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  ..كر الشُ 

عقيل جزيل االحرتام على كل ما قدمه وما للمشرف األستاذ الدكتور أديب 

..  فكان السّنَد القوي يف دربي.. لِما قدمَ من وقتهِ ومن جهدهِ وفكرهِ ..فعلهُ هلذا النجاح

فكان واسعَ .. وَمدني مِنْ بصريتهِ يف عُتمتي.. أعطاني احلكمةَ والنصَح دونَ تردٍد 

  ..لهُ مني كلُ االحرتامِ والتقديرِ . .جليلَ الفضلِ ..كبريَ القدرِ .. حليَم الصِرب .. الصدِر 

  

  ..والشُكر

  .هذا العملِ  ي يف إجناِز نِ ساعَد  نْ كل مَ و.. لِّ مَنْ تشرفْتُ وتتلمذْتُ على يديهلك
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        ..اءاإلهد

ِ الفاضلةِ واأللفةِ    ُأسَرِتي وعائِلَتِي..إىل منبعِ املثلِ والقيم

  أصدقائي.. إىل مشوعٍ أنارَتْ دربي وآزرَتْنِي وقتَ الشدةِ 

  زمالئي..إىل مَنْ سرتُ جنبَهم ورفعْتُ رأسي بهم

  سعادة.. إىل روحِ معلمي

  رفقائي.. إىل مَنْ شاركُوني مجوح الوطنِ  

  ..الصداقةِ واحلبِ والسالمِ .. إىل
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  .الصداقة نحو باتجاهاتهم وعالقته االجتماعية اإلنترنت لمواقع الطلبة ارتياد

  دمشق جامعة لطلبة ميدانية دراسة

  

  :الدراسة ملخص -

 التـي التقليديـة الصـداقة نمـط نحـو دمشـق جامعـة طلبـة مـن عينـة اتجـاه: وهـو تـابع، متغيـر عالقـة :حـول الدراسـة تدور

   ..اإللكتروني بوك فيس لموقع ارتيادهم: وهو مستقل، متغيرب ؛للتواصل اإلنترنت تستخدم

  

 يتضـــمن خـــاص ملـــف وجـــود هـــي واحـــدة صـــفة وجتمعهـــا وميزاـــا؛ خـــدماا حســـب االجتماعيـــة اإلنرتنـــت واقـــعم تصـــنف

 بـني تـداخل مـن األمـر خيلـو وال معـه؛ التشـاركي والتفاعـل املسـتخدم مـع التواصل لآلخرين وتتيح للمستخدم؛ الشخصية البيانات

ــــاداً، إحصــــائياً، بينهــــا املقارنــــةو  املواقــــع هــــذه حصــــر بعــــد بــــوك فــــيس موقــــع الدراســــة دتاعتمــــ وقــــد.. املواقــــع هــــذه ميــــزات  وارتي

 عـــام أواخـــر مســـتخدم مليـــار أعضـــاءه عـــدد بلـــغ الـــذي.. بـــوك فـــيس وهـــو األهـــم املوقـــع حتديـــد إىل توصـــلت حـــىت واســـتخداماً،

 بـــات حينمـــا بالفلكيـــة؛ توصـــف وإحصـــاءاته أرقامـــه وصـــارت واهلنـــد، الصـــني بعـــد تعـــداداً  الثالثـــة باجلمهوريـــة ووصـــف م،2012

ــــاريخ هــــارفرد جامعــــة يف زكــــربريج مــــارك األمريكــــي أنشــــأه قــــد وكــــان.. لضــــخامتها بالــــدقائق إحصــــاءاته يف يتعامــــل  شــــباط 4 بت

 تسـتخدم الـيت السـيبريية الصـداقة حالة أيضاً  الدراسة تاعتمد وقد .املقاييس بكل اجتماعية ظاهرة اليوم يعترب والذي م،2004

  .دمشق جامعة طلبة بني التقليديني؛ األصدقاء مع للتواصل اإلنرتنت
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 بينهــا وتقــارن عملهــا وآليــة نشــوئها وتبــني املواقــع هــذه أهــم صــروحت ،االجتماعيــة اإلنرتنــت مواقــع تــاريخ الدراســة وتســتعرض

 حتلـــيالً  قـــدموت ؛املوقــع هـــذا عــن احلـــديث يف وتتوســـع االجتماعيــة املواقـــع مــن ســـواه دون بـــوك فــيس موقـــع اعتمــاد ســـبب وتوضــح

   .وتطورها االجتماعية املواقع لظهور سوسيولوجياً 

 حســـب االجتماعيـــة للعالقـــات الطبيعـــي التطـــور وفـــق متـــر اجتماعيـــة كعالقـــة السوســـيولوجي إطارهـــا ضـــمن الصـــداقة وتضـــع

 هلـا ميكـن الـيت الشـروط أهـم بـنيتو . الصـداقة عالقـة لتطـور ارتقائيـةً  حملـةً  قـدموت الصداقة تعريفات أهم ناقشتو  ستعرضوت لفينجر،

 الطبيعـــي التطـــور ضـــمن ضـــعهتو  ســـبق مـــا كـــل كـــرسوت وتغريهـــا، وخصائصـــها، وارتقائهـــا، العالقـــة هـــذه نشـــوء يف ســـبباً  تكـــون أن

   .ا اخلاص الصداقة تعريف إىل صلت حىت ليفنجر، وفق االجتماعية للعالقات

 ونظريــات وشــروط عوامــل تنــاولتو . أيضــاً  بــه خــاص تعريــف إىل لــصخت لــه الســابقة التعريفــات مناقشــة وبعــد االجتــاه عــاجلت مث

 هلـذا املفسـرة والنظريـات املقصـود وغـري املقصـود وتغـريه وأنواعـه، والنزوعيـة، والعاطفيـة املعرفية، ومكوناته وخصائصه االجتاه، تكون

 االجتــــاه،( التقليديــــة للصــــداقة الرئيســــية النقــــاط وتســــتخلص. الصــــداقة حنــــو االجتاهــــات تكــــوين يف اإلنرتنــــت دور بــــنيوت.. التغــــري

  . بوك فيس موقع على نظريا مع ميدانياً  مقارنتها الدراسة تريد اليت) والدوافع والسلوكيات، واألمناط، والتكوين،

  . الصداقة حنو واجتاهام االجتماعية اإلنرتنت ملواقع الطلبة ارتياد بني عالقة وجود حول رئيساً  فرضاً  الدراسة تضع

    : إىل الفرعية الفروض وتقسم

  .بوك فيس ملوقع الطلبة ارتياد بأسباب تتعلق فروض. 1

  .املوقع هذا على بسلوكهم تتعلق فروض. 2

  : حنو الطلبة اجتاهات تبني فروض. 3
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        . أمناطهـــــا. ه. إائهـــــا أســـــباب. د. عليهـــــا احلفـــــاظ أســـــاليب. ج. والذاتيـــــة املوضـــــوعية مقوماـــــا. ب. الصـــــداقة دوافـــــع. أ

  .. التقليدية نظريا وبني بينها مقارنة وتعقد بوك، فيس على.. إائها أساليب. و

 االســـتبانة هـــي املســـتخدمة الوســـيلةو  املقارنـــة، والطريقـــة بالعينـــة املســـح وطريقـــة التحليلـــي، الوصـــفي املـــنهج الدراســـة اعتمـــدت

 التحليـل ووحـدة القصـدية، العشـوائية والعينـة املوقـع، على املبحوثني الطلبة حسابات إىل بوك فيس موقع عرب إلرساهلا اإللكرتونية

ــــة املواقــــع يف مســــجل جــــامعي طالــــب ــــة اختصاصــــات 6 انتقــــاء مت وقــــد .االجتماعي ــــة 3: عشــــوائية جامعي  علــــم احلقــــوق،: نظري

 واإلنـاث الـذكور عـدد يف التماثـل مراعـاة مـع. الرياضـيات املعلوماتيـة، اهلندسة املدنية، اهلندسة: عملية 3 .النفس علم االجتماع،

  .مفردة 300 العينة حجم بلغ حيث .مفردة 25 بـ اختصاص كل يف

 القيـام ومت.. لالجتاهـات ليكـرت مقيـاس واُسـتخدم البيانـات؛ ملعاجلـة s.p.s.s برنـامج علـى هـاتفريغ مت االسـتمارات مجع بعد

 مـن عبـارة لكـل النسـيب والـوزن احلسـايب، املتوسـط قيمـة علـى احلصـول مث الدراسـة، حمـاور مـن حمـور كل يف املقياس جتميع حبساب

 الرتبيعـــي، كـــاي ومعامـــل التكراريـــة، والتوزيعـــات املئويـــة النســـب التحليـــل تضـــمن حيـــث عليهـــا التحليـــل وأجـــري احملـــاور، اتعبـــار 

  .املعياري واالحنراف واملتوسط. t-test العينات واختبار

  :جمموعات إىل إليها الدراسة وصلت اليت النتائج وتقسم

  :حتليلية وصفية نتائج وهي بوك، فيس ملوقع دمشق جامعة طلبة بارتياد وتعىن :األولى المجموعة

  . الصداقة بينها ومن أصالً  احلاصلة الواقعية العالقات لتكريس وسيلة بوك فيس إن. أ

  . اً إلكرتوني اً افرتاضي اً قرين بوك فيس يف احلقيقي الشخصي احلساب يُعترب. ب

  .رواد 6 كل من 1 هم بوك فيس على تعارف أو صداقة عالقة إقامة من يتمكن من .ج

  .حسابات 3 كل من 1 هي تقريباً  بوك فيس على الومهية احلسابات. د
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  :بوك فيس على الصداقة حنو الطلبة باجتاهات تعلقت :الثانية المجموعة

  :يف رغبةً  املوقع إىل األصدقاء إضافة إىل يتجهوا: أوالً 

  . املادية املصلحة. ج. الفراغ وقت ملئ. ب. م االجتماع. أ

  :إىل بوك فيس على صداقام على احلفاظ يف الطلبة يتجه: ثانياً 

  . اخلاصة املوضوعات مناقشة. د. العتاب يف االعتدال. ج. اخلالفات حل. ب. أصدقائهم مع الثقة بناء. أ

  :الصداقة إاء أسباب من يلي ما اعتبار إىل يتجهوا: ثالثاً 

  .املكتوب التفاهم سوء. و. العلين النقد. ه. الكذب. د. األسرار إفشاء. ج. األفكار تغري. ب. االجتاهات تغري. أ

  . عامةً  العمر متوسطة بوك فيس على الصداقات ومعظم والعزيزة الشللية منط إىل بوك فيس على الصداقة تتجه: رابعاً 

  . عامةً  العالقة وإاء املواجهة إىل بوك فيس على الصداقة إاء طريقة تتجه: خامساً 

  : بـ تتشابه حيث بوك وفيس الواقع بني الصداقة نشوء عوامل بني مقارنة :الثالثة المجموعة

. و. املتبــــادل اإلعجــــاب. ه. األصــــدقاء جاذبيــــة. د. املشــــرتكة الدراســــة. ج. التالقــــي فــــرتة طــــول. ب. املكــــاين التقــــارب. أ

   .املشرتكة اهلوايات

  : اإلشكالية يف طُرحت اليت أسئلتها على الدراسة جتيبو 

  .. حملياً  التقليدية الصداقة ومفهوم االجتماعية املواقع على الصداقة مفهوم بني اختالف هناك. 1

 والصـديق الصـداقة وتصـنيفات مكونـات عينهـا هـي االجتماعيـة املواقـع علـى الصـديقو  الصـداقة وتصـنيفات مكونـات إن. 2

 . التقليدية
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 اجتمـاعي، بريسـتيج على واحلصول عاطفية، عالقة عن والبحث واملعارف، والزمالء، واألقارب، األصدقاء، مع التواصل. 3

  . االجتماعية اإلنرتنت مواقع ارتياد إىل الطلبة تدفع أسباباً  الفراغ وقت ومتضية

  .والسن اإلقامة ومكان العلمي، والتخصص اجلنس، مبتغريات االجتماعية اإلنرتنت ملواقع الطلبة ارتياد يتأثر. 4

 الدردشــة، غــرف عكــس علــى االجتماعيــة اإلنرتنــت مواقــع علــى واالفرتاضــية الواقعيــة الطلبــة بيانــات عــام بشــكل تتطــابق. 5

  . الومهية احلسابات عن النظر بغض

 مــــا، حــــد إىل الصــــداقة وأمنــــاط إاءهــــا، وأســــباب عليهــــا، احلفــــاظ وأســــاليب الصــــداقة، دوافــــع حنــــو االجتاهــــات تتشــــابه. 6

  .والذاتية املوضوعية الصداقة عوامل وكذلك التقليدية؛ نظريا مع االجتماعية اإلنرتنت مواقع على الطلبة لدى إاءها وأساليب

  . الصداقة حنو واجتاهام االجتماعية اإلنرتنت ملواقع الطلبة ارتياد بني عالقة توجد. 7
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  :مقدمة •

  

 ،عـامل كامـل لـه اسـتقالليته وخصوصـيته إىلأصبح اإلنرتنت جزءاً مهمًا من حيـاة شـرحية مـن الشـباب تـزداد اضـطراداً، وحتـول 

ويـــؤجج  ،وجـــذب الـــرواد واملتصـــفحني، فشـــكل عامـــل إثـــارة يســـتقطب الشـــباب ،مـــن حيـــث ذكـــاء الطـــرح هتطـــور مضـــمونوقـــد 

مــن الواقــع يف  اً وهروبــ ،والطمــع ، حــاالت أخــرى ليصــبح جمــاًال للثــروةوتعــداها يف.. وحــب اإلطــالع واملعرفــة ،والرغبــات ،الفضــول

ولعــل آخرهــا  .. والثقافيــة ،والسياســية ،واالجتماعيـة ،واإلعالنيــة ،الطريقــة الــيت يقـدم ــا مادتــه اإلعالميــة بواســطة.. بعضـها اآلخــر

مواقـــع دردشـــة تضـــم الصـــوت  إىلعاديـــة ) chat(االجتماعيـــة، الـــيت تطـــورت مـــن مواقـــع دردشـــة نرتنـــت كـــان ابتكـــار مواقـــع اإل

وزمــالء  ,واألقربــاء ,األصــدقاءوالصــورة، مث أصــبحت غرفــاً وصــفحات اجتماعيــة أشــد تنظيمــاً وأكثــر جاذبيــة، تتــيح التواصــل مــع 

حيــث يســتطيع العضــو . والبحــث عــنهم، وتقــوي الــروابط االجتماعيــة بــني أعضــاء هــذه الشــبكات يف فضــاء اإلنرتنــت ،الدراســة

أو  ،ومقـاطع الفيـديو خاصـته ،هذه املواقع طرح ما لديـه مـن أفكـار ومناقشـتها مـع األعضـاء اآلخـرين، ويضـيف صـوره املشارك يف

وتعـد هـذه املواقـع واملنتـديات االجتماعيـة .. ويتشارك ا مع غـريه مـن املشـرتكني ،وغريها من األنشطة اليت يقوم ا ،املفضلة لديه

روادها يف السـنوات األخـرية بشـكل يلفـت النظـر، ها وأعداد ازداد عدد وقد .وسياسياً  ،مياً وإعال ،وسيلة تواصل مباشرة اجتماعياً 

  . ألعداد املشرتكني فيهاجداً أمهية دراسة هذه الظاهرة مع الزيادة اهلائلة  عززمما 

يف شـــكالية اإلوتناولـــت .. ملوقـــع فـــيس بـــوكارتيـــادهم به طلبـــة جامعـــة دمشـــق حنـــو الصـــداقة عالقـــة اجتـــاتـــدور الدراســـة حـــول 

الفصل األول من الدراسة املواقع االجتماعية بشكل عام، وكان تساؤهلا أيضاً بشـكل عـام، ومـن املالحـظ أنـه مل تـتم اإلشـارة إىل 

فمــع وجــود عنــوان واســع جــداً كعنــوان الدراســة، كــان ال بــد أن تتوافــق  ،رغــم أنــه حمــور الدراســة امليدانيــةاإلشــكالية فــيس بــوك يف 

ومتاشـــياً مـــع .. وإيـــاه، ويــرتك التحديـــد والضـــبط لتطــور الدراســـة؛ فمواقــع اإلنرتنـــت االجتماعيـــة جتــاوزت الســـتني موقعــاً اإلشــكالية 
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املنطــق القائــل أن النتيجــة تــأيت بعــد املقــدمات، ومــن غــري اجلــائز منهجيــاً أن نســبق خطــوة علــى أخــرى؛ تســري الدراســة يف حبثهــا 

ال للقـارئ يف تتبـع تطورهــا حـىت تصـل إىل حتديـد وضــبط نفسـها، مـن العـام إىل اخلــاص وتــرتك اـ.. األكـادميي لتصـل إىل النتيجـة

رغــم عــدم تــوفر  ألــف طالــب 100ويتجــاوز عــدد طلبــة جامعــة دمشــق . إىل الوحيــد وبالتــايل حتديــد فــيس بــوك كمجــال للدراســة

ها يف ثـالث اختصاصـات جامعيـة ن جامعة دمشـق، وبالتـايل كـان ال بـد مـن حصـرهم يف عينـة مت حتديـدصادرة عإحصائية دقيقة 

كوسـيلة نرتنـت  صـداقة تقليديـة موجـودة تسـتخدم اإل :ثالث حاالت هـيلالعامل السيبريي صداقات تتفرع و .. عملية ومثلها نظرية

ذلـك إىل .. بعـدها علـى أرض الواقـعويـتم اللقـاء نرتنـت وصـداقة تبـدأ علـى اإل ،وتبقـى فيـهنرتنـت وصـداقة تبـدأ علـى اإل ،للتواصل

 األصـدقاء مـع العالقـة وهـي األوىل احلالـة الدراسـة تنـاولوت ؛كوسـيلة للتواصـلنرتنـت  الصداقة التقليدية الـيت ال تسـتخدم اإل جانب

 ،اجلامعـــة طلبـــة بـــني التقليديـــة الصـــداقة موضـــوع تناولـــت املكتبيـــة واألدبيـــات الســـابقة الدراســـات نأل ؛تاإلنرتنـــ علـــى نيالتقليـــدي

 ولعـدم لضـبطها الدراسـة يـدفعاألربـع  احلـاالت هـذه وفـق املوضـوع تشـعبو  تغطيتهـا؛ حتـاول الدراسة كانت اليت اجلوانب وغطت

واملالحظـة األوليـة توصــلت إىل أن احلالـة العامـة لعالقـة الصـداقة علـى املواقـع االجتماعيــة، .. األكادمييـة الدقـة تـوخي بغيـة اإلطالـة

ومـــن املمكـــن عقـــد مقارنـــة بـــني احلالـــة الـــيت تتناوهلـــا الدراســـة . قـــعهـــي بغالبيتهـــا الصـــداقات التقليديـــة عينهـــا نقلـــت إىل هـــذه املوا

وتعتـرب هـذه الدراسـة . والصداقة التقليدية نظرياً، طاملا أن الدراسـات السـابقة واألدبيـات املكتبيـة تقـدم قاعـدة ميكـن املقارنـة عليهـا

موضـوع املواقـع االجتماعيـة وعالقتهـا باالجتـاه حنـو هي الدراسة األوىل من نوعها حملياً، حيث مل تتناول الدراسات السـابقة احملليـة 

وهـذا طبيعـي يف البحـث والدراسـات .. قد يالحظ من يقرأ الرسالة وجود سلبية يف طرح اإلشـكالية؛ واجيابيـة يف النتـائج .الصداقة

هــــذا اخلطــــأ العلميــــة، فقــــد تكــــون املالحظــــة الــــيت بنيــــت اإلشــــكالية عليهــــا خاطئــــة ويــــأيت البحــــث والدراســــة العلميــــة لتصــــحح 

  .فاملنطق ينطلق من املقدمات إىل النتيجة وليس العكس.. واملقدمات
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قـــد يهيـــئ للقـــارئ مـــن العنـــوان أن املصـــطلح األنســـب أو األكثـــر تـــداوًال هـــو مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي؛ بـــدًال مـــن املواقـــع 

الجتماعيــة كمصــطلح ذو داللــة هــي أعــم االجتماعيــة، إال أن الفصــل الثــاين مــن الدراســة عــاجل هــذه النقطــة، فمواقــع اإلنرتنــت ا

 ملــف وجــود هــي واحــدة صــفة وجتمعهــا ؛وميزاــا خــدماا حســبوأمشــل مــن مواقــع التواصــل؛ حيــث تصــنف املواقــع االجتماعيــة 

 مواقــع :منهــا ؛معــه التشــاركي والتفاعــل املســتخدم مــع التواصــل لآلخــرين وتتــيح الشخصــية للمســتخدم؛ البيانــات يتضــمن خــاص

وال  ..املشـاركة مواقـعو  ،البحـث مواقـعو  ،األفـالم مواقـعو  ،الـويكي مواقـعو  ،املـدونات مواقـعو  ،العمل مواقعو  ،االجتماعي التواصل

  ..خيلو األمر من تداخل يف ميزات هذه املواقع

مل تكـن هــذه التصــنيفات واضــحة بعــد يف الفــرتة الــيت مت اختيــار املوضــوع فيهـا؛ بــل كانــت كلهــا تنــدرج حتــت مســمى عــام هــو 

مواقع اإلنرتنت االجتماعية، ولذلك جاء العنوان ذه العمومية، مث بدأ التمايز مع مرور الوقت يبـدو يف التسـميات االصـطالحية 

املصــطلحات املرافقــة السـتخدام اإلنرتنــت منــذ بدايـة ظهــور هــذه املواقـع؛ فبعــد أن كــان تــزامن ذلــك بتغـري .. لكـل موقــع وختصصـه

اخل بـات ينطبـق اسـتخدامه علـى املشـاركني يف هـذه املواقـع؛ حيـث .. مصطلح االرتياد يستخدم لرواد مقاهي اإلنرتنـت أو األنديـة

ا يطلــــق مصــــطلح االســــتخدام علــــى أدوات هــــذه املواقــــع  بينمــــ.. تعتــــرب مكانــــاً افرتاضــــياً شــــأا شــــأن املقــــاهي واألمــــاكن الفيزيقيــــة

كمــا لــو أننــا نســتخدم الكمبيــوتر يف مقهــى اإلنرتنــت .. يف فــيس بــوك أو اســتخدام زر حتميــل يف فورشــريد likeكاســتخدام زر 

حســـب  لقـــد جتـــاوز عـــدد املواقـــع االجتماعيـــة..  ولـــذلك جـــاء العنـــوان متضـــمناً كلمـــة ارتيـــاد بـــدًال مـــن اســـتخدام.. الـــذي نرتـــاده

، املاضـي القـرن إىل أواسـط تسـعينيات هـاويعـود تارخييف جماالت عـدة؛  متخصصاً  إحصائيات املوسوعة احلرة ويكيبيديا ستني موقعاً 

 بــدايات وبــدأ جنــاح مواقــع شــبيهة مــن حيــث املبــدأ مــع فُأغلقــت كلهــا، الــرواج والنجــاح مل تلــقَ حيــث ظهــرت بعــض املواقــع الــيت 

واليت متكن من التشارك وحتـديث الصـفحات .. بعد ظهور اجليل الثاين من برامج اإلنرتنت واملسماة اجلافا؛ وحتديداً الثالثة األلفية

 تتالــــت مث ممـــا ســــهل مهمــــة القــــائمني علـــى هــــذه املواقــــع،.. تلقائيـــاً وحتميــــل املعلومــــات مباشـــرًة دون احلاجــــة لتحــــديث الصــــفحة
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 التفاعــل طبيعــة تغيــري وبواســطتها يــتم ،اتطبيقاــيف  ســعو أ قٍ ابأفــ ريالتفكــ بواســطة ُحمــّددةٍ  ألغــراض متصــمّ  أصــبحتو  ..اجناحاــ

  .ت، بل وحىت طبيعة اتمعات عينهااإلنرتن على البشري

وبعـــد حصـــر أهـــم هـــذه املواقـــع مت التعامـــل معهـــا وحتديـــدها ودراســـتها واملقارنـــة بينهـــا إحصـــائياً، وارتيـــاداً، واســـتخداماً، حـــىت 

الـذي بلـغ عـدد أعضـاءه مليـار .. توصلت الدراسة إىل حتديد املوقع األكثر متـايزاً عنهـا كلهـا وبفـارٍق شاسـٍع وهـو موقـع فـيس بـوك

اجلمهوريــة الثالثــة تعــداداً بعــد الصــني ب وصــفو ، " http://www.tech-wd.com ،2012/  10/  4 "م 2012مســتخدم أواخــر عــام 

وكــان قــد أنشــأه .. حصــاءاته بالــدقائق لضــخامتهابالفلكيــة؛ حينمــا بــات يتعامــل يف إ ، وصــارت أرقامــه وإحصــاءاته توصــفواهلنــد

  .بكل املقاييسوالذي يعترب اليوم ظاهرة اجتماعية  ،م2004شباط  4بتاريخ  األمريكي مارك زكربريج يف جامعة هارفرد

بنـــاء (ظهــور اإلنرتنـــت كنتــاج تطــور تراكمـــي تكنولــوجي طبيعــي إن  :يولوجي لظهــور املواقـــع االجتماعيــةويف التحليــل السوســ

 ،وخــدماا ،اســتخدامااو نرتنــت خصــائص اإل جتــاوز، )بنــاء فــوقي(كــان هلــا اســتخداماا وانعكاســاا وآثارهــا االجتماعيــة ) حتــيت

ووفـق  ،االجتماعية حبد ذاا هي انعكاس اتمع علـى التقنيـةنرتنت احلد الذي يعترب ظهور مواقع اإل إىل ،أيضاً وآثارها ونتائجها 

لكـل فعـل رد فعـل مسـاٍو  :وتطورهـا علـى قاعـدة فيزيائيـة بـأن ،ظهور هذه املواقعمت حتليل و .. ذلك تكون ظاهرة اجتماعية بامتياز

قائمـــة علـــى األفعـــال وردود  نتهـــي إىل عالقـــة جدليـــةنومنـــه  ،يتبعـــه رد فعـــل ثـــاٍن علـــى رد الفعـــل األول ،عـــاكس باالجتـــاهبـــالقوة م

فوفــق هــذه العالقــة  .حتليــل استشــرايف لتغــري اجتمــاعي قــادم إىلقــد تفســر هــذا التغــري االجتمــاعي احلاصــل وقــد تفضــي  ،األفعــال

حاجـة وطرحهـا ك ،)رد فعـل(يف تصـميم هـذه املواقـع  ،)فعـل(اتـه وإمكان الثـايننرتنـت الفيزيقية مت اسـتثمار ميـزات جيـل اإل اجلدلية

رد الفعـل (إال أن اتمع بتبنيه هلـذه املواقـع وعالقاـا االفرتاضـية وتفضـيلها علـى الواقعيـة كـان يقـوم بــ  ؛احلياة الغربية حتديداً  لنمط

الثـاين  بـأن اجليـل: ومنه ميكن بلـورة الفكـرة علـى الشـكل التـايل )..احلاليةوهنا تكمن الظاهرة االجتماعية  ،الثاين اجلديل املعاكس

لتسـد هـذا  ةاالجتماعيـ واقـعاملات تقنيـة وفنيـة علـى خلفيـة حاجـة اتمـع يف عصـر السـرعة؛ ممـا مهـد لظهـور لإلنرتنت قـدم إمكانـ
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، نبـالك بــريي، أي فــو ( اإلعالميــة ات احلديثـةالفـراغ؛ وبســبب تبـين اتمــع هلـذه املواقــع االجتماعيـة بشــدة، أدرك أصـحاب التقنيــ

كــي ال خيرجــوا مــن الســباق؛ فقــاموا بتقــدمي تســهيالت أيضــاً  ضــرورة تبــين هــذه املواقــع .. والقنــوات التلفزيونيــة الفضــائية..) أي بــاد

األخــرى هــي نيـة لكرتو وميـزات تســاعد علـى اســتخدام هـذه املواقــع مـن أي مكــان يف العــامل؛ وبالتـايل كانــت ردة فعـل التقنيــات اإل

وعليــه ميكــن أن تقودنــا هــذه املواقــع إىل صــدام معــريف ثقــايف اجتمــاعي سياســي  ..تبــين هــذه املواقــع وزيــادًة مضــاعفًة يف فاعليتهــا

وتكمــن خطــورة الصــدام .. كيــة يف كــل اتمعــات علــى حــد ســواءقــادم بــني قــوتني ســتاتيكية ودينامي.. اقتصــادي وحــىت عســكري

، قـد يضـع اٍع بقضـايا التغـري االجتمـاعيللقـوة إن كـان سـتاتيكياً غـري و  ه احلالـة أن الطـرف املسـتخدمالذي سيحصل بينهـا يف هـذ

ممــــا يهــــدد بضــــرب القــــوى الديناميكيــــة يف حــــال حتكمــــت القــــوى  ؛نظريــــة واحــــدة يعــــاجل الصــــراع والصــــدام الثقــــايف علــــى ضــــوئها

، وتـزداد فـاتورة التغـري بعـد ضـرب القـوى الديناميكيـة والسياسـي والفكـري ،واالجتمـاعي ،الستاتيكية اجلاهلة بعملية احلراك الثقـايف

 .االجتماعي كلما زادت مقاومة القوى الستاتيكية هلذا التغري

السوسيولوجي كعالقة اجتماعية متر وفق التطور  اضمن إطاره اويعاجل الفصل الثالث موضوع الصداقة، حيث يضعه

وتسري دراسة . اإلاء ر، التدهور،التعارف، البناء، االستمرا :احلمر  مخس ينجر، وهيالطبيعي للعالقات االجتماعية حسب لف

هذه العالقة بتسلسل منطقي حىت تصل إىل تعريف الصداقة اخلاص ا، حيث تستعرض وتناقش أهم التعريفات اليت تسنا هلا 

وتبني أهم الشروط اليت ميكن هلا . إىل املراهقة إىل الرشد لتطور عالقة الصداقة من الطفولة حملًة ارتقائيةً اإلطالع عليها، مث تقدم 

بيعي أن تكون سببًا يف نشوء هذه العالقة وارتقائها، وتبني خصائصها، وتغريها، مث تكرس كل ما سبق وتضعه ضمن التطور الط

ظهر حاالت الصداقة على وتُ . ، ومنه تصل إىل التعريف اخلاص ا للصداقةليفنجر اخلمسمراحل للعالقات االجتماعية، وفق 

   ..التقليدية الصداقة عالقة إليها يضافاإلنرتنت الثالث اليت ذكرت سابقاً، و 
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مث تنطلق الدراسة يف هذا الفصل إىل معاجلة موضوع االجتاه، وبعد مناقشة التعريفات السابقة لالجتاه ختلص إىل تعريف 

ية، والعاطفية والنظريات املفسرة لتكونه، وخصائصه ومكوناته املعرفخاص ا أيضاً، وتناولت عوامل وشروط تكون االجتاه، 

وبعد هذا االستعراض والبحث املكتيب .. وكذلك النظريات املفسرة هلذا التغري.. ، وتغريه املقصود وغري املقصودوالنزوعية، وأنواعه

سابق، تُبني دور اإلنرتنت يف تكوين االجتاهات حنو للصداقة واالجتاه يف هذا الفصل، واإلنرتنت واملواقع االجتماعية يف الفصل ال

وتوزع هذه . وَختلص إىل النقاط الرئيسية للصداقة التقليدية اليت تريد مقارنتها ميدانيًا مع نظريا على موقع فيس بوك. الصداقة

وأمناط هذه الصداقة، واجتاهام حنو  اجتاهات الطلبة حنو مقومات الصداقة املوضوعية والذاتية،: النقاط املراد مقارنتها وفق اآليت

  .. على فيس بوك احلفاظ عليها، واجتاهام حنو أسباب إائها املوضوعية والذاتية، وأساليب اإلاء

 حنـو واجتاهـام اإلنرتنـت االجتماعيـة ملواقـع الطلبـة ارتيـاد بـني عالقـة وتضع الدراسة يف الفصل الرابع فرضاً رئيساً حول وجود

وتقســم الفــروض الفرعيـة إىل فــروض تتعلــق بأسـباب ارتيــاد الطلبــة ملوقــع فـيس بــوك، وفــروض تتعلـق بســلوكهم علــى هــذا  .الصـداقة

وأســاليب احلفــاظ عليهــا،  املوقــع، وفــروض تعقــد مقارنــة بــني اجتاهــات الطلبــة حنــو دوافــع الصــداقة، ومقوماــا املوضــوعية والذاتيــة،

  .. أساليب إائها، مع نظريا التقليديةإائها على فيس بوك، وأمناطها، و  وأسباب

 اهلندســـة :ةعمليـــ 3و الـــنفس، علـــم االجتمـــاع، علـــم احلقـــوق،: ةنظريـــ 3عشـــوائية؛  جامعيـــة اتاختصاصـــ 6مت انتقـــاء وقـــد 

وبعـــد . مفـــردة 25بــــ  اختصـــاصيف كـــل  اإلنـــاثمـــع مراعـــاة التماثـــل يف عـــدد الـــذكور و  .الرياضـــيات املعلوماتيـــة، اهلندســـة املدنيـــة،

تصـميم االسـتمارة مبـا يتوافـق مـع حمـاور الدراسـة امليدانيـة، وعرضــها علـى جمموعـة مـن أسـاتذة قسـم علـم االجتمـاع لتحكيمهــا، مث 

 الطلبــــة حســــابات إىلاختبـــار ثبــــات االســــتمارة وصــــدقها، مت تصــــميم اســــتمارة إلكرتونيــــة، ترســــل عــــرب موقــــع فــــيس بــــوك نفســــه، 

؛ حيـث قـام الباحـث بـذلك القيـام هلـم ميكـن ممـن االسـتمارات جبمـع نياملسـاعد الطلبـة مـن جمموعـة بواسـطة املوقع على املبحوثني

اسـتمارة،  412متطوعـاً، شـاركوا يف مجـع  23بإنشاء جمموعة حبثية مقصودة على صفحته الشخصـية يف فـيس بـوك تكونـت مـن 
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 spssفريــغ االســـتمارات علـــى برنـــامج ، وجـــرى تالدراســـةاســـتمارة، وفــق معـــايري وشـــروط مت تفصـــيلها يف مــنت  300اعتمــد منهـــا 

مث  ،ومت القيام حبساب جتميـع املقيـاس يف كـل حمـور مـن حمـاور الدراسـة ..لالجتاهات مقياس ليكرت استخدمتو  ؛ملعاجلة البيانات

التحليـل عليهـا حيـث تضـمن التحليـل  يجـر أو  ،والوزن النسيب لكـل عبـارة مـن عبـارة احملـاور ،احلصول على قيمة املتوسط احلسايب

  .املتوسط واالحنراف املعياريو  .t-testالعينات  اختبار، و معامل كاي الرتبيعي، و النسب املئوية والتوزيعات التكرارية

إن فـــيس بـــوك وســـيلة لتكـــريس : ويف الفصـــل اخلـــامس تتحقـــق الدراســـة مـــن الفـــروض، وتصـــل إىل جمموعـــة مـــن النتـــائج أمههـــا

عيــة احلاصــلة أصــًال ومــن بينهــا الصــداقة؛ مثلــه كمثــل أي نشــاط اجتمــاعي بفــارق اخليــارات واجلاذبيــة الكبــريين الــيت العالقــات الواق

بينمـا ال يعـول عليــه يف  .تقـدمها هـذه الوسـيلة؛ وهـو متتـني للعالقـات كنشـاط اجتمـاعي وحاضـنة افرتاضـية لألصـدقاء جتمعهـم فيـه

ففرصـة إقامـة  .حيـث التنميـة املعرفيـة إال بنسـب حمـدودة وقـد تكـون حـاالت فرديـةباقي األمور كالتعارف وبناء الصداقات أو من 

علمــاً أن مــن يرتــاد فــيس بــوك ألجــل الصــداقة هــم تقريبــاً  1/6عالقــة صــداقة أو تعــارف باحلــد األقــل علــى فــيس بــوك هــي تقريبــاً 

الـومهي خيضـع للسـرية للحصـول علـى حريـة واحلسـاب . مـن احلسـابات 1/3واحلسابات الومهية على فيس بوك تقريبـاً هـي . 1/5

ويُعتــرب .. التصــرف، علــى صــعيد العالقــات الشخصــية والتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ والتعبــري السياســي والفكــري وألســباب أمنيــة

وفيمــا يتعلــق باجتاهــات الطلبــة  .ال جيــب تزويــره أو تشــويهه.. قــرين افرتاضــي إلكــرتوين يف فــيس بــوك احلقيقــي احلســاب الشخصــي

وقـت الفـراغ، واملصـلحة  وقـع رغبـًة يف االجتمـاع ـم، ومـلءو الصداقة على فيس بوك فإم يتجهوا إىل إضافة األصـدقاء إىل املحن

. املشـرتكة اهلوايـاتو  ،املتبـادل عجـاباإلو  ،األصـدقاء جاذبيـةو  ،املشـرتكة الدراسـةو  ،التالقـي مـدة طـولو  ،املكاين لتقارباو  .املادية

للحفـاظ علـى  اخلاصـة ضـوعاتاملو  مناقشـةو  ،العتـاب يف عتـدالاالو  ،اخلالفـات حـلو  ،أصـدقائهم مـع الثقـة بنـاءويتجه الطلبة إىل 

، العلــين النقــد، و الكــذب، و ســراراأل إفشــاءو  ،األفكــار تغــريو  ،االجتاهــات تغــريإىل اعتبــار  ويتجهــون .فــيس بــوكصــداقام علــى 
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الصداقة الشللية هي منط الصداقة األكثر شـيوعاً يف كما أن . الصداقةإاء  أسباب ، على فيس بوك مناملكتوب التفاهم سوءو 

  .. العالقةوإاء  املواجهةوطريقة إاء الصداقة األكثر شيوعاً بني رواده هي  فيس بوك،

 عـن حيث بينت اختالف مفهوم الصـداقة علـى املواقـع االجتماعيـة: شكاليةسة على أسئلتها اليت ُطرحت يف اإلوجتيب الدرا

 عتـربت فضـفاض؛ فاتمعات اليت أنتجت هذه املواقع تستخدم مفهوم الصـديق والصـداقة بشـكل ..التقليدية حملياً  الصداقة مفهوم

 تـدل ألي كلمـة اسـتخدام جمتمعـام عـدم إىل السـبب يعـود ورمبـا صـديق، أيـام أو أسـابيع بضـعة منذ عليه التعرف مت شخص أي

بينمــا جنــد أن مكونــات الصــداقة علــى املواقــع االجتماعيــة هــي  ..والصــداقة فإمــا زميــل أو صــديق الزمالــة الوســط بــني املرتبــة علــى

