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هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري منصات التواصل االجتماعي يف ظل جائحة كوروان على
 خاصة يف ظل زايدة االستخداـ شلا يؤدي إىل العزلة االجتماعية من خالؿ فضييل ادلستخدـ،ادلستخدمني
. احلياة االفرتاضية عرب ىذه ادلنصات بدال من شلارسة احلياة الواقعية
حبيث اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج ادلسحي ابستخداـ استمارة االستبياف اليت وزعت بطريقة عشوائية

 مضردة هبدؼ معرفة مدى أتثري منصات التواصل االجتماعي على ادلستخدمني يف50 على عينة مقدارىا
.ظل جائحة كوروان
. جائحة كوروان،  العزلة االجتماعية، منصات التواصل االجتماعي:الكلطات الطفتاحية
Abstract : This study aims to know the extent of the impact of social media

platforms under the Corona pandemic on users, especially in light of the
increased use which leads to social isolation through the user preference of
virtual life through these platforms instead of practicing real life. So that this
study relied on the survey method using the questionnaire which was
randomly distributed to a sample of 50 individuals order to know the extent
of the impact of these social media platforms on users.
Keywords: Social media platforms, social isolation, the Corona pandemic.
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 -1مقدمة

يعترب التواصل اإلنساين غاية البد منها فهو أساس بناء احليارة ،حبيث ال ؽلكن أف نتخيل وجود جتمع
بشري ؼللو من أشكاؿ التواصل اإلنساين ،حبيث مر فطور االفصاؿ أبربع مراحل أساسية دتثل أوذلا يف
ادلرحلة الشضوية اليت فعتمد بشكل كلي على االفصاؿ الشضهي والتواصل وجها لوجو ويؤكد ادلؤرخوف أبف
ىذه ادلرحلة فعترب أطوؿ مراحل االفصاؿ البشري ،فليها مرحلة الكتابة حيث استطاع اإلنساف فطوير
أشكاؿ االفصاؿ الشضهي إىل رموز وحروؼ ختلد فضكريه وحيارفو وفتحدى عوائق االفصاؿ الشضهي
احملدود وصوال إىل مرحلة الطباعة حيث دخلت اآللة كوسيلة ميكانيكية األمر الذي انعكس إغلااب يف
فطوير االفصاؿ والتواصل بني األفراد ،وصوال إىل مرحلة الوسائل االلكرتونية منذ بداية القرف العشرين حيث
أحدثت ىذه الوسائل طضرة نوعية ذلا أتثريىا الكبري يف زايدة فطوير االفصاؿ اإلنساين السيما بعد ظهور
الشبكة العنكبوفية اليت خلصت اجملتمع بشكل هنائي من قيود الزماف وادلكاف وفوالت االخرتاعات
االلكرتونية يف ىذا اجملاؿ اليت عكست بشكل مبهر قدرة التضكري اإلنساين أال زلدود واندرلت كل
اجملتمعات اإلنسانية مع ىذه الوسائل وسعت جاىدة إىل اكتساهبا ،إىل أف أصيح االندماج مع ىذه
الوسائل حتمية فكنولوجية على حد فعبري ماكلوىاف حبيث أكد أبف ىذه الوسائل ستجعل العامل قرية كونية
صغرية يتواصل رلموع أفرادىا بشكل سريع وسهل من خالؿ ىذه الوسائل التكنولوجية ويف ظل سهولة
االستخداـ وفعالية التواصل أسضرت ىذه الوسائل على رلموعة من التغريات اليت ستنعكس على اجملتمع
ادلستخدـ فبدوف فهم األسلوب الذي فعمل مبقتياه وسائل اإلعالـ لن نستطيع فهم التغريات االجتماعية
والثقافية اليت فطرأ على اجملتمعات .
فسرعاف ما انتشر استخداـ الوسائل التكنولوجية بكل مضرزاهتا داخل اجملتمعات ولعل أىم ىذه ادلضرزات
ىي منصات التواصل االجتماعي وعلى رأسها موقع الضيس بوؾ الذي يعد األوؿ استخداما يف ادلغرب
العريب ومنو يف اجلزائر ،وزايدة ىذا االستخداـ كاف لو الكثري من اآلاثر على ادلستخدمني واليت صبت
