العائمية والديارات االجتساعية، وتقميل االحتفال بالسشاسبات ، 

ل السؤتسخات، وكل ذلظ أثخ عمى القػة الذخائية ونسط االستيبلك وكافة مشاحي الحياة وتقمي
 تجارة غخفة - والسبادرات الجراسات مخكد "، )6شكلاالقترادية واالجتساعية والثقافية، "

 (.9-4، ص6060، مارس  البحخيغ وصشاعة
، لتصبيق اسمػب العيشة ولجأت الجراسة باإلضافة لمسرادر السكتبية، والرفحات االلكتخونية

 مبحػثا مغ مدتخجمي االنتخنت. 680العذػائية مغ خبلل استسارة استبانة لعجد 

 
 .6060عغ غخفة تجارة وصشاعة البحخيغ، مارس 

: القصاعات االقترادية الستأثخة بكػرونا وذات العبلقة بالتغيخ الثقافى والدمػكي في 6شكل
 العالع.
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% مغ 66.6أن  6069كدي لمتعبئة العامة واإلحراء عام وقج أورد الجياز السخ         
سشػات فأكثخ يدتخجمػن الياتف السحسػل، وتتبايغ الشدبة بيغ الحزخ  4الدكان في مرخ 

% مقابل 76.7والخيف، حيث زادت ندبة مدتخجمي الياتف السحسػل في الحزخ إلى 
، كسا أوضحت % في الخيف، كسا تديج ندبة استخجامو بيغ الحكػر عغ اإلناث59.0

% فقط مغ الدكان يدتخجمػن الحاسب اآللي، وتديج الشدبة في الحزخ 36.3البيانات أن
% في الخيف، كسا تديج لجى الحكػر عغ اإلناث، وبمغت ندبة 66.4% مقابل 44.3إلى 

% مقابل 44.3%، وتديج الشدبة في الحزخ إلى 30.8مدتخجمي اإلنتخنت في مرخ نحػ 
داب الباحثيغ اعتسادًا عمى بيانات الجياز السخكدي لمتعبئة % في الخيف ) مغ ح60.6

 (. 6069العامة واإلحراء 
وكانعكاس مباشخ لجائحة كػرونا، بيشت دراسة )الجياز القػمي لتشطيع االتراالت( عام      

عغ مؤشخات استخجام خجمات االتراالت في مرخ خبلل األسبػع الثاني مغ إبخيل  6060
في ضل الجائحة، تدايج معجالت  6060ألسبػع الثاني مغ مارس مقارنة با 6060عام 

استخجام اإلنتخنت والياتف السحسػل، وزيادة ساعات ترفح اإلنتخنت والسػاقع التعميسية ، 
 وزيادة استخجام الفيدبػك واأللعاب في ضل االستقخار بالسشازل.

 اإلصابات والهفيات بجائحة كهرونا في مصر و العالم. .1
 إلصابة والهفيات العالمي:       : معجل ا1-1
، وكان العجد قج بمغ 6060سبتسبخ  67مميػن اصابة في  30أحجثت جائحة كػرونا نحػ  

أغدصذ. كسا بمغ، في نفذ التاريخ، عجد  65مميػن إصابة عمى مدتػى العالع حتى  66.6
 768.6مميػن متعاف، وسجمت عجد حاالت الػفيات الشاجسة عشيا  64.6الستعافيغ مشيا 

ألف وفاة ، وتعج األمخيكتيغ أكثخ مشاشق العالع تأثخًا بجائحة كػرونا حيث بمغ عجد السرابيغ 
 3مميػن مراب ، وجشػب شخق آسيا بعجد  3.7مميػن مراب تمييا أوروبا بعجد  66.4بيا 

أغدصذ  65مميػن مراب حتى  3.5مميػن مراب ويمي ذلظ باقي مشاشق العالع بعجد 
 ".6شكل" 6060
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 65ألف حالة وفاة حتى  768.6وفي الػقت الحي بمغ فيو عجد حاالت الػفيات بالعالع      

% تمييا أوروبا بشدبة 53.9أغدصذ، فإن األمخيكتيغ حازت عمى الشدبة األكبخ بشدبة 
% 60.4% ويمي ذلظ باقي مشاشق العالع بشدبة 7.8% ثع جشػب شخق آسيا بشدبة 67.9