عينها مكونات الصداقة التقليدية، أما الصديق علـى هـذه املواقـع هـو كـل شـخص يضـيفه املسـتخدم إىل حسـابه، وقـد اسـتدركت 

  . ه وفقهاأصدقائمت خيارات للمستخدم لتصنيف بعض هذه املواقع مستوى التقارب الشخصي فقد

 علـــى احلصـــولو  ،عاطفيـــة عالقـــة عـــن البحـــثو  ،املعـــارفو  ،الـــزمالءو  ،األقـــاربو  ،األصـــدقاء مـــع التواصـــل يف الرغبـــةوتعتـــرب 

ويتــأثر ارتيــاد الطلبــة ملواقــع . الطلبــة إىل ارتيــاد مواقــع اإلنرتنــت االجتماعيــة دفعتــ باً اســبأ الفــراغ وقــت متضــية، و اجتمــاعي بريســتيج

 الواقعيـة طلبـةال بيانـاتبشـكل عـام  تطـابقوت. االجتماعية مبتغريات اجلنس، والتخصـص العلمـي، ومكـان اإلقامـة والسـناإلنرتنت 

تتشــابه بينمــا . علــى مواقــع اإلنرتنــت االجتماعيــة علــى عكــس غــرف الدردشــة، بغــض النظــر عــن احلســابات الومهيــة واالفرتاضــية

لـدى الطلبـة علـى هـا إاء أسـبابو عليها،  احلفاظ أساليب، و الذاتيةو  املوضوعية عوامل الصداقة، و االجتاهات حنو دوافع الصداقة

علــى طلبــة اللــدى  هــاإاء ســاليبأو  إىل حــد مــا، الصــداقة أمنــاطشــابه كمــا وتت  .لتقليديــةنظريــا امــع  مواقــع اإلنرتنــت االجتماعيــة

 االجتماعيـةنرتنـت اإل ملواقـع الطلبـة ارتيـاد بـنيتـأثري إجيـايب  عالقـةتوجـد  :ومنـه .التقليديـة لصـداقةامع  مواقع اإلنرتنت االجتماعية

وإن عالقة الصـداقة املوجـودة علـى مواقـع اإلنرتنـت االجتماعيـة هـي عالقـة صـداقة كعالقـة الصـداقة الـيت  .الصداقة حنو واجتاهام

 .حنياها على أرض الواقع يف جمتمعاتنا
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؛  يف هـــذه املواقـــعنيه حنـــو الصـــداقة لـــدى الطلبـــة املســـجلعـــن االجتــا تكشـــفوبالتــايل وصـــلت الدراســـة إىل أهـــدافها املعلنـــة؛ ف

وقارنــت بينهــا  ،الســمات األساســية العامــة لالجتــاه حنــو الصــداقة التقليديــة؛ كمــا حــددت علــى اتمــع ابانعكاســا اً تنبــؤ وقــدمت 

 .يف ضوء صداقات املواقع االجتماعية وبني االجتاهات حنو الصداقة
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  .للدراسة اإلطار المنهجي والنظري :الفصل األول

  

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 1

 ،ومجاعـات الضـغط ،واجلامعـة ،واملدرسـة ،مع تراجع الـدور االجتمـاعي للمؤسسـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة يف جمتمعنـا كاألسـرة

تـــأثري العوامـــل  إىلإضـــافة وغياـــا عـــن جوانـــب مـــن حياتنـــا االجتماعيـــة يف بعـــض األحيـــان، .. واجلمعيـــات األهليـــة ،واملنظمـــات

ترافقـــت بظهـــور أجيـــال جديـــدة مـــن تكنولوجيـــا . فئـــة مـــن الشـــباب يفتركـــت آثـــاراً ســـلبية .. والنفســـية ،واالجتماعيـــة ،االقتصـــادية

وشـديدة اإلغـراء، ممـا أثـار  ،هلة االقتنـاء واالسـتعمال، وتعـد هـذه التكنولوجيـا اجلديـدة سـ)السـيما اإلنرتنـت(االتصال واملعلومـات 

وبعــد ظهــور اجليــل الثــاين .. أو اهلــروب مــن الواقــع ،أو بــدافع الطمــع ،وحــب اإلطــالع واملعرفــة ،وجــذم بــدافع الفضــول ،الشــباب

فتــت نظـر الشــباب مـاً لَ همة، والـيت تعـد منفــذاً اجتماعيـاً متثـل بـاملواقع االجتماعيــنرتنــت لإلنرتنـت بـرز شــكل جديـد السـتخدام اإل

 ،أمــام تراجــع بــاقي األدوار االجتماعيــة الــيت مل تقــدم البــدائل املناســبة إلشــباع حاجــام ال ســيماواســتقطبت شــرحية مهمــة مــنهم، 

  .وحتقيق ذوام

الفـراغ الـذي يعانيـه الشـباب  ءوسـيلة جديـدة ملـل ،امل افرتاضـي بـال ضـوابط وبـال حـدودوهـي عـ ،وأضحت املواقع االجتماعية

حيـــــث .. هــــذا العــــامل االجتمــــاعي اجلديــــد إىلوهــــم املهيئــــون واملؤهلــــون نفســــياً واجتماعيــــاً للــــدخول  ،إذ وجــــدوا فيهــــا ضــــالتهم

تستدرجهم هـذه املواقـع مـن واقعهـم االجتمـاعي احلقيقـي إىل عـامل اجتمـاعي افرتاضـي، يضـم صـداقام األصـلية ذاـا والعالقـات 

لكـن علـى هـذه الشـابكة، ويقـدم هلـم عاملـاً اجتماعيـاً  ،ة عينها، مث يتعداها إىل تكوين صداقات وعالقات عامليـة أوسـعاالجتماعي

واملثــري أن ارتيــاد الشــباب لتلــك املواقــع لتكــوين الصــداقات واالســتغناء عــن واقعيــة صــداقام . ال يــنقص فيــه شــيء ســوى الواقعيــة

  .هرة اجتماعية مع التزايد اهلائل يف عدد الرواد واملواقعتعدى احلاالت الفردية، واجته ليصبح ظا
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اً حياتيــة جديــدة وخمتلفــة عــن الواقعيــة املألوفــة، منهــا أمناطــبتبــين  ،وبســبب هــذه املواقــع ،ومــن املالحــظ أن الشــباب اليــوم بــدأ

اشـــتقت مـــن لغـــة الدردشـــة بيـــة حيـــث وتقـــرأ بالعر  ،الســـليب كـــرواج لغـــة الدردشـــة، وهـــي جـــني بـــني األحـــرف اإلنكليزيـــة واألرقـــام

 ،ونشـــر الفكـــر والثقافـــة ،ومنهـــا اإلجيـــايب كاالشـــرتاك يف صـــفحات التوعيـــة.. نكليزيـــة العاميـــة احملتويـــة علـــى اختصـــارات لغويـــةاإل

والــــيت تــــرتجم بشــــكل فعلــــي وواقعــــي، كحمــــالت دعــــم األســــرى يف ســــجون االحــــتالل، ومجعيــــات ذوي .. واحلمــــالت اإلنســــانية

  . خلإ..احلاجات اخلاصة

احلياتيــة،  منــاطهــذا العــامل، وتبنــيهم لتلــك األفكــار واأل إىليف الــدخول  ،والســيما اجلــامعي مــنهم، ن تســارع أعــداد الشــبابإ

، وتظهـــر لتقليديـــةفهـــذه جتربـــة جديـــدة ذات خصـــائص مميـــزة، ـــدد العالقـــات االجتماعيـــة ا ،ينبـــئ بتغـــريات ثقافيـــة غـــري متوقعـــة

مـن املالحـظ ف ..ت املواقع االجتماعية، وتغري مفهـوم الصـداقة إىل صـداقة افرتاضـيةخصوصاً يف خطر انعزال الشباب أمام صداقا

أن الفرد املسجل يف املواقع االجتماعية يهتم بأصدقائه لو صادفهم على نفس املوقع أكثر مما لو صـادفهم وجهـاً لوجـه، وكثـرياً مـا 

  .على هذه املواقع فينعكس ذلك على عالقتهم واقعياً  األصدقاءخيتلف 

ارتياد الطلبة للمواقـع االجتماعيـة، واجتاهـام حنـو الصـداقة، وعالقـة : "كما يالحظ يف العنوان فإنه يقسم إىل ثالثة جوانب 

  .. ؛ لذلك كان ال بد من أن تكون التساؤالت والفروض والبحث امليداين والنتائج حماكية هلا"االرتياد باالجتاهات

  : التايل األساسي اإلشكايل التساؤل عن اإلجابة الدراسة هذه حتاول ومنه

  . الصداقة؟ نحو واتجاهاتهم االجتماعية، اإلنترنت لمواقع دمشق جامعة طلبة ارتياد بين عالقة هل توجد

 ،الصداقة موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات على اإلطالع عرب الدراسة حتاول العالقة هذهوجود  حتديد إىل وللوصول

 حنو االجتاهات وبني بينها وتقارن مكتبياً؛ التقليدية الصداقة حنو العامة االجتاهات حتديد إىل التوصل املعنية واألحباث ،والكتب

  . االجتاهات هذه على الطارئ التغري حتديد وبالتايل امليدانية، الدراسة من املستخلصة االجتماعية املواقع على الصداقة
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  :الفرعية األسئلة من جمموعة الرئيس التساؤل عن ينبثق

  .املواقع؟ هلذه اجلامعة طلبة من فئة الرتياد الدافعة األسباب ما. 1

  .املواقع؟ هذه مع تفاعلهم يف عالقةٌ  ؛اإلقامة ومكان والسن، الدراسي، االختصاصو  اجلنس، ملتغريات هل. 2

  .الشخصية؟ مبعلومام يتعلق فيما املواقع هذه على واالفرتاضية الواقعية الطلبة بيانات بني التطابق مدى ما. 3

  املواقع؟ هذه على الصديق هو ومن مكوناا؟ هي وما االجتماعية؟نرتنت اإل مواقع على الصداقة تعينذا ام. 4

صداقة باألساس حصيلة ال عالقة كانت حال يف االجتماعيةنرتنت اإل مواقعما هي اجتاهات الطلبة حنو الصداقة على . 5

 هذه املواقع؟ عربأو نشأت  ،الواقع

  : وهي حاالت ثالث إىل تتفرعنرتنت اإل على عام بشكل الصداقة عالقة أن باحلسبان األخذ ومع

  . اإلنرتنت على نيالتقليدي األصدقاء مع العالقة.   أ

  . فيها وبقيتنرتنت اإل على عليهم التعرف مت الذين األصدقاء مع العالقة. ب

  .. الواقع أرض على العالقة كرست حال يفنرتنت اإل على عليهم التعرف مت الذين األصدقاء مع العالقة.  ج

 على نيالتقليدي األصدقاء مع العالقة: وهي األوىل؛ احلالة تناول سيتم ومنه.. التقليدية الصداقة عالقة إليها يضاف

 ،اجلامعة طلبة بني التقليدية الصداقة موضوع تناولت قد املكتبية واألدبيات السابقة الدراسات أن: منها ألسباب .اإلنرتنت

 ولعدم لضبطها الدراسة يدفع احلاالت هذه وفق املوضوع تشعب أن كما تغطيتها؛ حتاول الدراسة كانت اليت اجلوانب وغطت

لضبط جمتمع  بعد مناقشتها واستعراضها وسيجري حتديد الحق للمواقع االجتماعية.. األكادميية الدقة توخي بغية اإلطالة

  .االفرتاضي الدراسة

  



 - 26  - 

 

 :أهمية الدراسة: 2

قـــد ـــدد املنظومـــة االجتماعيـــة  واقـــع باجتـــاه الطلبـــة حنـــو الصـــداقة مـــن كوـــا ظـــاهرة جديـــدةتـــأيت أمهيـــة دراســـة عالقـــة هـــذه امل

ومــن املعلـوم أن لإلعــالم قــدرة وســرعة يف تكــوين . انعــزال الطلبــة االجتمــاعي أمـام صــداقات املواقــع االجتماعيــة نتيجــةومتاسـكها، 

ومـــع ازديـــاد مرتـــادي هـــذه املواقـــع مـــن الطلبـــة اجلـــامعيني . العـــام بـــني الشـــباب، وهـــم حمـــور وركـــن أي تغـــري ثقـــايف واجتمـــاعي الـــرأي

األساســي جنــد أنفســنا أمــام احنــراف عــن الــدور االجتمــاعي قــد منــط صــداقاا اجلديــد، يف لشــباب بشــكل كبــري وســريع، وتــأثرهم ا

يف  واحتمـاالت النتــائج املرتتبــة عليهــا ،وآثارهــا ،للصـداقة بيــنهم، الســيما مـع عــدم القــدرة علـى التنبــؤ مبخــاطر هــذه الظـاهرة كاملــة

  .حال وجدت

  

  :أهداف الدراسة: 3

االجتماعية من قبل طلبة اجلامعة أمراً واضحاً وهـدفاً للدراسـة، ملـا هلـذه الفئـة  اإلنرتنتِ  لقد بات موضوع الصداقة على مواقعِ 

وحتديـداً  ؛إجيابيـةً أو  قـد تكـون سـلبيةً  مـن آثـارٍ نرتنـت االجتماعية من خصوصية يف كل اتمعـات، وملـا ملوضـوع الصـداقة علـى اإل

  :إىلمواقع اإلنرتنت االجتماعية، جاءت أهداف الدراسة حملاولة الوصول 

  .الكشف عن االجتاه حنو الصداقة لدى الطلبة املسجلون يف هذه املواقع. 1

  .حماولة التنبؤ بانعكاسات هذه املواقع على اتمع .2

يف ضــوء  بينهــا وبــني االجتاهــات حنــو الصــداقة واملقارنــة ،حتديــد الســمات األساســية العامــة لالجتــاه حنــو الصــداقة التقليديــة. 3

  .صداقات املواقع االجتماعية
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  :مجاالت الدراسة: 4

 .وسيأيت تعليل سبب اعتماده الحقاً  بوك على اإلنرتنتفيس موقع / جامعة دمشق: اال املكاين

 .م2011إجراء البحث ابتداًء من  أثناءهااليت سيتم  املدة: اال الزماين

 علــم احلقـوق،: مــن املرحلـة اجلامعيـة األوىل واملســجلون يف إحـدى االختصاصـات التاليــةطلبــة جامعـة دمشـق : اـال البشـري

  ..وممن لديهم حساب على فيس بوك .الرياضيات املعلوماتية، اهلندسة املدنية، اهلندسة النفس، علم االجتماع،

  

  :منهجية الدراسة وأدواتها: 5

ملواقـــع االجتماعيـــة حنـــو الصـــداقة؛ ا يرتـــادماجتاهــات الطلبـــة  إىليف التعـــرف  تمـــاد علـــى املـــنهج الوصـــفي التحليلـــيســيتم االع

األســباب الدافعــة الرتيــاد هــذه املواقــع، واإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة والتحقــق مــن  إىلومقارنتــه باالجتــاه التقليــدي، والتعــرف 

  ..الوصفية التحليلية تاملوضوعافروضها؛ وذلك مبا يتوافق مع طبيعة املوضوع املدروس الذي يعترب من 

كما سيتم اعتماد الطريقـة املقارنـة  لسحب عينة من الطلبة املسجلني يف موقع فيس بوك؛بالعينة يرتافق املنهج بطريقة املسح 

  .وصداقة املواقع االجتماعية ،للمقارنة بني اجتاهات الطلبة حنو الصداقة التقليدية

، والعينــة العشــوائية القصــدية، ووحــدة التحليــل طالــب جــامعي مســجل يف لكرتونيــةاإل أمــا الوســيلة املســتخدمة فهــي االســتبانة

واملقــــاييس  بــــالطرائق،قــــاً وســــيتم اعتمــــاد مقيــــاس ليكــــرت لتقــــدير اجتــــاه الطلبــــة حنــــو املوضــــوع املــــدروس مرتاف. املواقــــع االجتماعيــــة

  .املالئمةحصائية اإل واالختبارات
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  :الدراسات السابقة: 6

، الصــداقةدراســات عنهــا ضــمن الدراســات الســابقة، أوهلــا  البحــثة وجــب نقــاط رئيســ ثــالثَ  الدراســةِ  مــن عنــوانِ  ســتخلصُ يُ 

ثـر العوملـة وثـورة الدراسـات الـيت تناولـت أ وقيم الشباب والطلبة حنـو موضـوع مـا، والثالثـة هـي ،اجتاهات ةتناولوثانيها الدراسات امل

إىل موضــوع  وأقرــاالدراســات أهــم ض اســتعر ايتم ســوعلــى هــذا النحــو .. وهنــاك مــا هــو مشــرتك بينهــا.. اتمــع يفالتكنولوجيــا 

  :، وهياألحدث إىلمن األقدم  زمنياً  ةً مرتباحلالية ة اسالدر 

  

  :دراسات الصداقة :6-1

مـن أوىل الدراسـات الـيت تناولـت الصـداقة مـن زاويـة : Simmel،”The Sociology”  ،1950 :دراسـةتعتـرب 

الـيت تبـىن عليهـا  منـاط؛ وهـذه األاملتباينـة منـاطدرجـة األ إىلالصداقات قد تصل  بنيوجود فروق  أكدت علىسوسيولوجية؛ حيث 

بنيـــة ( والتكـــوين )منشـــأ الصـــداقة( مـــن حيـــث املنشـــأحتديـــداً  هـــذه الفـــروقتظهـــر  .العالقـــة هـــي الـــيت تـــتحكم بالصـــداقة وبعمقهـــا

 ،أو الـدين ،أو الفكـر ،أو الثقافـة ،أو األلفـة ،تقـوم علـى احلـبوقـد املشـرتك؛ منهـا و  ،ومنها االجتماعي ،منها النفسي؛ )الصداقة

مما يفضي غالبـاً  ،ملا هلا من أثر يف التجاذببني األفراد  ور التماثل أو التشابهعلى د ركزت الدراسةو  .خلربة املشرتكة واملعايشةأو ا

ســبب وجــود الصــداقات املختلفــة األطــراف مبعــىن إشــاراا للبعــد النفســي لكنهــا مل تفســر مــن رغم علــى الــو  .عالقــة الصــداقة إىل

   .أو حاجة للصديق ،أو تعويض ،واليت تكون الصداقة فيها موضوع استكمال" صداقات التعويض"

الدراســة العربيــة املنهجيــة : 1960، "األســس النفســية للتكامــل االجتمــاعي" :مصــطفى ســويف .ددراســة  بينمــا كانــت

وتعترب نتائجهـا مرجعـاً يف الدراسـات  .الصداقة من زاوية سوسيومرتية وسايكولوجية ارتقائيةاألوىل من نوعها اليت عاجلت موضوع 

الكشــف عــن بعــض العوامــل الــيت تتــدخل يف اختيــار املــراهقني والراشــدين ذكــوراً وإناثــاً  إىل تهــدف .اإلرتقائيــة واملقارنــة للصــداقة
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هــا بفعــل االشــرتاك يف عمــل واحــد أو معظمصــداقة الراشــدين قامــت ) 1: (نتائجهــا الــيت ــم الدراســة احلاليــةومــن ألصــدقائهم؛ 

) 3. (تكثـــر أحاديـــث املشـــكالت االجتماعيـــة والسياســـية بـــني الراشـــدين علـــى حســـاب بـــاقي األحاديـــث) 2( .و هوايـــةنشـــاط أ

مـا تكـون  وعـادةً  ،مـن التعـارف مـدةبعد  الراشدينتنعقد الصداقات بني ) 4. (الراشدين أسباب الصداقة برأيأحد اتفاق اآلراء 

 
ُ
 ،ينوالـــد ،والســـن ،مـــن حيـــث اجلـــنسالراشـــدين  صـــداقاتبـــني جتـــانس ال ) 5. (هيئـــة للتعـــارف هـــي التجـــاور املكـــاينالفـــرص امل

ن و ن مــدركو الراشــد) 7.. (حتتــوي علــى أســرارال مغلقــة و  غــري عــادةالراشــدين صــداقات ) 6(. واملســتوى االجتمــاعي االقتصــادي

  .. وهم متحفظون حول دوام الصداقة يف أحاديثهم ،االجتماعيملقتضيات احلياة والواقع 

 Wright، “A model and a technique for :دراسـةومـن الدراسـات الرائـدة يف موضـوع الصـداقة 

studies of friendship”  ،1969 :تــؤثر يف عالقــة الصــداقة ونشــوئها بــني األفــراد ثــالث قــيم  إىلخلصــت  الــيت

: قيمــة املنفعــة) 2. (درجــة رؤيـة الشــخص لآلخــر وتقييمـه لــه يف ضـوء مــا يثــريه يف نفسـه: قيمـة االســتثارة) 1: (، وهــيواسـتمرارها

ع اآلخـرين ومسـاندم درجـة اسـتعداده لتشـجي: قيمـة دعـم الـذات) 3. (واالسـتعداد لـه ،ومدى الرغبة ،درجة التعاون بني األفراد

ة ، أو من العوامل الرئيسـما كانت هذه القيم هي العامل الرئيس إذا الدراسة مل حتدد بالضبط أنمن رغم على الو  .وضبط النفس

 علمـاً واسـتمرارها؛ األولوية يف نشوء الصداقة  ،البعد النفسي إىلإضافة  ،هاعطتإال أا أ.. أو املسامهة يف نشوء الصداقة وارتقائها

أن العالقـة قــد تكــون ذات منشــأ خــارجي اجتمــاعي لــه انعكــاس داخلـي نفســي؛ مبعــىن أن القاعــدة الــيت وصــلت الدراســة إليهــا ال 

   .ميكن تعميمها

: Bigelow ،“Children’s written descriptions of friendship” ،1975 :دراسـةو 

التقـــارب، النشـــاطات املشـــرتكة، اللعـــب : متوقعـــاً للصـــداقةبعـــداً  21حمتـــوى مقـــاالت األطفـــال عـــن الصـــداقة واستخلصـــا  حللـــت

يـة غري بشكل عام، اللعب املنظم، التشابه يف القيم واالجتاهات، التشابه يف العوامل البشرية، امليول املشرتكة، تبادل مشاعر الـود، 
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، تعزيـز )توقـع املشـاركة مـن اآلخـرين(يـة غري ، )مشـاركة اآلخـرين(يـة غري ، )توقع املساعدة مـن اآلخـرين(ية غري ، )مساعدة اآلخرين(

، الـوالء وااللتــزام، التهيـؤ قبـل التفاعــل، )الشخصـية(، قيمـة االســتثارة، تـوافر املـودة، اإلخـالص، التقبــل، اإلعجـاب )األنـا(الـذات 

إمكانية سـحبها وتعمـيم دون ) األطفال(خلصائص العينة  )حمصورة( لكنها قد ختضع ةٌ حتليليّ  ةٌ كشفيّ   ةٌ هذه الدراسة وصفيّ  .التقييم

فالتعبري لدى األطفال سلوكياً أضمن منـه حتليليـاً مـن رسـائلهم الـيت ) نفسياً واجتماعياً ( من زاوية وعي الطفل السلوكي.. نتائجها

   .ووعيهم ومدى استيعام ،وإدراكهم ،قد ختضع ملستواهم التعليمي

ستة أبعـاد حتـدد معـىن الصـداقة  إىل فتوصلت: Lowenthal ،“Four stages of life” ,1975 :دراسة أما

 ،والتقبــل ،والــتفهم ،واالعتمــاد ،تبــادل التأييــد: التبــادل) 2.. (يف الســلوك وامليــول كقاعــدة مشــرتكة للصــداقة: التشــابه) 1: (وهــي

أو طـــول  ،أو التقـــارب ،كاالســـتمرارية: األبعـــاد التكوينيـــة) 4.. (وهـــي مشـــاعر االرتيـــاح والـــود: االنســـجام) 3.. (والثقــة واإلميـــان

وهـــي الصـــفات الـــيت يتطلـــع املـــرء الكتســـاا أو ينتظرهـــا يف : منـــط الـــدور) 5( ..أو مالئمـــة الصـــداقة ،املـــدة الزمنيـــة الـــيت تســـتغرقها

وميكـن اعتبـار هـذه الدراسـة الدراسـة التكامليـة األوىل مـن  .كسمات الشخصية ودرجـة التعـارف  :صفات متنوعة) 6.. (أصدقائه

 ،أـا مل حتـدد منهجيـة معينـة لدراسـة موضـوع الصـداقة مـن رغمعلـى الـاملفهـوم احلـديث للصـداقة،  إىلأرست وأفضـت نوعها اليت 

   .توصيف متكامل هلا إىللكنها عاجلت هذه العالقة من كل نواحيها فتوصلت 

 إىل: Yoon ،“The nature and history of friendship”  ،1978  :دراســة بينمـا ذهبــت

خيـرتن بشـكل عـام أفضـل  اإلنـاثأن  تيف عينـة مـن الطـالب اجلـامعيني، ووجـد) الصـداقة املثاليـة(الصـداقات  أمنـاطحتليل أفضل 

بـــل إـــم ال يفشـــون الكثـــري مـــن  ،صـــديقان لالئتمـــان علـــى أســـرارهن، بينمـــا مل جيـــد هـــذا االهتمـــام عنـــد الـــذكور بـــنفس الســـوية

ن وتوصــلت الدراســة إىل أ .أيضــاً اللفظــي يتســم بــالتعبري العــاطفي واملــودة كمــا هــو عنــد الــذكور  اإلنــاثأســرارهم غالبــاً، وتفاعــل 

 .منهـا علـى الـذكور اإلناثوقد غلبت املثالية على صداقات  ،املثالية للصداقة ختتلف حسب اجلنوسة وكٌل يف نواٍح معينةٍ  مناطاأل
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هـــذه  إىلعينـــه النمـــوذج املثـــايل عنـــد فيـــرب نقـــد ومـــن هـــذه الزاويـــة يوجـــه مفهـــوم املثاليـــة مـــن املاهيـــات اـــردة واملختلـــف عليهـــا  إن

أن فكــرة  إىلومـدة إال أــا مل تنتبـه  ،وعمقـاً  ،األكثـر انســجاماً  انتقـاء الصــداقات أن الدراســة حاولـت مـن رغمعلـى الــو .. الدراسـة

ولـيس قياسـاً ووصـفاً لتطبيـق منـوذج الصـداقة  )ما هو كـائن( إمربيقية أي دراسة للواقع ،قياسية ،دراسة الصداقة هي دراسة وصفية

   ..)ما جيب أن يكون( املثايل

استكشـاف أبعــاد الصـداقة بــني  إىلهــدفت  :م1993، "الصـداقة مــن منظـور علــم الـنفس: "أســامة أبـو ســريع. دراسـة د

وطــرح والثانويــة؛  ،واإلعداديــة ،عنــد تالميــذ املــدارس اإلبتدائيــة النفســي واالجتمــاعي ومظــاهر إرتقائهــا ،وثباــا ،الــذكور، وتغريهــا

 ،دراســـية تلميـــذ ذكـــر مـــوزعني بالتســـاوي علـــى  كـــل مرحلـــة 750أجريـــت علـــى تعريـــف الصـــداقة؛  بواســـطتهإطـــار نظـــري ميكـــن 

ومـــن اخلصـــال .. أن وظيفـــة الصــداقة عنـــد هـــذه الفئــة تقســـم إىل وظيفــة معرفيـــة أو عمليـــة ووظيفــة وجدانيـــة تروحييــة إىلوخلصــت 

واالجتماعيـة؛ وتبـدو واضـحة يف مرحلـة املراهقـة املتـأخرة أكثـر منهـا  ،واجلاذبيـة ،الصـديق هـي اخلصـال األخالقيـةاملرغوب فيها يف 

وتبـادل  واالهتمـام، ،التعبـري عـن احلـب: أمههاوحتتاج الصداقة ملهارات ).. واملراهقة املبكرة الطفولة املتأخرة(يف املرحليت السابقتني 

 ،واملباشـرة ،األول اخلالفـات الصـرحية ؛األصـدقاءوبـرز عـامالن للخالفـات بـني  .وعـرض املسـاعدة وتقـدميها ،اإلفصاح عن الـذات

؛ األول األصـــدقاءاخلـــالف بـــني  عـــامالن مـــن عوامـــل حـــلّ  وبـــرزَ . وغـــري املباشـــرة ،والضـــمنية ،والثـــاين اخلالفـــات النفســـية ؛والعنيفـــة

هــو اإلفصــاح عــن للصــداقة  أعمــقكمــا تبــني وجــود بعــد .. ملباشــرة وبعيــدة املــدىاحللــول املباشــرة أو الوديــة؛ والثــاين احللــول غــري ا

تعتــرب دراســة الـدكتور أســامة الدراســة العربيــة الثانيــة مــن نوعهـا يف موضــوع الصــداقة بعــد دراســة ســويف  .األسـرار للصــديق املقــرب

التوحيدي هو من كتب الـرتاث األديب والوصـفي املبـين ما اعتربنا أن كتاب الصداقة والصديق أليب حيان إذا اآلنفة الذكر، وذلك 

وبالتـايل ال ميكـن أن يـدخل حيـز البحـث  ،على خربة شخصية ومشاهدة غري خاضعة للقياس الكمي بل للتقدير الـذايت الصـوري

ة حماولتهـــا الكشـــف عـــن قــوانني تفاعـــل الصـــداقة حســـب علــم الـــنفس االجتمـــاعي بـــني الفـــرد يــوتكمـــن أمهيتهـــا مـــن ناح. العلمــي
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الــذكور فقــط فــإن الســؤال  صــداقةومبــا أن دراســته اقتصــرت علــى .. واجلماعــة؛ والثانيــة مــن زاويــة دراســة الصــداقة ارتقائيــاً ســلوكياً 

  .على الصداقة بشكل عام؟ إىل أي مدى ميكن االعتماد على نتائج دراسته وتعميمها :الذي جيب طرحه

 Adams  ,“An integrative conceptual framework for friendship :دراسـة

research" ،1994 :ــــيت ســــتتناول  إىل وضــــع إطــــاٍر نظــــرٍي تكــــامليٍ  الدراســــة هــــدفت حبيــــث يكــــون موجهــــاً للدراســــات ال

مراحـــل حمـــددة ذات صـــيغ  عـــربالصـــداقة؛ مـــن مبـــدأ أن اســـتجابات التفاعـــل احلادثـــة ضـــمن عالقـــة الصـــداقة ال بـــد وأـــا ســـتتم 

. بـني اخلصـائص الفرديـة واالجتماعيـة للعالقـات الـيت ميكـن أن تقـوم ميـزت؛ حيث األصدقاءوتراكيب ختتلف باختالف شبكات 

عيــــق تركيــــب الصــــداقة يومــــن املمكــــن أن .. والتجــــانس والتحليــــل الشــــبكي ،والتضــــامن ،واملنزلــــة ،الصــــداقة بنيويــــاً بــــالقوة وتــــدرج

وإائهـا؛ كمـا أن االجتاهـات العلنيـة  ،واحلفـاظ عليهـا ،تشـكل الصـداقةأيضـاً يف هـذا مـا يـؤثر  .االستجابات التفاعليـة أو يسـهلها

أثرهـا أيضـاً قد تعدل يف تركيب العالقة، وللصداقة منطني ثنائية فـأكثر؛ وبالتـايل هلـا  صدقاءاألواالستجابات احلادثة نتيجة تفاعل 

اعتبار هذه الدراسة مرجعاً مهماً لدراسة الصداقة؛ من مبـدأ أـا وضـعت إطـاراً وعلى الرغم من  .يف تركيب الصداقة عرب مراحلها

الدراسـات الالحقـة؛ إال أـا أغفلـت كـون الصـداقة ختضـع لـذات املعـاير  نظرياً تكاملياً لدراسة الصداقة اعتمدت عليه الكثري مـن

سـتمرار، التعـارف، البنـاء، اال: ور الطبيعـي للعالقـات االجتماعيـةتطـوحتديـداً ال ،اليت ختضع هلـا العالقـات االجتماعيـة بشـكل عـام

  .تشكلها، احلفاظ عليها، إائها: بالصداقة علىحيث اقتصرت فيما يتعلق  ). .)Levinger ،1983 ،315 – 395اءالتدهور، اإل

 هـدفت: 1995، "عالقتهـا بـبعض المتغيـرات النفسـيةالصداقة فـي المجتمـع القطـري و " :دراسة جمال محمد الباكر

وتفســـري  ،ومـــدى تـــأثري هـــذين املتغـــريين يف متغـــري الصـــداقة ،الدراســـة إىل البحـــث يف العالقـــة بـــني متغـــريي قبـــول الـــذات واإلفشـــاء

مقــاييس  ةومت اعتمــاد املــنهج الوصــفي مرتافقــاً بتطبيــق ثالثــ ،التواصــل بــني األفــراد وطبيعــة عالقــة الصــداقة داخــل اتمــع القطــري

وحـورا ليتالءمـا مـع ثقافـة اتمـع  ،ومقيـاس جـورارد لقيـاس اإلفشـاء ،وهي مقياس فيليـبس لقيـاس قبـول الـذات ،اعتمدت كأدوات
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ومشلـــت عينـــة البحـــث طـــالب وطالبـــات جامعـــة قطـــر يف الســـنتني األوىل . د الباحـــث نفســـهالقطـــري ومقيـــاس للصـــداقة مـــن إعـــدا

طلبة، واعترب الباحث أن الصـداقة هنـا إجرائيـاً هـي عالقـة بـني أفـراد اجلـنس الواحـد مراعيـاً  307طالباً َو  180والثانية وعددهم 

هنــاك ) 2. (تبــاط ســالب بــني قبــول الــذات واإلفشــاءهنــاك ار ) 1: (ومــن أهــم النتــائج الــيت وصــل البحــث إليهــا. اتمــع القطــري

دراســة هــذه ال. أكثــر تقــبًال للــذات ويتمــتعن مبســتوى أعلــى مــن الصــداقة اإلنــاث) 3. (ارتبــاط موجــب بــني اإلفشــاء  والصــداقة

وذلـك   ؛ذكـورو ذكـور  ،إناثو تعريف اإلجرائي الذي اقتصر على الصداقة بني اجلنس الواحد إناث اليف تعميمها من مبدأ  سريعة

  .ولذلك تبقى النتائج موضع شك ،وفقاً ملا يناسب اتمع القطري

هـــدفت : 1998، "دراســـة نفســـية اجتماعيـــة: مفهومهـــا أبعادهـــا وقياســـها: الصـــداقة" :بســـنت فـــاروق مهيـــوب دراســـة

تبعــاً  ،واختالفاـا وفروقهــا ة بــني الصـداقة يف املاضــي واحلاضــر،املقارنـ عــربالدراسـة إىل الكشــف عـن التغــري الطــارئ علـى الصــداقة 

؛ 55إىل  50ومــن  ،25 إىل 20 مــن اجلنســني موزعتــان علــى فئتــني عمــريتني مــن كــال مفــردة 80مشلــت الدراســة  .ملتغــري اجلــنس

 إىلاستخدمت الدراسة االستبانة وخلصت إىل وجـود اخـتالف يف مفهـوم الصـداقة عنـد اجليلـني واجلنسـني، وردت الدراسـة ذلـك 

   .تغري وتطور معطيات احلضارة والثقافة

مل تعــاجل هــذه الدراســة خصــائص الصــداقة؛ كمــا أن اإلطــار النظــري مــبهم مــن حيــث الزاويــة الــيت حللــت مبوجبهــا االرتقــاء يف 

  ..عالقة الصداقة ونتائج الدراسة

 An"اســــتندت الدراســــة إىل اإلطــــار التكــــاملي: Sack  ,“Primary Lifelines”  ،2001 :دراســــة

integrative conceptual framework for friendship research  "الـذي وضـعاه " Blieszner  &

 Adams "ن ضــمن الوظـائف الرمسيــةامــرأة مت  36مشلـت العينــة .. يف الكشـف عــن اجتاهـات النســاء حنـو الصــداقة بــني جتمعـا

وكليــات الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ حيــث  ،معــاتجتمعــات رمسيــة يف جا 7جــراء املقــابالت املعمقــة معهــن؛ وهــن مــن أعضــاء إ
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أن تــأثري هــذه اجلماعـات يطــور الصــداقات احلاصــلة  إىلووصــلت الداسـة  ،اعتـربت هــذه التجمعــات الرمسيـة حاضــنات لصــداقان

وتعتــرب الشخصــية، والثلليــة، واتمعيــة؛ وهــي أساســية يف الــدعم النفســي الــذي تقدمــه النســاء لبعضــهن؛ : فيهــا علــى عــدة أصــعدة

الـــــدور (وتتـــــأثر الصـــــداقة بيـــــنهن بالتوقعـــــات  ،التفاعـــــل احلاصـــــل ضـــــمن هـــــذه اموعـــــاتالثقـــــة باآلخريـــــات عامـــــل أساســـــي يف 

  .. وبنائها هذا التأثري يطال مراحل الصداقة) االجتماعي، السلوك الفردي

تســائلت الدراســة حــول  : 2012، "العــزو لــدى طلبــة كليــة اآلداب أنمــاطالصــداقة وعالقتهــا ب" :اقبــال القــادريدراســة 

العــزو بــني  أمنــاطكحــوادث إجيابيــة وســلبية؟ وهــل ختتلــف   طلبــة كليــة اآلداب مراحــل الصــداقة كيفيــة عــزو الشــباب الراشــدين مــن

وانتهائهـــا كحـــدث ســـليب؟ وهـــل لـــذلك عالقـــة مبســـتوى الصـــداقة والدافعيـــة حنوهـــا؟ ومـــا دور  ،تشـــكل الصـــداقة كحـــدث إجيـــايب

العـزوي الـذي حيـدث يف ) التحيـز(وختصصها العلمي يف االختالفات العزويـة؟ ومـا التشـويه  ،خصائص العينة الفردية واالجتماعية

نيــة اإلدراك االجتمــاعي يف الصــداقة بوصــفها إدراك مراحــل الصــداقة؟؛ وهــدفت الدراســة إىل الكشــف عــن أحــد جوانــب تنظــيم ب

اً يف إدراك الفـرد االجتمـاعي لعالقـات الصـداقة، لتحـري مـدى كـون العـزو مكونـاً رئيسـأحد مواقف التفاعل االجتمـاعي احلمـيم، 

الكشــف عــن و . ومــدى كونــه حمركــاً أساســياً لــديناميتها عنــد الشــباب الراشــد بغيــة التعــرف علــى مــا خيــدم آليــة احلفــاظ عليهــا بيــنهم

أن الطلبـة لـديهم يـه الدراسـة توصـلت إلهـم مـا مـن أو  .االجتمـاعي للعالقـات احلميمـةمدى حتقق نظرية العـزو يف موقـف التفاعـل 

ن خصـــائص االختالفـــات العزويـــة بـــني مواقـــف وإ.. أيضـــاً ي لعقـــد الصـــدقات العميقـــة والعاديـــة؛ وترتفـــع نســـبة انتهائهمـــا ميـــل قـــو 