معظمها يف فكرة العزلة االجتماعية واالبتعاد عن الواقع احلقيقي والدخوؿ يف عامل افرتاضي فيل فيو
ادلستخدـ العيش يف ظل عامل افرتاضي بدال من العامل الواقعي ،ويف ظل ما أصاب العامل وما نعيشو اليوـ من
خطر جائحة كوفيد  19الذي فضشى يف كل أضلاء العامل وما جعل الدوؿ فضرض شروطا صحية للوقاية
أبرزىا فرض حالة احلجر الصحي يف ظل ىذه اجلائحة فضاداي لزايدة انتشار الوابء وما يعرضو من خطر على
حياة األفراد.
ويف ظل االلتزاـ ابحلجر الصحي زاد استخداـ األفراد لشبكة األنرتنت وزادت نسبة التضاعل ابستخداـ
منصات التواصل االجتماعي .شلا جعلنا نرغب يف إجراء دراسة ميدانية نقيس من خالذلا مدى أتثري
منصات التواصل االجتماعي على ادلستخدمني يف ظل جائحة كوروان.
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اإلشكالية:
منذ فضشي وابء كوفيد  19يف الصني والعامل يعيش يف خطر دويل من أضرار انتشار ىذا الوابء وفضشي ىذه
اجلائحة اليت أصبحت خطرا دويل انعكس ابلسلب على احلياة االقتصادية واالجتماعية لكل دوؿ العامل،
وقد فكبدت مج يع الدوؿ خسائر مجة من جرائها حبيث انعكست ىذه اجلائحة ابلسلب على اجملتمع من
خالؿ فغري ظلط حيافو خاصة يف ظل فرض احلجر الصحي من قبل الدولة كأداة للوقاية ومنع أي نشاط
اجتماعي على غرار التبادالت التجارية والتعليم والسضر وااللتحاؽ مبؤسسات العمل وغريىا من النشاطات
اليومية اليت اعتاد عليها ادلواطن ،حبيث أصبح ادلواطن يقيي مجيع أوقافو داخل ادلنزؿ شلا زاد من نسب
استغالؿ شبكة االنرتنت وزاد استخداـ مواقع التواصل االجتماعي.
األمر الذي غلعلنا نطرح اإلشكالية التالية :ىل أثرت منصات التواصل االجتماعي يف زايدة العزلة
االجتماعية يف ظل جائحة كوروان؟
وفبلورت من ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت الضرعية :
ػ ما ىي أبرز دوافع استخداـ موقع الضيس بوؾ ؟
ػ ما ىي أبرز اإلشباعات اليت ػلققها موقع الضيس بوؾ للمستخدـ؟
ػ كيف أثر موقع الضيس بوؾ يف ظل جائحة كوروان على ادلستخدمني؟
أىداؼ الدراسة :
هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إىل :
حتديد أبرز دوافع استخداـ موقع الضيس بوؾ.
حتديد أبرز اإلشباعات اليت ػلققها موقع الضيس بوؾ للمستخدـ
قياس مدى أتثري موقع الضيس بوؾ يف ظل جائحة كوروان على ادلستخدمني.
أعلية الدراسة:
فكمن أعلية ىذه الدراسة يف حبثها عن مدى أتثري منصات التواصل االجتماعي على ادلستخدمني يف ظل
فضشي وابء كوفيد  ، 19خاصة وأف فرض احلجر الصحي زاد من استخداـ ىذه ادلنصات شلا ستكوف لديو
رلموعة من التأثريات اليت نرغب يف معرفتها.
منهج الدراسة :لقد اعتمدان على ادلنهج ادلسحي الذي يعد دراسة استطالعية نقوـ هبا قصد الكشف عن
مشاكل اجملتمع وزلاولة منظمة لتقرير وحتليل وفضسري الوضع الراىن لنظاـ اجتماعي أو جلماعة معينة 1ومبا
أف دراستنا هتدؼ إىل قياس أتثري منصات التواصل االجتماعي يف زايدة العزلة االجتماعية يف زمن
الكووروان ،كاف منهج ادلسح من ادلناىج ادلناسبة ذلذه الدراسة.
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أداة الدراسة  :اعتمدان على أداة استمارة االستبياف اليت احتوت على ثالث زلاور :دتثل احملور األوؿ يف
دوافع االستخداـ ،احملور الثاين خص االشباعات اليت ػلققها استخداـ موقع الضيس بوؾ يف ظل جائحة
كوروان ،احملور الثالث خص أتثري موقع الضيس بوؾ يف زايدة العزلة االجتماعية يف ظل جائحة كوروان.
عينة الدراسة :اعتمدان على العينة العشوائبة البسيطة واليت فعرؼ على أهنا" العينات اليت يتم اختيار
الوحدات أو ادلضردات عشوائيا من بني قوائم إطار العينة ،وبذلك فعطى فرص متساوية جلميع ادلضردات يف