 ".3شكلػرونا "مغ عجد الػفيات الشاجسة عغ ك

 
 : معجل اإلصابة والهفيات المحلي:       .1-2

كانت الحكػمة السرخية عمى مدتػى الحجث فيسا يتعمق بكيفية إدارة أزمة كػرونا قبل     
انتذارىا مغ خبلل الجعع الرحي واإلعبلمي وإغبلق أماكغ التجسعات العامة، ومغ خبلل 

قصاع الرحة مغ أشباء وأشقع تسخيس وأشقع الجيػد السزشية التي قجميا العاممػن في 
إدارية، والجير السرخي، وكافة قصاعات الجولة، ومغ خبلل االستفادة مغ تجارب بعس 

 الجول في كيفية مػاجية ىحا الفيخوس بصخق سميسة.
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 6060أغدصذ  65ورغع ذلظ بمغ عجد حاالت اإلصابة بفيخوس كػرونا في مرخ حتى    
" مشحشى تصػر عجد الحاالت السدجمة في 4شكل، ويػضح "ألف حالة إصابة 96.3نحػ 

(. وبمغ عجد 6060سبتسبخ  67مرخ مقارنة بشطيخه في العالع، )مشطسة الرحة العالسية، 
"، 5شكل% مغ جسمة الحاالت السرابة "66.6ألف حالة بشدبة  58.8الحاالت التي تعافت 

% مغ عجد اإلصابات بفيخوس 5.3ألف حالة وفاة بشدبة  5.6كسا بمغ عجد حاالت الػفيات 
 . 6060أغدصذ  65كػرونا بسرخ حتى 

 
 ,COVID19 Pandemics Worldwide Metersالسرجر: مشطسة الرحة العالسية، 

WHO. 
 .6060: الحبلت السدجمة في مرخ والعالع حتى مشترف سبتسبخ 4شكل 
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ول العالع، عالسيًا مغ حيث عجد اإلصابات بيغ د 69لحا فقج احتمت مرخ السختبة 
مغ حيث عجد الػفيات كشدبة مغ إجسالي اإلصابات، لكغ تختيبيا  36كسا احتمت السختبة 

" . كسا أن البيانات 6شكلعالسيًا مغ حيث عجد اإلصابات لكل مميػن ندسة " 668سجل 
تفيج انخفاض معجل الحاالت السدجمة في مرخ مقارنة  6060الجولية األخيخة لذيخ سبتسبخ 

 ".7شكللع األخخى، "مع دول العا

 

 
 World in Data, University ofالسرجر: شبكة العالع بالبيانات، جامعة أكدفػرد  
Oxford   

سبتسبخ  67يشايخ حتى  66: معجل جسمة الحاالت السدجمة لكل مميػن ندسة مغ 6شكل 
6060 . 
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 European Centre for عغ: السخكد األوروبي لمػقاية مغ األمخاض ومكافحتيا

Disease Prevention and Control ،ECDC مجمة ،Euro surveillance ،68 
 . 6060سبتسبخ 

، لكل مئة ألف  6060: معجل جسمة الحاالت السدجمة لمشرف األول مغ سبتسبخ 7شكل 
 ندسة. 

 التحليل الميجاني لمدتهى وطرق الهعي بفيروس كهرونا في مصر. .2
بيان الكتخونية وتػجيييا لبعس الدكان لئلجابة عمييا قام الباحثان بترسيع استسارة است     

 680شخز بالحزخ بجسمة  600شخز بالخيف و 80حيث تع االستجابة لبلستسارة لعجد 
مبحػث يسثمػن عيشة عذػائية مغ الحيغ يدتصيعػن االجابة الكتخونيا عمى االستسارة في 

 السجتسع السرخي، وتع التػصل إلى ما يمي:
 لدكان بفيروس كهرونا.: مجى معرفة ا2-1

رغع دور وزارة الرحة وكافة مؤسدات الجولة في التػعية السكثفة بفيخوس كػرونا       
% مغ سكان الحزخ ىع مغ سسعػا عغ ىحا الفيخوس 96وشخق الػقاية مشو، إال أن 

"، األمخ الحي يؤكج أن اإلعبلم وكافة 8شكل% في الخيف "86.3وتشخفس الشدبة إلى 
ل لع ترل لبعس الدكان السيسا الدكان الحيغ ال يتابعػن أجيدة التميفديػن وال وسائل التػاص
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وسائل التػاصل االجتساعي واإلعبلم السصبػع وغيخ ذلظ األمخ الحي يتصمب ضخورة تغصية 
كافة الدكان بالبخامج اإلعبلمية ولػ حتى مغ خبلل السخشجات الخيفيات وأئسة السداجج وغيخ 

 ذلظ مغ الػسائل.