كمــا ربطــت . ني الصــداقات العاديــة والعميقــةحتيــزات عزويــة تــؤثر يف مواقــف التشــكل واالنتهــاء بــ هــا تنــزع لتمثيــلأمناطالصــداقة و 

هـــذه  .االجتماعيـــة الدافعيـــة وعامـــل اخلصـــائص الفرديـــة، هـــا بعامـــلأمناطالدراســـة تبـــاين التحيـــزات العزويـــة يف مواقـــف الصـــداقة و 

خـر مـا توصـلت إليـه األحبـاث العامليـة يف هـذا وصـلت يف معاجلتهـا إىل أ وقـد ،الدراسة من الدراسات الرائدة يف معاجلتها للصـداقة

وعلـى الـرغم مـن  ؛ه أدمـز وبليسـنر، والـذي وضـعطار النظري التكاملي لدراسة الصـداقة املشـار إليـه سـابقاً اإل إىلاستندت . اال
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بانطالقهـا إال أن الدراسـة كانـت أقـرب  ؛علـم الـنفس االجتمـاعيإىل  علـم االجتمـاع عـاجل الصـداقة منطلقـة مـنت فـرتض أنيُ  هاأ

كانــت   يف معاجلــة املوضــوع حســب اإلطــار التكــاملي نفســه مفهــوم العــزو تعــّني ا يف ؛ ذلــك أــعلــم الــنفس يف معاجلــة املوضــوع إىل

التعــارف، : وفــق تطورهــا الطبيعــي بشــكل غــري مباشــر ضــمنت الصــداقة كعالقــة اجتماعيــةو  .تنطلــق مــن مبــدأ العمليــات النفســية

  .اءالتكوين، الصيانة، اإل: يف املراحل اليت أشار إليها اإلطار النظري التكاملي. اءالبناء، االستمرار، التدهور، اإل

  :موضوع الدراسة احلالية اليت تفيدأهم الدراسات وأهم نتائجها  من دراسات اتجاهات وقيم الشباب والطلبة :6-2

: 2004، "علــى الســلوك الشــرائي للشــباب الجــامعي المصــرينترنــت أثــر إعالنــات اإل" :نريمــان محمــد عمــاردراســة 

  . السلوك الشرائي للشباب اجلامعي املصري يفنرتنت تناولت الباحثة يف هذه الدراسة أثر إعالنات اإل

الثقافــة  يفتتنــاول هــذه الدراســة تــأثري العوملــة : 2006، "تــأثير العولمــة علــى ثقافــة الشــباب"محمــود عرابــي،  .ددراســة 

 .واإلنتـاج عنــد الشـباب واالســتهالك وثقافـة العمــل ،، كمـا عاجلــت الدراسـة موضــوع التطـور التكنولــوجياملصـرية متمثلـة بالشــباب

وجتـــارة  ،أدت العوملـــة إىل ضـــعف التفاعـــل داخـــل األســـرة، وتـــأخر ســـن الـــزواج، وانتشـــار اجلرميـــة: يـــهخلصـــت الدراســـة إلأهـــم مـــا 

املخدرات، وتراجع القيم الدينية، واخنفاض نسبة املشاركة السياسية لعدم أمهية املشاركة من وجهة نظر الشباب بعد تعـرفهم علـى 

  . التجارب الدميقراطية الغربية من متابعة القضايا السياسية اليت تروج هلا العوملة

فـي العمليـة نترنـت تـدريس فـي جامعـة دمشـق لشـبكة اإلاستخدام الطالب وأعضاء هيئـة ال" :دراسة فادي يحيى غانم

وأعضـاء هيئـة  ،هـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى مسـات مسـتخدمي شـبكة اإلنرتنـت مـن طـالب: 2010، "التعليمية والبحثية

وأغــراض وجمــاالت اســتخدامها،  ،وخــدماا ،التــدريس يف خمتلــف الكليــات وأقســام جامعــة دمشــق، وحــاجتهم ملعلومــات الشــبكة

ســـلوكهم وأحبـــاثهم،  يفوخـــدماا، وأثرهـــا نرتنـــت ومـــدى تلبيـــة الشـــبكة هلـــم، وآليـــة الطـــالب واألســـاتذة يف اكتســـاب معـــرفتهم باإل

  . والصعوبات املعوقة الستخدمها
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الدراسـة إىل هـدفت : 2011-2010، "العوامل التي تدفع الشباب الرتياد مقـاهي اإلنترنـت" :منال القصيريدراسة 

عرف على العوامل الدافعـة للشـباب الرتيـاد مقـاهي اإلنرتنـت، واخلصـائص الشخصـية ملرتاديهـا، وأكثـر املواقـع اسـتخداماً وعـدد تال

أكثــر العوامــل الدافعــة الرتيــاد املقــاهي هــي ) 1: (نتــائج مــن أمههــا إىلوتوصــلت . الســاعات الــيت يقضــيها الشــباب علــى اإلنرتنــت

يفضـل كـال اجلنسـني التحـدث مبوضـوع الصـداقة ) 2. (والبحث عـن املعلومـات عنـد الـذكور ،اإلناثلدى  األصدقاءالبحث عن 

رفـــض األهـــل، ونســـبة االقتنـــاع علـــى الـــرغم مـــن ويفضـــلن إقامـــة صـــداقة مـــع كـــال اجلنســـني  ،اإلنـــاثمـــع رغبـــة أكـــرب بـــذلك لـــدى 

  . عالية مما يدل على أا تشكل لديهم نوعاً من الراحة النفسية واألمان أكثر منها على أرض الواقعنرتنت بالصداقة على اإل

مــة الــيت وصــلت إليهــا هالنتــائج اململ تقــرتب و  ،كــل الدراســات الســابقة الــذكر مل تتنــاول موضــوع املواقــع االجتماعيــة: تعقيــب

  .أا تناولت موضوعات ختص الطلبة اجلامعينيعلى الرغم من  الدراسة احلاليةهذه الدراسات من موضوع 

وأهــم نتائجهــا الــيت تفيــد موضــوع الدراســة  ،أهــم الدراســاتمــن  المجتمــع ســات أثــر التكنولوجيــا والعولمــة فــيدرا :6-3

  :احلالية

عالقـــة تقنيـــات االتصـــال والمعلومـــات بـــالقيم التربويـــة لـــدى طـــالب المـــدارس الثانويـــة : "نســـيبة المرعشـــليدراســـة 

والقـيم عنـد  ،واملعلومـات ،تقصـي العالقـة بـني تقنيـات االتصـالل أجريـت: 2005، "دراسة ميدانية في مدينة دمشق: الرسمية

القــيم االجتماعيــة والنظريـــة احتلــت مركـــز ) 1: (يـــهخلصــت إلأهـــم مــا و . الشــباب يف مرحلــة الدراســـة الثانويــة ألــم األكثـــر تــأثراً 

لـــيس هنـــاك عالقـــة بـــني ) 2. (بينمـــا احتلـــت القـــيم الدينيـــة والسياســـية املراتـــب األخـــريةالصـــدارة يف نســـق القـــيم عنـــد الشـــباب، 

أو الدنيا ونوع الربامج التلفزيونية اليت يتابعوا وال للتفوق الدراسي أيضـاً، أو بـني النظـر هلـذه  ،أو املتوسطة ،أصحاب القيم العليا

  .أيضاً نرتنت اإلأو استخدام  ،أو عدم استخدامه ،واستخدام احلاسوب ،القيم
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نترنـــت بحـــث تحليلـــي فـــي اآلليـــة التقنيـــة لإل: اجتماعيـــة-اإلنترنـــت والمنظومـــة التكنـــو: "دراســـة علـــي محمـــد رحومـــة

ومــا  ،وماهيــة آليتهــا التقنيــة ،نرتنــتتناولــت األســس االجتماعيــة لرتكيبــة منظومــة اإل: 2005، "مذجــة منظومتهــا االجتماعيــةون

كنتـــاج للنظـــام االجتمـــاعي البشـــري والغـــريب نرتنـــت  دراســـة حـــول توصـــيف النظـــام التقـــين لإلوهـــي . أنتجــت مـــن آليـــات اجتماعيـــة

 ،وهــو مــا أمســاه الباحــث جمتمــع اإلنرتنــت ،الــيت قــد تفرزهــا الــنظم التقنيــة) آلــة/إنســان(خصوصــاً؛ مــع حتليــل للــنظم االجتماعيــة 

الكشــف ) 2( .اخلـاص ــا، وأطـر االرتبــاط بينهمـا لتحديـد اإلطــار االجتمـاعينرتنــت حتديـد اإلطــار التقـين لإل) 1: (إىلوـدف 

خمتلـــف التفـــاعالت الـــيت حتـــدث بـــني األفـــراد  إىلالتعـــرف ) 3( .عـــن العالقـــة اجلدليـــة بـــني املنظومـــة االجتماعيـــة والتقنيـــة لإلنرتنـــت

إن حبــث ) 1: (وخلصــت إىل جمموعــة نتــائج مهمــة منهــا .مســتقبلها االجتمــاعي إىلوالتعــرف نرتنــت واجلماعــات املســتخدمة لإل

اجتمـاعي، ومنـه علـى اإلنسـان إعـادة تعريــف -هـو حبـث يف جـوهر اإلنسـان ومظهـره التكنـونرتنـت اجتماعيـة لإل-املنظومـة التكنـو

يتجــه ) 3.. (العامــل التكنولــوجي واالجتمــاعي جــديل البنيــة والتجســد، واملعلومــات هــي حمتوامهــا) 2. (آلــة/نفســه رقميــاً كإنســان

حيتـاج ) 4. (اجتمـاعي-االجتماعيـة املتمثـل يف احلتميـة املعلوماتيـة كنظـام تكنـو –االجتاه التكنولوجي حنـو احلتميـة التقنيـة  وامفكر 

مرحلــة مــا بعــد احلداثــة تنحــل مــن قيــود العقــل الــذي أفرزتــه مرحلــة ) 5. (التطــوير املعلومــايت إىل تفعيــل مبــدأ دمقرطــة التكنولوجيــا

 االجتمـاعي حولـت املعرفـة ومسـتخدميها ريعامـل قـوي للتغيـنرتنـت اإل) 6. (مزيـد مـن احلداثـة إىلضـي احلداثة الغربية وهـذا مـا يف

) 8. (العقـل البشـرينرتنـت حيـاكي تطـور اإل) 7. (جتسيد مرقمن؛ وما ال يرقمن ال يعـرف يف عـامل اإلنرتنـت إىلأفراداً وجمتمعات 

هنــــاك تشــــابه بــــني ظــــواهر ) 9.. (الــــيت جتــــاوزت الزمــــان واملكــــان وثقافتــــه ،احملليــــة والعامليــــة وجمتمعاتــــه ،اخلاصــــة تقاليــــدهنرتنــــت لإل

بفضـائه نرتنـت يشـبه جمتمـع اإل) 11. (مسـتقبل اتمعـات سـيعتمد علـى اإلنرتنـت) 10. (اتمعات اإلنرتنتية واتمع اإلنسـاين

ظهــــور الفــــرد االفرتاضــــي واتمــــع ) 12.. (الالزمــــاين والالمكــــاين اتمعــــات البشــــرية بالنســــبة لفضــــائها الالزمــــانيب والالمكــــاين

ظهــور أزمــة ماهيــة ) 13. (والقــيم اإلنرتنتيــةلكرتونيــة والعقــل اجلمعــي اإللكــرتوين والقيمــة الفرديــة اإلنرتنــت االفرتاضــي وجمتمــع اإل
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ظـــــاهرة اجتماعيـــــة بشـــــكل متـــــدرج مـــــن ال-تتمثـــــل تركيبـــــة املنظومـــــة التكنـــــو) 14( .واالجتمـــــاع االفرتاضـــــي.. الكـــــائن االفرتاضـــــي

مـا .. اجلماعـة فالعقـل اجلمعـي اإللكـرتوين/اآللـة؛ الفـرد/فـاتمع اجلديـد اإلنسـان ،مرحليت احلداثة وما بعـد احلداثـة إىلاالجتماعية 

.. وظــواهر اجتماعيــة افرتاضــية صــغرى ميكروسوســيولوجية ،يعــين وجــود ظــواهر اجتماعيــة افرتاضــية  كــربى أو ماكروسوســيولوجية

هنــاك جهــات تتجــه حنــو اهليمنــة ) 16( .ومنظمــات جمتمــع املعلومــات واإلنرتنــت ،ومجاعــات ،طيــون أفــراداً حيتكــر التكنوقرا) 15(

تتشـــابه آليـــة النظـــام االجتمـــاعي ) 17( .والبحـــث ،واحلمايـــات ،والتقنيـــة اإلنرتنتيـــة كمصـــنعي الربجميـــات ،نرتنـــتعلـــى إنســـان اإل

هـــذا مـــا ميكـــن أن يســـاعد يف بنـــاء منـــاذج اجتماعيـــة  ..صـــهوتطـــوير الكمبيـــوتر وبعـــض خصائ ،وتركيـــب ،البشـــري وبـــرامج تصـــميم

 .اجتمـاعي مـع اإلنرتنـت-طبيعية من قبل املؤسسات املنتجة للمعرفـة والتقنيـات الرقميـة بسـبب سـرعة تفاعـل املسـتخدمني التكنـو

ومعاجلتهـــــا  ،جوانبهـــــاتكمـــــن أمهيـــــة هـــــذه الدراســـــة يف إدراكهـــــا املبكـــــر ملســـــألة الرقمنـــــة للحيـــــاة الشخصـــــية واالجتماعيـــــة بكافـــــة 

 ،كانت املواقـع االجتماعيـة فيهـا ال تـزال يف بـدايتها  روسوسيولوجي؛ لكنها أجريت يف مدةسوسيولوجيا يف مستويني ماكرو و ميك

  .اتمع كما هو اآلن يفوبالتايل مل يكن هلا التأثري امللحوظ . أو عقول مبتكريها ،أو حبيسة اإلنرتنت

التعلــيم العــالي فــي جامعــة فــي دعــم ) حاســوب، إنترنــت(قنيــات التعلــيم عــن بعــد دور ت: "دراســة ريــم محســن ديــب

يف بعـــض كليـــات جامعـــة البعـــث، نرتنـــت هـــدفت الدراســـة إىل التعـــرف علـــى واقـــع اســـتخدام احلاســـوب واإل: 2008، "البعـــث

جيــايب جتــاه إاجتــاه الطلبــة بشــكل عــام : وأظهــرت الدراســة عــدة نتــائج مــن أمههــا. اجتاهــات الطلبــة واملدرســون حنومهــا إىلوالتعــرف 

وهـــو مييـــل لصـــاحل الـــذكور ولصـــاحل طلبـــة الكليـــات العلميـــة، وبالنســـبة للمدرســـني فـــإن الفـــرق يتجـــه لصـــاحل  ،نرتنـــتاحلاســـوب واإل

 ،بالنســـبة للجـــنس والتخصـــص العلمـــي ،، وال فـــرق يـــذكر بالنســـبة الجتاهـــات املعلمـــني اإلداريـــنيأيضـــاً الـــذكور والكليـــات العلميـــة 

  .جيابية بشكل عامإجتاهام فا
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، "االســـتفادة أنمــاطدراســة تحليليــة لطبيعـــة االســتخدام و : المــرأة القطريــة واإلنترنـــت: "لــدكتور هشــام عزمـــيادراســة 

واجتاهاـــا حنـــو شـــبكة  ،والتعـــرف علـــى آراء املـــرأة القطريـــة ،هـــذا االســـتخدام أمنـــاطهـــدفت الدراســـة إىل الكشـــف عـــن : 2008

وأكثــر التطبيقــات  ،وأهــداف هــذا االســتخدام ،نرتنــتمــدى اســتخدام املــرأة القطريــة لإل إىلاإلنرتنــت، وحاولــت الدراســة التعــرف 

معــــدالت : يفتــــأثري الفئــــة العمريــــة والوظيفــــة و  ،ومــــدى تــــأثري احلالــــة االجتماعيــــة للمــــرأة القطريــــة ومؤهلهــــا العلمــــي ،اســــتخداماً 

 ،نرتنــتواألدوات املســتخدمة للبحــث يف اإل ســاليبولغــة التعامــل، واأل ،ونوعيــة املواقــع الــيت تــتم زيارــا ،تطبيقاــاو  ،االســتخدام

  . واجتاهاا حنو استخدام اإلنرتنت ،اجتماعياً من وجهة نظر املرأة القطريةنرتنت ودور اإل ،ومعوقات وصعوبات االستخدام

، "القــيم فــي المجتمــع الســوري فــي ظــل العولمــة أنمــاطتــأثير دخــول تكنولوجيــا االتصــال علــى : "دراســة طــالل بوفــه

 يفع الســوري اتمــ إىلمــا هــو تــأثري الــدخول املتنــامي لتكنولوجيــا االتصــال : تناولــت الدراســة الســؤال اإلشــكايل التــايل :2009

وهـدفت هـذه الدراسـة إىل . اسـتهالك متنـامي للثقافـة الوافـدة؟وتطـوير إمكاناتـه التنمويـة يف ظـل  ،قيم احلفـاظ علـى اهلويـة الثقافيـة

تكنولوجيـا البـث الفضـائي، اإلنرتنـت، الكمبيـوتر، الفيـديو (ة عناصر تكنولوجيا االتصـال الرئيسـ مدى انتشار) 1: (الكشف عن

CDاهلـــاتف احملمـــول ، (تمـــع الســـورييف ا) .إىلدخـــول تكنولوجيـــا االتصـــال يف الشـــرائح العمريـــة األكثـــر تـــأثراً  خصـــائص) 2 

آليـة التـأثري يف األفـراد وعالقتهـا ) 4( .عنصر االتصال األكثر تأثرياً يف أفـراد اتمـع السـوري) 3( .اتمع السوري يف ظل العوملة

  .للوطن؟ التكنولوجيا احلديثة ودرجة انتمائهميف عالقة بني درجة تأثر األفراد  هل توجد) 5. (وقيم االستهالك أمناطبتغري 

على اتمـع ..) اإلنرتنت، الكمبيوتر، التلفاز، املوبايل(مجيع هذه الدراسات تناولت أثر العوملة والتكنولوجيا احلديثة  :تعليق

تــأثريه االجتمــاعي و نرتنــت أن الدراســات الــيت تناولــت موضــوع اإلوعلــى الــرغم مــن أو َوَصــفْت اســتخدام اتمــع وتعاملــه معهــا؛ 

دورهـــا يف تكـــوين اجتاهـــات الطلبـــة  إىلوالقيمـــي، لكنهـــا مل تتنـــاول موضـــوع املواقـــع االجتماعيـــة، حـــىت ومل تشـــر إليهـــا، وال حـــىت 
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يف تكـوين االجتاهـات بشـكل عـام، حيـث وصـلت نرتنـت دور اإل إىلاجلامعيني حنو الصداقات، بل إن الدراسات كلها مل تتطـرق 

  .ة احلاليةدراسالمن موضوع  هاوهذا أقصى ما ذهبت إليه؛ وبالتايل مل تقرتب وال أي دراسة من ،القيم يفأثرها  إىل

ميكـن أن  .بعد االسـتعراض السـريع للدراسـات السـابقة تبـني إغفاهلـا ملوضـوع الدراسـة احلاليـة ممـا مينحهـا مشـروعية يف البحـث

هـذه املسـائل، وكوـا الدراسـة األوىل مـن نوعهـا يف هـذا  عنلدراسة احلالية حتاول اإلجابة يضاف قيمًة على أمهية الدراسة، كون ا

  .اال

  :المفاهيم والمصطلحات: 7

وتبيـــان املقـــدمات املوضـــوعية واملنهجيـــة  نظريـــاً  ومناقشـــتهايف الدراســـة النظريـــة؛  بعـــد معاجلتهـــاهـــذه املصـــطلحات  مت اعتمـــاد

ات األكادمييــة؛ علمــاً أن الدراســة تــرى مــن األفضــل وضــع عمــًال بربوتوكــول اجلامعــة للدراســ، ووضــعت يف اإلشــكالية العتمادهــا

  .يف القسم العمليتعريفات مبدأية يف اإلشكالية وبعد مناقشتها يف القسم النظري تضع التعريفات املعتمدة العامة واإلجرائية 

  :المفاهيم والمصطلحات العامة: 7-1

 netوالثــاين " بــني"وتعــين  Interاألول : اإلنكليزيــة مــن جــزأين Internetإنرتنــت  تتكــون كلمــة :نترنــتاإل: 7-1-1

 أثنـاءأنشـأا الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف سـتينيات القـرن املاضـي ". الشبكة البينية: "ومنه يعين هذا املصطلح". شبكة"وتعين 

. أغـراض مدنيـة إىل؛ وبعـد ايـار االحتـاد السـوفييت حولـت هـذه اخلدمـة ..احلرب الباردة خلدمة األغراض العسكرية وتسـريعها مدة

ونقــل املعلومــات بــني شــبكات الكمبيــوتر يف العــامل،  ،كمــا هــو واضــح مــن معناهــا بإنشــاء االتصــاالت اخلارجيــةنرتنــت  وختــتص اإل

ولكنهـا داخليـة خاصـة نرتنـت باإلبأن األخرية هي شبكة اتصـاالت ونقـل معلومـات شـبيهة ) باأللف(بينما ختتلف عن اإلنرتانت 

.. نفســها يف وصــل عــدة شــبكات إنرتانــت بعضــها بــبعضنرتنــت مبؤسســة معينــة؛ بينمــا ختــتص اإلكســرتانت باســتخدام تقنيــات اإل
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-13، 2002احلــاجي، ( ..والعكـس غـري صـحيح إال بضـوابط بواسـطتها،طبعـاً وتتصـل مجيعـاً باإلنرتنـت حيـث ميكـن دخـول اإلنرتنـت 

37(.  

 أو اهتمامـات جتمعهـم عامليـاً، البشـر ماليـني عربهـا يتواصـلنرتنـت اإل علـى مواقـع :االجتماعيـةنترنت مواقع اإل: 7-1-2

 ،الرســـائل وإرســـال ،املـــدونات وإنشـــاء ،الفيـــديو ومقـــاطع ،والصـــور ،امللفـــات يف يشـــرتكوا أن ألعضـــائها يتـــاح معينـــة، ختصصـــات

 ،واألقربـاء ،والـزمالء ،األصـدقاء مـع ،التواصـل وتتـيح. اآلخـرين األعضـاء مـع ومناقشـتها األفكـار وطـرح ،الفوريـة احملادثات وإجراء

 ،واسـتخباراتياً  ً، وأمنيـا ،ً واقتصـاديا ،ً وسياسـيا ً، وإعالميـا ،اجتماعيـاً  مباشـرة تواصـل وسـيلة وهـي. بيـنهم االجتماعيـة الـروابط وتقوي

  .)http://www.aitnews.com( وعسكرياً 

أو معهـد  ،املرحلـة التعليميـة الثانويـة، وسـجل يف معهـدن أـى أنثـى ممـ شـخص ذكـراً أوكـل  :الجامعيون الطلبة: 7-1-3

  ..ومل ينتهي منها يقوم بالدراسة فعلياً العليا، وهو  وأأو الدراسات التخصصية  ،أو كلية ،عالٍ 

واملواقـــف  ،والتجـــارب ،اخلـــرباتو  ،املعلومـــاتو  ،ُيكتســـب نتيجـــة االهتمامـــات كـــامن؛  اســـتعداد عقلـــي :االتجـــاه: 7-1-4

أو  ،بشـكل إجيـايباملتشـاة  للمثـريات أو املواقـفاالسـتجابة  تـه الطبيعيـة واالجتماعيـة؛ حيـددبيئ اليت مـّر ـا الفـرد؛ ضـمنالسابقة 

  .أو ضمنياً ثابتاً نسبياً؛ وميكن أن يتجاوز احلالة الفردية إىل حالة اجتماعية ،أو لفظياً  ،؛ يتخذ سلوكاً عملياً أو سليب ،حمايد

ــــة  :الصــــداقة: 7-1-5 ــــة ،نفســــية -عالقــــة اجتماعي ــــر؛ نتيجــــة دوافــــع  ،وثيقــــة ،طوعي ديناميــــة؛ تنشــــأ بــــني فــــردين أو أكث

ومطمئنـــات إىل  ،وســـلوكات ،وحاجـــات ومقومـــات ذاتيـــة وموضـــوعية؛ تبـــدأ بالتعـــارف الســـطحي حـــىت تصـــل نتيجـــة عـــدة عوامـــل

التفاعــل العميــق؛ ترافقهــا إنعكاســات وجدانيــة إجيابيــة متبادلــة ناجتــة عــن إشــباع تلــك الــدوافع واحلاجــات، تســتمر باســتمرار هــذا 

  .أو نتيجة تغري الظروف ،وتنتهي بانتهاءه ،اإلشباع
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  :المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية: 7-2

 إليــه الــدخول يمكــن اجتماعيــة شــبكة": بــوك فــيس االجتمــاعي التواصــل موقــع :االجتماعيــةنترنــت مواقــع اإل :7-2-1

ـــوك فـــيس" شـــركة وتـــديره مجانـــاً  ـــى االنضـــمام بإمكـــانهم فالمســـتخدمون لهـــا؛ خاصـــة كملكيـــة المســـئولية محـــدودة" ب  إل

 والتفاعــل بــاآلخرين االتصــال أجــل مــن وذلــك اإلقلــيم، أو المدرســة أو العمــل جهــة أو المدينــة تنظمهــا التــي الشــبكات

 ملفـاتهم تحـديث وأيضاً  إليهم، الرسائل وإرسال أصدقائهم قائمة إلى أصدقاء إضافة للمستخدمين يمكن كذلك،. معهم

 والمــــدارس الكليــــات تقدمــــه الــــذي الصــــور دليــــل إلــــى الموقــــع اســــم ويشــــير. بأنفســــهم األصــــدقاء وتعريــــف الشخصــــية

 وصـــــًفا يتضـــــمن والـــــذي الجـــــدد، والطلبـــــة التـــــدريس هيئـــــة أعضـــــاء إلـــــى األمريكيـــــة المتحـــــدة الواليـــــات فـــــي التمهيديـــــة

  .)http://www.wikipedia.gov( ".إليهم للتعرف كوسيلة الجامعي الحرم ألعضاء

 احلقــوق،: مـن املرحلــة اجلامعيـة األوىل واملسـجلون يف إحـدى االختصاصـات التاليـةطلبـة جامعـة دمشـق  :الطلبـة: 7-2-2

  .وممن لديهم حساب على فيس بوك ،الرياضيات املعلوماتية، اهلندسة املدنية، اهلندسة النفس، علم االجتماع، علم

العملــــي، اللفظــــي، : الســــلوكي واالســــتعداد ،واالجتماعيــــة النفســــية واملكاســــب ،واملشــــاعر ،األفكــــار :االتجــــاه: 7-2-3

  .بوك الفيس موقع على الصداقة موضوع إزاء للتصرف دمشق جامعة طلبة عند ..الضمين، الفردي واالجتماعي

 الفــيس موقــع علــى اجلنســني كلــى مــن دمشــق جامعــة طــالب بــني الصــداقة عالقــة ومقومــات دوافــع :الصــداقة: 7-2-4

 معــارف،: بــوك الفــيس موقــع تقســيمات حســب ومســتوياا وإائهــا؛ ،عليهــا واحلفــاظ ،وأمناطهــا ،تشــكلها حنــو واجتــاههم بــوك،

  .مقرب صديق صديق،
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  .)خصائصها ،تطورها ،نشوئها( االجتماعيةنترنت اإل مواقع: الثاني الفصل

  

 :تمهيد -

بل إنه ضرورة وحاجة تـرتبط بـالفطرة اإلنسـانية؛  ،يتالزم التفاعل االجتماعي بوجود اتمعات البشرية وهو شأن طبيعي فيها

 ،وقــد أدركــت احلضــارات البشــرية عــرب التــاريخ أمهيــة التفاعــل االجتمــاعي نتيجــة للتجــارب واخلــربات، ممــا اقتضــى ابتكــار وســائل

ظـــروف وبالتواصـــل االجتمـــاعي حتديـــداً؛ كـــي تـــؤثر بشـــكل عـــام يف اتمعـــات خـــالل ال ،وتقنيـــات تســـاهم فيـــه عمومـــاً  ،وأدوات

تواصــل عـــام، ولتصــل إىل اتمـــع دفعــة واحـــدة فيعــرف ويعلـــم مبــا تريـــده أن يعــرف ويعلـــم، ومنــه ظهـــرت  إىلاملختلفــة الــيت حتتـــاج 

م وتُعلــم وَتعَلــم وتــتعلم، كــي تـُْعلــ. والــيت أطلــق عليهــا مؤسســة اإلعــالم ومؤسســة التعلــيم ،املؤسســات املعنيــة بتنظــيم هــذه العمليــة

لتطـــورات التكنولوجيـــة األخـــرية الـــيت نشـــهدها اليــوم الثـــورة الرابعـــة مـــن ثـــورات التفاعـــل االجتمـــاعي يف تـــاريخ وميكــن أن نعتـــرب أن ا

مـــا اعتربنــــا التطـــورات العلميـــة يف القـــرن التاســـع عشـــر منـــذ اكتشــــاف إذا و . والطباعـــة ،والكتابـــة ،اإلنســـانية بعـــد ثـــورات الكـــالم

هائلـة يف النصـف األول مـن ذات القـرن ثـورة علميـة حبـد ذاـا فـإن ثورتنـا  ومـا تبعهـا مـن اكتشـافات واخرتاعـات علميـة ،الكهربـاء

وانعكاسـات حياتيـة ومظـاهر مل يكـن  ،أو اكتشـاف جديـد هـزة اجتماعيـة ،وكل اخـرتاع ،رافق كل ثورةٍ .. هذه هي الثورة اخلامسة

انتشـار األقمـار الصـناعية الـيت سـاعدت يف بـث  اتمع ليعهدها سابقاً؛ واليوم وبعد الثـورات االتصـالية الـيت نعيشـها وحتديـداً بعـد

احلدث مباشرًة من مكـان وقوعـه، بـدأت تظهـر معـامل صـياغة جمتمـع دويل كبـري متفاعـٌل ثقافيـاً، ومـع اخـرتاع الكمبيـوتر واإلنرتنـت 

ومسـتقبل فقـط، بـل سـامهت هـذه االخرتاعـات  ،ورسـالة ،حنت الثقافة منحى التفاعل االجتماعي الثقايف فلـم تعـد املعادلـة مرسـل

أو دميقراطيــة  ،أو دميقراطيــة املعلومــات ،يف التواصــل والتفاعــل بــني أطــراف املعادلــة الســابقة، ممــا أوجــد مــا عــرف بالثقافــة التفاعليــة

تـــة يف الثقافــة والـــوعي حتديـــداً وتفاعــل مســـتويات البشــرية املختلفــة واملتفاو نرتنــت املراســلة، نتيجــة اشـــرتاك الثقافــات عـــن طريــق اإل
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ك، وبالتــــايل مجعــــت بــــني االتصــــال الشخصــــي واالتصــــال واالهتمامــــات، حيــــث أتاحــــت التــــداول أمــــام كــــل القــــادرين علــــى ذلــــ

وتزويــدها  ،مراقبــة البيئــة االجتماعيــة عــرب ..؛ وباتــت تكنولوجيــا االتصــال اليــوم تــؤدي دوراً حيويــاً يف الســيطرة الثقافيــةاجلمــاهريي

جيابيــة يف خمتلــف الشــؤون تقــدمي بعــض النمــاذج اإل عــربوخلــق املثــل االجتماعيــة  ،نبيــه مــن املخــاطر والــتحكم ــاالتو  ،باملعلومــات

ودعــم القــيم الشــائعة،  ،والكشــف عــن الثقافــات الفرعيــة ،االجتماعيــة، وحتقيــق التواصــل االجتمــاعي والتعبــري عــن الثقافــة الســائدة

 واحلــروب ،واالقتصــادية ،وأخــرياً التعبئــة والــيت تتمثــل يف اإلســهام يف احلمــالت االجتماعيــة، وبصــفة خاصــة يف األزمــات السياســية

(Zaden, 1990, 148).  

  

الكمبيــوتر  مستعرضــاً تــاريخ تطــور ،وهــي املواقــع االجتماعيــة ،نرتنــتيتنــاول هــذا الفصــل احلقبــة األخــرية مــن تطــور مواقــع اإل

وانعكاســــات هــــذه االســــتخدامات  ،اإلضــــاءة علــــى اســــتخداماا عــــربنرتنــــت وظهــــور اإلنرتنــــت؛ مث إظهــــار أهــــم خصــــائص اإل

ــــة ــــراز الــــدور الــــذي  ،االجتماعي ــــيت تنفــــرد ــــا دون ســــواها؛ وإب نرتنــــت الثــــاين يف ظهــــور مواقــــع اإلنرتنــــت جيــــل اإل أداهوآثارهــــا ال

واســـتخدامه االجتمـــاعي  ،وفائدتـــه ،ومـــدى انتشـــاره ،هاختصاصـــتنـــاول أهـــم هـــذه املواقـــع كـــٌل يف ياالجتماعيـــة وتطورهـــا؛ ومـــن مث 

ســتعرض أهــم اإلحصــاءات الــيت قفــزت باألرقــام االجتماعيــة الســتخدام يوخصائصــها، و  ىآليــة عمــل كــل موقــع علــى حــد اً ظهــر مُ 

بــوك فــيس ديــداً علــى أهــم هــذه املواقــع وهــو موقــع ســلط الضــوء حتيواالقتصــادية، و  ،والسياســية ،وتأثرياــا االجتماعيــة ،نرتنــتاإل

واعتبــارات اتمــع االفرتاضــي  ،وخصائصــه ،آليــة عملــه اً مبينــ ،الــذي ميكــن أن نعتــربه ظــاهرة اجتماعيــة تســتحق الدراســة عــن قــرب

أهـــم املنظـــرين ألثـــر  بواســـطةاول حتليـــل ظهـــور هـــذه املواقـــع سوســـيولوجياً حيـــومـــن مث .. التأثرييـــة االجتماعيـــة وقدراتـــه ،اخلـــاص بـــه

  .هذه املواقع اجتماعياً وسياسياً قدم استشرافاً على أساس هذا التحليل للواقع ومستقبل يو .. نولوجيا يف التغري االجتماعيالتك

  



 - 45  - 

 

زيـــادة قـــدرة  عـــربيون علـــى أن أول ظهـــور للكمبيـــوتر كـــان يف أربعينيـــات القـــرن املاضـــي وتطـــور االختصاصـــاتفـــق البـــاحثون و 

ويبــدو أن هنــاك . وخفــة وزنــه ،وصــغر حجمــه ،وختزينــه ،وحجــم ذاكرتــه ،وســرعة أداءه ملــا يطلــب منــه ،ات واألوامــرمعاجلتــه للبيانــ

  :مخسة مراحل هي إىلتطور الكمبيوتر  تقسيم مراحل إىلرأي شبه متفق عليه ينحى 

 .املفرغةباستخدام األنابيب إلكرتونية صنعت أجهزة ذات قدرة عالجية ): 1954-1940(املرحلة األوىل 

 .صنعت أجهزة مكونة من الرتانزستورات): 1963-1955(املرحلة الثانية 

 .واستخدمت الدارة املدجمة باألجهزة املصنوعة ،صنعت سلسلة من أجهزة السوبر كمبيوتر): 1970-1964(املرحلة الثالثة 

 .الكمبيوتر على يد شركة إنتلواستخدمت يف تطوير لكرتونية صنعت الرقائق اإل): 1980-1971(املرحلة الرابعة 

علـى يـد شـركة آي يب إم ممـا أحـدث ثـورة ) يب سـي(صنع فيها الكمبيوتر الشخصـي ..): إىل يومنا هذا 1981(املرحلة اخلامسة 

  .)10-9، 2004حايك، ( هائلة يف تاريخ تطور الكمبيوتر ال نزال نعيشها اليوم

  

 :اإلنترنت: 1

ومنــه ". شــبكة"وتعــين  netوالثــاين " بــني"وتعــين  Interاألول : اإلنكليزيــة مــن جــزأين Internetإنرتنــت تتكــون كلمــة 

احلــرب البــاردة  أثنــاء مــدةأنشــأا الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف ســتينيات القــرن املاضــي ". الشــبكة البينيــة: "يعــين هــذا املصــطلح

نرتنــت  وختــتص اإل. أغــراض مدنيــة إىلييت حولــت هــذه اخلدمــة ؛ وبعــد ايــار االحتــاد الســوف..خلدمــة األغــراض العســكرية وتســريعها

ونقــل املعلومــات بــني شــبكات الكمبيــوتر يف العــامل، بينمــا ختتلــف عــن  ،كمــا هــو واضــح مــن معناهــا بإنشــاء االتصــاالت اخلارجيــة

ولكنهـا داخليـة خاصـة مبؤسسـة معينـة؛  ،نرتنـتبأن األخرية هي شبكة اتصـاالت ونقـل معلومـات شـبيهة باإل) باأللف(اإلنرتانت 
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طبعــاً وتتصــل .. نفســها يف وصــل عــدة شــبكات إنرتانــت بعضــها بــبعضنرتنــت بينمــا ختــتص اإلكســرتانت باســتخدام تقنيــات اإل

  .)37-13، 2002احلاجي، ( ..والعكس غري صحيح إال بضوابط بواسطتها،مجيعاً باإلنرتنت حيث ميكن دخول اإلنرتنت 

  

  :وتطورهانترنت ظهور اإل: 1-1    

األكثـر تقاربـاً بـني  الـرأيوتطورهـا؛ وسـنتناول هنـا نرتنـت تناولت الكثري من األحباث والدراسات التخصصية نشوء وظهـور اإل

ات القــرن املاضــي كفكــرة افرتاضــية مــن نســج اخليــال؛ ومــرت مبراحــل يحيــث بــدأت شــبكة اإلنرتنــت يف ســتين. االختصــاصأهــل 

  :مراحل حصل شبه إمجاع على تقسيمها إىل ثالث .عديدة

ات لـــبعض األحبـــاث وجتـــارب مل تتجـــاوز املراكـــز الـــيت أجريـــت فيهـــا تلـــك اختبـــار قامـــت فيهـــا ): 1968-1958(املرحلـــة األوىل 

 .األحباث

هـــداف ظهـــرت فيهـــا شــبكة أربانـــت يف أمريكـــا علـــى يـــد وكالــة مشـــاريع األحبـــاث املتقدمـــة أل): 1984-1969(املرحلــة الثانيـــة 

 Administration The Advanced Researchومسيـت ـذا االسـم اختصـاراً لــ ، )10، 2004حايـك، (عسـكرية 

Project م شـــبكة أخـــرى امسهـــا 1983حـــىت ظهـــرت عـــام . ، واســـتخدمت يف اجلامعـــات األمريكيـــة بكثافـــة تفـــوق طاقتهـــا

"Milnet ؛ إال "مـل نـت"وحتولـت أربانـت للمواقـع غـري العسـكرية مـع بقـاء اتصـاهلا بــ  ،خلدمـة املواقـع العسـكرية فقـط" مل نت

-23، 2010حممـد علـي، (م 1984مؤسسة العلوم الوطنية األمريكيـة عـام  إىلفحولت  ،أن أربانت عانت من احلمل الزائد مرة أخرى

24(. 
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م 1990وعملـت حـىت عـام  NSFNETم ظهـرت شـبكة جديـدة 1986يف عام ..): إىل يومنا هذا 1985(املرحلة الثالثة 

، 2004حايــك، ( وبــدأت اخلدمـة تطـرح علــى العمـومنرتنـت وظهــرت اإل؛ )26-24، 2010حممـد علـي، ( حيـث فصـلت أربانــت مـن اخلدمــة

10(. 