االختيار" 2فقد قمنا بتطبيق العينة العشوائية البسيطة ابختيار  50مضردة بشكل عشوائي وفوزيع االستمارة
عليهم .
مصطلحات الدراسة:
مواقع التواصل االجتماعي :حسب قاموس أكسضورد مواقع التواصل االجتماعي ىي عبارة عن مواقع
سلصصة اليت دتكن ادلستخدمني من التواصل مع بعيهم البعض عن طريق نشر ادلعلومات والتعليقات
3
والرسائل والصور
اصطالحا :مواقع التواصل االجتماعي ىي خدمة فواصل اجتماعي فتيح للمستخدمني إنشاء ملضات
4

شخصية ذلم وفنظيمها ،كما فسمح ذلم ابلتواصل مع اآلخرين
العزلة االجتماعية :فعرؼ على أهنا زلصلة عدـ فوافق الضرد يف عالقتو االجتماعية سواء يف زليط األسرة أو
خارجها إذ يضقد الضرد الشعور ابالنتماء جلماعة الرفاؽ شلا يؤدي ذلك إىل انسحابو من الضعاليات اليت فقود
للتضاعل االجتماعي ،وفعرؼ كذلك على أهنا  :مدى ما يشعر بو الضرد من وحدة وانعزاؿ عن اآلخرين
واالبتعاد عنهم وجتنبهم واطلضاض معدؿ فواصلو معهم وقلة عدد معارفو شلا يؤدي إىل ضعف شبكة
5
العالقات االجتماعية اليت ينتمي إليها
جائحة كوروان :اجلائحة ىي االنتشار العادلي دلرض جديد يشمل العديد من الدوؿ ويشري البعض إىل أف
مصطلح اجلائحة يعين أييا أف ادلرض يتحدى السيطرة وىذا يضسر انتشاره دوليا وعدـ اضلصاره يف دولة
واحدة ،مرض كوروان عند بداية انتشاره يف مدينة وىاف الصينية يف ديسمرب  2019كاف يصنف فضشيا
للوابء إىل أف مت انتشاره يف سلتلف أضلاء العامل حبيث مل فسلم أي دولة من فداعيافو االقتصادية والسياسية
6
واالجتماعية على نطاؽ العامل
الدراسات السابقة:
الدراسة األوىل  ( :رلدي جيوسي) واقع العالقات األسرية ادلرتفبة على مواقع التواصل االجتماعي من
7
وجهة نظر أولياء أمور الطلبة يف مدينة طولكوـ
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ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على واقع العالقات األسرية ادلرتفبة على مواقع التواصل االجتماعي من
وجهة نظر أولياء أمور الطلبة مبدينة طولكوـ يف أثناء الضصل الثاين من العاـ الدراسي 2014 -2013
واستخدمت الدراسة استبياف وزع على عينة قدرىا  489أسرة اختربت عشوائيا.
حبيث سعت الدراسة إىل قياس درجة أتثري مواقع التواصل االجتماعي على واقع العالقات األسرية،
وفبلورت أىم نتائجها يف التايل:
 إزالة احلواجز بني اآلابء واألبناء شلا يساعد األبناء من جتارب آابئهم يف احلياة وفوجيههم . عدـ فواجد وسائل فكنولوجية مضرطة نتيجة فوفر دخل مرفضع ألهنا فعرض األطضاؿ إىل خطراالستعماؿ غري العقالين ألجهزة التكنولوجيا.
 غرس ثقافة احلوار يف نضوس األبناء منذ الصغر وفعويدىم على احلوار شلا سينعكس اغلابيا علىاجتاىاهتم.
