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 التفاعل االجتماعي عن بعداآلثار االجتماعية لجائحة كورونا: 

 محاور للدراسة

 أ.د عمر عبد الجبار محمد أحمد

 ستاذ علم االجتماع بجامعة الملك سعود قسم الدراسات االجتماعية كلية اآلدابأ

 مستخلص

الناتجة تهدف هذه الورقة الى طرح محاور لدراسة ظاهرة التفاعل االجتماعي عن بعد 

من تداعيات جائحة كورونا على المجتمع السعودي وقد اقترحت الورقة عدد من 

المحاور للدراسة منها المتغيرات الشخصية، وسائل التواصل عن بعد، التعليم عن بعد، 

اسات طالب الدرالى العمل عن بعد والبقاء بالبيت. والورقة موجهة الى الباحثين عامة و

 ليا خاصة.الع

 كورونا، التفاعل االجتماعي عن بعد، البقاء بالبيت.  تاحية:كلمات مف

 

Abstract 

This paper aims to present themes for studying the phenomenon 

of distance social interaction resulting from the implications of 

the covid -19 pandemic on Saudi society. The paper proposed a 

number of themes for study, including personal variables, means 

of social communication, distance education, distance working 

and stay at home. The paper is directed to researchers in general 

and to postgraduate students in particular. 
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 مقدمة:

  بالتواصل والتفاعل مع البشر اآلخرنن منإالاالنسان كائن اجتماعي ال تستقيم حياته  

أجل اشباع احتياجاته الحياتية من مأكل ومشري وملبس ومسكن. لذلك كان البد له من 

ونري علماء االجتماع ان التفاعل مع اآلخرنن وهو ما عرف بالتفاعل االجتماعي. 

التفاعل االجتماعي هو أساس كل النظم والبنى االجتماعية  في مجاالت االنتاج والتعليم 

واالسرة والترفيه وغيرها. وشكل اجتماع البشر وتقاربهم وتفاعلهم  اساس الحياة 

 االجتماعية عبر العصور.

 يف العالمية الصحة مةلمنظ اإلقليمي المكتب إبالغ تم م9132 عام من دنسمبر 13 في

 دننةم في اكتشافه تم معروف غير لمرض المسبب الرئوي االلتهاب بحاالت الصين

 روسالفي أنه على( الجدند كورونا) فيروس إعالن وتم الصينية، هوبي بمقاطعة ووهان

 الفيروس ننتقلو .م9191 ننانر 7 نوم الصينية السلطات قِبَل من الحاالت لتلك المسبب

 رنبةالق المخالطة طرنق عن آخر شخص إلى بالعدوى المصاب الشخص من البشر بين

 .(https://www.moh.gov.sa)حمانة دون

 خصش نخالط عندما القطيرات طرنق عن العدوى تنتقلوفقا لمنظمة الصحة العالمية و 

 في) لصيقة مخالطة( العطس أو السعال مثل) تنفسية أعراض لدنه تظهر آخر شخصا  

 أغشيته تعرض لخطر عرضة الشخص هذا نجعل مما( واحد متر مسافة حدود

. معدنة تكون أن نُحتمل تنفسية لقطيرات( العين) ملتحمته أو( واألنف الفم) المخاطية

 يطةالمح المباشرة البيئة في توجد ملوثة أدوات طرنق عن أنضا   العدوى تنتقل وقد

 . (/https://www.who.int/ar)بالعدوى المصاب بالشخص

 اوتةمتف اجراءات وقائية الحكوماتونسبة لطبيعة انتقال عدوى كورونا اتخذت جميع 

للحد من انتشاره مثل الحد من الحركة باستخدام نظم  حظر التجول، اغالق مؤسسات 

التعليم العام والعالي، تعطيل معظم القطاعات االنتاجية، تعطيل السفر بين االقطار 

النشطة الرناضية. هذا اضافة الى مطالبة السكان باتباع والتنقل الداخلي، تعطيل معظم ا

 اجراءات الوقانة الشخصية من تباعد جسدي واستخدام االدوات الواقية من العدوى.

نتيجة لكل ما تقدم ظهر لدننا ما نمكن أن نسميه التفاعل االجتماعي عن بعد بدنال 

 للتفاعل االجتماعي المباشر.