وختتصــر بـــ  Hyper Text Markup Languageوضــعت قواعــد أساســية للغــة النصــوص وهــي  املــدةويف تلــك 

HTML  حيــث ظهــرت هنــا بعــد ذلــك الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة . اليــوم يف تصــميم ونشــر صــفحات اإلنرتنــت إىلوتســتخدم

  .)16، 2002احلاجي، (   netأو النت  webوتسمى جمازاً الويب . wwwوختتصر بـ   world wid webوهي 

  

  :واستخداماتهانترنت خصائص اإل: 1-2

هـي مالـك شـبكة اإلنرتنـت؛ وهـذا  ،الدفاع واملؤسسـة الوطنيـة للعلـوم وزارة سيماال  ،ادر للذهن بأن احلكومة األمريكيةقد يتب

واإلســهامات البشــرية الكــربى فيهــا  ،ومنوهــا ،وحــىت كــرباءة اخــرتاع؛ إال أن تطــور الشــبكة ،صــحيح مــن الناحيــة النظريــة والتارخييــة

أصـحاب الـربامج واملواقـع واألفكـار؛ حيـث  كالشـركات أو األفـرادنرتنـت  أسقطت حق امللكية عن أي جهـة كانـت عـدا جمتمـع اإل

مولــدًة شــبكات إقليميــة جتاريــة تقــدم هــذه اخلدمــة مقابــل االشــرتاك ببــاقي  ،القطاعــات اخلاصــة إىلحتــول متويلهــا مــن احلكومــات 

فـال وجـود إلدارة واحـدة هلـذه  Cooperative anarchyبأـا فوضـى تعاونيـة نرتنـت وتوصـف إدارة اإل. اخلـدمات املقدمـة

وال  ،لكـل واحـدة منهـا قواعـدها وتنظيمهـا..) عامليـة ،إقليميـة ،قطريـة ،حمليـة ،خاصـة(شـبكات مشـرتكة  إىلبكة حيث تقسـم الش

جلـــان وجمموعـــات خمتصـــة وحمـــددة مـــن قبـــل كـــل شـــبكة تضـــمن أســـس  بواســـطةحيـــدث االتصـــال بينهـــا إال بوجـــود تعـــاون مشـــرتك 

  . )23-22، 2005-2004الــزعيب، (نرتنــت ومتابعــة مســتجدات اإل ،وحتديــد املصــطلحات ،وتطــويره ،وحتســني األداء ،واالتصــال ،العمــل

وميكـن  .من الناحيـة االسـتثماريةجداً فهي غري مكلفة  ،قدر كبري من املال لبدء املشروع اخلاص إىلكما أن هذه األداة ال حتتاج 
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ويتميـز هـذا املشـروع بـأن . بـل وحيقـق اسـتثمارات تفـوق اسـتثماراا ،ألي موقع مهما كان صغرياً أن يضاهي أكرب املواقـع املعروفـة

فـاملهم أن نرتنـت مهمـا كانـت مهارتـه علـى اإل .والفرصة متاحـٌة أمـام اجلميـع دون اسـتثناء ،السوق املفتوحة أمامه هي العامل بأسره

فـرص واحلريـة املطلقـة للنشـر واإلبـداع وأساسيات استخدام الكمبيـوتر؛ حيـث يتحقـق هنـا مبـدأ تكـافئ ال ،ومبادئ ،يعرف القراءة

واســـتخداماا إال يف منـــاطق حمـــددة عنـــدما تتشـــابه نرتنـــت وال ميكـــن لنـــا أن نفصـــل بـــني خصـــائص اإل. )87-85، 2010حممـــد علـــي، (

مــع اســتخدامات بعــض االبتكــارات األخــرى؛ ذلــك أن الكثــري مــن اســتخداماا خاصــة ــذه التكنولوجيــا نرتنــت اســتخدامات اإل

 ،وكذلك األمر بالنسبة خلدماا اليت تقدمها وتتفرد ا؛ وتأيت خصوصـية هـذه اخلـدمات مـن سـرعة التواصـل االجتمـاعي .وحدها

  : وانتقال األخبار؛ ومن أمهها ،واالتصاالت

غالبـــاً مـــا يكـــون جمـــاين إال إن كانـــت هـــذه اخلدمـــة مقدمـــة مـــن شـــركة خاصـــة  :E-mailخدمـــة البريـــد اإللكترونـــي  -1

ويقتضـــي إنشـــاء صـــندوق بريـــد إلكـــرتوين حتديـــد عنـــوان إلكـــرتوين ليتلقـــى املشـــرتك  .تتقاضـــى مثـــن هـــذه اخلدمـــة العتبـــارات ختصـــها

: ه ورمـــــوزه؛ فمـــــثالشـــــرح ذلـــــك ســـــنأخذ بريـــــداً ال علـــــى التعيـــــني ونوضـــــح تفصـــــيالت حروفـــــول. بواســـــطتهالرســـــائل عليـــــه ويرســـــل 

someone @hotmail.com..  

- someone :شرتكوأحياناً يفرضه املوقع على امل ،اسم صاحب الربيد، وعادة ميكن كتابته حسب رغبة املستخدم.  

 ..وتلفظ كذلك، ومعناها أن صاحب الربيد قد أنشأ عنوانه على هذا املوقع atرمز يدل على الكلمة : @ -

- hotmail :ومن أهم املواقع اليت تقدم هذه اخلدمة جماناً اليوم هي. اسم املوقع:Hotmail, Yahoo, Gmail  . 

- .com : معاين االختصارات وأمهها بواسطةالالحقة، وهي اختصار لغوي يدل على ختصص املوقع، ومنيز ذلك:  

- Com : اختصاراً لـ :company   شركة"وتعين ." 
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- Gov : اختصــاراً لـــ :government وتتبــع عــادة باختصــار اســم  ،ةيــحكوممؤسســة  إىلوهــذه تشــري " حكومــة "ين وتعــ

 .اختصاراً لغوياً للجمهورية العربية السورية syوهنا تعين  gov.sy@..……: الدولة التابعة هلا مثالً 

- Edu : اختصاراً لـ :education  ؛ موقع تربوي تعليمي أكادميي يتبع ملؤسسات تربوية"تربية"وتعين. 

- Org : اختصار لـ:organization   ؛ منظمة دولية أو حكومية أو حىت خاصة"منظمة"وتعين. 

- Net : اختصار لـ :network  جمموعة إخبارية"أو " شبكة إعالمية"وتعين.".. 

وقـد  .بـل ويتجاوزهـا أحيانـاً؛ وهـو الدردشـة ،أفضت خدمـة الربيـد اإللكـرتوين إىل تطبيـق إلكـرتوين تطـور عنهـا وال يقلهـا أمهيـة

يف نرتنـت عنـدما يلتقـي املرتاسـلون علـى اإل Messengerبرنـامج املرسـال  عـربتطورت الدردشة إىل مراسـلة كتابيـة حيـة مباشـرة 

نســخ حمدثــة ومطــورة مــن ذات الربنــامج تتــيح  عــربحــىت صــارت اليــوم دردشــة صــوت وصــورة أيضــاً نفــس اللحظــة؛ وتطــورت هــذه 

 .استخدام الكامريات

وهــي نــاٍد لتــداول األخبــار العامــة يف املوضــوعات الــيت حيــددها العضــو ليتلقــى رســائل ــا  :اإلخباريــةخدمــة المجموعــة  -2

  .أيضاً وتتم مناقشته فيها؛ وتنوب عن الصحافة 

حيــث ُيســهل  Googleأمههــا موقــع وحمــرك البحــث وبــرامج عــدة تقنيــات  بواســطة :خدمــة البحــث عــن المعلومــات -3

املعلومــات الــيت تبــث اآلن أو حــىت  عــرب. ويعطــي الكثــري مــن اخليــارات للمعلومــة الواحــدة ،البحــث عــن املعلومــة املطلوبــة بســرعة

  .. املؤرشفة

  : وذلك يف حالتني :خدمة تحميل الملفات -4

يسـمح ـا املوقـع اإللكـرتوين علـى الكمبيوتر املتصل وبالعكس؛ يف حال توفرت الشروط القانونية اليت  إىلنرتنت من اإل) 1(

  .. اخرتاق خصوصية ومحاية هذا املوقع عربذه العملية أو نرتنت اإل
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اخــرتاق ذلــك الكمبيــوتر وجتــاوز جــداره  عــربكمبيــوتر آخــر عــن طريــق اإلنرتنــت عنــد الســماح بــذلك أو   إىلمـن كمبيــوتر ) 2(

  ..األمين

واخلــدمات  ،والعــروض ،والرتاســل التجــاري ،لكرتونيــةحيــث مسحــت بعقــد الصــفقات اإل :خدمــة التجــارة عبــر اإلنترنــت -5

  .. التجارية

، 2002احلــاجي، (.. نشــر صــور وأمســاء الفــارين مــن العدالــة واــرمني وضــبط حــركتهم بواســطة :خدمــة المراســالت األمنيــة -6

30-34(.  

رة تســتخدم هــذه التقنيــة منــذ ومراكــز األحبــاث املتطــو  ،واملــدارس ،واملعاهــد ،حيــث باتــت اجلامعــات: خــدمات تعليميــة -7

نرتنـت اسـتخدام اإل عـربتسعينيات القرن املاضي؛ وظهر مؤخراً منوذج التعليم االفرتاضي القائم أساساً على التعليم عـن بعـد  ةبداي

  .)60، 2010حممد علي، (

فهـذه  ،املوجـودة علـى الكمبيـوتر الشخصـيالذي خيتلف عـن األلعـاب نرتنت كاللهو واللعب عرب اإل: خدمات ترفيهية -8

  .)41، 1990آقبيق، ( ومن مث اللعب دون االتصال باإلنرتنت ،وميكن حتميل امللف اخلاص اجداً األلعاب متنوعة 

  

م امـــتــؤدي وظيفـــة مهمــة يف تلقــني أفـــراد اتمــع مهكوســيلة مــن وســـائل اإلعــالم اجلمـــاهريي أــا نرتنـــت  مــن خصــائص اإل

النفسـية لوحـدة  ،دور خـاص يف العمليـات االجتماعيـةويف الرتبية على اإلعداد النفسي للعمـل واحلركـة، كمـا تقـوم بـ واحتياجام،

بــل يتعــدى  ،وال يقتصــر األمــر علــى أن الصــغار يواجهــون تقنيــات االتصــال بصــورة غزيــرة. الــذات االجتماعيــة للنشــاط االتصــايل

صـغار  إىلفآثار التغريات يف وسائل اإلعالم تبدوا أا تصـل . اتت أسرع إيقاعاً كون استجابام وردود األفعال لديهم ب  إىلذلك 

الظـاهرة العلميـة إىل حـد اعتبـاره ظـاهرة نرتنـت جتـاوز اخـرتاع اإلومنـه . )Rosengren,1994,72 (. الكبـار إىلالسن أسـرع ممـا تصـل 
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يف كتابـه أخضعناها لتعريف دوركهـامي للظـاهرة االجتماعيـة ما إذا اجتماعية بكل املقاييس اليت حتدد ماهية الظاهرة االجتماعية؛ و 

كل ضـرب مـن السـلوك، سـتاتيكي أم دينـاميكي، يمكـن أن يمـارس نوعـاً مـن الفـرض الخـارجي علـى ": قواعد املنهج بكوا

األفراد، أو هي كل سلوك يعم المجتمع بأسره، وكان ذا وجـود خـاص مسـتقل عـن الصـور التـي يتشـكل بهـا فـي الحـاالت 

بــل  ،نالحــظ بأــا قــد غــدت ســلوكاً ديناميكيــاً ومل تقتصــر علــى كوــا اخرتاعــاً مســتقًال عــن اتمــع .)68، 1998دوركهــامي، ( "الفرديــة

اتمــع ودالالتــه االجتماعيــة  يفآثــاره نرتنــت فلقــد كــان التســاع انتشــار اإل ..مارســت فرضــاً خارجيــاً علــى أفــراده كقيمــة عصــرية

 إىلواملعيشــية دفعــت بــدورها  ،والنفســية ،والثقافيــة ،واالقتصــادية ،كمــا أن الضــغوط االجتماعيــة. والثقافيــة املرتبطــة ــذا االنتشــار

كانــت و. .)360، 2005عــودة، (واالســتقرار النفســي واالجتمــاعي ملــن حيتاجــه  ،إىل دوافــع حتقيــق التــوازنإضــافة اســتخدام االنرتنــت، 

 ضــــوعاتاخــــتالف مو نرتنــــت ومــــن مفارقـــات اإل. هـــذا االســــتقرار ظهــــور مواقــــع التواصـــل االجتمــــاعي إىلآخـــر حلقــــات الســــعي 

وتنــامي اســتهالك تقنيــات وتكنولوجيــا نرتنــت وانتشــار مقــاهي اإل. )Barry, 2002, 6 ( االســتخدام بــني الــدول املتقدمــة والناميــة

وحـــىت أن آثارهـــا طالـــت اللغـــة الفصـــحى .. اإلبـــداع، وعـــدم التطـــابق بـــني االســـم واملضـــموناالتصـــال واســـتعماهلا، وتغـــري معـــايري 

، حيـــث ظهـــرت اختصـــارات لغويـــة )161-156، 2009األمســـري، (.. ـــانرتنـــت والعاميـــة بشـــكل عـــام فهجنتهـــا ليتفـــرد مســـتخدمي اإل

االختصـار لتسـهيل  إىلبشكل عام نتيجة ميزة الدردشة املكتوبة وهي القدمية اجلديدة ذاا؛ إال أـا باتـت متيـل نرتنت خاصة باإل

فإـا تعـين  4كـذلك األمـر بالنسـبة لــ،youتعين لفظها نفسه وهو  uفمن هذه األمثلة أن كتابة احلرف . أيضاً الكتابة والتواصل 

وتعــين شــخص حــزين وتظهــر هكــذا يف املتصــفحات :( ائيــة للداللــة علــى احلالــة مثــل ومت ابتكــار رمــوز إحي ،forلفظهــا ذاتــه وهــو 

وقـد ظهـرت هـذه االختصـارات والرمـوز وغريهـا نتيجـة الضـغط علـى  .☺تعين شخص سعيد وتظهر هكـذا :) بينما  �املتطورة 

يكفي الضـغط علـى زريـن .. أنا راضٍ ؛ أو أن ذلك أعجبين؛ أو كالمك أسعدين: اللغة لتجاري التطور والتسارع فبدًال من القول

فصارت اللغة العربية حمكية بأحرف وأرقام  ،أيضاً هذا الضغط طال اللغة العربية .. فيفهم الطرف اآلخر احلالة النفسية مباشرة:) 
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حرف فهي األحرف الالتينيـة مـع إدخـال األرقـام العربيـة األصـيلة والـيت أضـيفت لتغطـي عيـوب اللفـظ بـاأل ،ليست كاليت عهدناها

تعـين ق،  4تعـين ع، 3تعـين مهـزة،  2: فمـثالً .. الالتينية للتوافق مع اللفظ العريب احملكي لعدم وجود ما يقابلهـا يف اللغـة الالتينيـة

تقرأ حاكيين حبيـث تلفـظ األحـرف  7akeneتعين ص، فحني نكتب مثًال  9تعين غ،  8تعين ح،  7تعين ط،  6تعين خ،  5

الشــباب ابتــدع هــذه اللغــة كتمــرد علــى النظــام االجتمــاعي حبيــث تكــون وُعلــل ذلــك بــأن . بـــ ح 7ظ الالتينيــة كمــا هــي بينمــا تلفــ

ووجـب علـى  ،وجود تعليالت أخرى بأن هذا هروب مـن اتمـع ال يتعـارض مـع آدابـهعلى الرغم من رموزه خاصة م وحدهم؛ 

 ).132-131، 2008ناصيف، ( الكبار احرتامه

 

جمــاالت متنوعــة كمجــاالت الطــب حيــث  يفظهــرت آثارهــا قــد طالــت معظــم جمــاالت حياتنــا؛ نرتنــت وألن اســتخدامات اإل

 ،واملعلمــــني ،ويف جمـــاالت الرتبيــــة أفــــادت املتعلمــــني ..وإجــــراء العمليـــات اجلراحيــــة عــــن بعــــد ،والعــــالج ،ســـاعدت يف التشــــخيص

 ،وجمـاالت العمـل ،أخرى كاـاالت املوسـيقيةوطالت جماالت . وأولياء األمور على حد سواء ،واالجتماعية ،واملؤسسات الرتبوية

أينمـا كـان  مـع املصـدر ،أيـاً كـان نوعـه ،املعلومة الالزمة وإتاحـة التواصـلتوفري  عربوكل ذلك .. والتنمية وغريها الكثري ،واالقتصاد

أخــذ مكــان نرتنــت اإلأن أيضــاً ومــن آثارهــا املعرفيــة . )68-49، 2002احلــاجي، ( ..بســرعة وبكلفــة أقــل مــن االتصــال العــادي تواجــده

بـل ووفـر يف الكثـري يف تعلـيم التجـارب  ،والفلسـفي علـى حـد سـواء ،والرياضـي ،واالجتمـاعي ،املكتبة يف البحث العلمي الطبيعـي

عــــن املوســــوعات نرتنــــت واســــتغنت اإل.. أو العمليــــات اجلراحيــــة ،أو املســــرحيات ،املواقــــع الــــيت تصــــور التجــــارب بواســــطةالعلميــــة 

ذات حمتــوى معــريف ومــواد علميــة ووســائط عــرض مســاعدة فيلميــة وصــوتية تســاعد يف فهــم إلكرتونيــة يــة بــأخرى الضــخمة التقليد

تغري اهتمامـات املسـتخدمني وانصـرافهم حنـو  إىلم عازية السبب 2009املادة وحتريرها؛ فحىت موسوعة اإلنكارتا توقفت يف آذار 
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وآثارهــا الصــناعية واالســتهالكية وغريهــا  ،وقــوى اإلنتــاج ،اإلنتــاج يفإىل آثارهــا إضــافة . )74-70، 2009األمســري، ( املوســوعات احلــرة

  ..الكثري

  

وآثارهــا االجتماعيــة، حيــث نرتنــت كمــا ظهــرت نتــائج اإلنرتنــت بشــكل تلقــائي يف اتمــع كنتــاج طبيعــي الســتخدامات اإل

حـــد أفلـــت معـــه مـــن عقـــال  إىلوجتـــاوز ذلـــك  صـــارت النتـــائج املرتتبـــة عـــن اســـتخداماا وآثارهـــا خاصـــية مضـــافة إىل خصائصـــها؛

البحـث االجتمــاعي التقليــدي مهــدداً بــانقراض اتمــع الــواقعي حســب بعــض اآلراء أو زيــادة يف تــرابط اتمعــات وانفكاكهــا مــن 

واالتصـــال بـــني  ،واملســاواة ،واخلصوصـــية ،العزلــة حســـب آراء أخــرى؛ وأعـــادت التفكــري يف املفـــاهيم االجتماعيــة التقليديـــة كاهلويــة

وتعبئـــة  ،والبـــث اإلعالمـــي ،والنشـــر ،وإعـــادة صـــياغتها؛ حيـــث زادت مـــن التعـــاون بـــني أفـــراد اتمـــع املـــدين ،األفـــراد واتمعـــات

إلكرتونيـة والكتاب الورقي مسـتبدلًة إيـاهم بنسـخ  ،والصحف الورقية ،؛ وهددت بانقراض الطبيب الواقعيأيضاً والرقابة  ،اجلماهري

واالمتعـاض مـن موضـوع  الـرأيكطريقة جديدة للتعبـري عـن لكرتونية  ومن اخلصائص األخرى بروز االحتجاجات اإل ..على الويب

هـــذه االحتجاجـــات تـــتلخص بإرســـال آالف . الشـــارع والتظـــاهر إىلأو النـــزول  ،حيـــث نـــاب الربيـــد اإللكـــرتوين عـــن االقـــرتاع ؛مـــا

مواقـع حمـددة ـدف التعبـري عـن االحتجـاج وإحـداث أضـرار يف هـذه املواقـع؛ فسـيل الرسـائل الـذي ميكـن  إىللكرتونيـة الرسائل اإل

املوقــع املقصــود قــد يشــله ويعطلــه؛ واليــوم جيــري احلــديث عــن التســلح اإللكــرتوين لــدى الــدول لصــد  إىلأن يتــدفق بلحظــة واحــدة 

وهــذا مــا نلحظــه اليــوم عامليــاً مــن خــالل التبليــغ علــن  .)64-36، 2009األمســري، (نرتنــت وشــن أخــرى عــرب اإل ،لكرتونيــةاهلجمــات اإل

  ..املواقع أو الصفحات اليت ختالف فكرة ما
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  :االجتماعيةنترنت مواقع اإل :2

تقـــدم جمموعـــة مـــن اخلـــدمات للمســـتخدمني   مواقـــع ويـــبهـــي  شـــبكات الويـــب االجتماعيـــةاالجتماعيـــة أو نرتنـــت مواقـــع اإل

 ،األصــــدقاءوالبحــــث عــــن  ،ومشــــاركة امللفــــات ،والتــــدوين ،والفيــــديو ،والربيــــد اإللكــــرتوين ،اخلاصــــة والرســــائل ،ةكاحملادثــــة الفوريــــ

وســـبب وصـــف هـــذه الشـــبكات  .والبحـــث عـــن اهتمامـــات وأنشـــطة لـــدى أشـــخاص آخـــرين وغريهـــا مـــن اخلـــدمات ،والتعـــارف

وتقـوي الـروابط بـني أعضـاء هـذه الشـبكات يف فضـاء  ،وزمـالء الدراسـة ،األصـدقاءو  ،؛ أـا تتـيح التواصـل مـع العائلـةباالجتماعيـة

وتعــد هــذه املواقــع واملنتــديات االجتماعيــة وســيلة تواصــل مباشــرة اجتماعيــاً وإعالميــاً، وأصــبح هلــا دور كبــري ومــؤثر يف ؛ اإلنرتنــت

يســـتخدم هـــذه  .)http://www.aitnews.com( واجتماعيـــاً  ،وسياســـياً  ،ً صـــناعة القـــرار علـــى مســـتوى األحـــداث العامليـــة اقتصـــاديا

أو  ،أو امللفـات ،أو الفيـديو ،أو التـدوين ،األصـدقاءالشبكات اليوم مئات املاليني؛ وتتنوع حسب أغراضها وخدماا كشـبكات 

واملشــــاركة  ،والشخصــــي ،واالجتمـــاعي ،وقــــد أحـــدثت تغــــرياً كبـــرياً يف اتمعــــات مــــن حيـــث آليــــة االتصـــال احلضــــاري.. البحـــث

   ..والتبادل العلمي والثقايف ،االجتماعية

 الــــذي م1995 عــــام Classmates.com كـــــموقع املاضــــي القــــرن تســــعينيات يف االجتماعيــــة الشــــبكات أوىل ظهــــرت

الـــذي يتـــيح  م1997 عـــام SixDegrees.comوموقـــع  ،الدراســـة زمـــالء بـــني التواصـــل يتـــيحوهـــو  كـــونرادز رانـــدي صـــممه

 تـدر أـامل إال احلاليـة الشـبكات تـوفره ملـا مشـاة خـدمات ملسـتخدميهاهـذه الشـبكات  ووفـرت ،التواصل املباشر بني األشخاص

ث حيـ الثالثـة األلفيـة بـدايات حـىت الـرواج والنجـاح ع االجتماعيـة بعـدها لكنهـا مل تلـقَ وتتـابع ظهـور املواقـ. فُأغلقت ،ملالكيها رحباً 

 علـــى مشـــاهداته عـــدد يف ليتفـــوق MySpace موقـــع ظهـــر م2005 بدايـــة ومـــع ،حمـــدوداً  جناحـــاً  والقـــت منهـــا بعـــضٌ  ظهـــرت

 الرغبــــة لقــــد دفعــــت .)http://www.wikipedia.gov( ..املواقــــع هــــذه جناحــــات تتالــــت مث ،بــــوكفــــيس  رافقهمــــا google موقــــع

 الشــــبكات تعتمــــد تعــــد فلــــم األمريكيــــة؛ واملنظمــــات الشــــركات يف تكنولــــوجيٍ  إبــــداعٍ  موجــــةَ نرتنــــت اإل عــــرب الشخصــــي بالتواصــــل
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 ألغــراض تصــمم أصــبحت بــل الطفولــة، أصــدقاء اكتشــاف علــى أو ،اإلعالنيــة العائــدات علــى اجلديــدةلكرتونيــة اإل االجتماعيــة

 واســـعٍ  بـــأفقٍ  التفكـــري بواســـطةف. سياســـية حلملـــة الـــداعمني بـــني اجلمـــع إىل ووصـــوالً  الفقـــر مكافحـــة مـــن بـــدءاً  الـــذهن، يف ُحمـــّددة

 وحــــىت واحملســــنون ،التجاريــــة املشــــاريع وأصــــحاب ،االقتصــــادية املبــــادرات أصــــحاب أصــــبح االجتماعيــــة، الشــــبكات بتطبيقــــات

 طبيعـــة بتغيـــري ينشـــئوها الـــيت املواقـــع عـــرب يقومـــوا أصـــبحوا وقـــد. ومدهشـــة جديـــدة قائـــبطر  صـــالت يقيمـــون لسياســـيونا املرشـــحون

 .)http://www.america.gov(نرتنت اإل على البشري التفاعل

 الشخصــية البيانــات يتضــمن خــاص ملــف وجــود هــي واحــدة صــفة وجتمعهــا ؛خــدماا حســب الشــبكات هــذه أنــواع عــرفتُ 

  :منها ؛معه التشاركي والتفاعل املستخدم مع التواصل لآلخرين وتتيح للمستخدم؛

 أصــدقاء بــني حــرتايفاال املهــين لتواصــلل: العمــل مواقــع ..ســبيس ومــاي بــوك فــيس كموقــع: االجتمــاعي التواصــل مواقــع 

 املـدونات ومنهـا :المـدونات مواقـع ..إن لينكـدو  بـاي إي كموقـع..ع والشـراءيـوالب ،الشـركات وأعضاء ،األعمال ورجال ،العمل

 وأشـهرها :األفـالم مواقـع ..ديايـويكيب وأشـهرها: الـويكي مواقـع ..وبلكـري بـريس كـورد الكبرية املدونات ومواقع كتويرت، املصغرة

  ..شريدكفور : المشاركة مواقع ..غوغل وأشهرها: البحث مواقع ..يوتيوب

  

  :وتطورها االجتماعيةنترنت اإل مواقع نشوء: 2-1

 يف قــراءة: اإللكــرتوين العشــق كتــاب" :وعنوانــه ؛األمســريعلــي  اهللا عبــد إن معظــم املعلومــات الــيت ســرتد مــأخوذة عــن كتــاب

املواقــــع االجتماعيــــة بطريقــــة أورد قصــــص وأرقــــام وهــــو كتــــاب ختصصــــي " اجتمــــاعي تكنــــو منظــــور مــــننرتنــــت اإل وانتشــــار ظهــــور

لــذلك كــان األخــذ بــه بشــكل شــبه حصــري لعــدم تــوفر معلومــات زائــدة أو مغــايرة ملعلوماتــه  .تفصــيلية؛ وهــو كتــاٌب جــامٌع مــانعٌ 

  .خارجًة عما أورده
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 الفيـديوهات وتبـادل ،اجلمـاهريي والنشـر ،واملـدونات ،االجتمـاعي التواصـل كمواقـع االجتماعيـةنرتنـت اإل مواقـع ظهـور يعترب

 هنـاالدراسـة  ولتتناوسـ .)29 ،2009 األمسـري،( خاصاً  زمخاً نرتنت اإل أكسبت واليت ،الثاين للجيل احلديثة التطبيقات أهم من وغريها

 وعــدد ،والتــأثري ،والتخصــص ،الشــهرة قاعــدة علــى االنتقــاء ومت موقعــاً؛ الســتني عــن يزيــد عــددها أن علمــاً  املواقــع هــذه أهــم تــاريخ

  .اخلدماتنوع و  ،األعضاء

 موقـع وهـو auctionweb باسـم م1995 عـام أوميـديار بيـري أنشـأه ebay.com يابـ إي متجـر: للبيـع موقع أهم

 إىل املوقـع اسـم املوقـع مؤسـس رَ يــغَ  م1997 أيلـول يف. اإلنرتنـت خـدمات إىلإضـافة  بيعهـا املـراد للسـلع العلنيـة بـاملزادات خيتص

 فاعتمــد تعــدين؛ لشــركة حمجــوز أراده الــذي االســم أن تبــني لكــن بــه، مســي ملــا مغــايراً  امســاً  أراد أنــهعلــى الــرغم مــن  احلــايل؛ االســم

  .)95-94 ،2009 األمسري،( م1998 عام رمسياً  موقعه وأطلق ؛احلايل االسم

 هـو الشـركة موقـع اإلطـالق؛ علـى حبـث حمـرك أشـهر فهـو Google.com غوغـل البحـث محـرك: للبحـث موقـع أهم

 ،بـرن وسريغي بيج الري الشركة أسس موظف؛ ألف 20 من أكثر فيها Mountain View يف األمريكية كاليفورنيا والية

 اعتمـــاد مت كتــايب وخلطـــأ عملهمــا؛ ضــخامة علـــى كــدليل صــفر مائـــة وخلفــه واحـــد وتعــين googol بـــ املوقـــع تســمية أرادا وقــد

 to Google منهـا واشـتق ،اإلنكليزيـة املعـاجم علـى ودخلـت ،اإلنكليزيـة الكلمـات أشـهر مـن وأصـبحت ،Google كلمة

ها أطلقــت خدمــة بواســطتو  Keyhole Incة وطورــا منهــا شــركة مــت غوغــل بالســيطرة علــى شــركات رئيســقا. للبحــث أي

الــيت ســاعدت املســتخدمني حــول العــامل مــن املشــاهدة الفضــائية ألي بقعــة جغرافيــة حــول  Google Earthغوغــل إيــرث 

جانــب بريــدها  إىلخــدماا بعشــرات اللغــات الفصــيحة والعاميــة؛  تْ دمَ بينمــا قُــ .وذت علــى شــركات أخــرىكــذلك اســتح .العــامل

علــى الــرغم مــن كــل ذلــك . وموســوعاا ،ومتصــفحاا ،ومــدوناا ،وفيــديوهاا ،وخرائطهــا ،وجمموعاــا ،وأخبارهــا ،اخلــاص ــا
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م كــدليل علــى 2008أيلــول  2يف  chromeوقــد أظهــر غوغــل متصــفحه كــروم ) 163-86، 2009األمســري، ( حداثــة هــذه الشــركة

  .)27-26، 2009األمسري، (بداية دخول غوغل عامل الربجميات 

 وهــو Wiki: إنكليـزيني اختصـارين إىل وتقسـم Wikipedia.gov ويكيبيـديا موســوعة: ومـدونات معلومـات موقـع أهـم

 مـــرة ألول اســـتخدامها ومت هـــاواي؛ جلـــزر العاميـــة باللغـــة الســـريع wiki كلمـــة تعـــين ، واجلمـــاعي التحريـــر ذات املواقـــع مـــن نـــوع

 أي Encyclopedia لــ اختصـاراً  pedia و )..التعبـري جـاز إن الـدلع مـن نـوع( أو طنانـة كلفظـة سـريع كلمـة علـى للداللة

 ويكيميــديا، مؤسســة تشــغلها حــر، محتــوى ذات الويــب، علــى مبنيــة اللغــات، متعــددة موســوعة مشــروع: "وهــي.. املوســوعة

 حتريــره يف يشــارك املصــدر مفتــوح حمتــوى ذو موقـع بإنشــاء أشــخاص جمموعــة مــع ويلــز جيمـي قــام  "ربحيــة غيــر منظمــة هــي التــي

 هــدفها Nupedia نوبيــديا اســم حتــت م2000 عــام ذلــك.. مكــام أو ،ثقــافتهم أو ،لغــتهم أو ،جنســيتهم كانــت أيــاً  القــراء

 كاإلنكارتـــــا العمالقـــــةلكرتونيــــة اإل املوســـــوعات حتــــاكي املدرجـــــة اتاالختصاصـــــ يف الضــــليعون حمتواهـــــا يكتــــب موســـــوعة إنشــــاء

 نيوبيــديا ملشــروع كــدعم ويكيبيــديا مشــروع بــدءب م2001 الثــاين كــانون 15  يف ســاجنر والري ،ويلــز جيمــي قــام مث األمريكيــة؛

 غـالف علـى ومؤسسـها املوسـوعة هـذه بـرزت م2006 عـام ويف احلـرة؛ املوسـوعة هـذه فأنشئا البطيء نوبيديا تطور بسبب وذلك

 وصـل م2009 آذار ويف ؛العـامل حـول تـأثرياً  األكثـر العامة الشخصيات ضمن من مؤسسها اعتربت حيث األمريكية التاميز جملة

ـــــري،(  .لغـــــــــــــة 270 بـــــــــــــــ كتبــــــــــــــت تقريبـــــــــــــاً، مقالــــــــــــــة مليـــــــــــــون 15 فيهــــــــــــــا املكتوبـــــــــــــة املقــــــــــــــاالت عـــــــــــــدد ـــــــ . 164-89 ،2009 األمســ

http://www.wikipedia.gov(.  

 عــام يف انطلــق myspace.com ســبيس مــاي اإلبداعيــة الفســحة موقــع: واملبــدعني لإلبــداع جمــال فســح موقــع أهــم

يف اـــال التقـــين  اً كبــري   اً ر كــان للموقـــع أثـــ. األوىل املوقـــع نســخة يـــونيفريس إي شـــركة أظهــرت حتديـــداً  آب 15 وبتــاريخ ،م2003

؛ عنــدما أتــاح للمبــدعني واهلــواة "ظــاهرة املــاي ســبيس"والتفاعــل اإلنســاين حيــث أطلقــت عليــه صــحيفة الفاينشــال تــاميز الربيطانيــة 
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وبسبب طلبـات التسـجيل اهلائلـة علـى . تلك القنوات التقليدية املكبلة لإلبداع إىلواملشاركة الثقافية والعلمية دون احلاجة  ،النشر

إهــتالك املوقــع؛ فتنبهــت الشــركات الكــربى هلــذه الظــاهرة وطرحــت  إىلوقــع مل تتحمــل خادمــات التخــزين هــذا الضــغط ممــا أدى امل

مليـون  580م ومببلـغ 2005العديد من عروض االستحواذ عليه؛ وجنحت بذلك نيـوز كوربوريشـن عمـالق صـناعة اإلعـالم عـام 

  .)62-2009،61األمسري، (.. دوالر

 4دشــنه مــارك زكــربريغ يف  facebook.comموقــع التواصــل االجتمــاعي فــيس بــوك : اجتمــاعيأهــم موقــع تواصــل 

ة جتمعهـــا اهتمامـــات حمـــددة م الطالـــب يف جامعـــة هارفـــارد؛ وفكرتـــه املبدئيـــة تقـــوم علـــى تكـــوين جمموعـــات صـــغري 2004شـــباط 

وكانـت تقتصـر علــى . وبأمسـائهم احلقيقيـة علــى خـالف غـرف الدردشــة ،وامللفـات بكـل أنواعهــا ،وبالصــور ،نصـياً  عربهـا نيرتاسـلو 

مث أصـبحت بعـد جناحهـا عامـة ألي  ،طالب جامعة هارفارد، مث تطورت لتشمل طالب اجلامعات األخـرى وحـىت طـالب الثانويـة

  .قصة نشوء هذا املوقع العجائيب الحقاً  رتدوس. )170-169، 2009األمسري، ( فرد كان حول العامل ودون مبالغ مالية

 youtube.com يوتيــوب األفــالم موقــع ظهــر 2005 عـام شــباط 15 يف: األفــالم مـن عــدد أكــرب يضـم موقــع أهـم

 عمـل حيـث هرللـي تشـاد هـو املوقـع مؤسـس. عـاديونأنـاس  هـم يكونـوا مـا عـادةً  واملخرجون .وعرضها األفالم مقاطع ببث املعين

 شـركة بيـع وبعـد مستقبلية؛ جتارية مشاريع بدراسة واؤ وبد ،كرمي وجاويد ،تشن ستيفن باملهندسني فيها والتقى ،بال باي شركة يف

 بـدأ مث الشـركة، يف جهـوده لقـاء الصـفقة مـن نصـيبه هريللـي أخـذ دوالر، مليـار مـن بـأكثر م2002 عـام باي إي لشركة بال باي

 ســــان يف لـــزمالئهم وأرســـلوها أقاموهـــا عشـــاء حفلـــة بتصـــوير وصــــديقيه وقـــام ،الفيـــديو مقـــاطع لتبـــادل موقـــع إنشـــاء يف مبشـــروعه

 نشــره؛ مــن يتمكنــوا ومل هلــم إرســاله مــن إلكــرتوين بريــد خــدمات مــوفر أي يــتمكن مل كبــرياً  كــان املقطــع حجــم وألن فرانسيســكو؛

 16 ويف ؛)172-171 ،2009 األمســـري،( YouTube اســـم حتـــت الفيـــديو مقـــاطع يتســـع موقـــع ببنـــاء لـــديهم الفكـــرة تبلـــورت ومنـــه
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ـــــــى غوغـــــــل شـــــــركة اســـــــتحوذت م2006 األول تشـــــــرين ـــــــار 1.65 ومببلـــــــغ اليوتيـــــــوب موقـــــــع عل ــــــري،( دوالر ملي .  26 ،2009 األمسـ

http://www.wikipedia.gov(..  