الدراسة الثانية ( :دمحم أمحد خليضة) استخداـ مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب وعالقتو ابلعزلة
8
االجتماعية واالغرتاب النضسي لديهم الضيس بوؾ أظلوذجا
ىدفت ىذه الدراسة إىل إلقاء اليوء والتعرؼ على العالقة االرفباطية بني ظاىرة العزلة االجتماعية
واالغرتاب النضسي لدى الشباب على نطاؽ األسرة واجملتمع بعد لتعرض واالستخداـ الكثيف دلواقع
التواصل االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة ادلنيا ،وقد انطلق البحث من سؤاؿ مركزي  :ىل فوجد
عالقة بني استخداـ مواقع التواصل االجتماعي واإلغرتاب النضسي والعزلة االجتماعية؟ وقد مشلت عينة
البحث  300طالب وطالبة واستخدـ البحث العينة العشوائية واعتمدت الدراسة على منهج البحث
الوصضي التحليلي ابستخداـ أداة االستبياف وادلقابلة ادلقننة.
الدراسة الثالثة ( :زندي ؽلينة) مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بظهور العزلة االجتماعية لدى الشباب
9
اجلامعي ػ دراسة ميدانية على عينة من الشباب ػ
جاءت ىذه الدراسة هبدؼ الكشف عن العالقة بني مواقع التواصل االجتماعي وظهور العزلة االجتماعية
حيث استخدمت الباحثة ادلنهج الوصضي وبلغت عينة الدراسة  180طالب وطالبة ،ودتثلت أدوات
الدراسة يف مقياس مواقع التواصل االجتماعي ،وقد فوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كالتايل:
فوجد عالقة بني التواصل عرب ادلواقع االجتماعية وظهور العزلة االجتماعية لدى الشباب .
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف التواصل على مواقع االجتماعية يف متغري اجلنس.
ضرورة عقد دورات فكوينية فدريبية فستهدؼ فطوير مهارات األفراد يف فوظيف مواقع التواصل االجتماعي
يف قياايىم.
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ضرورة فوعية ادلسؤولني بسلبيات واغلابيات استخداـ موقع الضيس بوؾ.
اإلطار التطبيقي:
احملور األوؿ :دوافع االستخداـ
جدوؿ رقم  :01ادلدى الزمين لالستخداـ موقع الضيس بوؾ
زمن االستخداـ

التكرار

%

 5سنوات

10

20

 10سنوات

34

68

أكثر من  10سنوات

6

12

اجملموع

50

100

يوضح اجلدوؿ أعاله النسب ادلئوية اخلاصة ابستخداـ موقع الضيس بوؾ حبيث نالحظ أبف أعلى النسب
خصت استخداـ ادلوقع منذ  10سنوات بنسبة  %68فليها استخداـ ادلوقع منذ  5سنوات مث أكثر من
 10سنوات .
وىذه النتائج فؤكد حجم االستخداـ ادلبالغ فيو دلوقع الضيس بوؾ كأكثر وأىم مواقع التواصل االجتماعي
استخداما السيما يف اجلزائر.
جدوؿ رقم  :02ؽلثل الضرتة الزمنية ادلضيلة الستخداـ موقع الضيس بوؾ
الضرتة الزمنية