 
 
 
 : مصادر المعلهمات عن فيروس كهرونا بمصر.2-2

يعج التميفديػن أحج أىع مرادر البيانات التي يتعخف بيا الدكان عمى كافة السعمػمات      
الستعمقة بفيخوس كػرونا بسرخ ، وتختفع ندبة الدكان في الحزخ الحيغ يمجأون إلى 

ذلظ اإلذاعة واإلنتخنت وبعس  التميفديػن لمحرػل عمى السعمػمات بالسقارنة بالخيف، ويمي
" ، األمخ الحي يؤكج أن التميفديػن إذا أحدغ استخجامو يسكشو أن 9شكلالسرادر األخخى "

 يسثل أحج األدوات السيسة في محاربة كػرونا والتػعية بأخصارىا وآثارىا.
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 ثقافة استخجام االنترنت في ظل فيروس كهرونا في مصر. .3

 ا على مجى استخجام االنترنت:: أثر بجايات جائحة كهرون3-1
أضيخت دراسة الجياز القػمي لتشطيع االتراالت عغ استخجام خجمات االتراالت في   

مقارنة باألسبػع الثاني مغ مارس  6060مرخ خبلل األسبػع الثاني مغ إبخيل عام
 ، بعس الشتائج مشيا:6060عام
، واعتساد الغالبية العطسى مغ الديادة الكبيخة في استخجام اإلنتخنت؛ نتيجة أزمة كػرونا -

السرخييغ عمى اإلنتخنت كػسيمة رئيدة في التػاصل االجتساعي والعسل والتعميع عغ بعج 
. 

%، والديادة في استخجام اإلنتخنت 87الديادة في استخجام اإلنتخنت السشدلي بشدبة -
 %.65%، والديادة في استخجام السكالسات الرػتية الجولية بشدبة 68السحسػل بشدبة 

ساعة 65تزاعف عجد ساعات وقت الحروة الستخجام خجمات اإلنتخنت، لترل إلى -
 ساعات فقط خبلل األسبػع الثاني مغ شيخ مارس. 7يػميًا، مقارنة بشحػ 

وزيادة ندبة استخجام الفيدبػك لترل  %636بشدبة  زيادة ندبة ترفح مػاقع االنتخنت -
 .% 376سية بشحػ ، وزيادة ندبة ترفح السػاقع التعمي%656لـشحػ 
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، كسا زادت ندبة %96زيادة استخجام تصبيقات األلعاب عمى شبكة اإلنتخنت بشدبة  -
% )الجياز 46%، كسا زاد استخجام يػتيػب بشدبة34استخجام تصبيق الػاتذ آب بشحػ

 (.6060القػمي لتشطيع االتراالت، 
خنت في مرخ عام سشػات فأكثخ( مغ أنذصة اإلنت 6وقج تعجدت مجاالت استفادة الدكان )

 عمى الشحػ التالي: 6069
o  يأتي استخجام اإلنتخنت في إرسال واستقبال الخسائل في السقجمة في بشدبة

85.3.% 
o في التػاصل االجتساعي بأنساشو السختمفة.78.3يدتخجم اإلنتخنت نحػ % 
o مغ أجل الحرػل عمى بيانات عغ الرحة 33.6يدتخجم اإلنتخنت نحػ ،%

 والخجمات الرحية.
o مغ الدكان، مغ أجل الحرػل عمى الدمع 34.8تخجم اإلنتخنت نحػيد %

 والخجمات.
o مغ أجل الحرػل عمى بيانات عغ الجيات 63.7يدتخجم اإلنتخنت نحػ %

 ,)الحكػمية مغ مػاقعيا الخسسية)السػقع االلكتخوني لػزارة االتراالت والسعمػمات
يخون وجػد زيادة في % مغ سكان الحزخ 95" أن 60شكلوتػضح نتائج االستبيان، "