 وســــــريجي لينكـــــوف ألــــــيكس أسســـــه. للمشــــــاركة: بـــــالعريب 4shared.com أهـــــم موقـــــع ملشــــــاركة امللفـــــات فورشــــــريد

 إليـه يضـاف .زائـر مليـون 11 مـن أكثـر يوميـاً  ويـزوره ،مسـتخدم مليـون 5.5 مـن أكثـر فيه يشرتك. م2005 عام تشودنوفسكي

 وتبــادل ختــزين خدمــة يقــدم. امللفــات مــن بايــت تــريا 317 يوميــاً  فيــه املســتخدمون ويتبــادل ،امللفــات مــن بايــت تــريا 940 يوميــاً 

  ..)http://www.wikipedia.gov(والكتب والصور، واملوسيقى، الفيديو،: امللفات من أنواع أربع على حيتوي امللفات

 عــام أوائــل يف دورســي جـاك أنشــأه twitter.com تــويتر االجتمــاعي التواصــل موقــع: القصـرية للمــدونات موقــع أهـم

 ويليمــز وايفــان ،ســتون بيــز الكمبيــوتر مهندســي باهتمــام التقــى قــد اهتمامــه كــان حيــث النصــية؛ بالرســائل املهــتم وهــو م2006

 ذلـــك منـــه يتوقـــع ولكـــن ،وقتهـــا رحبـــي غـــري موقـــع مشـــروع وإدارة بإنشـــاء فقـــاموا. ســـابقاً  غوغـــل شـــركة يف عمـــل قـــد كـــان واألخـــري

 رمسيــاً  الشــركة أطلقتــه ذلــك وبعــد فرانسيســكو، ســان مدينــة يف األمريكيــة Odeo شــركة أجرتــه حبثــي تطــوير كمشــروع مســتقبالً 

 الشــركة عــن اخلدمــة بفصــل Odeo شــركة قامــت م2007 نيســان ويف .م2006 األول تشــرين يف عــام بشــكل للمســتخدمني

 م2007 عــام يف الســاحة علــى جديــدة كخدمــة االنتشــار يف املوقــع بــدأ ذلــك وبعــد .Twitter باســم جديــدة شــركة وتكــوين

 ،والسياســــيون ،العــــاديون مــــنهم األشــــخاص ماليــــني بــــه واشــــرتك املوقــــع نشــــط وبالفعــــل املصــــغرة، التــــدوينات تقــــدمي حيــــث مــــن

 السياسـية األحـداث صـنع يف أساسـياً  العبـاً  املوقع صارو  ،ضخمة إعالمية مؤسسات وحىت ،والفنانون ،والرياضيون ،واإلعالميون

 صـيف اإليرانيـة االنتخابـات يف وكـذلك جـداً؛ فاعـل بشـكل ألوبامـا االنتخابيـة احلملـة يف املوقع ساهم حني م2008 األعوام يف

 يف واحتجاجـات اضـطرابات أحـدث ممـا طهـران يف ال سـيماو  وقتهـا سياسـية تعبئة رسائل من اإليراين اتمع شهده وما م2009

 األمريكـي البـوب جنـم حملـيب كـربى عـزاء خيمـة املوقـع صـار أن لبـث مـا التـويرت؛ ثـورة السياسية باألدبيات وقتها مسي وما ،الشوارع
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ـــــــــويرت موقـــــــــع أصـــــــــبح ..جاكســـــــــون مايكـــــــــل الراحـــــــــل ـــــــــة باللغـــــــــة متـــــــــوفر ت ـــــــري،(. م2012 آذار منـــــــــذ العربي . 98-97 ،2009 األمســ

http://www.wikipedia.gov(.  

  

  :االجتماعية اإلنترنت مواقع عمل آلية: 2-2

 يعــرض أننرتنـت لإل مســتخدم ألي وميكـن ،واملشـرتي البــائع بـني الوســيط دور يأخـذ حيـث بــاملزادات خيـتص ebay متجـر

 يف زاد ممـــا عليـــه؛ تاســـتحوذ قـــد ت هـــذه الشـــركةوكانـــ PayPal اإللكـــرتوين الـــدفع نظـــام يعتمـــد. بواســـتطه يشـــرتي أو بضـــاعته

 وتتكـون .. ندونيسـياأو  ،كونـغ وهونـغ ،وفرنسـا ،والنمسـا ،اسـرتاليا ليشـمل جغرافيـاً  وتوسـع، أيضـاً  االحتيـال عمليات ومن نشاطه

 التحــف تضــاهي وقــد شــابه؛ ومــا ،وأثــاث ومعــدات ،منزليــة وأدوات ،وســيارات ،شخصــية حاســبات مــن بيعهــا املــراد الســلع قائمــة

 واهلـدايا ،وامليـداليات ،واألدويـة ،الروحية واملشروبات ،التبغ بيع عن ميتنع بينما العاملية؛ واملعارض املتاحف يف كاليت اخلالدة الفنية

   ..البشرية واألعضاء ،احلربية واألجهزة ،واألسلحة ،النازية

 ،املســتخدم رغبــة وفــق جمــاين وبشــكل املعلومــات واستحضــارنرتنــت اإل جــوف يف البحــث علــى Google عمــل آليــة تقـوم

 وتطـــوير جديــدة شــركات امــتالك علــى تقــوم خطــة بــذلك مســتخدمة البحــث؛ عــامل علــى الســيطرة بغيــة خــدماا تقــدمي وحتــاول

وقـد  ،الكبـريةفتطرح سلسـلة مـن التقنيـات املعقـدة أو تتحـالف مـع الشـركات .. ت الدراسةأسلف كما الشركات هذه عرب اخدمته

 احملكيــة باللغــات البحــث تــوفري إىل وتعــدا بــل ،واملتنوعــة بعشــرات اللغــات ةقامــت بكســر حــواجز اللغــة بتقــدمي خــدماا الكثــري 

 اإلعالنـــات عائــدات مـــن أرباحهــا تـــأيت بينمــا وترتيبـــه؛ شــيء كــل تنظـــيم علــى تقـــوم غوغــل عمـــل آليــة نإ :القـــول وميكــن .أيضــاً 

  .الضخمة التجارية
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 صــناعتها يف املشــاركنرتنــت اإل مجهــور علــى انفتاحهــا بفضــل اســتخداماً  واألكثــر املوســوعات أشــهر مــن Wikipedia تعتــرب

وال  ،وليســت نتيجـة عمـل فــردي علمـي أكــادميي ،فهــي نتـاج عمـل تطــوعي تشـاركي مـن قبــل اجلمهـور اإللكـرتوين ،موادهـا وحتريـر

 wiki softwareخاصـية  عـربعة أـا أتاحـت للمتلقـي املشـاركة واخلاصـية يف هـذه املوسـو . ميكـن احتسـاا علـى جهـة معينـة

إضــافة ب للمتصــفحني املوســوعة تســمح املــادةإضــافة  وبعــد لغــات؛ وبعــدة أو التعليــق ،للمحتــوىضــافة واإل ،حيــث ميكــن املشــاركة

هــذا أدخلهــا بدوامــة اامهــا بتبــين روايــات ووجهــات نظــر . عليهــا التعليــق أو ،حتويرهــا أو ،اجلديــدة باملــادة خــاص جديــد مــدخل

 مـــن ـــا بـــأس ال جمموعـــة الويكيبيـــديا حتـــت وتنـــدرج ،السياســـية منهـــا ممـــا عرضـــها للحجـــب يف كثـــري مـــن الـــدول ال ســـيماخمتلفـــة 

 مسـتخدم ألي تسـمح ولكوـا ،العامليـة صفة أخذت الويب عرب للجميع متاحة وألا .أخرى اتاختصاصب الصغرية املوسوعات

 أو ،موثوقــة غــري أو ،خاطئــة معلومــات تضــاف فقــد ودقتهــا؛ مبصــداقيتها التشــكيك إىل واحملللــون النقــاد دفعــت مقاالــا، بتعــديل

 تضـمن معـايري جمموعـة عليهـا القـائمون حـدد لـذلك.. التخريـب مـن كنوع املقاالت من أقسام حتذف أو ،متحيزة وآراء تعليقات

 وتعــديل حتريــر عنــد واإلجــراءات املعــاير ــذه االلتــزام احملــررين علــى فتوجــب ،للتخريــب التصــدي إىل ــدف جــراءاتإو  املصــداقية؛

  .ةاملوسوع حمتويات

 مـــن قـــدر أكـــرب وإعجـــاب استحســـان ينـــال الـــذي اإلبـــداعي العمـــل بواســـطة األعمـــال أفضـــل ترقيـــة myspaceيف  تـــتم

  .اجلمهور

  ..بالتفصيل الحقاً  facebookسرتد آلية عمل 

 املنــتج والفيــديو واملوســيقى، والتلفزيــون، األفــالم، مقــاطع وعــرض بتخــزين يعــىن حيــثجــداً  فبســيطة youtube فكــرة أمــا

 عاليــة معاجلــة وســرعة ختــزين ســعة ذو موقــع باختصــار فهــو. نيعــادي اً أناســ نيكونــو  مــا عــادة واملخرجــون .وغريهــا اهلــواة قبــل مــن
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؛ جمانـاً  وعليـه منـه امللفـات وتنزيل ،مشاهدته أو ،به املشاركة كان أليٍ  وميكن ،وحتميلها ،وعرضها ،الفيديو مقاطع بتبادل تسمح

  ..ويسمح مبشاركة ملفاته على باقي املواقع االجتماعية

 ميـنح ممـا املوقـع؛ يف اخلـاص حسـابه علـى بـه اآلخـرين مبشـاركة يرغـب الـذي امللف بتحميل shared 4 يف املستخدم يقوم

 حســــاب علـــى موجــــودة امللفـــات هـــذه وتبقــــى. املوقـــع عـــن امللفــــات هـــذه بتحميــــل اآلخـــرين للمســـتخدمني يســــمح رابـــط امللـــف

 واحلســابات. شــهر كــل واحــدة مــرة امللــف بتنزيــل مــا مســتخدم يقــوم أو الشــهر؛ يف مــرة حســابه إىل يــدخل أنــه طاملــا املســتخدم

 5 مـــن والتقـــومي امللـــف واّمـــقوّ يُ  أن للمســـتخدمني وميكـــن. املوقـــع يف أعضـــاء أصـــحاا أن طاملـــا واســـعة بصـــالحيات حتـــتفظ املميـــزة

 حسـابات يف التحـديثات متابعـة وميكـن. عليه مالحظات وضع وحىت ،االجتماعية املواقع من غريه مع مشاركته ميكن كما جنوم؛

  .فيها االشرتاك أو اآلخرين

 طريـق عـن مباشـر بشـكل تـويرت يف االشـرتاك للمسـتخدمني ميكـن حيـث املصـغر التـدوينخدمـة  علـى تقوم twitter فكرة

 ترسـل حالتـه بتحـديث املسـتخدم يقـوم أن وبعـد احلسـاب، باسـم شخصـي ملف لديهم يتكون وبذلك للموقع، ةالرئيس الصفحة

 What" "اآلن؟ تفعـلإذا مـ" السـؤال حول التحديثات تدور. زمين برتتيب التحديثات آخر تظهرو  .األصدقاء إىل التحديثات

are you doing? "البايتـــات مـــن البســـيطة املســـاحة هـــذه يف اإلبـــداع املســـتخدم وعلـــى. حـــرف 140 تتجـــاوز ال والـــيت 

 هنـا التسـجيل.. للتـدوين منتهيـة ال مبسـاحات تسـمح الـيت الويكيبيـديا عكـس علـى وهـو) إلكرتونيـة حجم وحدة أصغر: البايت(

) عصــفور غــردة أو زقزقــة( تغريــده أو زقزقــة أي tweets املدونــة وتســمى ،أصــدقاءه بــدعوة يبــدأ بــوكفــيس  يف احلــال وكمــا جمــاين

 لألصـدقاء الشخصـي احملمـول اهلـاتف علـى نصـية كرسـالة ترسـل وقـد ،وأصـدقاءه املستخدم صفحة على املختصرة املدونة وتظهر

 امليـزة ـذه ملتزمـة الدولـة يف احملمـول اهلـاتف شـركات كانـتأيضاً   حال ويف ،املوقع على الشخصية للبيانات إضافته متت حال يف
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 و TwitBird  مثـل املطـورون يقـدمها الـيت التطبيقـات أو ،الفوريـة احملادثـة بـرامج أو ،الربيـد اإللكـرتوين إىل، أو تـويرت شركة مع

Twitterrific و Twhirl و twitterfox .  

  

  :خصائص مواقع اإلنترنت االجتماعية: 2-3

بـني فـردين، : ثـالث منـاذج إىلق خمتلفـة ومدهشـة؛ تقسـم هـذه االتصـاالت ائـالتواصـل بـني األفـراد بطر نرتنـت وفـرت شـبكة اإل

 E-mailيــتم باملقــام األول عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين نرتنــت فالتواصــل بــني فــردين عــرب اإل. وبــني فــرد ومجاعــة، وبــني مجــاعتني

والــيت ختــتص ــا بــرامج  ،الة العاجلــةوقــد تطــور الربيــد اإللكــرتوين إىل مــا نســميه اليــوم بالرســ ،بغــض النظــر عــن مضــمون الرســالة

وبــالعكس  ،أمــا التواصــل بــني فــرد وجمموعــة. أو مرئيــة ،أو مســموعة ،أو املرســال وهــي دردشــة مكتوبــة messengerتســمى الـــ 

اموعـة الربيديـة الـيت يشـرتك ـا الفـرد؛ عنـدما ترسـل برسـالة واحـدة لتلـك اموعـة الـيت  بواسـطةفيتم عن طريق الربيد اإللكرتوين 

الثـاين ويقـوم علـى نرتنـت بينمـا ظهـر النمـوذج الثالـث متامـاً كنتيجـة جليـل اإل. تتلقفها أينمـا كـان موقـع أفرادهـا حـول العـامل مباشـرة

 fileأتاحتــه تقنيــات هــذا اجليــل حيــث ظهــرت تقنيــات مشــاركة امللفــات تشــارك األفــراد املعلومــات والــروابط املعلوماتيــة وفــق مــا 

sharing،  واملــدوناتblogs، والــويكيwiki ،  والوصــف tagsهــذا . ممــا ســاعد يف تصــنيف احملتــوى اإللكــرتوين للمواقــع

هــم صــغار عظمها مبهــو مــا نســميه مواقــع اإلنرتنــت االجتماعيــة؛ ومــن امللفــت للنظــر يف هــذه املواقــع أن مؤسســي الثالــث وذجالنمــ

  .)176-167، 2009األمسري، (أيضاً جداً ة قصرية أثرياء دوقد أضحوا ومب ،نرتنتبالعمر ولكنهم عباقرة يف جمال اإل

والــبالك بــريي  ،وستتســع مســاحة املواقــع االجتماعيــة وفاعليتهــا التشــاركية االجتماعيــة مــع ظهــور اهلواتــف الذكيــة كــاآلي فــون

وغريها، واليت تداركت قوة هذه الظاهرة فقامت بتخصيص أيقونات اتصال ضـمن بـرامج تشـغيلها لالتصـال ـذه املواقـع زيـادًة يف 

ميزات اجلهاز بسبب إقبال املستخدمني الشـديد علـى هـذه املواقـع، وحتسـباً لتضـائل حجـم دورهـا االتصـايل أمـام تنـامي دور هـذه 



 - 64  - 

 

 عـامل التواصـل االجتمـاعي مـن أي مكـان يف العـامل إىلمما بشر بثورة اجتماعية حيث صار من املمكـن الولـوج  املواقع االجتماعي

على شـكل نـص  بواسطتهاحيث مكنت مواقع التواصل االجتماعي األفراد العاديني من رصد اخلرب وبثه . )84-82، 2009األمسري، (

ائل اإلعــالم العمالقــة باتــت تشــجع مثــل هــذه التغطيــة عنــدما يعجــز وحــىت وســ.. أو فيــديو ،أو ملــف صــويت ،أو مصــور ،مكتــوب

املعتمــدة علــى أفــراد مكنــتهم الصــدفة والتقنيــة احلديثــة مــن " صــحافة العــوام"ولــذلك ظهــر مصــطلح  ،مراســلوها مــن تغطيــة احلــدث

بـل  ،يقتصـر علـى اإلعـالم فقـط رصد احلدث تزامنياً وبثه عرب اإلنرتنت؛ هذا االهتمام باحملتوى الذي يصنعه املستخدم العـادي مل

مـا ختـتص بـه املواقـع االجتماعيـة عنـدما  وهذا متامـاً . )60-59، 2009األمسري، (.. الكثري من ااالت كاملقاالت أو السينما إىلتعداه 

  .وفرت لألناس العاديني إمكانية التواصل واملشاركة

أصــبحت ظــاهرة عالميــة واســعة االنتشــار بصــورة ال نترنــت الشــبكات االجتماعيــة علــى اإل: "أن" فريــزر ودوتــا"ويــذكر 

يعـــد أعضـــاؤها اآلن بمئـــات الماليــين فـــي جميـــع أنحـــاء .. ، فـــيس بــوك5ر، هـــاي ويتســبيس، تـــ مـــاي: تصــدق؛ فـــالمواقع

اآلن إلـى مرحلـة االنقـالب االجتمـاعي حيـث يـتم اعتناقهـا بحماسـة مـن نترنـت العالم؛ ووصـلت ثـورة الجيـل الثـاني مـن اإل

أمــا عــن الحــوافز التــي تــدفع النــاس لالشــتراك فــي مواقــع الشــبكات االجتماعيــة فهــي . فــي الشــرق األوســطقبــل الشــباب 

والحـوافز  ،الحـوافز المهنيـة: إلـى فئتـين واسـعتين سيمها على نحو من التبسـيط المفـرطأسباب متعددة ومعقدة، يمكن تق

تطلبــه اإلنســان ويلــيب احتياجاتــه ممــا يــدفع الشــباب ألن لقــد حتولــت هــذه املواقــع إىل عــامل كامــل حيــاكي كــل مــا ي". االجتماعيــة

لـذلك حيـذر . يعطوا الكثري من املعلومات اخلاصة ـم دون تفكـري أو وعـي مبـا قـد تعنيـه هـذه املعلومـات بالنسـبة لـبعض الشـركات

مقتصـراً علـى املعلومـات ومل يعد األمر . اخلرباء من خطورة نشر املعلومات الشخصية، اليت ميكن استغالهلا من قبل بعض اجلهات

اخلاصـــة ببطاقـــات االئتمـــان أو أرقـــام اهلواتـــف النقالـــة فقـــط، فعلـــى بعـــض الصـــفحات االجتماعيـــة مثـــل صـــفحة فيســـبوك؛ يعطـــي 

تســـعى الكثـــري مـــن اجلهـــات  وأصـــدقائهم، وهـــي معلومـــات ،وعـــائالم ،الشـــباب الكثـــري مـــن املعلومـــات الشخصـــية عـــن أنفســـهم
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نــد خبــري مجــع املعلومــات عــن شــبكة اإلنرتنــت وعــن مســتخدميها، خطــورة أخــرى تكمــن حــىت يف ويــرى أنــدرياس فاجي.. ملعرفتهــا

يمكـن " :وحيـذر مـن هـذا األمـر قـائالً . األحاديث البسيطة اليت ميكن أن جيريها الشـباب أثنـاء دردشـتهم علـى الشـبكة العنكبوتيـة

 "الفتراضـــي فـــي مجتمـــع مشـــكوك فيـــهأن يجـــد الشـــخص نفســـه متهمـــاً بـــأمر مـــا، فقـــط لكونـــه كـــان يتحـــرك فـــي العـــالم ا

)http://www.dw-world.de،2007( ، وقـــد قامـــت الكثـــري مـــن الـــدول واملؤسســـات حبجـــب املواقـــع االجتماعيـــة متحججـــة بعـــدة

خمالفتهــا للقــوانني املراعــاة، أســباب أخالقيــة، أســباب أمنيــة، أو ألســباب التنظيمــات السياســية املتناميــة علــى هــذا : أســباب منهــا

 اً أساسـي اً حيـث أصـبحت مـؤخراً العبـ. )93، 2009األمسـري، ( املهددة لألمن الداخلي والسياسي لتلك الدول من وجهة نظرهااملوقع 

موقـــع فـــيس بـــوك مطالبـــة املوقـــع  وال ســـيماكانـــت مـــربرات هـــذا التـــوجس مـــن املواقــع االجتماعيـــة و. يف صــنع األحـــداث السياســـة

ويف حالـة حـاول  ،ومعلومـات عديـدة عنـه ،وصـورته الشخصـية ،واسـم املسـتخدم ،واخلاصة ،الصرحية بوضع  املعلومات الصحيحة

حـاول أحـدهم حـذف حسـابه فلـن حيـذف معلوماتـه املخزنـة إذا و . املستخدم تغيري امسه فلن يسـمحوا لـه بـذلك إال مبـوافقتهم هـم

إيــه واملوســاد ومــا مــن فكــة ومبعــىن آخــر مت فــتح حســاب للمســتخدم يف قاعــدة بيانــات الســي أي . عنــدهم حــىت لــو حــاول حــذفها

ونشرت جملة فرنسية ملفاً واسعاً عن موقع فـيس بـوك مؤكـدة أنـه موقـع اسـتخبارايت . من ذلك على حد تعبري الكثري من املتخوفني

وقــد ثبــت بشــكل قــاطع غــري قابــل  .)http://www.jam3ty.com(.. إســرائيلي مهمتــه جتنيــد العمــالء واجلواســيس ملصــلحة إســرائيل

ـــــد العمـــــالء يف غـــــزةللجـــــدل أن ا إن قضـــــية . )http://www.bbc.co.uk( ملوســـــاد اإلســـــرائيلي يســـــتخدم موقـــــع فـــــيس بـــــوك لتجني

واملـدونات كـي ال تسـتخدم  ،واملعلومـات ،اخلصوصية متثل حتدياً أمام املواقع االجتماعية وذلك باحلفـاظ علـى البيانـات الشخصـية

وال  ،وهـذه مـن خصـائص املواقـع االجتماعيـة ،قبل جهات مشبوهة يف أغراض غري الغرض احلقيقي الذي استخدمت ألجله ومن

  .)94، 2009األمسري، ( بوك الذي تعرض للكثري من االخرتاقاتفيس  سيما
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يف إيصـال الصـوت دون احلاجـة لوسـائل إعـالم عامليـة؛ ومـن خاصـية نرتنـت ساهم يف تنامي املدونات تنامي الـوعي بأمهيـة اإل

الكمبيـــوتر أو اهلـــاتف  بواســـطةوأينمـــا كـــان  ،املـــادة اإلعالميـــة وحمتواهـــا، وســـهولة إنشـــاءها وحتـــديثهااملـــدونات أـــا طالـــت شـــكل 

واخلــــربات  ،وتوثيــــق التجــــارب الشخصــــية ،ومــــن خصــــائص املــــدونات أــــا طريقــــة إبداعيــــة للتعبــــري عــــن الــــذات.. احملمــــول النقــــال

يف التـــأثري وحتريـــك أيضـــاً والتعـــارف، وهـــي طريقـــة إبداعيـــة  ،األقـــاربو  ،األصـــدقاءومشـــاركة اآلخـــرين ـــا، واالتصـــال ب ،واملهـــارات

ة والتجـــارة همـــواملعـــارف امل ،أـــا طريقـــة ترفيهيـــة وطريقـــة حلفـــظ املعلومـــات ضـــفْ وتعبئـــة اجلمهـــور ألهـــداف سياســـية واجتماعيـــة، أَ 

  .)57-56، 2009األمسري، (.. أيضاً 

  

  :المواقع االجتماعية باألرقام: 2-4

اهلـــدف مـــن هـــذا االســـتعراض ألهـــم األرقـــام تقريبـــاً، هـــو التـــدليل علـــى أمهيـــة املواقـــع االجتماعيـــة وحماولـــة تبيـــان الفـــرق بينهـــا، 

وإعطاء القارئ حملة عن ضخامة األرقام اليت باتت التكنولوجيـا اليـوم تتعامـل معهـا، كمـا أـا متهيـد ملـا سـيتم التحـدث عنـه الحقـاً 

هـذه األرقـام الفـرق الشاسـع بينـه كموقـع للتواصـل االجتمـاعي وأقـرب املواقـع االجتماعيـة  اسـطةبو بوك؛ حيث سيتضـح فيس وهو 

  .وهي تعطي سنداً قوياً للتحليل السوسيولوجي لظهور هذه املواقع ومستقبل تأثريها االجتماعي. إليه

  :م2005عام  -1

ه؛ وبسـبب مشـكالت الشـركة االقتصـادية خفـض العـرض ئوك مبليار دوالر بعد عام مـن إنشـابفيس ياهو تقدم عرضاً المتالك  -

 .مليون دوالر ورفض صاحب املوقع العرض 800 إىل

  :م2006عام  -2
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حجـب  إىلألف مدونة؛ هـذا مـا دفـع بعـض دول العـامل الثالـث  80مليون مدونة، مبعدل يومي  14 إىلوصل عدد املدونات  -

  .م خمتلفةاملدونني حتت ُ أو اعتقال  ،ً تلك املواقع لصعوبة مراقبتها أمنيا

   ..اشرتت غوغل موقع اليوتيوب مبليار ونصف مليار دوالر: تشرين األول -

 :م2007عام  -3

  .. جتاوز عدد املرات اليت مت فيها حتميل األغاين عن موقع شركة آبل مليار مرة: شباط -

  .)63-26، 2009األمسري، (ئة مليون مستخدم جتاوز املليار ومنرتنت عدد مستخدمي اإل: آذار -

  :م2008عام  -4

  .)97، 2008ناصيف، (مليون مشرتك  100تشرين األول عدد املشرتكني يف فيس بوك  26 -

  .مليارات دوالر سنوياً  10عائدات غوغل من اإلعالنات الضخمة قرابة  -

  .دوالرمليارات  5وقدرت قيمته بأكثر من  ،بوك مليون مشرتك جديد أسبوعياً فيس يسجل  -

 .سنوياً % 150بوك فيس ختطت نسبة املسجلني يف  -

بــوك؛ وجــد علــى حائطــه أكثــر مــن فــيس اعتمــد أوبامــا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي يف محلتــه االنتخابيــة الرئاســية ومنهــا  -

  .)94-52، 2009ري، األمس(.. ومجع مليون وثالمثائة ألف عضو يف جمموعته؛ ألف مشاركة قبل يوم من االنتخابات الرئاسية 400

  :م2009عام  -5

  .)http://thawratalweb.com(فيس بوكمليون مستخدم لل 350 قرابة -

  ):عام األرقام الفلكية(م 2010عام  -6
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نسـبة يف االسـتخدام  األعلـىبـوك فـيس ، و %60مـن وقـت يف املواقـع االجتماعيـة نرتنـت اإل وانسبة ما يقضيه مسـتخدم: آذار -

ـــاً، مـــا يعـــادل  5.5 قرابـــةب -http://www.tech(نرتنـــت مـــن إمجـــايل الوقـــت الـــذي يقضـــيه الفـــرد علـــى اإل% 50 حنـــوســـاعة يومي

wd.com ،22/3/2010(.  

مـــنهم يتواجـــدون يف أكثـــر مـــن موقـــع % 72مليـــون مســـتخدم،  940 إىلعـــدد مســـتخدمي املواقـــع االجتماعيـــة وصـــل : آذار -

، ويـأيت بعـدُه مـاي سـبيس %51بوك أعلى معدل استخدام من قبـل إمجـايل مسـتخدمي اإلنرتنـت بنسـبة فيس وحيتل . اجتماعي

  ).http://www.tech-wd.com ،27/3/2010( %17، وتويرت بنسبة %20بنسبة 

  . مستخدم لإلنرتنت، تضاعف عدد مستخدمي اإلنرتنت يف هذا العام مليون 97و مليار :حزيران -

أالف صـــــــــــورة يف الدقيقـــــــــــة  3موقـــــــــــع الصـــــــــــور األشـــــــــــهر، أكثـــــــــــر مـــــــــــن  ،صـــــــــــورة يف موقـــــــــــع فليكـــــــــــر مليـــــــــــارات 5: أيلـــــــــــول -

):royal.pingdom.com//http(.  مليون صورة يومياً  4مبعدل أكثر من )http://thawratalweb.com(.  

  : اية العام -

  .اإللكرتوينمليار مستخدم للربيد  1.88 -

  . تريليون بريد مت إرساله 107أكثر من  -

  . مليون مدونة يف الشبكات االجتماعية 150أكثر من  -

  .)royal.pingdom.com//http:( مليار رسالة يومياً  294 -

  .مليون موقع 200مليون موقع إلكرتوين فوصل عدد املواقع إىل  20أضيف أكثر من  -

  .)http://thawratalweb.com(مليون مشرتك جديد  250مليون مستخدم  600بوك فيس  وامستخدمقارب  -

  .بوكفيس مليون فيديو يتم تنزيله شهرياً على  20أكثر من  -
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  .بوكفيس مليار فيديو يتم مشاهدا شهرياً على  2أكثر من  -

  .بوكفيس مليار صورة يتم تنزيلها شهرياً على  3أكثر من  -

، بعــد هــذه األرقــام بــات مــن الضــروري التعامــل )royal.pingdom.com//http:( بــوك يوميــاً فــيس مليــون تطبيــق يــتم تركيبــه يف  2 -

بـوك يف كـل فـيس بريطانيـة السـتخدام إحصـائية  بأجزاء النهـار كوحـدة زمنيـة يقـاس املنجـز اإللكـرتوين علـى أساسـها؛ فمـثًال هنـاك

  :أن إىلدقيقة، وصلت  20

  .مليون رابط تتم مشاركته 1أكثر من . 1

  .مليون صورة يتم التعليق عليها 1.3أكثر من . 2

  .مليون حدث يتم إرساله 1.4أكثر من . 3

  .مليون كتابة على جدار 1.5أكثر من . 4

  .مليون موافقة على طلب صداقة 1.9أكثر من . 5

  .صورة يتم حتميلها مليون 2.7أكثر من . 6

  .مليون رسالة فردية 4.6أكثر من . 7

  .أعجبين/  likeمليون استخدام لزر  7.5أكثر من . 8

  .)http://www.tech-wd.com،31/12/2010 ( مليون تعليق 10أكثر من . 9

ألـف مسـتخدم  300ومبعـدل . مليـون مسـتخدم 100بـوك، بعـدد فـيس تويرت تغدو الشـبكة االجتماعيـة األسـرع انتشـاراً بعـد  -

وبــ . )http://thawratalweb.com(يبعثهـا املشـرتكون فيـه يوميـاً ) مدونة صغرية(مليون تغريده  50و  ،املوقع يومياً  إىلجديد ينضم 

  .)royal.pingdom.com//http:( مليار حتديث يف هذا العام 25
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. ألـف سـاعة يوميـاً  50مبعـدل  )royal.pingdom.com//http:( اليوتيوب كل دقيقـة إىلساعة مدة مقاطع الفيديو املرفوعة  35 -

  .)http://thawratalweb.com( مليار مشاهدة للمقاطع يومياً  2ومبجموع 

  :م2011عام  -

  .)http://www.tech-wd.com ،17/4/2022( شبكة اجتماعية تتنافس يف شىت التخصصات 50يوجد أكثر من  : نيسان -

  :م2012عام  -

فيكـون بـذلك املوقـع األول . بـوكفـيس مسـتخدم حسـب مـا أورده موقـع  ملياريتجاوز  فيس بوكعدد مستخدمي : العاماية  -

  .ومسي باجلمهورية الثالثة بعد الصني واهلند ،منازع املتخصص يف التواصل االجتماعي دون أدىن

  

هــذه األرقــام الفلكيــة؛ قــال عــرض واملنافســة بــني هــذه املواقــع علــى أشــدها؛ فمــن ســريبح الســباق وإىل أيــن تتجــه األمــور بعــد 

واليــوم نعــيش ".. الــدائرةدوا موضــع قــدم لكــم قبــل أن تغلــق ِجــ: "عــن مســتقبل العوملــة اً قولــه يف مطلــع التســعينيات متحــدثّ اجلــابري 

ذلــك أن الفعــل ميــارس علينــا وحنــن ال منلــك أي إرادة حــىت بــرد الفعــل، بينمــا  .بينــا فــال ميكــن التــزام احليــادئنا أم أَ هــذه التجربــة ِشــ

ها تشـاركّني بصـنع الفعـل، ذلـك إن فهمنـا اللعبـة ومارسـنامومتلقـني ومنقـادين، وميكـن أن نكـون  ،ميكن لنا أن نكون سلبيني متاماً 

وهنـاك فقـرة . نصـنعها نْ وبالتايل أخذنا زمام املبادرة عندها ميكن لنا التنبؤ مبستقبل هـذه الظـاهرة، حيـث بتنـا حنـن َمـ ،على مزاجنا

وذلـــك بعـــد أن وضـــحت األرقـــام الفـــارق الكبـــري بينـــه وبـــني أقـــرب موقـــع لـــه مـــن مواقـــع التواصـــل  ،خاصـــة عـــن الفـــس بـــوك حتديـــداً 

ولـذلك مت اختيــاره دون سـواه مـن بـاقي املواقــع  .االجتماعيـة عامــًة، ممـا يـدل علـى أمهيــة هـذا املوقـعواملواقـع  ،االجتمـاعي خصوصـاً 

  .على كثرا
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  :جتماعياال للتواصل موقع أشهر" facebook" الظاهرة: 3

 The" الطـالب صــور ألبــوم" باسـم تيمنــاً  التســمية هـذه جائــت حيــث ؛"وجـوهال ألبــوم" facebook باســم يقصـد - 

Face Bookكتــاب وهــو األمريكيــة؛ املتحــدة الواليــات يف واملــدارس ،الكليــاتو  ،اجلامعــات بروتوكــوالت مــن يعتــرب الــذي ؛ 

  .للتعارف كوسيلة الصورة صاحب حول تعليق مع املؤسسات تلك بإنشائه تقوم ،اجلدد للطالب صور يضم

  .مثله كتاباً  متلك األمريكية هارفارد جامعة تكن مل -

مبثــل هــذا  ة اجلامعــةبــقــد قــام مبطالو  ثانيــة يف هــذه اجلامعــة؛الكــان طالبــاً يف الســنة مؤســس موقــع فــيس بــوك   زوكــربريج مــارك -

  .)34 ،2008 ناصيف،( ..الدليل لكن اجلامعة رفضت طلبه

) Face Match( موقـع راابتكـب م2003 األول تشـرين 28 من مارك على رفض اجلامعة لطلبه قام بتـاريخ فعل وكرد -

 اخليــار ويــرتك لشخصــني؛ صــورتني نشــر علــى تقــوم وفكرتــه. )http://www.rolingstone.com( .لكرتونيــةإلا هارفــارد شــبكة علــى

 املختـارة الصـورة وبـني بينهـا للمقارنـة جاذبيـة األقـل الصـورة مكـان صورة تأيت اإلنتقاء وبعد جاذبية، أكثرمها اختيار يف املوقع لرواد

 صـــور ونســـخ ،باجلامعـــة خاصـــة مواقـــع اخـــرتق املوقـــع هـــذا تصـــميم مـــن مـــارك متكـــن وحـــىت. )http://web.archive.org(. وهكـــذا

 مـا وسـرعان االلكـرتوين؛ الربيـد عـرب املوقـع إىل أصـدقائه بدعوة قام مث )http://www.02138mag.com( ،اجلامعي السكن طالبات

 وخمـدماا اجلامعـة شـبكة تتحمـل فلـم هـارفرد، جامعـة شـبكة بايـار هدد مما ساعات؛ أربع يف زائر ألف 22 وتلقى املوقع انتشر

 1.كــامالً  اجلــامعي الســكن عــن اإلنرتنــت خدمــة بفصــل اجلامعــة إدارة فقامــت قصــرية ةمــد يف الــزوار مــن اهلائــل الكــملكرتونيــة اإل

 انتهـاك وكـذلك ،والنشـر التـأليف حقـوق وانتهاك ،احلماية قانون خرق مة اجلامعة له ووجهت ،مارك أمر كشف التحقيق وبعد

                                                           
 .TheSocialnetwork.com هونرتنت اإل على الفيلم وموقع The Social network بعنوان فيس بوك موقع ووالدة زوكربريج مارك قصة يروي فيلم عن مأخوذ 1
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ـــــــــــذي األمـــــــــــر األفـــــــــــراد، خصوصـــــــــــية ـــــــــــتهم أســـــــــــقطت مث ،اجلامعـــــــــــة مـــــــــــن بطـــــــــــرده يهـــــــــــدد ال .. املوقـــــــــــع إغـــــــــــالق ومت ،عنـــــــــــه ال

)http://www.thecrimson.com(.   