التكرار

%

صباحا

11

22

مساء

22

44

ليال

17

34

اجملموع

50

100

يبني اجلدوؿ أعاله الضرتة الزمنية ادلضيلة يف استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ،وشكلت الضرتة ادلسائية
أكثر الضرتات ادلضيلة الستخداـ موقع الضيس بوؾ فليها بضارؽ بسيط استخداـ ادلوقع يف الضرتة الليلية مث
الضرتة الصباحية
وىذا االستخداـ يؤكد ابف ادلوقع يضيل استخدامو يف أوقات الضراغ ومن أجل التسلية.
جدوؿ رقم  :03دوافع استخداـ موقع الضيس بوؾ
دوافع االستخداـ

%

التكرار

استخداـ ادلوقع من أجل التواصل 9

18

6

12

استخداـ ادلوقع من أجل التسلية
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70

ولتسلية معا
اجملموع

100

50

يوضح اجلدوؿ أعاله أىم الدوافع اليت فغري مستخدـ موقع الضيس بوؾ حبيث نالحظ أبف أكثر الدوافع
دتثلت يف التواصل والتسلية معا ب 35فكرارا فليها استخداـ ادلوقع من أجل التواصل ب 9فكرارات مث
استخداـ ادلوقع من أجل التسلية ب 6فكرارات.
فوضح ىذه النتائج أف ادلوقع يستخدـ بكثرة من اجل التواصل والتسلية ،ذلك أف موقع الضيس بوؾ يعد من
أىم مضرزات البيئة الرقمية احلديثة واليت ساعلت بقدر كبري يف فغري التواصل االجتماعي بني األفراد حبيث
كاف من ادلعتمد قبل ظهور شبكة األنرتنت التواصل ادلباشر بني األفراد الذي فتحكم فيو ثنائية الزماف
وادلكاف أو عرب اذلافف من خالؿ فبادؿ ادلكادلات اذلافضية ،بينما بعد ظهور شبكة االنرتنت وفداوؿ
استخداـ منصات التواصل االجتماعي الذي يعترب موقع الضيس بوؾ من أكثرىا استخداما فغريت سبل
التواصل وأصبحت فتمم عن بعد ابستخداـ شبكة االنرتنت حبيث عززت قناعة التواصل عن بعد لدى
مستخدمني ىذه ادلنصات وأغنتهم عن التواصل ادلباشر.
احملور الثاين :اإلشباعات اليت ػلققها استخداـ موقع الضيس بوؾ يف ظل جائحة كوروان.
جدوؿ رقم  :04مساعلة موقع الضيس بوؾ يف نشر الوعي االجتماعي يف ظل اجلائحة .
ادلساعلة
االجتماعي

يف

نشر

%

الوعي التكرار

نعم

32

64

ال

9

18

قليال

8

16

اجملموع

50

100

يوضح اجلدوؿ أعاله مدى مساعلة موقع الضيس بوؾ يف نشر الوعي االجتماعي حبيث نالحظ ابف أكثر
اإلجاابت فعلقت مبساعلة ادلوقع يف نشر الوعي االجتماعي حياؿ اجلائحة مبعدؿ  32فكرار ،يليها مبعدؿ
 9فكرارات اإلجاابت اخلاصة بعدـ مساعلة ادلوقع يف الوعي االجتماعي ،مث اإلجاابت ادلتعلقة مبساعلة
ادلوقع بشكل قليل.
حبيث نالحظ من خالؿ ىذه النسب أف أغلب مستخدمني ادلوقع لديهم قناعة مبساعلة موقع الضيس بوؾ
بدرجة كبرية يف نشر الوعي االجتماعي من خالؿ نشر طرؽ الوقاية وجتنب العدوى قدر اإلمكاف من
خالؿ نشر الصور ومقاطع الضيديو وادلعلومات ادلتداولة بني ادلستخدمني.
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جدوؿ رقم  :05النشاطات اليت يتم شلارستها عرب ادلوقع يف ظل اجلائحة.
النشاطات