ح مجموعة من المحاور لدراسة ظاهرة التفاعل تهدف ورقة العمل هذه الى  طر

االجتماعي عن بعد والورقة موجهة الى الزمالء الباحثين عامة والى طالب الدراسات 

 العليا على وجه الخصوص.
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 تعريف التفاعل االجتماعي:

 أو) فراداأل بين االجتماعية لألفعال ومتغير دنناميكي تسلسل هو االجتماعي التفاعل

أو شركاء  شرنك أفعال بسبب أفعالهم وردود أفعالهم لوننعد   الذنن( المجموعات

 (.https://www.igi-global.com)لتفاعلا

 تعريف التفاعل االجتماعي عن بعد:

 ، رباءوالغ المعارف مع االجتماعي التفاعل من الكثير نكون ، الحدنثة المجتمعات في

 ما الب اغ االجتماعي التفاعل أن نعني واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطونر ولكن

 تحكم معانيرو قواعد ظهور إلى اإلنترنت عبر االتصال أدى. بعد عن اآلن نتم

 من دندالع اآلن وهناك - اإلنترنت قواعد بأنها توصف ما غالب ا - والتبادالت التفاعالت

 عبر اتصاالتهم في األشخاص تصرف كيفية حول المعلومات مصادر

 /https://politybooks.com/giddens7)اإلنترنت

 عن بعد::االجتماعي  لتفاعللاالجرائي  التعريف

كل أنواع التفاعل االجتماعي التي تحدث عن بعد باستخدام وسائل التواصل الحدنثة  

 كورونا حالت دون ذلك. ولكن جائحة  لوجه وجها تحدث نأ المفترض من كان والتي

 االطر النظرية لدراسة التفاعل االجتماعي عن بعد:

بما أن الموضوع االساسي هو دراسة التفاعل االجتماعي عن بعد تكون النظرنة 

االنسب لتفسير ما نتم جمعه من بيانات هي نظرنة التفاعل الرمزي. كما نمكن االستفادة 

التفاعل االجتماعي عن بعد نتكون من  من نظرنة التبادل االجتماعي حيث أن معظم

 تبادل لمعلومات وخدمات.

 ن بعد:عالمقترحة لدراسة التفاعل االجتماعي  المحاور

النوع، العمر، الحالة االجتماعية،  المتغيرات الشخصية وتشمل: المحور األول :

 مستوي التعليم، المهنة، الدخل.

فروقا جوهرنة في نتائج وبيانات  أهمية المتغيرات الشخصية تأتي من أنها تحدث 

فمن المتوقع اختالف التفاعل  البحث عن التفاعل االجتماعي عن بعد. اتمجتمع

ت ااالجتماعي عن بعد بين الذكور واالناث والمتزوجين وغير المتزوجين ووفقا لمستون

 التعليم ونوع المهن مثال.

https://politybooks.com/giddens7/
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 المحور الثاني: وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة.

بة للتطور التقني المرتبط بتكنولوجيا المعلومات تعددت وسائل التواصل االجتماعي نس

وتباننت تطبيقاتها من حيث النوع واالمكانيات والوظائف. وكما هو معلوم توجد العدند 

من التطبيقات المتاحة لالستخدام الشخصي. كما توجد تطبيقات متخصصة لالستخدام 

انجاح  فيجميع هذه التطبيقات أسهمت بفعالية  بعد.في التعليم عن بعد والعمل عن 

التفاعل االجتماعي من بعد حتي قبل جائحة كورونا. ومن المتوقع التوسع في استخدامها 

 أثناء الجائحة. 

 :الرسائلأنواع  المحور الثالث:

نعتمد التفاعل االجتماعي عن بعد على تبادل رسائل الكترونية بين اطراف التفاعل 

 و ةرسائل نصي مسجلة، رسائل صوتية ،بالهاتفمباشر اتصال  تشمل: ونتوقع أن

ومن المتوقع تبانن أنواع الرسائل المستخدمة في مجتمعات البحث وفقا  فيدنوهات.