 املشــروع هــذا بأنفســهم؛ بيانــام إدخـال زمالئــه مــن وطلــب باجلامعـة اخلــاص "الصــور ألبــوم" عـن منــوذج بتصــميم قــام وهنـا -

   .)34 ،2008 ناصيف،( ..والقانونية ،االجتماعية تكالواملش ،والتفكري ،واجلهد ،الوقت من الكثري منه استهلك

 كانـتو .)thefacebook.com" )http://online.wsj.com " بـوكفـيس  موقـع مارك أطلق م2004 شباط 4 ويف  -

 الشــهر أثنــاء اجلامعــة طــالب نصــف مــن أكثــر املوقــع يف ســجل وقــد هارفــارد، جامعــة طلبــة علــى قاصــرة بدايتــه يف املوقــع عضــوية

  .)http://www.guardion.co.uk( فقط األول

 وأنــــدرو) مــــربمج( موســــكوفيتز وداســــتني )للشــــركة التنفيــــذي املــــدير( ســــافرين إدواردو زوكــــربريج إىل انضــــم م2004 آذار -

 جلميــع مث ،إليــه باإلنضــمام وكولومبياوييــل ســتانفورد جلامعــات بــوكفــيس  إدارة ومسحــت. هيــوز وكــريس )جرافيــك رســام( مــاكوالم

 عـدد أشـهر أثناء وصلو  .)http://www.forbes.com( كنداو  أمريكا جامعات بعض مث ،ليج آيفي وجامعة بوسطن مدينة كليات

  .جامعة 30 إىل املسجلة يف املوقع اجلامعات

 ملــارك مسـح ممــا الـدوالرات أالف بضــعة وبلغـت الكليــات وأعمـال الطالبيــة املناسـبات إعالنــات مـن تــأيت العائـدات كانـت -

 أحــد بــاركر بشــون التقــى وهنــاك الصــيف؛ عطلــة إلمضــاء كاليفورنيــا إىل بالســفر معــه وظفهــم قــد كــان الــذين واملهندســني وزميليــه

 املوقـع، اسـم مـن التعريـف حـرف حـذف مـارك علـى اقـرتح الـذي وهو ،ناجح أعمال ومدير ،واملواقع الربامج تصميم يف املسامهني

 مشــروعه ملـارك مــول الـذي وهــولكرتونيـة اإل للمواقــع الكبـار واإلداريـني املشــهورة املواقـع مؤسســي مـن ثيــل بيـرت إىل بــاركر عرفـه وقـد

  .. مبدئياً  دوالر 500000بـ
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 الطـالب ناصـحاً  جـامعتهم يف حماضـرة ألقـى الـذي غيتس بيل بنصيحة تيمناً  مشروعه يف واملضي اجلامعة ترك مارك قرر مث -

اجلامعـة ومتابعـة دراسـتهم فيهـا  إىلحيـث بإمكـام فيمـا بعـد العـودة .. هـو فعل كما ،اخلاص عملهم وتأسيس اجلامعة برتك فيها

  .)34 ،2008 ناصيف،( ..وهذا ما تسمح به جامعة هارفارد

   .)http://www.Theregister.co.uk( كاليفورنيا والية يف آلتو بالو مدينة إىل بوكفيس  مقر نقل م2004 حزيرانويف  -

 يف املشــرتكني عــدد بلــغ م2004 الثــاين تشــرين يفو  ،اجلامعــة نطــاق خــارج املهندســني هؤ وزمــال هــو العمــل بــدئوا أن وبعــد -

فقـام بتوظيـف أسـطول جديـد  ،مليـون دوالر 12.7مث ومبساعدة ثيـل وقـع مـارك أوراق متويـل جديـدة مببلـغ  ،مشرتك مليون املوقع

  . )34 ،2008 ناصيف،( املهندسنيمن 

 دوالر 200000 مببلــغ facebook.com النطــاق اســم شــراء بعــد املوقــع اســم مــن the كلمــة أســقطت م2005-

   .)http://www.Theregister.co.uk( أمريكي

   .) 27-21 ،2008 ناصيف،( فعلي مشرتك ماليني 5 املوقع يف املشرتكني عدد بلغ م2005 خريف حبلول -

ــــ اخلطـــوة هـــذه إىل زوكـــربريج وأشـــار الثانويـــة للمـــدارس نســـخة بـــوكفـــيس  أصـــدر م2005 أيلـــول -  المنطقيـــة الخطـــوة" :ب

 أبــــــــــــــل كشــــــــــــــركة الشــــــــــــــركات مــــــــــــــن العديــــــــــــــد مــــــــــــــوظفي اشــــــــــــــرتاك أتــــــــــــــاح مث.. )http://www.daytondailynews(" التاليــــــــــــــة

  .)http://www.Businessweek.com( مايكروسوفت وشركة املندجمة

 صــحيح ليكــرتوينإ بريــد عنــوان لــديهم ممــن فــأكثر مــاً اع عشــر ثالثــة العمــر مــن البــالغني جلميــع املوقــع مســح م2006 أيلــول -

 ومبجـرد. م2006 األول كـانون يف مليـون 12 مشـرتكيه عـدد بلغ وكان قد .)http://www.blog.Facebook.com( املوقع بإرتياد

أمـــام املربجمـــني ليقـــدموا أيضـــاً وفتحـــت اخلدمـــة  .أشـــهر غضـــون يف مســـتخدم مليـــون 40 إىل الـــرقم قفـــز للعامـــة أصـــبح املوقـــع أن

  .)35-34، 2008ناصيف، ( خدمات جديدة لزوار املوقع
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 .http://www( هلــــا اً دوليــــ قــــراً م أيرلنــــدا عاصــــمة دبلــــني مدينــــة مــــن بــــوكفــــيس  شــــركة اختــــذت م2008 األول تشــــرين -

Facebook.com, 2008-11-30(.  

  

 عنــد ،العــامل: "مبالغــة دون ومــن لكــن" افرتاضــي عــامل بــوكفــيس : "يقــال.. إن فــيس بــوك اليــوم مــالئ الــدنيا وشــاغل النــاس

  .يدمنوه؟ بوكفيس  مصممي حىت جعل الذي السبب هو فما ".افرتاضي بوك فيس هو ،بوكفيس  مدمن

 يرغـب مبـن اخلـاص واملفّعـل ،النشـط اإللكـرتوين الربيـد عنـوان أمههـا ومـن ؛صـحيحة شخصـية معلومـات بإعطاء املوقع يطالب

 وذلــك لــه، املوقــع أرســلها قــد يكــون الــيت الرســالة وفــتح للموقــع، بإعطائــه قــام الــذي الربيــد إىل الــدخول منــه يطلــب مث ؛بالتســجيل

 بـه؛ اخلـاص بـوكفـيس  علـى احلسـاب تفعيـل رابـط حتتـوي كوا ؛الرسالة هذه بواسطة بوكفيس  على حسابه إىل بالدخول ليقوم

 مــن ليــتمكن بــه املوقــع تزويــد املســجل مــن ويطلــب ،املــدرج الربيــد عنــوان إىل رســالة يف مضــمن ســري رقــم بإرســال املوقــع يقــوم أو

 احملمــول اهلــاتف رقــم وضــع مت حــال ويف .صــاحبه هــو وأنــه مفّعــل الربيــد هــذا أن مــن التأكــد ليــتم ذلــك وكــل ؛التســجيل إكمــال

 كــذلك ؛الــرقم ــذا املوقــع يطالــب ســري رقــم حتتــوي نصــية رســالة بإرســال يقــوم املوقــع فــإن ؛للمســجل الشخصــية البيانــات ضـمن

 أصــدقاء بتعقــب املوقــع يبــدأ هنــا ومــن. التســجيل عمليــة وليكمــل ،للمســجل الشخصــي اهلــاتف هــو هــذا أن مــن للتأكــد األمــر

 هلـــؤالء املســـتخدم باســـم رســـائل وإرســـال اإللكـــرتوين الربيـــد أو messenger الــــ علـــى املراســـلة أصـــدقاء معرفـــة عـــرب املســـتخدم

 إىل مجاعـةً  أو فـرداً  يشـاء مـن دعـوة بـوكفـيس  ملسـتخدمأيضـًا  وميكـن كمـا لصديقهم؛ واالنضمام املوقع يف للتسجيل ا يدعوهم

 حيــث كيفيــة، هــذه وطبعــاً  الشخصــية الصــورة املوقــع يطلــب التســجيل مرحلــة وبعــد. املوقــع ضــمن أصــدقاءه عــن والبحــث املوقــع

 ،بـه خاصـة صـور ألبـوم إنشـاء املسـتخدم علـى ويقـرتح صـورة؛ أي يضـيف ال أن ميكنه حىت أو ،رمزية أو ،ومهية صورة وضع ميكنه

 ،واملسلســـالت ،اإلعالميـــة والقنـــوات ،التلفزيونيـــة والـــربامج ،حيبهـــا الـــيت لألفـــالم مكتبـــة إنشـــاء لـــه يتـــيح كـــذلك. أصـــدقاءإضـــافة و 

 نالـت كصـفحة ؛مـا بشـيء معـه يشـرتكون أشـخاص بأمسـاء قائمـة املوقـع سـُيظهر وفـوراً  ،ويكـره حيـب عمـا طويلة وقائمة ،والكتب



 - 75  - 

 

الشــيء  مــا املوقــع يوضــح حيــث .العــامل مــن أو دولتــه مــن يكونــوا وقــد ،اهتمــام أو ،هوايــة أو ،أصــدقاء أو ،جمموعــة أو ،إعجــام

 ترسـل عليهـا الضـغط وعند" صديق أضف" عبارة منهم واحد كل صورة جبوار. ليتعارفوا أو لبعضهم بعارفني علهم بينهم املشرتك

وهناك زر املتابعـة، إن كـان األول ال  ؛تصادقاالطلب متت الصداقة الفيس بوكية و  فإن وافق على الشخص ذاك إىل صداقة طلب

 بــذلك؛عــدادات اخلصــوية لديــه مسحــت إ إننشــاطات الطــرف اآلخــر  متابعــةميكــن لــه ، صــداقة لســبٍب مــااليرغــب بتقــدمي طلــب 

 أي حجـــب خاصـــية يتـــيح فإنـــه املوقـــع مســـتخدمي خلصوصـــية واحرتامـــاً . يناســـبه مـــا خيتـــار أن هـــو فعلـــه املســـتخدم علـــى مـــا فكـــل

 حــائط علــى مــثالً  تعليقــه أصــدقاءه مــن قســم عــن حيجــب حــىت أو ،لديــه املضــافني األصــدقاءك يريــد شــيء أي رؤيــة مــن شــخص

  .منهم خاصاً  إذناً  يتطلب لألفراد الشخصية الصفحة إىل الوصول يبقى ولكن ،عديدة مزايا من ذلك غري إىل.. آخر صديق

 حمتـوى يشـاهد أن يريـده الـذي اجلمهـور حتديـد مـن املسـتخدم متكـن وهي ؛الخصوصية إعدادت اصيةخب املوقع يتمتعحيث 

 إخل..املقربــون األصـدقاء أم ،املعـارف أم ،األصــدقاء أم ،العامـة مـن كـانوا إن إخل ..صــوره أو ،مشـاركاته أو ،نشـاطاته أو ،صـفحته

 هلــم املســموح األصــدقاء حتديــد مــنو .. تلقائيــة بصــورة األصــدقاء مــع تبادهلــا يف يرغــب الــيت البيانــات نــوع يف الــتحكم مــن ومتكنــه

 اخلاصـية وهـذه.. الصـفحة علـى املضافون األصدقاء أو ،العمل أو ،الوالدة تاريخ أو ،العاطفية كالعالقة احلالة حتديثات مبشاهدة

  .بوكفيس  وتطبيقات ميزات كل على تطبق

  : فيه المستخدمين بين للتواصل بوك فيس يقدمها التي والتطبيقات الميزاتومن ضمن 

1. Wall :وتتـيح إخل ..وصـوره ،ومشـاركاته ،تعليقاتـه عليهـا يضع أن للمستخدم تتيح الشخصية الصفحة يف افرتاضية مساحة 

  ..مشاركاته يف يشاركوه وأن ،الصور يضعوا وأن ،عليها يكتبوا أن ألصدقائه

2.   Status: يف ،وأعمــاهلم ،وأمــاكنهم ،وخــواطرهم ،ومشــاعرهم ،النفســية حبــالتهم أصــدقائهم إخبــار مــن املســتخدمني متكــن 

  .احلايل الوقت
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3.  Photos :م مــن الصــور بتحميــل للمســتخدمني تســمحإضــافية ميــزات وجــود مــع .األلبومــات وإنشــاء املوقــع إىل أجهــز 

  .هلا املشاهد للجمهور وحتديد تعليق مع وتسميتهم ،فيها املوجودون األشخاص إىل واإلشارة ،رخيهااوت ،الصورة موقع كتحديد

4 .Pokes: التحية أو الرتحيب من كنوع البعض بعضهم انتباه إلثارة املستخدمون يرسلها افرتاضية نكزة.  

5.  Facebook Notes :بالتدوين للمستخدمني تسمح.  

6 .Chat :مستخدميه بني باملوقع خاصة دردشة.  

7. Gifts: ماديـة وبتكلفـة برسالة؛ ارفاقها وميكن إليه للمهدى الشخصية الصفحة على تظهر املستخدمني بني افرتاضية هدايا 

  . بسيطة

8.  Marketplace :انية املبوبة اإلعالنات لنشر ميزةا.  

  :تهتطبيقا ومن

1 .Facebook Platform  :التطبيقـات إنشـاء من املربجمني ميكن حيث التطبيقات؛ تشغيل نظام يعترب لكنه تطبيق وهو 

 7000 التطبيقــات عـدد بلـغ م2007. 11. 3. ةالرئيسـ بـوكفـيس  وشـروط إعــدادات مـع تتفاعـل حبيـث املوقـع علـى وحتميلهـا

 وجتـاوز ؛تطبيـق 33.000 التطبيقـات عـدد بلـغ م2008. 7. 23. يوميـاً  تطبيـق 100 إحـداث مع النظام؛ هذا بفضل تطبيق

  .)https://www.sfgate.com(  رطوّ مُ  400.000 املوقع يف املسجلني املطورين عدد

2 .Events  :عنها األصدقاء وإبالغ املرتقبة املناسبات إلنشاء وسيلة للمستخدمني يوفر.  

3 .Video  :املستخدمني مع وتبادهلا املوقع إىل املستخدم جهاز من األفالم حتميل إمكانية يوفر .  

4 .Video call : بوكفيس  مبستخدمي خاصة" الفيديو مكاملات" ومرئية مسموعة دردشة .  
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 فيقــرأ العــامل، أحنــاء كــل مــن والصــديقات األصــدقاء علــى التعــرف مــادي مقابــل أي دوننرتنــت اإل ملســتخدم بــوكفــيس  يتــيح

 الرســائل ويتبــادل صــورهم يــرى .ونشــاطام ،وأعمــاهلم ،ومــواهبهم ،ورغبــام ،هوايــام ،يكرهــون ومــا حيبــون مــا شخصــيام عــن

 كلــه خل،إ..أيضــاً  معهــم ضــوعاتاملو  ويتشــارك ،وحيملهــا فيــديو مقــاطع يــدرج ،االفرتاضــية التعبرييــة والرســومات ،واهلــدايا ،اخلاصــة

 ملحـة واجتماعيـة نفسـية حاجـة أضـحت االجتماعيـة احلالـة هـذه كـون ذلـك واجلماعـات األفـراد مـع االجتمـاعي التواصـل دف

 اعتبــار علــى واجلهــد الوقــت وفــرت حيــث الســرعة عصــر يف االجتمــاعي للتواصــل األســرع الطريقــة فهــي )93 ،2009 األمسـري،( لألفــراد

 ،وضــوابط ،وأخالقيــة ،اجتماعيــة معــايري بــوك اإلفرتاضــيفــيس ؛ وحيكــم جمتمــع "عصــرها بنــت" بأــا وصــفت اجتماعيــة طريقــة أــا

 املوقــع علــى املتاحــة واخلــدمات امليــزات بعــض مــن هحبرمانــ تبــدأ لعقوبــات يتعــرض املســتخدم املتجــاوز هلــا وعنــد جتاوزهــا ،وأعــراف

 واألخصـــائيون املهندســـون صـــارع لقـــد ائيـــاً؛ املوقـــع عـــن هإقصـــاء إىل يـــوم مـــن تبـــدأ زمنيـــة دةملـــ هحســـاب مـــن أو دائمـــاً؛ أو مؤقتـــاً 

 االفرتاضــي اتمــع ــذا واالرتقــاء عيوبــه لتفــادي يزالــوا وال وانطالقــه تأسيســه منــذ املوقــع علــى القــائمون والنفســيون ،االجتمــاعيون

 ضــد املرفوعــة والشــكاوي احملــاكم ضــغط وحتــت األمريكيــة احلكومــة مــن كبــري وبــدعم االجتماعيــة؛ الصــيغة هــذه إىل وصــلوا حــىت

 يف الصــغار املسـتخدمني حلمايـة برناجمـاً  بـأربعني املوقــع بتزويـد األمريكيـة احلكومـة سـامهت فقــد اإلنرتنـت؛ جـرائم ترصـد الـيت املوقـع

  : بالعربية املوقع عن مأخوذة بوكفيس  جمتمع معايري هناو . )98 ،2008 ناصيف،( وغريها اجلنسي التحرش من السن
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حيـث و  .اجلنسـية أمريكـي املوقـع مؤسـس أن فبمـا.. التقليديـة الصـداقة مفهـوم عـن مبفهومهـا ختتلف بوك فيس على الصداقة لكن

 أو أسـابيع بضـعة منـذ عليـه التعـرف مت شـخص أي يعتـرب فقـد فضـفاض؛ بشـكل الصداقة كلمة ونيستخدم عادة األمريكيونن إ

 بســاطة تجــاءلــذلك .. والصــداقة الزمالــة بــني املرتبــة علــى تــدل كلمــة وجــود عــدم إىل ذلــك يف الســبب يعــود ورمبــا ،صــديق أيــام

 هــذه تقـومو  ،بــوك وفـيس ســبيس كمـاي األصـدقاء اكتســاب تتـيح الــيت االجتماعيـة املواقـع علــى والصـديق األصــدقاءإضـافة  فكـرة

 يضـــيف فقـــد لألصـــدقاء؛ املســـتخدمون فيهـــا يضـــيف الـــيت الطريقـــة بســـبب ،للصـــديق التقليـــدي املعـــىن بإضـــعاف بـــدورها املواقـــع

 إنــه .األصــدقاء قائمــة إىل تلقائيــاً  ينضــم حيــث. أبــداً  قــهيل مل شخصــاً  يضــيف وقــد واحــدة مــرة إال بــه يلتــقِ  مل شخصــاً  املســتخدم

 صـداقة طلـب ترسـل سـوف عليهـا يضـغط وحـني ،Add friend عبـارة املسـتخدم سـتطارد" بـوكفـيس " مبوقع لتسجيلا مبجرد

 وقـد ،اهتمـام أو ،هوايـة أو ،أصـدقاء أو ،كصـفحة مـا بشـيء حتمـاً  معـه شـرتكي هولكن ،هلهجي وقد يعرفه قد شخص إىل إفرتاضي

: تصـنيفات ثـالث يف الشخصـية هصـفحت إىل ضـيفهمي مـن تصـنيف علـى قـادر هأنـ إليـه ويضـاف. العـامل مـن أو ،هدولتـ مـن يكون

 كمــا يراهــا؛ ومــن ذلــك إىل ومــا هوصــور  ،عليهــا هومنشــورات ،هصــفحت خبصوصــية تحكميــل.. مقربــون وأصــدقاء وأصــدقاء، معــارف،

 كــان أيــاً  إليهـا ضــيفي أن ميكــن الـيت الذكيــة باموعـات يســمى مــا نشـئي أن املمكــن ومـن ،هأقربائــ مــن كـانوا إن ددحيــ أن ميكـن



 - 80  - 

 

أو  ،أو الدراســة ،أو زمــالء يف العمــل ،ومــن املمكــن أن تكــون اموعــة الذكيــة أقــارب ،نشــرهي مــا يــرى الــذي بــاجلمهور تحكميــل

ومـن املمكـن أن  ،أو مـن جمموعـة واحـدة مـنهم ،املعـارفو  ،األصـدقاءو  ،املقربـون األصـدقاءوميكن أن تكون مكونـة مـن .. النادي

  ..يشرتك واحد من هؤالء يف كل اموعات معاً 

  

 مــن بــوكفــيس  صــفحة تتــألف

 ضــــيفي الــــيت الشخصــــية الصــــفحة

 ،هوصــــــــــــــــــور  ،همنشــــــــــــــــــورات إليهــــــــــــــــــا

 هبـــــــــــــــــ اخلاصـــــــــــــــــة ،والفيـــــــــــــــــديوهات

 اليت العامة والصفحة إخل ..هوروابط

 ينشـــــــره مـــــــا مشـــــــاهدة مـــــــن همتكنـــــــ

 علـــى التعليـــق يف ســـاهميل اآلخـــرون

ــــه االشــــرتاك أو املنشــــور  وبالتــــايل ،ب

 إبــــــداء أو ؛هصــــــفحت علــــــى يعــــــرض

 زر اســـــــــتخدام عـــــــــرب بـــــــــه هإعجابـــــــــ

 أو ،الـدين أو ،املعتقـد ميـس كـان إن التبليـغ لنـوع خيـارات وهنـاك ينشـروه مـا حمتـوى هأزعجـ إن عنـه التبليـغ أو  LIKE أعجبـين

 التيــارات أو ،واملشــاهري ،بــاملمثلني خاصــة صــفحات وتوجــد كمــا .أو الصــور اخلالعيــة املخلــة بــاآلداب العامــة ،اجلــنس أو ،العــرق

 فتقـوم أعجبـين زر بضـغط فيهـا االشـرتاك هوميكن ؛خلإ... تثقيفية أو ،األفالم أو ،األغاين أو ،التسويق أو ،املنتجات أو ،السياسية

  .على فيس بوك من مستويات الصداقةالمجموعات الذكية  موقع 1 شكل
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 حتديــد ميكــن.. متامــاً  كالصــفحات خــاص مضــمون ذات خاصــة جمموعــاتأيضــاً  ويوجــد. العامــة هصــفحت علــى منشــوراا بعــرض

 أحـــد أو ،عليهـــا القـــائمني مـــن موافقـــة دون إليهـــا االنضـــمام هميكنـــ وال ، أو أن تكـــون عامـــة؛اموعـــة بأعضـــاء منشـــوراا مجهـــور

 يف ال ســيمانرتنــت اإل مســتخدم أن إال ؛هيناســب مــا تــارخي أن هــو فعلــه هعليــ مــا كــل .إخل...، أو تكــون مفتوحــة املشــاركةأعضــائها

 عــن عــدا مغــايرة؛ أبعــاد ذات مشــبوهة عالقــة إىل تتطــور قــد الصــداقة هــذه أن يعــي ال األحيــان معظــم ويف والشــباب املراهقــة ســن

العامـــة  واألكادمييـــة احلكوميـــة واملؤسســـات ،الـــدول مـــن الكثـــري دفعـــت والـــيت والتصـــفح؛ التجـــوال يف األفـــراد يقضـــيه الـــذي الوقـــت

 أو الوقـت، ـدر أـا أو شـبكاا، داخـل املراعـاة القـوانني ختـالف أـا: منهـا أسـباب لعـدة املوقع حجب إىل العامل حول واخلاصة

 األمسـري،( نظرهـا وجهـة مـن الـدول لتلـك والسياسـي الـداخلي لألمـن املهـددة املوقع هذا على املتنامية السياسية التنظيمات ألسباب

2009، 93.(  

 ،والرياضــيني ،والفنــانني ،بــل اســتقطب السياســيني ،بــوك قاصــراً علــى الطــالب كمــا كــان عنــد انطالقــهفــيس مل يعــد اســتخدام 

وامـــرت طلبــــات االســـتحواذ علــــى هـــذا املوقــــع مـــن قبــــل .. مـــاً يف محلــــة أوبامـــا االنتخابيــــة كمـــا ُأســــلفهم دوراً  أدىواألدبـــاء؛ و 

مشـرتك قـد سـجل يف هـذا املوقـع  مليارأن أكثر من  إىلوتشري األرقام  .لكن مؤسس املوقع رفض كل العروض ،الكربىالشركات 

ذلك تبقى مسألة اخلصوصية من األمور الـيت تقـض مضـجع املوقـع منـذ أن انطلـق؛ ذلـك جـاء ختوفـاً مـن وعلى الرغم من . لوحده

احلسـابات  إىلأو الـدخول  ،وانتحـال الشخصـيات ،والتشـهري ،االبتزاز إىلأن تقع معلومات املستخدمني يف أيدي مغرضة تسعى 

مـا أُسـلف  إىلإضـافة ) 94، 2009األمسـري، (حـوادث موثقـة  إىلواخرتاقها، وبالتايل قد ينجم عنها أضرار نفسية ومادية وهـذا اسـتناداً 

  .وجتنيد العمالء ،التجسس وعاتضبالنسبة ملو 

 وهـــــي ،جديـــــدة خاصـــــية عـــــن فرانسيســـــكو ســـــان يف املنعقـــــد بـــــوك لفـــــيس f8 مـــــؤمتر يف زوكـــــربريج أعلـــــن 2011 أيلـــــول -

timeline profile ـا مـر الـيت واللحظـات الـزمين الرتتيـب علـى يعتمداً  والذي وفيـديوهات ،صـور مـن حياتـة يف الشـخص، 
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.. وهكــذا معــني بعمــل والتحاقــه ،منهــا وخترجــه ،اجلامعــة أو باملدرســة التحاقــة كتــاريخ ،تارخيــه وحــىت والدتــه منــذ خل؛إ. .وحــاالت

  . )http://www. Facebook.com, 2011-9-30( .املوقع يتيحها اليت اخلريطة على موقعه حتديد مع أمكن إن بالصور مرفقاً 

رقمنـة الشخصـية االجتماعيـة بشـكل كامـل؛ ووضـع  إىلهـذه اخلطـوة الـيت طرحهـا املوقـع يف أـا مبسـعى وخطـورة تكمن أمهيـة 

 وهــي بشــكل آخــر تســعى لرقمنــة اتمعــات كافــًة بكــل مــا ، ووجــدانياً،وانفعاليــاً  ،واجتماعيــاً  ،هلــا نفســياً  إلكــرتوين تــاريخ وأرشــيف

وكـأن . وهو ما ال تقدمه احليـاة الواقعيـة ،فتح آفاق ال حدود هلا للتواصل عرببل وتزيد عليها  اجتماعية، -حتتويه من حياة نفس 

  .؛ األمر الذي ستسفيض الدراسة يف حتليله الحقاً  بكل مكوناته على اإلنرتنتاملوقع حياول حتميل الوجود اإلنساين

  

  :االجتماعية المواقع لظهور السوسيولوجي التحليل: 4

أن العامل االقتصادي هو السـبب الـرئيس للتغـري االجتمـاعي والـذي يتكـون أساسـاً ) 1883-1817(كارل ماركس يعترب 

وهـي البنـاء  ،واالجتماعيـة ،واألخالقيـة ،والقانونيـة ،التحيت ويقوم بتشكيل النظم السياسية من وسائل تكنولوجية؛ ويسمى بالبناء

ومبـــا أن التغـــري املعلومـــايت هـــو تغـــري . الفـــوقي، فربأيـــه أن عناصـــر التكنولوجيـــا تشـــكل اقتصـــاد اتمـــع وتـــتحكم بتغـــريه االجتمـــاعي

ــــة يف إطــــار تغــــري املعلومــــ وجمتمــــع  ،والتغــــري املعاصــــر ،ة والرمــــوز التقنيــــة للحضــــارة البشــــريةاجتمــــاعي مبفاهيمــــه وآلياتــــه االجتماعي

كـان هلـا اسـتخداماا ) بنـاء حتـيت(إن ظهور اإلنرتنت كنتاج تطور تراكمي تكنولوجي طبيعـي . )18-17، 2005رحومة، ( ..املعلومات

بانقراض اتمـع الـواقعي حسـب بعـض اآلراء جيابية هددت السلبية ومنها اإل: ، منها)بناء فوقي(وانعكاساا وآثارها االجتماعية 

 ،واخلصوصــــية ،أو زيــــادة يف تــــرابط اتمعــــات وانفكاكهــــا مــــن العزلــــة حســــب آراء أخــــرى؛ وأعــــادت التفكــــري يف مفــــاهيم اهلويــــة

والبـــث  ،والنشـــر ،وأعـــادت صـــياغتها مـــا زاد مـــن التعـــاون بـــني أفـــراد اتمـــع املـــدين ،واالتصـــال بـــني األفـــراد واتمعـــات ،واملســـاواة

  . وغريهالكرتونية واالحتجاجات اإل ،والرقابة ،وتعبئة اجلماهري ،اإلعالمي
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احلـد الـذي يعتـرب ظهـور  إىلأيضاً وآثارها ونتائجها  ،وخدماا ،وفق هذا التصور تتجاوز استخداماانرتنت إن خصائص اإل

االجتماعيــة حبــد ذاــا هــي انعكــاس اتمــع علــى التقنيــة ووفــق ذلــك تكــون ظــاهرة اجتماعيــة بامتيــاز ويؤيــد هــذا نرتنــت مواقــع اإل

، وهـذا مـا تـذهب )56، 2008ناصـيف، (" ظاهرة اجتماعية أكثـر منهـا تكنولوجيـة"بـوك فيس الطرح الباحث شادي ناصيف بكون 

اعتبارهـــا ظـــاهرة  إىلـــا اســـتوفت الشـــروط املطلوبـــة لتتعـــدى كوـــا ظـــاهرة تقنيـــة إحتليلهـــا السوســـيولوجي، حيـــث  يف إليـــه الدراســـة

الــذي يضــيف يف تعريفــه للثقافــة نظــرة علميــة مبنيــة علــى التقــدم التكنولــوجي ) 1975-1900(لــزيل وايــت وجنــد أن . اجتماعيــة

ممــا ُحيســم للتطــور الثقــايف ماديــاً يف تطــور . التكنولوجيــةص بالثقافــة وجــدليتها الالماديــة مــع املاديــة خــو يــؤثر يف البنــاء االجتمــاعي 

فــالتغري  ،حيــث تبــىن ثقافيــاً بواســطة املاديــة التقنيــة .وهــذه هــي رؤيــة الثقافــة التقدميــة خبطـوات تقنيــة ،ثقـايف تصــاعدي غــري تراجعــي

وتطــــوره مــــن حيــــث اخلــــدمات  نرتنــــتوألن ظهــــور اإل... )19-18، 2005رحومــــة، ( عمليــــة جدليــــة اجتماعيــــاً تقنيــــاً  نإذاالجتمــــاعي 

ولـــدت عالقـــة  ).الماديـــة ثقافيــة(نرتنـــت اإل يفأثـــار رّد فعـــل وهــو انعكـــاس أثـــر اتمــع ) ماديـــة تقنيــة(واالســتخدامات واملضـــمون 

ووفق هذه الرؤية كان ظهور مواقع اإلنرتنـت االجتماعيـة وبالتـايل أخـذت  ،قامت على ردود األفعالنرتنت جدلية بني اتمع واإل

  .ما قسنا على رأي لزيل وايتإذا وذلك  ،الظاهرة اجلدلية االجتماعية التقنيةصفة 

وتطورهــا علــى قاعــدة فيزيائيــة بــأن لكــل فعــل رد فعــل مســاٍو  ،هائونشــو  ،ويكمــن االســتطراد يف التحليــل لظهــور هــذه املواقــع

قائمـــة علـــى األفعـــال وردود  عالقـــة جدليـــةنتهـــي إىل نومنـــه  ،يتبعـــه رد فعـــل ثـــاٍن علـــى رد الفعـــل األول ،بـــالقوة معـــاكس باالجتـــاه

فوفــق هــذه العالقــة  ؛حتليــل استشــرايف لتغــري اجتمــاعي قــادم إىلقــد تفســر هــذا التغــري االجتمــاعي احلاصــل وقــد تفضــي  ،األفعــال

متـنفس وطرحهـا ك) رد فعـل(يف تصـميم هـذه املواقـع ) فعـل(اتـه وإمكان ،الثـايننرتنـت الفيزيقيـة مت اسـتثمار ميـزات جيـل اإل اجلدلية

االجتماعيـة حماكيـًة احتياجـات اتمـع الغـريب نرتنـت حيث ظهرت مواقع التواصل االجتماعي أو اإل. لضغط احلياة الغربية حتديداً 

وتشــظي املعرفــة؛ ويف  ،وتســارع اإلجنــاز واإلنتــاج ،وضــغوط اتمــع والعمــل ،للتواصــل االجتمــاعي الــذي افتقدتــه يف عصــر الســرعة
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يعتـرب اتمـع الصـناعي املتقـدم ) 1979-1898(هربـرت مـاركيوز وجنـد أن رأي . يـاة االجتماعيـة الطبيعيـةالبالد اليت حتتـاج للح

خلق حاجات ومهية خاطئة لألفراد عن طريق اإلعالم، واإلدارة الصناعية والفكر املعاصـر، وبـذا يصـعب فصـل التقنيـة والعلـم عـن 

، 2005رحومــة، ( التقــين علــى الفكــر االجتمــاعي الســائد يف اتمعــات الغربيــةمؤكــداً ســيطرة املنطــق  واالقتصــاد واالجتمــاع ،السياســة

االجتماعيــة كــان نتيجــة هيمنــة املنطــق نرتنــت ومــن بعــدها مواقــع اإلنرتنــت وهــذا مــا يؤيــد وجهــة نظــر الدراســة بــأن ظهــور اإل. )19

رد (فرتاضــية وتفضــيلها علــى الواقعيــة كــان يقــوم بـــ إال أن اتمــع بتبنيــه هلــذه املواقــع وعالقاــا اال .التقــين علــى الفكــر االجتمــاعي

 )..وهنا تكمن الظاهرة االجتماعية احلالية ،الفعل الثاين اجلديل املعاكس

ات تقنيـة وفنيـة علـى خلفيـة حاجـة اتمـع الثاين لإلنرتنت قدم إمكانـ بأن اجليل: ومنه ميكن بلورة الفكرة على الشكل التايل

للتواصل االجتماعي يف عصـر السـرعة؛ ممـا مهـد لظهـور مواقـع التواصـل االجتمـاعي لتسـد هـذا الفـراغ؛ وبسـبب تبـين اتمـع هلـذه 

فقـــاموا كـــي ال خيرجــوا مــن الســباق؛ أيضــاً  املواقــع االجتماعيــة بشــدة، أدرك أصـــحاب التقنيــات احلديثــة ضــرورة تبـــين هــذه املواقــع 

بتقــــدمي تســــهيالت وميــــزات تســــاعد علــــى اســــتخدام هــــذه املواقــــع مــــن أي مكــــان يف العــــامل؛ وبالتــــايل كانــــت ردة فعــــل التقنيــــات 

-1818(مــا أخــذنا بــرأي لــويس هنــري مــورغن إذا و .. األخــرى هــي تبــين هــذه املواقــع وزيــادًة مضــاعفًة يف فاعليتهــالكرتونيــة اإل

باختراع مادي جديـد؛ فالتجديـد فـي المجتمعـات البشـرية هـو تجديـد تكنولـوجي  بأن كل مرحلة إنسانية ترتبط) " 1881

والتفرع االجتماعي هو تفرع تكنولوجي؛ فالمجتمع والثقافة يتطوران اعتماداً علـى تطـور الوسـائل الماديـة التقنيـة  ،األصل

وثــورة اجتماعيــة عشــناها وسنعيشــها إمــا ســلباً أو إجيابــاً؛ ســتتغري  ،وعليــه نشــهد تطــوراً ال نظــري لــه. )18، 2005رحومــة، ( "والصــناعية

اخلصــائص األخــرى هلــذه املواقــع  بواســطةوهنــا ميكــن رصــد هــذه التغــريات . فيهــا كــل املقــاييس والقواعــد السوســيولوجية الــيت نعرفهــا

وبتشــجيع مــن  عربهــارصــد اخلــرب وبثــه حيــث مكنــت األفــراد العــاديني مــن املشــاركة ب.. ا املشــاركة اجلماهرييــةبواســطتهالــيت أتاحــت 
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 ،والصــــحافة ،الكثــــري مــــن اــــاالت كاملقــــاالت إىلبــــل تعــــداه  ،وســــائل اإلعــــالم العمالقــــة، وهــــذا مل يقتصــــر علــــى اإلعــــالم فقــــط

  .والسينما

أن الفجوة الثقافية أو التخلف ظاهرة اجتماعية حتتم على اتمع تنظـيم نفسـه ) 1959-1886(وليم أجربن وبينما يعترب 

جنـــب،  إىلبعـــد كـــل اخـــرتاع وتقـــدم تقـــين، حـــىت تتكيـــف مجيـــع عناصـــره وتســـري جوانـــب الثقافـــة املاديـــة واملعنويـــة يف تغريهـــا جنبـــاً 

) 1929-1857(يشـري ثورسـتاين فـبلن  إخل؛ ..نيةفالعناصر املادية تتغري بسرعة أكرب مـن العناصـر املعنويـة يف اتمعـات اإلنسـا

قـــوة االرتبـــاط والتســـاند الـــوظيفي بـــني النظـــام التكنولـــوجي والنظـــام اإلنســـاين، فالتكنولوجيـــا لديـــه هـــي الـــيت حتـــدد العالقـــات  إىل

 الثقايف والتغـري التقـين، واإلنسانية والثقافية، فاإلنسان بنظره نتاج ما يصنعه؛ وقال باحتمالية التصادم بني قوى التغري ،االجتماعية

الفكـر والعـادات  أمنـاطوخمتلـف  ،بسبب اخللل الوظيفي الذي يرتتب على التغريات التقنية ممـا يـؤثر يف تفكـري أفـراد اتمـع والقـيم

م وعليــه ميكــن أن تقودنــا هــذه املواقــع إىل صــدا. )18، 2005رحومــة، ( الســائدة حيــث كــان فــبلن يعتقــد بســيطرة اآللــة علــى اإلنســان

قــادم بــني قــوتني ســتاتيكية وديناميكيــة يف كــل اتمعــات علــى حــد .. معــريف ثقــايف اجتمــاعي سياســي اقتصــادي وحــىت عســكري

  :سواء تتمثل من وجهة نظر الدراسة كما يلي

  : تتمثل القوى الديناميكية بـ -أ

 ،وجتـاوز كـل احلــدود ،وتقصـي األخبـار واحلقــائق ،والبحـث عــن املعرفـة ،والتـدوين ،جيـٌل شـاب تبـىن التواصــل االجتمـاعي. 1

  .اصة بهاخلأنه يف طريقه إىل تشكيل أيديولوجيته  إىلوهناك بوادر تشري  ،وامتهن الصداقة السياسية على هذه املواقع

  ..أصحاب االجتاهات األيديولوجية الراديكالية واخللفيات السياسية املنفذة ألجندات معينة. 2

ق الســـــلمية ائبـــــالطر إخل .. والسياســـــي واالقتصـــــادي ،األيديولوجيـــــة الراغبـــــون بـــــالتغري االجتمـــــاعي أصـــــحاب االجتاهـــــات. 3

  .والشرعية
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  :تتمثل القوى الستاتيكية بـ -ب

  .خلإ..جمتمعات ومجاعات أقصيت عن املعرفة العصرية ووسائلها غصباً بفعل عوامل طبيعية واقتصادية وأمنية. 1

أو العتبـارات دينيـة  ،املعرفـة العصـرية ووسـائلها طوعـاً نتيجـة الرغبـة التقليديـة بـاالنغالقجمتمعات ومجاعات أقصـيت عـن . 2

  .خلإ.. أو أيديولوجية

قـــوى حمافظـــة علـــى اتمـــع تعمـــل علـــى جتهيلـــه وإبعـــاده عـــن التغـــري والتطـــور القـــادم بـــإرادة غريبـــة عـــن إرادـــا خوفـــاً علـــى . 3

  . مصاحلها أو العتبارات أمنية

علــى اتمــع تعمــل علــى توعيتــه وإبعــاده عــن التغــري والتطــور القــادم بــإرادة غريبــة عــن إرادة اتمــع الطبيعيــة  قــوى حمافظــة. 4

  .أيضاً خوفاً على مصاحل اتمع أو العتبارات أمنية 

ومــن املمكــن أن جنــد كــل هــذه القــوى جمتمعــة يف مكــان واحــد معــاً؛ وتكمــن خطــورة الصــدام الــذي سيحصــل بينهــا يف هــذه 

، قــد يضــع نظريــة واحــدة يعــاجل الصــراع واٍع بقضــايا التغــري االجتمــاعية أن الطــرف املســتخدم للقــوة إن كــان ســتاتيكياً غــري احلالــ

والصــدام الثقــايف علــى ضــوئها ممــا يهــدد بضــرب القــوى الديناميكيــة يف حــال حتكمــت القــوى الســتاتيكية اجلاهلــة بعمليــة احلــراك 

وقـــد ينحـــو املوضـــوع كمـــا حنـــت القـــوى االشـــرتاكية . بعـــد ضـــرب القـــوى الديناميكيـــة والسياســـي والفكـــري ،واالجتمـــاعي ،الثقـــايف