% مغ سكان الخيف ، 88استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في ضل جائحة كػرونا، مقابل نحػ 
األمخ الحي يؤكج أىسية تكشػلػجيا السعمػمات بالشدبة لمدكان في ضل جائحة كػرونا في شتى 

 مشاحي الحياة وىحا يتصمب دعع مقػمات استخجاميا والبشية التحتية ليا.
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 المظاهر الدلهكية لتجاعيات جائحة كهرونا المتعلقة باستخجام االنترنت. : 3-2  
وكان لجائحة كػرونا تجاعياتيا عمى الكثيخ مغ مطاىخ الحياة، ومغ أىع ىحه 
السطاىخ تأثيخىا عمى معجالت استخجام تكشػلػجيا السعمػمات، خرػصًا الحاسػب والياتف 

مغ األسخ إلى البقاء في السشازل؛ حتى تقمل السحسػل واإلنتخنت ، في ضل اضصخار الكثيخ 
مغ تجاعيات الفيخوس وانتذاره بيغ أعجاد أكبخ مغ الدكان، في إشار التباعج االجتساعي 
والعسل عغ بعج والتعميع عغ بعج والتدػق عغ بعج الحي تتصمبو السخحمة. لحا فقج كان ليحه 

 مطاىخ متعجدة مشيا: الجائحة تأثيخاتيا عمى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في
  تدايج ساعات استخجام تكشػلػجيا السعمػمات مغ قبل السدتخجميغ بالسقارنة بفتخة ما قبل

 كػرونا.
 . تدايج تكمفة باقات اإلنتخنت في ضل زيادة االستخجام والتحسيل مغ غالبية أفخاد األسخة 
 التعميع والبحث  تدايج الحاجة إلى تعمع تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات السيسا في مجال

 . 6060العمسي بعج تػقف الجراسة في السجارس والجامعات في مشترف مارس 
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  الحاجة إلى تجريذ تكشػلػجيا السعمػمات ونذخ مياراتيا بيغ التبلميح والصبلب في ضل
التعاير مع كػرونا وسعي الحكػمة إلى تغييخ نطام التعميع الجامعي مغ الحزػر 

 يع عغ بعج أو الجسع بيغ االثشيغ في إشار التعميع اليجيغ.اليػمي السباشخ إلى التعم
  ضخورة البحث عغ دعع شبكة االتراالت مغ حيث سخعتيا وكفاءتيا وجػدتيا لسػاجية

 الصمب الستدايج عمى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في السجاالت السختمفة.
  دون الخخوج مغ لجػء العجيج مغ األسخ إلى التدػق االلكتخوني أو شمب السشتجات

 السشدل وضيػر أنساط ججيجة مغ التعامل السالي واالقترادي لع تكغ مػجػدة قبل كػرونا.
  تدايج االعتساد عمى وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة والسػاقع االلكتخونية الستخررة

في التعخف عمى الفيخوس وشخق الػقاية مشو ومتابعة الحاالت السرابة مسا زاد الزغط 
 شبكة االتراالت. عمى

الدلهك الهقائي لمدتخجمي االنترنت من كهرونا في مصر، ومدتهى الرضى عن  .4
 االجراءات االحترازية.

 : طرق الهقاية التي يتبعها المبحهثهن من فيروس كهرونا.4-1
تتعجد الصخق التي يدتخجميا الدكان بعيشة الجراسة مغ أجل الػقاية مغ كػرونا 

شدبة بيغ الخيف والحزخ، حيث يعج ارتجاء الكسامات في السختبة "، وإن تبايشت ال66شكل"
األولى يمييا التباعج االجتساعي حيث يجرك ندبة كبيخة مغ الدكان أىسيتو في تقميل اإلصابة 
بيحا الفيخوس، ويمي ذلظ تقميل الخخوج مغ السشدل والحخص عشج التعامل مع الحاالت 

 ة وغيخ ذلظ مغ شخق الػقاية .السذتبو في إصابتيا وتػعية أفخاد األسخ 
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 : مدتهى الرضى عن إجراءات التصجي لجائحة كهرونا.4-2

قامت الجيات السعشية بالعجيج مغ الخصػات الػقائية والعبلجية التي خفزت مغ 
ندبة اإلصابات والػفيات بيغ الدكان وانعكدت عمى تختيب مرخ بيغ دول العالع ، لكغ 

"، يخون أن ىحا الجور غيخ 66شكلسكان الخيف، "نحػ ثسغ سكان الحزخ ونحػ خسذ 
 ُمخِض األمخ الحي يتصمب ما يمي:

أن يستج دور الجولة في الػقاية مغ فيخوس كػرونا لمقخى والسجن عمى حج سػاء ، ألن  -
 العجيج مغ القخى تزخرت بالفعل نتيجة غياب أو تأخخ دور األجيدة السشػشة بالتحخك.