 للخصائص الشخصية للمتفاعلين عن بعد خاصة العمر ومستوي التعليم والدخل.

  :التفاعل االجتماعي عن بعدالمحور الرابع: مواضيع 

متوقع أن ال تختلف مواضيع التفاعل االجتماعي عن بعد كثيرا عن مواضيع من ال

التفاعل االجتماعي المباشر. ومن هذه المواضيع تبادل االخبار الشخصية والعائلية 

والعامة اضافة الي تبادل المعلومات عن مواضيع محددة. ومن الممكن أن تشمل 

 انجاز بعض المهام.مواضيع التفاعل االجتماعي عن بعد المساعدة في 

 

 المحور الخامس: جائحة كورونا:

تمثل جائحة كورونا أحد أهم مواضيع التفاعل االجتماعي عن بعد في الوقت الراهن. 

ونتلقى معظم المتفاعلين سيل من الرسائل والمعلومات عن االخبار العامة عن الجائحة 

. كما نتم تلقي وتبادل المعلومات عن الوقانة وطرقها وطرق زنادة مثل أعداد االصابات

المناعة الطبيعية  التي تشمل استخدام منتجات الطب الحدنث والوصفات الشعيبة من 

أعشاب وغيرها من وصفات الطب البدنل. هذا طبعا اضافة الي الرسائل الرسمية  

 وزارة الصحة. المتعلقة بالوقانة من المرض من الجهات المختصة مثل 
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 : البقاء بالبيتالمحور السادس:  

من أهم آليات الوقانة من كورونا  البقاء البيت والذي أصبح شعارا عالميا تبنته 

الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. للتعرف على مدى التزام مجتمع 

سبوع في االالبحث بتطبيق البقاء بالبيت نمكن دراسة عدد مرات الخروج من البيت 

ض أليات تعون البيت في كل مرة،مدة البقاء خارج  من البيت، سباب الخروجالواحد، أ

 بالبيت./ سلبيات البقاء بالبيتانجابيات البقاء  من البيت، الخروج

 المحور السابع: اتباع التعليمات الوقائية:

اإلجراءات الوقائية من كورونا عند الخروج من البيت. لذلك نجب دراسة  تزداد أهمية 

ومعرفة واقع التزام مجتمعات البحث بهذه اإلجراءات والتي تشمل وفقا لما توصي به 

وزارة الصحة: لبس الكمام، ترك مسافة آمنة بين الشخص واآلخرنن، تجنب التجمعات 

التعرف على العوامل التي تحول دون  وغسل اليدنن بالصابون بشكل  دائم. كما نجب

 االلتزام بهذه االجراءات أو بعضها.

 :: التعليم عن بعدالثامنالمحور 

هـ عن طرنق 3441/3443شكل اكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

التعليم عن بعد تجربة جدندة للطالب النظامين. لذلك نجب التعرف على تقييم هذه 

الطالب وذونهم من حيث االنجابيات والسلبيات وامكانية تالفي اوجه التجربة من 

 القصور في حالة تكرار التجربة مرة أخري.

كما نجب التعرف على أفضل الوسائل واآلليات التي نمكن اتباعها لتعونض دور 

 المدارس والجامعات في عملية التنشئة االجتماعية  أثناء التعليم عن بعد.

 :لعمل عن بعد: االتاسعالمحور 

نعتبر مجال العمل أحد أهم مجاالت التفاعل االجتماعي المباشر.  وللعمل خارج المنزل 

أهمية خاصة من حيث العالقات التي تنشأ في مكان العمل، دور مكان العمل في التنشئة 

االجتماعية، رحلة العمل، روتين العمل من حيث اوقات الحضور واالنصراف وما 

كنلوجيا المعلومات امكانية انجاز العدند األعمال عن بعد. وبسبب الى ذلك. وف رت ت

. وفي هذا المحور نحتاج جائحة كورونا زاد عدد الذنن نعملون من منازلهم عن بعد

التعرف على أنواع االعمال التي نمكن أن تنجز عن بعد، إمكانية تطونر العمل من بعد 

ية بيات العمل عن بعد من حيث الفعالليشمل مهن اخرى لم تكن تستخدمه، سلبيات وانجا

  واالنجاز.
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