 ،وديناميكيتهـــا ،ونفســـها ،عـــن أيـــديولوجيتها والشـــيوعية يف العـــامل بعـــد كمونـــة بـــاريس حيـــث تـــداعت هـــذه القـــوى للتســـلح دفاعـــاً 

وقتهـا حاولـت خنـق املـد االشـرتاكي بقـوة السـالح، ومـن املعـروف مـا كانـت  ،وجمتمعها الذي تسعى حنـوه يف وجـه قـوى سـتاتيكية

وال حتــاول الدراســة هنــا املماثلــة أو املقارنــة إمنــا تضــرب مــثًال تقــيس وتوضــح بــه وجهــة النظــر لتــدلل . عليــه تــداعيات هــذا التســلح

  .ما قد تسري األمور إليه إىل بواسطتها
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 ،والنفســية ،االجتماعيــة وآثارهــا ،عملهــا وآليــات ،خصائصــها وأهــم ،اعيــةاالجتم املواقــع أهــم الدراســة ظهــرتأ أن بعــد

 ،النهــار بــأجزاء حتســب باتــت وأرقــام بإحصــاءات مستشــهدةً  وحتريكــه؛ اتمــع تغيــري علــى وقــدرا واالقتصــادية ،والسياســية

االجتاهــات االجتماعيــة  يفواقــع سوســيولوجياً يف التــأثري يظهــر ســؤال مهــم يتنــاول قــدرة هــذه امل.. لضــخامتها وبالــدقائق بــل

ومـن يـدري  ،ونعـيش قسـمها اآلخـر اآلن ،الوقائع واألحداث العاملية اليت ُاسـتعرض قسـم منهـا عربوالفردية وهو ما ُيالحظ 

عالقـــة بـــني ازديـــاد  إن الثـــورة املعلوماتيــة مـــن أهـــم عوامـــل التقـــدم، ومثـــة.. مــا األحـــداث احملتملـــة الـــيت قـــد نعيشـــها مســـتقبًال؟

كــل شــيء جديــد علــى أنــه ميثــل   إىل، فغالبــًا مــا يكــون النظــر نــاقيباملســتويني املــادي والروحــي امل املعرفــة وســرعة التغــري يف كــال

والثقافــة الراســخة، ويكــون مــن الصــعب علــى املــرء أن يعــاود التفكــري  ،والقــيم ،حتــدياً لوضــع راهــن مســتقر شــكلته التقاليــد

والثقافـة الراسـخة، وكـل تفكـري بغـري ذلـك يعـد  ،والتقاليـد ،بذلك، بل غالباً ما تتشكل لدينا نزعـة محائيـة مفرطـة جتـاه القـيم

شـديدوا التعلـق مبـا يعرفـوه أن النـاس بطبيعـتهم  إىلويعود السبب يف ذلـك . عرض صاحبه للخطرخروجًا عن رأي اجلماعة يُ 

   .)216، 2002حسن، ( .يف حاضرهم

 مــا وهــذا اــاالت، خمتلــف يف القــرار اختــاذ وصــريورة الفكريــة البنيــة يف اً تغــري  أحــدث تمعاتنــا االتصــال وســائل غــزو إن

 التقليديـــة املؤسســـات عجـــز أمـــام الرتبويـــة، احملليـــة القـــيم ألنســـاق ثقـــايف اخـــرتاق يعتـــرب مـــا وهـــو. اإلنســـان صـــناعة يف ســـيغري

 فحاجــات عــام، بشــكل االجتماعيــة أفــراده حاجــات وتلبيــة للمجتمــع الثقــايف األمــن محايــة علــى واملدرســة األســرة يف املمثلــة

 ،اجلديــد العــامل عــن واحلــديث يتوافــق أصــبح مبــا ،الوطنيــة والثقافيــة اجلغرافيــة احلــدود خــارج نــتجتُ  باتــت ذاــا احمللــي اإلنســان

  ..انتماءاته كل من متحرر واحد كوين جمتمع يف املندرجنرتنت اإل ومواطن ،اجلديد العاملي اإلنسان وبالتايل
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  .)الصداقة نحو االتجاه تغيير في اإلنترنت دور( الصداقة نحو االتجاه: الثالث الفصل

  

  :تمهيد - 

تنتج طبيعة اإلنسان االجتماعية عالقات متنوعة وكثـرية بينـه وبـني بـين جنسـه ومـع الوجـود احملـيط بـه احلـي منـه واجلامـد 

مصــادفًة أو  هوبعضــها يفــرض عليــ ،هنهــا املســتمر؛ بعضــها خيضــع إلرادتــ؛ هــذه العالقــات منهــا العــابر ومنهــا املؤقــت ومأيضــاً 

حــدى هـذه العالقــات األكثــر والصـداقة إ. ومنهــا مـا حيكمهــا العقـل أو كالمهــا معــاً  ،؛ منهـا مــا حتكمـه املشــاعرهنتيجـة أفعالــ

 كمــا أــا.. ومعيشــياً  ،وحياتيــاً  ،ونفســياً  ،بــني بــين البشــر ملــا هلــا مــن دور يف تكامــل شخصــية اإلنســان اجتماعيــاً  ةً احتياجيــ

أي جتمــع بشــري طبيعــي وجــود عالقــات ضــرورية لتكامــل اتمــع البشــري ذاتــه؛ فمــن إحــدى األســس الــيت ينبغــي توفرهــا يف 

ومـع ذلـك فقـد تنشـأ عالقـات الصـداقة ضـمنه لتخفـف مـن ثقـل هـذا . الصداقة بني أفراده؛ وإال فهو جتمـع بشـري مصـطنع

.. أو مهمـا كـان ،العكـس مأ يبعـث علـى السـعادةاحمليط املصطنع أو لطبيعة اجلو الذي يفرضـه هـذا احملـيط؛ إن كـان جتمعـاً 

والنفسـي واالجتمـاعي لألفـراد، وهـي تعـويض  ،واحليـايت ،العالقـة تعتـرب ضـرورية للتنفـيس عـن الضـغط املعيشـيكما أن هـذه 

بــل العــاطفي؛ وقــد يكــون احلبيــب  ،لــيس بــاملعىن االجتمــاعي ســرةعــاطفي ضــروري؛ فالصــديق قــد حيــل حمــل أي فــرد يف األ

الــيت  املوضــوعاتقافــات واتمعــات؛ وكثــريٌة هــي إن كــان مــن اجلــنس املغــاير أو حــىت مــن اجلــنس نفســه يف بعــض الثأيضــاً 

وتفـــرتض الصـــحة االجتماعيـــة أن حيتـــوي اتمـــع .. وال ميكـــن أن تنـــاقش مـــع أحـــد غـــريهم ،األصـــدقاءميكـــن أن تطـــرح بـــني 

علــى االمتـدادات العائليــة وقــد  الطبيعـي علــى عالقـات الصــداقة؛ فهــي الوحيـدة بانتشــارها ضــمن اتمـع الــيت تتفـوق أحيانــاً 

بـل قـد  ،يف متاسـك اتمـع مثلهـا مثـل عالقـات القـرىب وتساهم متامـاً  ،عدى بقوا العالقات العاطفية احلميمة بني األحبةتت

اتمـع الـذي ال حيتـوى علـى  تـربويع .عتقاد بـأمر واحـدونالحظ ذلك يف اتمعات البشرية اليت تتجمع نتيجة اال ؛تتعداها
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جمتمــع مفــروض بــالقوة نتيجــة ظــروف متعــددة وهــي قســرية بشــكل عــام؛  ،الصــداقةة واجتماعيــة علــى غــرار عالقــات عاطفيــ

ومــن املؤكـد أن اســتمرارية االحتكـاك بــني .. وأمراضــًا اجتماعيـة وهــو غـري ســليم مطلقـاً  ،وأحقـاداً  ،هـذا اتمــع يولـد احتقانــاً 

األعــداء  فقــد يتحــول.. الصــداقة منهــا عالقــات اجتماعيــة إىلاً قــد تتطــور حــىت لــو كــانوا علــى خــالف ســيولد مشــاعر  هأفــراد

مـن و .. تشـاجرمها مـع بعـض خـارج السـجن وقد تكون أما حبسـا يف سـجن واحـد نتيجـة ،لظروف معينة أصدقاء تبعاً  إىل

قــد يتحولــوا إىل أعــداء  األصــدقاءوالعكــس صــحيح فكثــري مــن ". ال تاخــد رفيــق إال مــن بعــد قتلــة" ةشــائعال ةعاميــال األمثلــة

ال لشـــيء إال ألن الصـــديق يعـــرف كـــل خفايـــا صـــديقه حبكـــم طبيعـــة " ومـــن صـــديقك ألـــف مـــرةوأحـــذر مـــن عـــدوك مـــرة "

فكــان عارفــًا لنقــاط ضــعفه ومســتغًال هلــا إن .. الصــداقة ذاــا الــيت تفــرتض أن يعــرف كــل منهمــا عــن اآلخــر أدق تفاصــيله

ذاتـــه وحيتاجهـــا اتمـــع كمـــا املهـــم أن هـــذه العالقـــة ضـــرورية لتكامـــل اتمـــع البشـــري .. نشـــبت بينهمـــا عـــداوة أو خصـــومة

وهــــي مالزمــــة للجــــنس البشــــري ومــــن املــــرجح أنــــه ال ميكــــن أن تتوقــــف هــــذه .. حيتاجهــــا أفــــراده الســــتمراريتهم واســــتمراريته

أن الصـداقة مرافقـة للوجـود البشـري وتوجـد كمصـطلح منـذ وعلـى الـرغم مـن  .العالقات إال بـانقراض اجلـنس البشـري نفسـه

يف آليـة التواصـل  ال سـيماو  ،أن هناك الكثري من األمور اليت دخلت وغريت يف ماهية هذه العالقـةاخرتاع اللغة وستبقى إال 

واملواقــع االجتماعيــة  ،نرتنــتواإل ،واالتصــاالت ،فتســارع احليــاة بعــد الثــورة الصــناعية ومــن مث ثــورة املعلوماتيــة. األصــدقاءبــني 

ــــر  ..مــــؤخراً غــــريت كثــــرياً يف مفهــــوم الصــــديق التقليــــدي والصــــداقة  ،صــــديق الدردشــــة: زت مفــــاهيم جديــــدة منهــــاحيــــث ب

  .اخل.. والصديق السياسي والصداقة السياسية ،السايبريية
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  :مدخل سوسيولوجي لدراسة الصداقة: 1

 إىل للوصــول ومكانــاً  زمانــاً  اتمعــات بــني ويقــارن تفســرييًة؛ وصــفيةً  دراســةً  اإلنســانية اتمعــات االجتمــاع علــم يــدرس

 ؛علميــاً  حتلــيالً  هلــا واحمللــل االجتماعيــة للظــواهر سار الــد املوضــوعي العلــم أنــه يُعتــرب حيــث وتغريهــا؛ وتقــدمها تطورهــا قــوانني

 واملـدارس ،االجتماعيـة والنظريـة ،االجتمـاعي التغـري بدراسـة عـىنيُ  سوسـيولوجي مـاكرو: مسـتويني إىل االجتمـاع علم ويقسم

.. والثقافـــة االجتماعيـــة ،والتفاعـــل االجتمـــاعي ،العالقـــات االجتماعيـــةعـــىن بدراســـة وميكـــرو سوســـيولوجي يُ .. االجتماعيـــة

 مــن االجتماعيـة العالقـات وتعتـرب.. زمنيـة واحـدة أو خمتلفـة اتضـمن جمتمـع بعينـه أو مقارنتهـا بغريهـا مـن اتمعـات يف فــرت 

 الـيت النـاس بـني العالقـات وهـي سوسـيولوجي؛ امليكـروو  املـاكرو يهمسـتوي وفـق ويتناوهلـا االجتمـاع علـم ـا يعىن اليت اهرالظو 

 وجمموعــة فــرد أو ،وآخــر فــرد بــني يقــوم ســلوك بــدوره االجتمــاعي التفاعــلو  واالســتجابة؛ التفاعــل علــى تقــوم أن ــا يفــرتض

 وتـأثرهم اآلخـرينيف  األفـراد وتـأثري اسـتجابات إىل االجتمـاعي التفاعـل ويـؤدي خمتلفـة؛ اجتماعيـة مواقـف ضمن األفراد من

، بغـريهن لإلنسـال اتصـال كـي  هـة االجتماعيت لعالقافا حقيقي؛ التفاعل اعتبار ميكن ال االستجابات هذه دون ومن ؛م

 ،ةوالفنيـــ ،ةالثقافيـــت والعالقـــا والشـــراء، البيـــعت وعالقـــا ،ةوالوظيفـــ ،موالتعلـــي ،راجلـــواة كعالقـــ،  اليـــوميه بنشـــاطم يقـــو و وهـــ

 واالقتصـادية السياسـيةت النشـاطاي منـاحة كافـل  يشـمي الـذه واتسـاع اإلنسـاينط النشـا بتعـددد وتتعـد، وغريهـا ،والرياضية

 العالقـــة أو اجلـــوار عالقـــة كتحـــول أساســـية، عالقـــة إىل إحـــداها حتولـــتإذا  إال الروايـــة يفة ثانويـــت عالقـــاي وهـــ، والثقافيـــة

ــي عبــــد(ج زوا و أ ،بحــــو أ ،ةصــــداق إىل الوظيفيــــة  جلميــــع األول األســــاس هــــي االجتماعيــــة العالقــــاتإن  .)108 ،1986 ،املعطــ

 ،والعزلــة االتصــال :املقيــاس طــريف بــني حتصــر والــيت االجتماعيــة، املســافة قيــاس عــرب قياســها وميكــن االجتماعيــة؛ العمليــات

 االجتماعيــة التفــاعالت ومجيــع داألفــرا بــني الكائنــة العالقــات مجيــع االجتماعيــة العالقــات وتتضــمن ؛شــدما تتــدرج حيــث

 عـادةً  أكثـر أو شخصـني بـني ةالعالقـ هـيو  الشخصـية العالقـات تتـدرجو.. "سـلباً  أو إجيابـاً " أشـكاهلا كانـت مهمـا ةلاصاحل
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 ،املعتـادة العمـل عالقـات أو ،االجتمـاعي لتعـاطفا أو احلـب علـى تبـىن وقـد. دائمـة ةعالقـ إىل تصـل حـىت عـابرة عالقة من

 ،االجتماعيــــة املــــؤثرات ســــياق ضــــمن األشــــخاص بــــني العالقــــات وتتشــــكل .االجتماعيــــة العالقــــات مــــن آخــــر نــــوع أي أو

 تـنظمو . هلـا سـياقاً  كانت أياً  الزمالء توعالقا ،والزواج ،الصداقةو  ،العائليةو  ،ةياألسر  عالقاتال تعتربو  ..والبيئية ،والثقافية

 االجتماعيـــة العالقـــات تعتـــربو  الضـــمنية؛ أو املعلنـــة تبادلـــةامل اتتفاقيـــاال أو ،فاعـــر األ أو ،نيانو القـــ بواســـطة العالقـــات هــذه

 بـــني العالقـــات وتشـــتمل .بـــبعض بعضـــها األمـــم عالقـــات حـــىتو  بـــل ،ككـــل واتمـــع االجتماعيـــة اموعـــات بنـــاء أســـاس

 العالقـة طـريف أحـد يف تـؤثر أو تتغـري اليت األشياء معظم تعترب وهلذا .والتأثر والتأثري املتبادل االعتماد على عادة األشخاص

 علــى ًمركــزا الثنائيــة العالقــات يف نظريتــه بــراونرادكليــف  وضــع لقــد ).Berscheid ، 1983، 1–19(  اآلخــر الطــرف يف مــؤثرة

 التـــأثري ويتبـــادلون األشـــخاص، بـــني حتـــدث العالقـــات تلـــك نأ إىل ًامشـــري  والصـــغرية احملليـــة والبــــسيطة التقليديــــة اتمعــــات

ـــسهم تتـــــسق فهــي والتفاعــل ــــيةاأل بنيـــــةاأل تـــــأليف فـــــي وتــ ـــات كلــلت ساسـ  البنــاءيتكــون ف ).109 ،1986 ، املعطــي عبــد( اتمعــ

  :من هعند االجتماعي

 خــر،اآل نســانواإل نســاناإل بــني والـــصلة القرابـــة نســق فتؤلـف شخصــني بــني تقــوم الـيت االجتماعيــة العالقــات أمنــاط مجيـع .1

  .االقتصادية احلاجات ضـمان نتـاجاإل أجـل من معها تفاعله ثناءأ يف الطبيعة وبني وبينه

 اجلـنس وحبسـب االجتماعيـة، واملنزلــة املكانــة يف والتبـاين األدوار حبسـب االجتماعيـة والطبقات األفراد بني تفاوت وجود .2

   .العمل أصحاب بـني وامللكيـة ،والنفـوذ ،الـسلطة وحبسب ،اإلناثو  الذكور بني

 علــى وحتــويرات تعــديالت تظهــر ولكـــن الثوريـــة، التغيـــرات ألشــد تعــرض نوإ ثابتــاً  يبقــى االجتمــاعي البنــاء أن بــراون ويعتقــد

 تتمثـل االجتمـاعي البنـاء تؤلف اليت األساسية الوحدات بأن يؤكد أن أراد وبذلك .)111 ،1986 ، املعطي عبد( ونظمه عالقاته طبيعة

   .)Robertson ، 1977، 560( ومعلومـة حمـددة اجتماعيـة ومنزلـة مكانـة مـنهم كـل وميثل جتماعيةا ًأدوارا ميارسون الذين باألفراد
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 العالقــات تعتــرب حيــث .صــحيح بشــكل وفقــه تــدرس حــىت السوســيولوجي إطارهــا ضــمن الصــداقة عالقــة وضــع مت ومنــه

 الــــنفس وعلــــم ،االجتمــــاع علــــمك ؛ختصصــــات مــــن فيهــــا مبــــا اجتماعيــــة علــــوم عــــدةل موضــــوعاً  األشــــخاص بــــني االجتماعيــــة

 علـم فنشـأ املاضـي القـرن تسـعينيات يف االجتماعيـة العالقـات دراسـة وتطـورت. .اإلنسـان وعلم ،النفس وعلم ،االجتماعي

 الــروابط صـارت لـذلك وتبعـاً . موضـوعية بصـورة للهـاحيو  البيانـات علــى اسـتنتاجاته يبـين الـذي ،"العالقـات علـم" هـو جديـد

 وهــي" العالئقيــة النظريــة أو املدرســة" نشــأت حــىت األمــر واســتمر.. .الرياضــي االجتمــاع علــم حمــاور أحــد األشــخاص بــني

 ..والســـلوكية ،والوجدانيـــة ،النفســـية الدافعيـــة زاويـــةال مـــن الشخصـــية العالقـــات بتحليـــل عـــىنتُ  ،النفســـي التحليـــل يف مدرســـة

)Berscheid ، 1999، 260 -266(. ا على االجتماعي النفس علم منظور من للصداقة وينظرعالقة أ )اجتماعيـة -  نفـس(، 

واحلاضــــنة ..) االجتماعيــــة والثقافــــة ،االجتمــــاعي البنــــاء( واتمــــع) والــــذات ،الشخصــــية( الفــــرد بــــني تفاعــــل حصــــيلة وهــــي

 وتنطبــق عليهــا يف هــذا اإلطــار شــروط العالقــات الــنفس اجتماعيــة ذاــا وتطورهــا ..).والعمــل ،والســكن ،البيئــة(الطبيعيــة 

إىل منظـور علـم الـنفس مـا انتقلنـا إذا و  .نفسـها ووسـائلها ط قيـاس االجتاهـاتو كمـا وتنطبـق عليهـا شـر   ..الطبيعـي االرتقائي

 ،وضــــرورا وحاجتهــــا النفســــية ،واملكونــــات الوجدانيــــة والذهنيــــة ،واإلدراك ،والالدفعيــــةفــــإن الصــــداقة تنطلــــق مــــن الدافعيــــة 

   .وهي مدرسة يف التحليل النفسي"املدرسة العالئقية"بينما تقاس اليوم تبعاً ملدرسة تسمى .. وعملياا السلوكية

 املـاكرو املسـتويني وفـق كافـةُ  االجتماعيـة العالقـات شـأن شـأا السوسـيولوجي اإلطار ضمن الصداقة تدرس أن وميكن

 ،تفســريياً  االجتماعيــة الصــداقةعالقــة تــدرس  العامــةففــي املســتويات السوســيولوجية . الــذكر اآلنفــي سوســيولوجي وامليكــرو

وتبعـًا ملتغـريات  ،الثقافيـةو  جتماعيةاال الدراسةوفقاً لشروط  اصةبينما تدرس يف املستويات اخل.. ووظيفياً  ،وحتليلياً  ،ووصفياً 

 أنظمـةو  ديناميكيـة األشـخاص بـني العالقـات) George Levinger( ليفينجـر جـورج العـامل يعتـربو.. الدراسة الفرديـة

 وتتطــور تنمــو. .ايــةو  ،وحيــاة ،بدايــة هــافل ؛احليــة الكائنــات تشــبهو  ؛وجودهــا أثنــاءو  وجودهــا عنــد باســتمرار تتغــري حيويــة
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 وقــد .تنتهــي حــىت تتــدهور أو ،معــني مســتواً  عنــد تتوقــف أو ،ً عمقــا أكثــر العالقــة تصــبح أن إمــا مث بالتعــارف تبــدأ ًا؛تــدرجيي

 بـني العالقـات مـن أخـرى أنـواع علـى هسـحب متو  خمتلفني، جنسني من لبالغنيا عند الرومانسية العالقات لنمو منوذجاً  صّمم

  :مراحل مخس يف للعالقة الطبيعي التطور مير النموذج، هلذا اً وفقف. الصداقة ومنها األشخاص

 وغريهـا ،األوىل االنطباعـات علـى ويتوقـف فيزيقيـًا؛ اً وقرب ؛سابقة خربات ووجود مشرتكًا؛ موقفاً  ويتطلب :التعارف. 1

 ميكــنو  التاليــة، رحلــةللم يهيــئ وهــذا مســتمرة تفــاعالت حــدوث إىل لبعضــهما نيشخصــال اجنــذاب ؤدييــ قــدو  .العوامــل مــن

  .األفراد لظروف تبعاً  زمنياً  متغريٌ  أمرٌ  فهو مستمراً  يكون أن لتعارفل

ـــاء. 2  الصـــداقة إىل احلاجـــةك معينـــة عوامـــل تـــوافر وعنـــد. اآلخـــر ومراعـــاة الثقـــة بنـــاء يف األشـــخاص يبـــدأ حيـــث :البن

  .العالقة استمرارية يف ذلك ؤثريس فغالباً  ،واألهداف املشرتكة اخللفيةك التصفية وعوامل ،التوافق وجودو  ،احلميمة

 أو ،رومانسـيةال عالقـةال يف أو ،طويلـةال لصـداقةا يف تبادلـةامل تزامـاتلاإل تعاقـب العالقـة اسـتمرار حيكـم :االستمرار. 3

  . النسيب باالستقرار تتسمو  ةدامل هذه طول يف يؤثر ما هذا ..زواجال

 يكـون قـد. املشـكالت فيهـا تظهـر املتـدهورة العالقـات ولكـن ،العالقـات مجيـع يف حتميـة مرحلـة تعترب ال :التدهور. 4

 ضــعف مــن وعبنــ ترتافــق وقــد ،اإلفشــاء عمليــة تتوقــفو  التواصــل يرتاجــع عنــدها .الرضــا عــدم أو ،االســتياء أو ،امللــل نتيجــة

 حـــل جيـــادبإ كليهمـــا أو الطـــرفني أحـــد يقـــوم وقـــد ،العالقـــة ينهـــي ممـــا العالقـــة تـــدهور اســـتمرار نتيجـــة ذلـــك اخليانـــة أو الثقـــة

  .الثقة بناء وإعادة العالقة تكالشمل

 يف )الوفـــاة كحـــاالت( القســـري أو) الرتاضـــي( الطبيعـــي باالنقضـــاء تنتهـــي أن فإمـــا األخـــرية املرحلـــة وهـــي :نهـــاءاإل. 5

  .( Levinger, 1983, 359–315) التدهور نتيجة القسري باالنفصال أو ،السليمة العالقة حالة



 بـرزو .ةالشـبكات االجتماعيـ حتليـلومـن أمههـا 

 اللغـــــة وعلـــــم ،االجتمـــــاعي الـــــنفس وعلـــــم

 فكــرةال تعتــربو  .والتنظــيم ،يــةواملعلومات ،

 عــــام "بــــارنز ايــــه جــــي" احلــــديث مبفهومهــــا

 تســميات حتــت  االجتمــاع علمــاء يســتخدمها

 مـــن العديـــد ســاهم وقـــد. )والعــرق اجلـــنس

 مــن كونــةامل جتماعيــةاال بنيــةال االجتماعيــة

  رسم تخطيطي لشبكة اجتماعية 
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ومـن أمههـا سوسيولوجياً خطوط جديدة لدراسة العالقات االجتماعية 

وعلـــــم ،احلـــــديث االجتمـــــاع علـــــم يف رئـــــيس كأســـــلوب 

،واجلغرافيــا ،واالقتصــاد ،واالتصــاالت ،األحيــاء وعلــم

مبفهومهــــا اســــتخدمها مــــن وأول ؛فضفاضــــة ةاالجتماعيــــ لشــــبكة

يســتخدمها الــيت تلــكك العالقــات، مــن أمنــاط علــى للداللــة

اجلـــنس نوعكــال( االجتماعيـــة والفئـــات )واألســر القبائـــلك

االجتماعيــة الشــبكةب يقصـدو  .االجتماعيــة الشــبكات حتليــل منهجيــة

 طريــــق عــــن ةرتبطــــامل ؛"العقــــود" وتســــمى

 ،والــزواج ،القرابــةك الــرتابط، أنــواع

 ،واحلـب ،واملعـامالت ،واملصـاحل 

 االجتماعيـــة الشـــبكة حتليـــل ويقـــوم

 داخـــل الفاعلـــة الفرديـــة اجلهــاتو 

 العــــرض هــــذا. الفــــاعلني بــــني والعالقــــات

 ،هياكــل مــن يتكــونجــداً  معقــد 

 الشـــــــبكات مســـــــتويات أن علـــــــى

 الـدول، مسـتوى إىل لتصـل ةاألسر 

ـــــطر   وعمـــــل ،كالتاملشـــــ حـــــل قائ
 2شكل 

 

خطوط جديدة لدراسة العالقات االجتماعية  تلقد ظهر 

كأســـــلوب االجتماعيـــــة الشـــــبكات حتليـــــل

وعلــم ،األنثروبولوجيــاو  ،االجتمــاعي

لشــــبكةل أو الكالســــيكية القدميــــة

للداللــة منهجــي مصــطلحك 1954

ك( ددةاحملــ موعـــاتا: متعــددة

منهجيــة بتوســيع بعــدها العلمـاء

وتســــمى ،نظمــــاتامل أو فــــراداأل

أنــواع مــن نــوع مــن بــأكثر االتصــال

 ،اجلنسية العالقاتو  ،والصداقة

ويقـــوم ..واملعتقـــد ،املعرفـــةو  ،الكــرهو 

و  االجتماعيـــة العالقـــات عــرضب

والعالقــــات والــــروابط الشــــبكات،

معقــد بيــاين رســم شــكل علــى يبــدو

علـــــــى األكادمييـــــــة األحبـــــــاث ودلـــــــت

األسر  مستوى من تبدأ االجتماعية

طر  حتديـــــد يف حاســـــمٌ  دورٌ  وهلـــــا
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 هـــي الـــيت ؛الصـــداقةك املدروســـة العقـــود بـــني حمـــددة لعالقـــات خريطـــة وهـــي .أهـــدافهم حتقيـــق يف األفـــراد وجنـــاح ،املنظمـــات

 عليهــا حيصــل الــيت االجتماعيــة القيمــة أي االجتمــاعي املــال رأس لقيــاس اســتخدامها وميكــن ،االجتماعيــة الفــرد اتصــاالت

 ،النقــاط هــي العقــود حيــث جتماعيــة،اال اتشــبكلل ةختطيطيــ مو رســ يف عــرضوت. االجتماعيــة الشــبكة يف عضــويته مــن الفــرد

 الدراســات خالفــت كوــا مــن االجتماعيــةة الشــبك حتليــل قــوة تكمــن .)Freeman، 2006، 65 -77( .اخلطــوط هــي والــروابط

 العالقـــة عـــن النظـــر بغـــض ،الفرديـــة والفـــروق للفـــاعلني الفرديـــة املتغـــريات علـــى تعتمـــد الـــيت ؛التقليديـــة العلميـــة االجتماعيـــة

 أقـل الفرديـة فاملتغريات ،مغايرة نظر وجهة االجتماعي الشبكة حتليل يعطي بينما. غبية مأ ذكية ؛ودية غري مأ ودية أكانت

 مــن العديــد شــرح يف أفــادت املقاربــة هــذه أن حــىت .الشــبكة داخــل األخــرى اجلهــات وعالقــات األفــراد عالقــات مــن أمهيــة

 يفو  ،ييفالــوظ واألداء ،األعمــال جنــاحو  ،التوظيــف يف رئيســياً  دوراً  االجتماعيــة الشــبكات تــؤدي واليــوم .الطبيعيــة الظــواهر

التحليــل السوســيولوجي  يعتــرب .)Wasserman ,1994 ,12 -56( ..واالقتصــادية الرتوجييــة الســوق ومنافســات ،العمــل عالقــات

بينمـــــا تبقـــــى  .، وتكوـــــاوشـــــرحها ،وماهيتهـــــا ،تفاصـــــيل العالقـــــات االجتماعيـــــة للشـــــبكات االجتماعيـــــة طريقـــــة يف دراســـــة

ويقــوم التحليــل الشــبكي  .االجتماعيــة ضــمن شـروط تطورهــا الطبيعــي غــري خاضـعة لقيــاس الشــبكات االجتماعيـة العالقـات

مــن جهــة املشــرتكني يف الشــبكة ولــيس املالحظــني اخلــارجيني؛ بتمثيــل العالقــات الشخصــية داخــل الشــبكة لعالقــة الصــداقة 

تمـــل وكثافـــة الشـــبكة وهـــي حجـــم الصـــداقات احمل احلقيقـــني فيهـــا، األصـــدقاءوتقـــاس علـــى أســـاس حجـــم الشـــبكة أي عـــدد 

  .) Adams, 1994, 168(.. الشبكة أي آلية تشابك العقود بني أعضاء الشبكات ومظهرها أمناطو  تشكلها،

  

وقـع أول صـورة املأصـدر ما يدل على أن موقع فيس بوك قد دخل عامل حتليل الشبكات االجتماعيـة؛ فقـد  اليوم هناك

والشـبكات االجتماعيـة العامليـة الـيت تعتمـد  بواسـطته،التفاعل والتواصل االجتماعي احلاصل حجم ضوئية فضائية له، تبني 
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حتقيقاً هلدف املوقع األساسي وهو التواصـل واملشـاركة بـني . عليه؛ كخطوة أوىل لدراسة الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت

  .عاملياً  األصدقاء

 .موقعالالشبكات االجتماعية والتفاعل االجتماعي على ضوئية فضائية أصدرها موقع فيس بوك؛ تبين صورة  1 صورة
  Map-Facebook-11:المصدر

  

 االجتماعيــة العالقــات خبصــائص التقيــد وجــب سوســيولوجية؛ زاويــة مــن العالقــة هــذه تتنــاول احلاليــة الدراســة أن وطاملــا

 ختصــص مــن االجتاهـات أن املعلــوم ومــن ،الصـداقة اجتاهــات إىل يتطــرق املوضـوع ولكــون حتتهــا؛ الصـداقة عالقــة تنــدرج الـيت

 هــي باألســاس الصــداقة أن ال ســيما االجتمــاعي، الــنفس علــم ختصــص إطــار يف الــدخول وجــب ،االجتمــاعي الــنفس علــم

الــــيت ســــتعاجل حيــــدد خطــــوات الدراســــة اإلطــــار السوســــيولوجي  هــــذاذلــــك فــــإن وعلــــى الــــرغم مــــن  ،اجتماعيــــة نفــــس عالقــــة

  .الصداقة كعالقة اجتماعية وفق املراحل اخلمس لتطور العالقة الطبيعية اليت ذكرها جورج ليفينجر بواسطتها
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  :مفهوم الصداقة: 2

ادقة(و) الصــداَقة"(: خمتــار الصــحاح :فــي اللغــة والجمــع  ،)صــديقة(واألنثــى  ،)صــديق(والرجــل . الُمخالــة) المُصــ

تصــادقا فــي الحــديث وفــي : ".. لســان العــرب . )234، 1985الــرازي، (" ).صــديق(وقــد يقــال للجمــع والمؤنــث . أصــدقاء

واالشـتقاق مـن . )307، 1996ابـن منظـور، (.." الموّدة، والّصداقّة مصدر الّصديِق، واشتقاقه أنه َصَدَقه الموّدَة، والنصيحة

قــال أخــذ مــم أخــذ لفــظ الصــديق؟ : قلــت لألندلســي: "ويقــول أيب حيــان التوحيــدي .الصــدق فصــديقك مــن يصــدقك

رمـٌح صـّدٌق أي صـلٌب، وعلـى الـوجهين، : ومرة قال من الصّدق، ألنه يقال. بنظر من الصدق، وهو خالف الكذب

المـرأة وصـداقها وصـدقتها كلـه منتـزٌع مـن الصـدق  صـداقةو : عمل، قالإذا قال، ويكون صّدقًا إذا الصديق يصدق 

التوحيـدي، (" .والمصـدق، كـل هـذا متـواخٍ  ،متصـدق، والصـداقةوال ،والصّدق، وكذلك الصادق، والصـديق، والصـدوق

1880 ،94( .  