بة بكػرونا ألن الخصخ ال يدال قائسًا والجليل عمى ذلظ استسخار التػعية بسخاشخ اإلصا -
 السػجة الثانية التي سادات بعس الجول االوروبية.

 أن قػم الجيات السعشية دائسًا ىي الفعل وليذ رد الفعل في التعامل مع ىحا الخصخ. -
  



 اَثار الثقافٍة لجائحة كورونا على الحٍاة الٍوهٍة فً الوجتوع الوصري

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  222
 

 
 اآلثار الثقافية العامة لجائحة كهرونا في العالم. .5

أن لجائحة كػرونا عجة آثار ثقافية ليا أبعاد اجتساعية رصجت مخاكد البحػث والجراسات 
 ونفدية  عمى السجتسع، مشيا:

 : مظاهر تأثر المرأة و األسرة في ظل جائحة كهرونا:5-1
  صعػبة وصػل االناث لمسعمػمات ومرادر التثقيف تبعا الرتفاع األمية التقشية لئلناث

شػات فأكثخ" البلئي ال يسكغ س 60عغ الحكػر في بعس الجول، وزيادة ندبة االناث"
%"، مسا ال يسكشيغ مغ الػصػل 3% عغ الحكػر "48ليغ الػصػل لبلنتخنت 

لمسعمػمات. أضف لحلظ أن انخفاض قػة العسل مغ االناث ندبة لمحكػر في كثيخ مغ 
الجول، ونتيجة لتػقف األعسال شبقا لبلجخاءات االحتخازية، أو لفقجان االناث في 

ئفيغ، فإن ندبة اإلناث الآلئي يدتصعغ استخجام الحاسػب في القصاع الخاص لػضا
 العسل انخفزت ندبة لمحكػر وذلظ ألن معطسيغ يدتخجمشو في العسل وليذ السشدل.
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  زيادة ثقافة العشف األسخي مغ قبل الحكػر ضج اإلناث تبعا لحطخ الخخوج والبقاء مجة
السدئ وبخاصة لػ  شػيمة بالسشدل مسا يجبخ اإلناث عمى تحسل الذخيظ الحكخ

انخفزت العائجات االقترادية لؤلسخ التي يتكفل بيا الحكػر في بعس السجتسعات في 
ضل عجم وجػد وضائف آمشة لئلناث أكثخ مغ الحكػر)لجشة االمع الستحجة االقترادية 

 واالجتساعية لغخبي آسيا(.
 امة نطخا لبقاء زيادة عبئ الخعاية غيخ السجفػعة مغ قبل ربات البيػت واإلناث برفة ع

التبلميح في السشازل وتعمسيع بالسشدل والحي يقع عمى كاىل اإلناث وبخاصة لرغار 
الدغ، أو عمييغ تػفيخ الطخوف السشاسبة لبلستحكار لؤلبشاء. ومع استسخار فتخات 
الحطخ يدداد أوجو عجم السداواة بيغ اإلناث والحكػر في السشدل مشا يتيجد البشاء 

ل في األثخة لكثخة السذاحشات والزيق باألوضاع غيخ السألػفة لمحخية االجتساعي الستسث
 الذخرية )أنصػنيػ حػتخز ، ادارة األمع الستحجة لمتػاصل العالسي(.

  وغيخىا 3-7، والفمبيغ 6-9أدى ارتفاع ندبة السسخضات لمسسخضيغ، كسا في مرخ ،
رتفاع معجالت االصابة في لديادة احتساال وفاة العائل الثاني أو الػحيج لؤلسخ، نطخا ال

القصاع الرحي. وفي السجتسعات التي تزع قيػد كبيخة عمى عسل السخأة خارج السشدل، 
يؤدى ارتفاع ندبة وفيات كػرونا بيغ الحكػر لديادة احتساالت التخمل لئلناث غيخ 

 ESCWA- UN, Julyالسذتغبلت في بعس السجتسعات الخيفية بالجول الفقيخة )
2020.) 