التكرارات

%

قراءة ومتابعة األحداث

32

64

مشاركة األحداث وادلعلومات عن 8
الضريوس وطرؽ الوقاية

16

نشر حقائق للوقاية واحلد من 10

20

انتشار الضريوس
اجملموع

100

50

يبني اجلدوؿ أعاله النشاطات ادلمارسة عرب ادلوقع حبيث نالحظ أبف أكثر النسب مثلت قراءة ومتابعة
األحداث فليها نشر احلقائق للوقاية واحلد من انتشار الضريوس مث مشاركة األحداث وادلعلومات عن
الضريوس.
فؤكد ىذه النتائج أف أكثر مستخدمي موقع الضيس بوؾ يكتضوف مبجرد القراءة وادلتابعة فقط وىم
مستخدمني غري فاعلني يكتضوف ابلقراءة وادلتابعة فحسب.
جدوؿ رقم  : 06أتثري موقع الضيس بوؾ على ادلستخدمني يف ظل اجلائحة.
أتثريات ادلوقع

التكرارات

%

يزيد من نسبة الوعي والوقاية

27

54

إاثرة اخلوؼ والرعب

19

38

مل فؤثر أخبار اجلائحة

4

8

اجملموع

50

100

يوضح اجلدوؿ أعاله أتثري موقع الضيس بوؾ على مستخدميو يف ظل جائحة الكوروان حبيث صلد ما معدلو
 27فكرار خصت زايدة الوعي والوقاية فليها إاثرة اخلوؼ والرعب مبعدؿ  19فكرار وأقلها مثلت عدـ
أتثري أخبار اجلائحة على ادلستخدمني مبعدؿ  4فكرارات.
انطالقا من ىذه النتائج ؽلكننا القوؿ أبف موقع الضيس بوؾ أثر أتثريا اغلابيا من انحية رفع نسبة الوعي
اجلماعي بيرورة أخذ الوقاية واحلذر خوفا من انتشار الوابء ،وقد أاثرت األخبار وادلعلومات ادلتداولة عرب
ادلوقع حالة من الذعر واخلوؼ من اجلائحة يف نضوس ادلستخدمني وىذا األمر يعترب اغلابيا ألف حالة اخلوؼ
فؤدي إىل االلتزاـ ابلشروط الوقائية.
احملور الثالث :أتثري موقع الضيس بوؾ يف زايدة العزلة االجتماعية يف ظل جائحة كوروان.
جدوؿ رقم  :07يبني ادلدى الزمين الذي يقييو مستخدمي موقع الضيس بوؾ يف ظل جائحة كوروان.
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التكرار
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%