 الممارسات الثقافية:: 5-2 
 :الترفيه والتهزيع الثقافي االلكتروني 

انتذخت فى اآلونة االخيخة وبخاصة في ضل جائحة كػرونا ضاىخة استخجام السشرات 
االلكتخونية لمتخفيو االلكتخوني، حيث تػقف عسل دور الديشسا والسدارح، وازداد الصمب عمى 

التخفيو وتػزيع السادة الثقافية وخاصة  تصبيقات االترال االلكتخونية، وكحلظ و خجمات
 Tik، والتػسع في استخجام HOBO، و Netflixاالفبلم والسدابقات عبخ االنتخنت مثل 

Tok  لعسل االفبلم الذخرية، فزبل عغ زيادة استخجام وسائل التػاصل االجتساعي
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الى لئلعبلنات التجارية والتدػيق االلكتخونى وخاصة تيظ تػك، حيث اصبح الجمػس 
 (.6060االنتخنت بالداعات )ىاني عبج المصيف، مخكد الجديخة لمجراسات مارس 

 :تراجع الترويح والدياحة الثقافية والترفيهية الجاخلية 
كشتيجة الغبلق الستاحف والسدارات الدياحية والسقاصج التخفييية واالنجية الخياضية 

 واالجتساعية والديشسا وغيخىا.
   الثقافي:تراجع االبجاع الفني و 

أدى اليمع مغ كػرونا إلى تػقف السكتبات وتخاجع الشذخ وتقمز االبجاع الفشي والثقافي، 
وانخفاض االنتاج الفشي التقميجي وتأجيل أو تػقف عخضو وتػزيعو، واغبلق الستاحف والسػاقع 
االثخية والخحبلت الجساعية، واضصخار بعس السبجعيغ لبث حفبلتيع االفتخاضية بثا مباشخا 

 عبخ االنتخنت كسا حجث في استخاليا. 
 :الممارسات الجينية 

ساعجت السسارسات الجيشية والتػاكل الحي يسارسو الستعبجون في السػاسع الجيشية الكثيخ مغ 
اإلصابات كسا في اليشج، والعخاق. وتبلفيا لسراعب انتذار كػرونا حطخت السسمكة العخبية 

خحت اجخاءات شجيجة تجشبا ألي أوضاع وبائية الدعػدية مشصقة مكة السكخمة مبكخا وات
 صعبة. 

  :ثقافة التزاور وانتقال العجوى 
ومغ جية أخخى فإن السػروث الثقافي وااللتدامات السجتسعية في االسخ السستجة كانت سببا 

العجوى والتى كانت بشدبة كبيخة بيغ األقارب في الجول الشامية ونتيجة  حاالت في مجسل
بذكل خاص، فزبل عغ التقبيل أثشاء التحية، وعجم االكتخاث بالتباعج بيغ  لتبادل الديارات

 االفخاد.
 :إخفاء العجوى والخلفية الثقافية ألفراد المجتمع 

سػءا  يدداد األمخ جعل السيشة مجتسع إلى االنتقال و لمفحز الخضػخ عجم أو العجوى  إخفاء
 و السكانة مغ يقمل السخض أن ذلظ لثقافة يعػد و إصابتيع عغ يفرحػا لع و أفرحػا أو

 (.657، ص6060االعتيادية )عبلء الجيغ عبابمة،  حياتو عمى اإلندان سيصخة قيسة
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 : اآلثار الدلبية لكهرونا على القيم:5-3
 (.66-7، ص6060أضيخت بعس الجراسات مايمي )ليػنا فيخنانجيد، 

ل االخخ، تخاجع رأس السال اإلنداني، مسا ادى لتعصيل مذاعخ التخاحع وتحس -
حتى أن بعس السجاورات الدكشية في بعس السجتسعات لفطت السرابيغ 

 وابعجتيع عغ السكان، مثمسا رفزػا دفغ السػتى بكػرونا.
تعصيل الخوابط االسخية لمخػف مغ العجوى وانعدال بعس االفخاد الى اماكغ  -

 اقل في فخص العجوى.
زصخ فييا السدعف التسسيد العسخي والشػعي واإلثشي، حيث تػجج لحطات ي -

 النقاذ شخز دون اخخ بجون قػاعج مؤسدية معخوفة.
 تشرل السدئػليغ مغ التداماتيع. -
 انخفاض مدتػى التحريل العمسي  نتيجة لمتػتخ والزغػط الشفدية ولمكدل. -
 زيادة الكخاىية كحالة الكخاىية ضج الريشييغ بدبب انتذار الفايخوس مغ ىشاك. -
ثشاء التجافع لذخاء االغحية والمػازم الصبية زيادة االنانية كالتي ضيخت أ -

 والرحية.
   

------ 
 
 
 
 
 
 
 

 .مصادر ومراجع البحث
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  ( عمى الشداء 69-)كػفيج 6069أنصػنيػ جػتخز: أثخ مخض فيخوس كػرونا لعام
 والفتيات، األمع الستحجة، إدارة التػاصل العالسي.

 راالت بجسيػرية مرخ الجياز القػمي لتشطيع االتراالت، مؤشخات استخجام االت
 . 6060العخبية، إبخيل 

  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، التقخيخ اإلحرائي الػششي لستابعة مؤشخات
 . 6069، ديدسبخ 6030أىجاف التشسية السدتجامة في مرخ 

  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، نذخة االتراالت الدمكية والبلسمكية في
 ات مختمفة .مرخ، سشػ 

  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، التعجاد العام لمدكان واإلسكان والسشذآت
 لسرخ، سشػات مختمفة .

 السخكد األوروبي لمػقاية مغ األمخاض ومكافحتياEuropean Centre for  
Disease Prevention and Control ،ECDC مجمة ،Euro surveillance ،

 ttps://www.ecdc.europa.euh، 6060سبتسبخ  68
   ،جامعة أكدفػرد، شبكة العالع بالبياناتWorld in Data, University of 

Oxford  https://ourworldindata.org  
  رئاسة الجسيػرية، السجالذ القػمية الستخررة، البعج االجتساعي لتأثيخ تكشػلػجيا

مي لمخجمات والتشسية السعمػمات واالتراالت عمى الذباب، تقخيخ السجمذ القػ 
 .6066/6066االجتساعية، الجورة الثانية والثبلثػن، 

  سعيج عبجه، بعس مطاىخ جغخافية االتراالت والسعمػمات في مرخ، سمدمة رسائل
 . 6008، كمية العمػم االجتساعية، جامعة الكػيت ، 343جغخافية رقع 

 كػرونا، د وباء انتذار مغ حجال في السجتسع أفخاد ثقافة عبلء الجيغ محسػد عبابمة: دور 
 .6060إربج، السجمة العخبية لمشذخ العمسي، مايػ  لسجيشة أنثخوبػلػجية رسة ا

 الجراسات ، مخكد"كػرونا" لفايخوس االقترادية البحخيغ: اآلثار وصشاعة تجارة غخفة 
 .6060 مارس والسبادرات، السشامة،
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 آسيا: األثخ االجتساعي واالقترادي  لجشة االمع الستحجة االقترادية واالجتساعية لغخبي
 . 6060وتػصيات في الدياسات، مايػ   (COVID-19) 69-لكػفيج

 في الصفل حساية كػرونا، تحالف فيخوس جائحة أثشاء األشفال حساية :ليػنا فيخنانجيد 
 .6060اإلنداني، اليػنيديف، اليشج، آذار   العسل

 االت الدمكية في محافطة السشػفية، مػسى فتحي مػسى عتمع، التحميل الجغخافي لبلتر
 . 6066مجمة بحػث كمية اآلداب جامعة السشػفية، يػليػ 

  ،مػسى فتحي مػسى عتمع، التحميل الجغخافي لبلتراالت الدمكية في محافطة السشػفية
 . 6066مجمة بحػث كمية اآلداب جامعة السشػفية، يػليػ 

 م تكشػلػجيا السعمػمات في مرخ، مػسى فتحي مػسى عتمع، التحميل الجغخافي الستخجا
 . 6060مجمة بحػث كمية اآلداب والعمػم اإلندانية، جامعة قشاة الدػيذ ، يػليػ 
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