زادت فرتة االستخداـ أكثر من 20 3
ساعات

40

زادت فرتة االستخداـ أكثر من 23 5
ساعات

46

مل فزيد الضرتة الزمنية

07

14

اجملموع

50

100

يوضح اجلدوؿ أعاله ادلدى الزمين الذي يقييو ادلستخدـ يف فصضح موقع الضيس بوؾ يف ظل اجلائحة
حبيث نالحظ أف أعلى النسب مثلت ارفضاع االستخداـ إىل أكثر من  5ساعات فليها استخداـ ادلوقع
أكثر من  3ساعات ،وأقلها الذي مل فؤثر اجلائحة على فرتة استخدامو للموقع.
من خالؿ ىذه النتائج صلد ابف اجلائحة أثرت سلبا على ادلستخدـ وساعلت بشكل فعاؿ يف زايدة العزلة
االجتماعية حبيث فيل أغلب ادلستخدمني االنعزاؿ والبقاء يف العامل االفرتاضي أفيل من شلارسة احلياة
الواقعية يف ظل األزمة.
جدوؿ رقم  : 08يبني طريقة أتثري موقع الضيس بوؾ على العالقات األسرية يف ظل جائحة كوروان.
طريقة التأثري
 يتم قياء معظم وقت الضراغ يف فصضح موقع الضيس بوؾ فؤثر مواقع التواصل االجتماعي سلبا يف طريقة التواصل االجتماعي بني أفراد األسرة زايدة استخداـ موقع الضيس بوؾ يعمل على التقليل من التواصل االجتماعي بني األسرة وشلارسةاحلياة يف الواقع
يتيح من خالؿ إجابة ادلبحوثني أبف ىناؾ عالقة ما بني استخداـ منصات التواصل االجتماعي والعزلة
االجتماعية ،حبيث كلما زاد استخداـ ىذه ادلواقع كلما أدى ذلك إىل نقص يف العالقات االجتماعية،
وىذا ما أكدفو دراسة مسحية لكل من اني وأرنييغ يف الوالايت ادلتحدة األمريكية فقد فوصلوا إىل أنو كلما
زاد متوسط عدد ساعات استخداـ اإلنساف لالنرتنت قل الوقت الذي يقييو مع األانس احلقيقيوف
وفكوين العالقات االجتماعية مباشرة معهم.
وػلذر الباحثوف ابف االنرتنت سوؼ حتدث موجة كبرية من العزلة االجتماعية وأنو من ادلمكن أف نتحوؿ
غلى ذرات دوف وجود دور للعاطضة فيو ،حبيث هنرع غلى فشكيل العالقات االجتماعية عرب الضايسبوؾ
بدال من فكوينها على أرض الواقع.
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نتائج الدراسة:
 يعترب موقع الضيسبوؾ من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل عينة الدراسة. أكثر ادلستخدمني يضيلوف استخداـ ادلوقع ليال . استخداـ موقع الضيسبوؾ لدوافع عديدة أعلها التواصل والتسلية. يؤكد ادلبحوثني أبف موقع الضيس بوؾ ساىم بشكل فعاؿ يف زايدة الوعي االجتماعي يف ظلجائحة الكوروان.
 أغلب ادلبحوثني يعتربوف غري فاعلني وغري نشطني يف نشر والبحث عن ادلعلومات الوقائية لتضادياجلائحة يقتصر االستخداـ يف قراءة ومتابعة األحداث.
 لقد أثرت اجلائحة بشكل سليب على مستخدمي موقع الضيسبوؾ حبيث زادت من نسباالستخداـ وساعلت بشكل كبري يف العزلة االجتماعية.
قائمة ادلراجع:
 -1إبراىيم مرواف عبد اجمليد :أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ،مصر2000 ،
 -2دمحم الضافح محدي :منهجية البحث يف علوـ اإلعالـ واالفصاؿ ػ دروس نظرية وفطبيقات ػ ،ط ،1دار أسامة للنشر ،األردف،
 ،2017ص .54
 -3قاموس أكسضورد oxford dictionnaires
 -4كلري احللو ،طوين جريج ،جوزيف قرظلاز ،إلياف يوسف :مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا على احلالة النضسية للطالب اجلامعي
(دراسة مقارنة متعددة الدوؿ) رللة الدراسات الرتبوية والنضسية ،اجمللد  ،03ع  ،2018 ،02ص 268 -235
 -5حيدر كرمي سكر :العزلة االجتماعية لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية ،رللة كلية الرتبية األساسية ،ع 132 -117 ،2006 ،48
 -6أسامة أبو الرب :كوروان جائحة  ....وصف غريب ورعب فهل حاف وقت اذللع؟ موقع اجلزيرة ،راري نشر ادلقاؿ11 :ػ 03ػ
/https://news.tn/story ، 2020كوروان-جائحة-وصف-غريب-ومرعب-فهل-حاف-وؽ ، /راري اإلطالع
على ادلوقع22 :ػ 06ػ  2020على الساعة23:31 :
 -7رلدي جيوسي :واقع العالقات األسرية ادلرتفبة على مواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة يف مدينة طولكوـ،
قسم الرتبية التكنولوجية ،جامعة فلسطني ،طولكوـ.
 -8دمحم أمحد خليضة :استخداـ مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب وعالقتو ابلعزلة االجتماعية واإلغرتاب النضسي لديهم الضيس
بوؾ أظلوذجاhttp://dspace.univ- ،
msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1364/pdf.pdf?sequence=1&i
 ، sAllowed=yراري اإلطالع على ادلوقع23 :ػ 06ػ  2020على الساعة20 :16:
 -9زندي ؽلينة :مواقع التواصل االجتماعي وعالقاهتا بظهور الزلة االجتماعية لدى الشباب اجلامعي ػ دراسة ميدانية على عينة من
الشباب ،رللة احلكمة ،اجمللد  ،5العدد  ،10ص 154 -142
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