عالقـــة بـــين " :أن الصـــداقة إىليـــذهب معجـــم العلـــوم االجتماعيـــة  :فـــي التعريفـــات السوســـيولوجية والســـيكولوجية

لــخ، وهــي تتميــز بطابعهــا الشخصــي إ.. واالهتمامــات ،ووحــدة الميــول ،واأللفــة الروحيــة ،النــاس تقــوم علــى التعــاطف

خالفـــًا لعالقـــة القرابـــة، أو التضـــامن النـــابع مـــن (، والطـــوعي، واالنتقـــائي )عكـــس العالقـــات االقتصـــادية مـــثالً علـــى (

بينمــا جنــد دراســة  .)192، 1992ميرميوفــا، ( " .والمســتقر) خالفــًا لمجــرد األلفــة(والحميمــي ) جماعــة واحــدة إلــىاالنتمــاء 

- أنــه حبــد ذاتــه هــو عالقــة نفــسعلــى الــرغم مــن أخــرى تعــرف الصــداقة وتضــع مــن مكوناــا وأســس قيامهــا وجــود احلــب، 

 اإلنـاثو  ،للـذكور الـذكور صـداقة أي(الواحـد  الجـنس بـين أبنـاء الصـداقة نعـرف" :اجتماعيـة ُخمتلـٌف علـى تعريفهـا

مشـاعر الحـب والجاذبيـة المتبادلـة بـين شخصـين أو أكثـر، وتميزهـا  عالقة اجتماعية وثيقـة تقـوم علـى بأنها) لإلناث

، مــع األصــدقاءواالســتقرار، والتقــارب العمــري فــي معظــم الحــاالت بــين  ،الــدوام النســبي: عــدة خصــائص مــن بينهــا
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 ،والتفضـــيالت ،واالهتمامـــات ،والقـــدرات العقليـــة ،تـــوفر قـــدر مـــن التماثـــل بيـــنهم فيمـــا يتعلـــق بســـمات الشخصـــية

إليهـا،  المشـار المقومـات كـل تـوافر الصـداقة تعريف في يشترط وال ...والظروف االجتماعية ،والقيم ،واالتجاهات

لـو اسـتخدم الباحـث   كـان مـن األفضـلوهنـا  . )40، 1993أبو سريع، ( " أخرى إلى صداقة من أهميتها تتباين أن بل الشائع

كلمـة احملبــة بـدًال مــن احلـب، حيــث خيتلـف معناهــا مـن جمتمــع آلخـر كمــا ختتلـف أبعادهــا كممارسـة، فقــد ميتـد معــىن احلــب 

بينمـا جنـده عالقـة روحيـة صـرفة يف ثقافـات أخـرى، علمـًا أن الباحـث مل يكـن يعطـي تعريفـاً  ،إىل اجلنس يف بعض الثقافات

وهـــذا قصـــور واضـــح يف  ،علـــى الصـــداقة بـــني أبنـــاء اجلـــنس الواحـــدأيضـــًا بـــل يقتصـــر تعريفـــه  خاصـــًا مبجتمـــع حمـــدد؛ إجرائيـــاً 

 ســتخدم مصــطلح الصــداقة مبعــىنيُ  :حيــث يقــول الــرأيهــذا  إىلويــذهب جــوردان مارشــال . تعريــف الصــداقة كمفهــوم عــام

وتســتخدم للتنظــيم االجتمــاعي نكليزيــة؛ وهــي يف الثقافــات غــري األوروبيــة أوضــح، بــل فضــفاض يف اتمعــات الناطقــة باإل

أا ليسـت قرابيـة لكنهـا ختضـع لنـوع مـن االلتـزام والتبـادل، وتتـدرج مـن العالقـة املرضـية نسـبياً الـيت تتضـمن على الرغم من ف

وتنطلــق .. نشــاط أو موقــف مشــرتك واحــد كممارســة الرياضــة إىل العالقــات العميقــة الــيت تتضــمن نــوع مــن التبــادل املشــرتك

الصــــداقات  أمنــــاطواالرتباطــــات بــــني  ،اجتماعيــــة املنهجيــــة للصــــداقة مــــن تطــــور صــــداقات األطفــــال –س الدراســــات الــــنف

 .)870- 869، 2000مارشــال، ( ..وتتابعهــا أثنــاء الطفولــة، والقابليــة االجتماعيــة لــدى الكبــار مــع الرتكيــز علــى الفــروق الطبقيــة

الــيت تناوهلــا؛ وأشــار األســتاذ  واملوضــوعاتوتنــاول معجــم علــم االجتمــاع املعاصــر موضــوع الصــداقة مــن بــني املصــطلحات 

أن الطبقـة الوسـطى الدراسات األجنبية اليت عاجلت موضـوع الصـداقة وحبثـت فيـه؛ ودلـت علـى  إىلالدكتور معن خليل فيه 

ولــــيس القــــرىب، فالصــــداقة ختتلــــف طبقيــــاً وجنســــيًا؛ والصــــداقة يف القاطنــــة متجــــاورة يف املكــــان تقــــوم علــــى أســــاس الصــــداقة 

، 2000خليــل، ( ..أي تفاعــل مسـتمر خــارج اإلطــار االجتمـاعي.. الطبقـات الوســطى تنشـأ مــن مكـان العمــل أو النــادي مـثالً 

صـــناعية ومـــن الدراســـات السوســـيولوجية األجنبيـــة الـــيت تناولـــت موضـــوع الصـــداقة؛ والـــيت انطلقـــت مـــن اتمعـــات ال .)225
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والتكنولوجية اليت سادها التفكك االجتماعي، مما انعكس بشـكل واضـح علـى كـل املفـاهيم والعالقـات االجتماعيـة عنـدها 

 ,Bell, 1981(" عالقة اجتماعية حميمـة دائمـة تـتم بشـكل إرادي: "ومن بينها الصداقة؛ فمثًال يعرف بيل الصداقة بأـا

يــود ويتمنـــى أن يحســن الســلوك مـــع شــخص آخــر يـــؤمن بأهميــة تبــادل هـــذه شـــخص مــا :" ، ويعرفهــا رايســمان بــــــ)5

جيـب أن تنشـأ بـني شخصـني علـى فتعتـرب أن الصـداقة  يـاجرأمـا .. )Reisman, 1979, 108(" األحاسـيس والنوايـا الحسـنة

 صــدقاءاألعقــد قــانوين يــربم بــني  ومــن دونلــيس بينهمــا صــلة قرابــة، وهــي شــيء اختيــاري خيضــع للحريــة الشخصــية،  األقــل

  ).13، 2004، ياجر( ..فهي عالقة مشرتكة متبادلة

أن العــرب مل يضــعوا تعريفــاً اصــطالحيًا للصــداقة كــوم اكتفــوا بــاملعىن اللغــوي الــدكتور أمحــد علــي اــدوب  يــرىبينمــا 

يتجــاوز حيــث وجــدوا فيــه كفايــة وداللــة؛ بينمــا دلــت اآلثــار األدبيــة الــيت خلفوهــا علــى وجــود مفهــوم اصــطالحي للصــداقة 

املعىن اللغوي للكلمة، وهو يزيد على تعريف الغرب هلا حيث بينـوا الفـروق بـني الصـداقة وغريهـا مـن العالقـات االجتماعيـة 

تعريـف الصـداقة  إىلوذهـب  .واحلـب ،والعالقـة ،والزمالـة ،واملعرفـة ،واحلمـيم ،الودية، وذلك نتيجـة غـىن اللغـة العربيـة كاخللـة

علـى هـذا التعريـف مـن ضـافة أن اإلويضـيف  ،"ضـرورية لإلنسـان قوامهـا الصـدق فـي كـل شـيءعالقـة اجتماعيـة : "بأا

هناك شبه إجمـاع علـى أن ": ، وكان الدكتور أسامة أبو سريع قد قال)20، 2001ادوب، (.. ضرب الزيادة اليت ال داعي هلا

معينــة أو مصــالح تحقــق لــذات اإلنســان الصــداقة عالقــة ورابطــة وثيقــة تقــوم بــين األفــراد يمكــن أن تبنــى علــى حاجــة 

أــا  وال ســيماوهنــا جنــد التنــاقض بــني التعريفــات  ).24، 1993أبــو ســريع، (" مكاســب معينــة ســواء أكانــت معنويــة أو ماديــة

ة مـــدو  ،واالجنـــذاب ،واملصـــادفة ،أغفلـــت املنشـــأ الـــالإرادي للصـــداقة والقـــائم علـــى عمليـــة التجـــاور املكـــاين بالدرجـــة األوىل

ومــن مث وبعــد نشــوء العالقــة ميكــن الــتحكم باســتمراريتها وعمقهــا مبعــىن أــا تصــبح إراديــة .. ختبــارالكافيــة لال االحتكــاك

مث إن التعريفــات الســـابقة .. وخاضــعة للظــروف وطبيعــة العالقــات االجتماعيــة الســائدة وحــىت اخلــربات والتجــارب املشــرتكة



 - 100 - 

 

نفـي املصـلحة عنهـا، فعلـى تأن الدراسـة ال على الرغم من قة؛ وبعضها تنفيها عن الصدا ،بعضها تضيف املصلحة للتعريف

ن الصــــداقة هــــي حاجــــة وضــــرورة لالجتمــــاع البشــــري، والتكامــــل النفســــي إحيــــث  ،هنــــاك مصــــلحة نفســــية موجــــودة األقــــل

وســتؤجل الدراســة تقــدمي تعريــف خــاص ــا للصــداقة ريثمــا تســتكمل مناقشــة عالقــة الصــداقة وفــق  .للشخصــية اإلنســانية

  .املخطط الذي وضعته

  

  :تكون الصداقة: 3

تليهـا تصـحيحات .. اجتماعيـة الطبيعيـة الـيت تنشـئ بالتـدريج مـن انطبـاع أول ومقـدمات-على عادة معظم العالقات الـنفس

فـــإن الصـــداقة تنشـــئ بالتـــدريج وهلـــا .. أو إلغـــاء ومـــا شـــابه ،أو رفـــض وجتاهـــل ،وَتَكّيـــف وَتْكّيـــف ،للمتناقضـــات ذاتيـــاً واجتماعيـــاً 

.. واألســـرار ،واخلـــربات ،والوضـــوح باألفكـــار واآلراء ،واملصـــارحة ،أســـس تبـــىن عليهـــا؛ كـــالفهم العميـــق املتبـــادلودوافـــع و  مقومـــات

ن الصـداقة تنطلـق مـن العامـل األول وهـو املكـان املناسـب للقـاء وتساهم عوامل متعددة يف تكـوي ..والنصح ،واملساعدة ،والتعاون

.. والعمــل ،واملكتبــة ،والنــادي ،واجلامعــة ،مث زمــالء املدرســة ،وجــريان األقــاربومــا يضــم مــن  ،والتعــارف فتبــدأ مــن احلــي والســكن

وهـو الوقـت الكـايف والـالزم للتواصـل فر العامـل الثـاين احيث جيب على املكان أن يتيح االختالط الدائم والتواصل املريح؛ ومـع تـو 

لكـن مــا ميكـن لـه أن حيكـم اســتمرارية هـذه العالقـة والتقــارب بـني هـذان الشخصــان ال  هـا؛اختبار تنضـج العالقـة ويــتم  ،والتعـارف

  .. هذا وذاك هي النقطة اجلوهرية اليت حياول الباحثون واألخصائيون الوصول إليها ومعرفتها

إرتقاء الصـداقة منـذ  لدراسة بتحديد بعض النقاط الرئيسة اليت َتّسمصداقة وتطورها ستقوم اوحىت نتمكن من تعقب نشوء ال

حيــث تبــني أن  .والـيت تســعى الدراســة إىل تبياــاوبالتــايل وصــوهلا إىل الصــيغة األكمــل  ،وحــىت ســن الرشـد ،مرحلـة الطفولــة املبكــرة

  .احلضانة يتم منذ األصدقاءالسلوك الضروري األساسي الكتساب 
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  :يف مرحلة الطفولة. 1

وتبـــدأ قـــدرة الطفـــل يف عقـــد العالقـــات  .، وطواعيتهـــاوثباـــا ،وتغايرهـــا ،يـــرى ســـويف أن الصـــداقة ترتقـــي بازديـــاد اســـتقرارها

ويرتقــي فيهـــا اللعــب مــن الفرديــة واالتصـــاالت  و األقـــران املتمــاثلني يف العمــر،ويكــون اجتاههــا حنــ ،االجتماعيــة مــن الســنة الرابعـــة

  .)209، 1960سويف، ( ..السطحية إىل املشاركة حىت يبلغ سن الثامنة

ويســتجيبون لصــراخ األطفــال اآلخــرين؛ وبعــدها  ،منــذ األشــهر األوىل لألطفــال يبــدون اهتمامــاً حبركــات غــريهم مــن الرضــع. أ

  .. اللعب عربيتقبلون أي شخص كرفيق لعب فيتفاعلوا معهم ويكتشفوهم كما لو أم يكتشفوا األشياء 

يف اية العام األول تقدم الصداقة لـديهم وظيفـة معينـة فتسـهم يف فصـل الطفـل تـدرجيياً عـن أمهـام جسـمياً وعاطفيـاً؛ . ب

  .رتباط بغريهم من األطفالفيمكن هلم اال

كانــت بــني جنســني خمتلفــني عنهــا يف نفــس اجلــنس وهــي أكثــر عاطفيــة إذا  يف عمــر العــامني تتميــز بكوــا أقــل منافســة . ج

  .ومحيمية

ا يف الفرتة املمتدة بني السنتني والثالثة تبني أن املنافسة تزداد عند الطفل مع أقرانه كلمـا كانـت عالقتـه بأمـه أكثـر اسـتقرار . د

   .)66 -65، 2006، ياجر(.. وأماناً 

 آخـر بشـكل واضـح، أمـا طفـل مـع تنـافس أو تعـاون عالقة أن يعقد يستطيع ل الالثالثة من عمر الطفل السنة يف أواخر. ه

   .وسطحية عابرة اتصاالت وهي جبوارهم االنفرادي اللعب من ضرباً  تتعدى كوا فال م اتصاالته

 مجاعـات تكـوين بواسـطةالعمـر  املمـاثلني لـه يف الغربـاء مـع األطفـال قدرتـه علـى عقـد عالقـاتتظهـر منـذ سـن الرابعـة . و

   .األقران اللعب مع

  .إرضائهم لكسب ثقتهم وحماوالً  ،لتوجيهام ويبقى متقبالً  الراشدين عن الطفل استقالل دادمع تقدم العمر يز . ز
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 الطفـل اعتمـاد ويـزداد ،الطفل خيال يف األعلىاملثل  هو املدرس أو األب األبطال؛ ويكون ظاهرة عبادة الثامنة تبدأ يف. ح

 الكالم الكالم، واعتماد اللعب على طريق عن األصدقاء مع خالفاته كثرة أسئلته وحل عرب ذلك اللغوي، ويظهر النشاط على

  .)66، 1993أبو سريع، ( بشكل ملحوظ

اتســاع العــامل االجتمــاعي والنمــو املعــريف، بــني الــذات واآلخــر، و ويرتافــق منــو الصــداقة بــني األطفــال بنمــو الشخصــية والتمييــز 

  .)132-130، 2012القادري، (.. والتبادل مع األطفال اآلخرين، ومنو املشاعر الوجدانية

 :يف مرحلة املراهقة. 2

 االرتقــاء يتتبــعو . )270، 1960ســويف، ( ..تنعقــد بســهولة وتنحــل بســهولةيعتقــد ســويف أن الصــداقات يف فــرتة املراهقــة املبكــرة 

  :للمراهق االجتماعي

أصـبح  أنـه علـى نفسـه املراهـق يـدرك الشخصـية واجلسـم، إذ يف تغـري مـن يصـاحبها ومـا الفرديـة نتيجـة البلـوغ قطـب ينمـو. أ

نفـس  يف وبيـنهم، ويلجـأ إىل أصـدقائه الـذين هـم بينه الصراع الراشدين، فينشأ من به املعاملة اجلديرة يلقى أنامرأة دون  أو رجالً 

  .)68-67، 1993أبو سريع، ( توتراته وخفض فهمه على القادرون فهم ،مرحلته

نــه مــن إوتســتمر حيــث  ،الشخصــية يف فــرتة املراهقــة املبكــرة األصــدقاءتظهــر الصــداقة الــيت تتنــاول أدق تفاصــيل حيــاة  .ب

وألن حيـاة املراهـق االجتماعيـة ؛ )49، 2001اـدوب، ( ..املفروض توفر حد أدىن من القدرة على فهم مشاعر وأفكار الطرف اآلخر

لسـابقة ومتايزاً من حياة الطفولة املتقدمـة، يبـدأ املراهـق باختيـار أصـدقائه بـادراك أعمـق مـن املرحلـة ا ،ً وتباينا ،ً ومشوال ،أكثر اتساعاً 

  .)312-311، 1975السيد، ( وتصبح الصداقة أمنت

 التصـورات وعالقتـه ـم؛ وترتقـي لديـه وبني اآلخرين فينتقد نفسه بينه للفروق عنده فيتنبه االجتماعية قطب بينما ينمو. ج

 متباينـة بـدرجات صـداقاته واالسـتقرار، وتتميـز ،والشـدة ،العمـق للسلوك، فيسـعى حنـو االجتماعي الطابع األخالقية، ويربز لديه
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فـاملراهقون علـى عكـس األطفـال مـن  .لـه اجلماعـة رفـض مـن خوفـه يف وتظهـر ،النفسي مرتافقـة حبساسـيته االجتماعيـة القرب من

بل هم على استعداد لتعديل سلوكهم وأنفسهم إلرضـاء الصـديق واحلفـاظ علـى  ،حيث قبول اآلخر على سجيته وسلوكه العفوي

  .)73-68، 1993أبو سريع، ( عالقتهم به

 وال أهــداف بــه تقــوم مــنظم عمــل لهــا فلــيس" :االجتمــاعيل مســتويات التكامــى ع ذلــك ال تعتــرب هــذه العالقــات أعلــومــ

 الشخصـية، ويضـاف واالهتمامـات األسـرار عـن مجـرد الحـديث فـي الصـداقة مضـمون لـألدوار، ويتمركـز وتقسيم محددة

 تنتهـــي األساســـي فيهـــا، كمـــا الـــدور والتشـــابهي المكـــانر التجـــاو  ويلعـــبة بســـهول عالقـــات المـــراهقين تنشـــأ أن ذلـــك إلـــى

  ).68-67، 1993أبو سريع، ( ".أيضا نفسها بالسهولة العالقات

  :الرشد مرحلة يف. 3

مـل املـنظم؛ ممـا يسـمح عـن طريـق الع الشـعور ـدف موحـد والسـعي لتحقيقـهتقوم الصداقة يف فرتة الرشد علـى  يقول سويف

هـا علـى أسـاس النشـاط وامليـول؛ مـا وتتشـكل مبعظم. حنـو التكامـل االجتمـاعيوكلـه للسـعي  ،والشعور باإلنتماء اتماملهبتقسيم 

  .)272، 1960سويف، ( ، واستمراراً وتغايراً  ،ً ووضوحا ،ً وعمقا ،ً جيعلها أكثر استقرارا

 .األصـدقاءاجتماعيـة مـع  تفـاعالت يف بـاالخنراطتسمح هلـم  النفسية اليت والطاقة ،واملوارد ،الوقت لدى األشخاص يتوفر. أ

  .اجتماعية مع أقرام مقارنات عقد يف برغبتهم يرتافق ذلك

 إجنـاب تلـك املقارانـات، وبعـد إىلامليـل  متعـددة فيـنخفض واجتماعيـة نفسـية حاجـات الراشـدون يشـبع بعـد الـزواج. ب

أبـو سـريع، ( .األصـدقاءب اللقـاء فـرص مـن وحيـدقـت، والو  فـائض الطاقـة مـن خيفـض جديـدة ممـا علـيهم مسـؤوليات تلقـى األطفـال

1993 ،72- 73(.  

 .)272، 1960سويف، (.. جناز املهين وحتقيق الذاتقيمة الصداقة نتيجة الرغبة يف اإلتنخفض ) 40 - 30(بني سن . ج
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وهـي الصـداقة يف فـرتة سـن الرشـد؛ والـيت تعتـرب الصـيغة األمثـل  ،نهـايّ العمرية اليت تـود الدراسـة أن تبُـ  دةإىل هنا ميكن حتديد امل

يتـيح االخـتالط الـدائم والتواصـل  الـذياملكـان املناسـب للقـاء والتعـارف العنصـريني األوليـني ومهـا  وبعد حتديد.. واألكمل للعالقة

 ،واالهتمامـــــات ،وامليـــــول ،االجتاهـــــاتو  ،الرغبـــــةجنـــــد أن  ؛لنضـــــج العالقـــــةتعـــــارف املـــــريح؛ والوقـــــت الكـــــايف والـــــالزم للتواصـــــل وال

والنشــــاطات املشــــرتكة؛ أو حــــىت التقــــاء املصــــاحل الفرديــــة أو املشــــرتكة وغريهــــا مــــن الشــــروط الــــيت حتكــــم الصــــداقة والتجــــاذب بــــني 

، واالقتصـادي، والتجـاذب بـني األشـخاص معرفيـاً ووجـدانياً، والتقـارب العمـري ،والثقـايف ،، كما أن التوافـق االجتمـاعياألصدقاء

، واللـــومالعتـــاب  اعتـــدالو وتشـــاركها،  ،واألنشـــطة ،والصـــدق، وتشـــابه االهتمامـــات ،واإلعجـــاب املتبـــادل ،وااللتـــزام ،واإلخـــالص

وضــع شـــروط  إىلويــذهب رأي  .كلهــا تســاهم يف تكـــون الصــداقة.. والرتيــث يف اختيــار الصــديق والطواعيــة والرتاضـــي بالصــداقة

  :جيب توافرها حىت تقوم الصداقة باملعىن الصحيح؛ وهي

  .واملعين ا هنا اال احليوي الذي حنيا به: االشرتاك يف البيئة.   أ

  .وميكن أن تكون أهدافاً معرفية أو مصلحية: األهداف املشرتكة. ب

  .بالزمالة مث الصداقةفاالشرتاك يف املصاحل يكرس اإلحساس : االشرتاك يف املصلحة.  ج

  .ألن الصداقة تقوم على التفاعل املستمر بني الطرفني: القرب املكاين.   د

وهـو احلـد األدىن حلـدوث التفاعـل علـى املسـتوى الشخصـي علـى أن يكـون إدراكـاً متبـادًال ليقـوم عليـه : اإلدراك والـوعي.  هـ

  .)61 -53، 2001ادوب، ( االتصال والتفاهم

ورغبـــة الفـــرد يف  ،والســـعي لطلـــب النصـــيحة واإلفـــادة منهـــا ،واالســـتعداد للمعاونـــة ،وامليـــول املشـــرتكة ،الزمالـــةيـــاجر أن  وتعتـــرب

  . )104-102، 1962مننجر، (أيضاً  من العوامل اليت تساعد يف تكوين الصداقة التقدم الشخصي
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بـل تـراهن علـى مسـتوى نضـج  ،اعتبار هذه الشـروط كفيلـة بتحقيـق سـالمة العالقـة إىلأن الدراسة ال تذهب على الرغم من 

فكثـري . ضـيف إليهـا تقـارب اخلـربات االجتماعيـةتو  ،وانفعاليـاً  ،ووجـدانياً  ،ومعرفيـاً  ،وأخالقياً  ،وسلوكياً  ،وتقارم مكانياً  األصدقاء

ألخـرية خالفـت الشـروط السـابقة وصـارت حمكومـة مبـا ذُكـر، من عالقـات الصـداقة وخصوصـاً بعـد الثـورات املعرفيـة والتكنولوجيـة ا

واحلـديث  ،ن الصـداقة مـن املصـارحةوال بـد يف تكـوّ . أيضـاً أخرى  إىلولكل مرحلة عمرية شروطها اخلاصة ا وقد ختتلف من ثلة 

 ،والســـعادة ،والكـــره ،واألمـــور املتعلقـــة باحلـــب ،واألهـــواء ،والرغبـــات ،وعـــن املشـــاعر ،عائليـــةأســـرية، و و  ،شخصـــية وعاتضـــيف مو 

  ..والدراسة وغريها ،واحلديث يف أمور الوظيفة ،واآلمال ،والطموح ،والضيق ،واحلزن

والـــيت تبـــدأ بالعوامـــل الذاتيـــة مـــن انفتـــاح وحضـــور  ،عـــن خطـــوات ال بـــد منهـــا يف تكـــون الصـــداقة ونشـــوئها يـــاجروتتحـــدث 

التفاعــل الــذي جيــب أن يتجــاوز حــدود التفاعــل األول النــاتج عــن واجتماعيــة واحملاولــة وبعــدها التجربــة املشــرتكة؛ مث توســيع نطــاق 

ســـنوات؛  3درجـــة الصـــداقة مـــن درجـــة املعـــارف  إىلوتقـــول يلـــزم للوصـــول  .التجربــة املشـــرتكة األوىل؛ ويتوقـــف ذلـــك علـــى الوقـــت

ومـــن الشــروط الذاتيـــة  .)37، 35، 2006، يــاجر(.. أو إائهــا ،أو االرتقــاء ـــا ،حيــث يــتم حتديـــد الرغبــة والشــعور يف جتميـــد العالقــة

والثقـة  ،والتميـز يف بعـض النـواحي الـيت جتـذب النـاس ،والشخصية االجتماعيـة ،االنفتاحالواجب توافرها يف الفرد ليتقبله اآلخرون 

املتبادلـة تشـبع واجلاذبيـة  )اإلفصـاح والتعبـري  (فقبول وتقدير الذات واإلفشاء  ،أو شاعراً بالنقص ً، وأن ال يكون خجوال ،بالنفس

علــى أن اجلاذبيــة بــرأي ســعد جــالل تتوقــف ؛ )15، 1995البـاكر، ( العالقــة بــني األفــراد وتســاهم يف حتقيــق االتصــال املطلــوب وتنميهــا

؛ مبعــىن أن اجلاذبيــة هــي مــدى إمكانيــة حــدوث اتصــال بــني األفــراد )209، 1984جــالل، ( ..علــى عــدة عوامــل منهــا التقــارب املكــاين

أبـو وهنـاك مـن خيـالف هـذا التفسـري فيقـول  ،التقـرب منـه إىلم بأـا سـحر شـخص مـا يـؤثر بـاآلخرين ويـدفعهم عكس ما قد يفهـ

 عنـه أحـد يعبـر الـذي الحـب درجـة إلـى لإلشـارة النفسـية البحـوث مـن كبيـر فـي عـدد التجـاذب مفهـوم اسـتخدم": سـريع

 بصـفة اللمجا هـذا فـي البحـث وطـرق تتركـز موضـوعات.. .مـرة ألول عنـه يسمع أو يقابله آخر شخص نحو األشخاص
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 ما شخصا تجعل التي الخصائص باستكشاف والعناية شخصين أو أكثر بين الحب مقدمات تفسير محاولة على رئيسية

 الجمـال متضـمنة الجاذبية البدنية: بين األشخاص بالتجاذب عالقاتها درست التي المتغيرات أبرز ومن .لآلخرين جذابا

اجلمـال ف الـرأيالـدكتورة ليلـى داود هـذا  ؤكـدتو  .)36، 1993أبو سـريع، ( ".الشخصية وسمات تماثل االتجاهاتأيضاً والوسامة، و 

وال ســيما بالنســبة للجــنس اآلخــر حــىت أــا عوامــل مــؤثرة يف اإلدراك والتحيــز  ،واجلاذبيــة اجلســمية هلــا أثرهــا يف جــذب األشــخاص

مـع أن  ،وعلـى التوافـق باالحتياجـات ،والصـدق ،واإلخـالص ،بل وأحياناً تفضـل علـى الـذكاء ،باآلراء واالنطباعات عن اآلخرين

وعلــى  .وتتجاهــل اجلمــال ،والصـدق ،واإلخــالص ،الـبعض ينجــذب للعامــل اجلسـمي وهــو يعــرب عـن قــيم تفضــيلية أخـرى كالــذكاء

من اجلاذبية أو تنقصها، ويشري إليهـا نيوكمـب أمهية االجنذاب إال أن التفاعل االجتماعي يدخل عوامل أخرى قد تزيد الرغم من 

؛ )77-76، 2005داود، ( ..وتكــافؤ احلاجيــات ،واالجتاهــات ،والقــيم ،وتشــابه خصــائص الشخصــية ،بأــا أربعــة هــي القــرب املكــاين

؛ وتعتــرب مــن عمليـــات التطــور الشــامل الطـــارئ علــى الشخصـــية األصـــدقاءوتكــوين الصــداقات هـــي آليــة يــتم تعلمهـــا الكتســاب 

اإلنســانية وكياــا العــام الــذي ال حيــدث بــني يــوم وليلــة؛ فالنجــاح يف معاملــة اآلخــرين تتوقــف علــى الطريقــة املتبعــة وأي نــوع مــن 

أن الصـداقة ليسـت أمـراً وليـد اإلرادة وحـدها كمـا ورد علـى الـرغم مـن . )67-66، 1962مننجـر، ( الناس هو هذا املقـدم علـى التعامـل

فر يف اهنــا عــامًال ثانويــاً شــأا شــأن احلــب حــني يســأل فــالن مــن النــاس مــا الصــفات الــيت ترغــب أن تتــو ســابقاً فقــد تعتــرب اإلرادة 

والصــداقة  . بــل قــد تنــاقض مــا أورده ،ولكــن جنــده وقــد أحــب أخــرى ال متــت ملــا حــدثنا عنــه بصــلة ،فيجيــب مبــا يهــوى احلبيــب؟

والدراســات الــيت  ،والشــروط ،قــات الــيت ختــالف كــل النصــائحكــذلك األمــر مــن األمــور الــيت ال ميكــن التنبــؤ ــا؛ فكثــرية هــي العال

عــــاملي املكــــان والزمــــان جنــــد أن عامــــل  دَ ّعــــبَـ فَـ  .ومقــــاييس صــــحتها ،واحملافظــــة عليهــــا ،وضــــعت إلدراك ماهيــــة قيــــام هــــذه العالقــــة

 ،ومتنوعــــة ،وشخصـــي خيضــــع إىل شـــروط متعـــددة ،ونســـيب ي،االجنـــذاب هـــو الــــذي حيكـــم العالقـــة وهــــذا العامـــل مفهـــوم مطــــاط

ويضـيف أبـو سـريع يف . أيضـاً ن الفـروق الفرديـة تـدخل ـا إ اعتبـاربـل ميكـن  ،وال ميكن حصـرها وختتلـف مـن فـرد آلخـر ،ومتباينة
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 الجاذبية من أدنى حد دون فمن, لدراسة الصداقة المنطقية البداية بأنه يمثل" : بني األشخاص التجاذبوقت الحق عن 

 المحـددة عـن المتغيـرات الكشـف اسـتهدفت التـي المبكرة البحوث. شخصين أو أكثربين  صداقة قيام تصور ال يمكن

الشـخص،  خـارج تقـع التـي الخصـائص بهـا الثانويـة للتجـاذب، ويقصـد العناصـر علـى ركـزت قد بين األشخاص للتجاذب

 بتـأثير االهتمـام تاليـة بـدأ مراحـل بـين األشـخاص، وفـي والتفاعـل االتصـال فـرص التقـارب المكـاني، وتـوافر بينهـا ومـن

  .)57، 1993أبو سريع، (  ."بين األشخاص التجاذب في الشخصية العوامل

 أكثـر بـين شخصـين أو الصـداقة عالقـة ومراحـل نمـو وتوثـق مالمـح: "ويلخـص أبـو سـريع مراحـل تكـون الصـداقة بقولـه

وهـذا . )81، 1993أبـو سـريع، (" والمـودة الصـداقة درجـات أعمـق وصوال إلى السطحي والتفاعل التجاذب ثم التعارف تبدأ من

أنــه ال ميكــن متامــاً حتديــد هــذه الرتاتبيــة كمــا ذكرهــا أبــو علــى الــرغم مــن  إىل حــد مــا هــو مــا يتوافــق مــع رأي الدراســة احلاليــة الــرأي

 الــرأيبــل ودافعــاً لــه كمــا حيصــل عــادًة بــني زمــالء اجلامعــة؛ وميكــن تــدعيم هــذا  ،ســريع فقــد يكــون التجــاذب ســابقاً علــى التعــارف

كمــا ميكــن أن يســبق التفاعــل الســطحي عليهمــا  . الوســامة ال ســيمابنتــائج الدراســات الســابقة الــيت حتــدثت عــن دور التجــاذب و 

وهنـا ميكـن  ،مث بعـدها حيصـل التعـارف ،ويكمـال مترينهمـا ،العباً آخـر العبٌ  كما حيدث يف األندية الرياضية عادًة حيث يساعد

الرتاتبيـة حسـب هـذه وسـتبني الدراسـة العوامـل املـؤثرة يف تشـكل الصـداقة أي الـدخول يف التفاصـيل تبيـان  عـربجتاوز هذه الرتاتبية 

  .تطور العالقات االجتماعية الحقاً 

  

 ت موضـــوع الصـــداقة وناقشـــت مراحلهـــايف ختـــام هـــذه الفقـــرة ينبغـــي اإلشـــارة إىل إحـــدى أهـــم الدراســـات العربيـــة الـــيت عاجلـــ

ومرحلـة  ،ومرحلـة الصـيانة ،مرحلـة التشـكل :متـر يف ثـالث مراحـلا فإـ التكـاملي يف دراسـة الصـداقة، وبليسنر حسب إطار آدمز

  ).Adams  ،1994 ،169(.. احلل
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  : مرحلة التشكل. 1

ويتوقـــف علـــى الكفـــاءة االجتماعيـــة يف التوصـــيل : وجـــود مســـتوى مـــن التفاعـــل األصـــلي يف موقـــف مشـــرتك. أ: وهلـــا شـــروط

النفـاذ خـالل مسـتويات . ج.. الرغبة املتبادلة للدخول يف عالقة صداقة وثباا. ب.. املشرتك كالقرب املكاينوالتفاعل، واملوقف 

مث الكشـف عـن  ،واأللفـة ،واإلفشـاء ،مث املصـارحة ،مث االستكشـاف ،وهلا مراحل تبدأ بـالتكيف مـع الظـروف: الصداقة مع الزمن

.. ة الزمنيـــة نفســـها يف كـــل العالقـــاتاملراحـــل ليســـت ملزمـــة بالنفـــاذ واملـــد علـــى أن هـــذه .نـــاطق العامـــة واخلاصـــة يف الشخصـــيةامل

وترتافـــق هـــذه املرحلـــة . ، والتمـــايزواحملسوســـة ،واملرئيـــة ،هلـــا خصائصـــها كاخلصوصـــية: التبـــادل الـــودي للمـــدعمات االجتماعيـــة.د

 ،واإلحســاس باأللفــة النفســية ،وإرضــائه ،واالســتجابة التلقائيــة لرغباتــه ،بتغــريات طارئــة علــى العالقــة تتمثــل يف التوحــد بالصــديق

  .. واالعتماد املتبادل ،وتعميق اإللتزام

  : مرحلة الصيانة. 2

وحتكمهــا عمليــة تقيــيم لألصــدقاء وفــق  ذهــا ووصــوهلا إىل أعلــى مســتوياا،وحــىت نفاترافــق هــذه املرحلــة الصــداقة مــن بــدايتها 

ضــمن وبنـاء علــى ذلــك و. احلاليــة، ومعيـار تقــومي االلتــزام وتوقعاــا ،معـايري تتــأثر بالتنشــئة االجتماعيـة واملقارنــة، واخلــربات السـابقة

ا مبعـزل عـن ربطهـا هميكن اعتبار الصيانة عملية مرافقـة للصـداقة أكثـر منهـا مرحلـة؛ فـال ميكـن عزهلـا ودراسـتهذا اإلطار التكاملي 

  .وبالتايل وجبت الصيانة الدائمة ،فالصداقة عالقة تتميز باالستقرار النسيب وليست مرحلة ثابتة .بنشوء الصداقة

وطرائـــق لصـــيانة الصـــداقة يف حـــاالت االســـتقرار كاإلشـــارات اللفظيـــة وغـــري اللفظيـــة اإلجيابيـــة؛ وإعطائهـــا  أســـاليبوترافقهـــا 

وطرائـق كطريقـة املسـاومة  أسـاليبويف حـاالت اخلـالف ترافقهـا  .شاركة الوجدانيـة؛ ودعـم الصـداقةاألولوية يف الوقت واجلهد؛ وامل

جهـة اللطيفـة واملباشـرة؛ واالسـتقالل عـن املوقـف والنظـر إليـه مـن اخلـارج؛ واإلنصـات القائمة على املنفعة؛ واقرتاح فرتة دئة؛ واملوا

  .، والتواضعواملغفرة ،بعمق وباهتمام أثناء اخلالف؛ وطلب التفهم؛ وتقدمي االعتذارات
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  :مرحلة الحل. 3

 ،منهـا مـا هـو متعلـق بالصـديقـاء وهنـاك أسـباب لإل ، أو إائهـا،أو إبعـاد الصـديق قلـيالً  ،فإما أن يتم تدعيم الصداقة فيها

إـــاء  :وإرادي ولــه شــكلني ال إرادي كمــوت الصـــديق،: ولإلنتهــاء شــكلني. ق بــالتغريات اهليكليــة والتواصـــليةومنهــا مــا هــو متعلـــ

  .)107-79، 2012القادري، ( ..مفاجئإاء بالتدريج أو 

  

  :خصائص الصداقة: 4

فر اال يتـو  ،وعاطفيـاً  ،وعقليـاً  ،على متاسك اجلماعـة حيـث تقـدم ألفـراد اجلماعـة زاداً فكريـاً  املهمةتعترب الصداقة من الدالئل  

وحىت العالقـة يف بعـض  ،واملعرفة ،واحلميمة ،واملصاحبة ،واخللة ،وختتلف الصداقة عن الزمالةيف غريها من العالقات االجتماعية، 

؛ ويبــدو أن حتديــد وجــه الشــبه بينهــا وبــني احلــب يلقــي الضــوء علــى خصــائص )32-23، 2001اــدوب، ( النقــاط وتتشــابه يف أخــرى

وعـدم القـدرة علـى التمييـز بينهمـا يف بعـض العالقـات والثقافـات  ،الصداقة املشـرتكة مـع احلـب بسـبب تقارـا يف كثـري مـن النقـاط

تتشابه الصداقة واحلب يف مثان خصائص؛ وخيتلفان يف مظـاهر أساسـية حسـب تعبـريه كـون احلـب أوفـر  زحسب دافيو  .اإلنسانية

ــــــة وأقــــــل اســــــتقراراً، وهــــــذه اخلصــــــائص املشــــــرتكة تــــــدلنا علــــــى  ،إثاب

  :خصائص الصداقة ذاا وهي

   .االستمتاع برفقة الطرف اآلخر.  أ

  .تقبل الطرف اآلخر كما هو. ب

  .الطرف اآلخر على مصاحله ثقة كل طرف حبرص. ج

  .االحرتام واإلميان حبسن تصرف الصديق أو احلبيب. د
  الحب والصداقة حسب دافيز 3شكل  
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  .املساعدة املتبادلة والنجدة عند احلاجة. هـ

  .ودوافعه ،وميوله ،واجتاهاته ،فهم شخصية الطرف اآلخر. و

  .اآلخر العفوية وشعور كل طرف بأنه على طبيعته يف وجود. ز

  .الشخصية اإلفصاح عن اخلربات واملشاعر. ح

 .)36-34م، 1993أبــو ســريع، ( ..املناصــرة والــدفاع: والعنايــة والرغبــة اجلنســية، ،والتفــرد ،اإلفتتــان: صــداقة بالشــغفويزيــد احلــب ال

الفــرق بــني االثنــني يكمــن يف أن الصــداقة تقــوم بــني شخصــني مــن نفــس النــوع ذكــراً أم أنثــى؛ اعتبــار أن  إىلوهنــاك رأي يــذهب 

بينمـــا نعتـــرب . )37، 2001اـــدوب، ( الرغبـــة اجلنســـية يف طياتـــه وهـــذا ال حيـــدث إال يف حـــال اخـــتالف اجلنســـنيبينمـــا احلـــب يتضـــمن 

وتشبه حمبة اإلنسان لنفسه حتديداً، فمشاعر املرء حنو صديقه يف الصداقات احلقيقيـة مـا هـي يف  ،املغاالة بالصداقة شبيهة باحلب

علــى أنــه لــيس مــن الضــرورة أن . قــول لــك مــن أنــتيل مــن ترافــق أَ  لْ ، وقُــنــهعأصــلها إال مشــاعره حنــو ذاتــه فصــديقي هــو صــورة 

بـل ميكـن أن تقـوم  ،تشاركها يف بعض اجلوانب؛ ولـيس مـن الضـروري أن تكـون قائمـة علـى التشـابهعلى الرغم من تتشابه الطباع 

  .على تعويض النقص املوجود عند املرء يف صديقه أو اإلعجاب ا

  : مكونات الصداقة يف ثالث؛ حيث تصنف خصائصها إىلميكن أن تضاف الصداقة  وفيما يتعلق مبكونات

 ،الكفــــاءة االجتماعيــــة إىلكاحلاجــــة   ة،كــــدافع اإلنتمــــاء، واملصــــادر الداخليــــة الدافعــــة للصــــداق: مكــــون دافعــــي وجــــداين. 1

مــن  وحريــة اإلرادة، واخلارجيــة وهلــا مســتويات حســب اقرتاــا مــن املصــادر األكثــر خارجيــة انطالقــاً  ،والتــدفق ،واملتعــة ،واالهتمــام

أو ذات التنظـيم احملـدد كصـداقات الدراسـة  ،أو تنظـيم مغـروس كصـداقة اخللـوقني ،الداخلية؛ فهـي إمـا بتنظـيم خـارجي كاملصـلحة

  ..لظروف اخلارجية الدافعة هلاأوذات تنظيم تكاملي متوافقة بني مفهوم الشخص عن الصداقة وا

  .لي، وتفاعلي، وإدراكييصتو  :وهلا ثالث جوانب وهي العمليات السلوكية؛ :مكون تواصلي. 2
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  .)79-67، 2012القادري، (. مكون ذهين. 3

وتعتــرب الصــداقة إحــدى احلاجــات الضــرورية للحيــاة االجتماعيــة؛ فهــي ضــرورية لتكامــل الشخصــية اإلنســانية وإشــباعها مــن 

ن الصــديق يــرى نفســه بعيــون صــديقه كمــا لــو أنــه إززهــا فيهــا؛ وهــي مــرآة هلــا مــن حيــث وتع ،اخلــربة والثقــة الــيت تكســبها هلــا حيــث

والفــرد حيتــاج الصــداقة وقــت الشــدة والضــيق  . ويعززهــا عنــده ،جيابياتــهإوميدحــه يف  ،وينصــحه ،فيطلعــه علــى عيوبــه ،ينظــر يف مــرآة

وتتنــوع الصــداقات نتيجــة تنــوع اجتاهــات اإلنســان نفســه؛ فيلجــئ إىل . شــاطات املختلفــةوالن ،والعمــل ،كمــا حيتاجهــا وقــت الفــرح

وكــل واحــد مــنهم ميــنح شــيئاً فريــداً خمتلفــاً عــن اآلخــر حيــث ال ميكــن أن تتشــابه الصــداقات بالقيمــة ولــنفس  األصــدقاءعــدد مــن 

فالصـداقة يف الطفولـة  ،ـا وحبسـب جـنس الصـديقوهي تتميز خبصائص املرحلـة العمريـة الـيت متـر  )47-46، 1962مننجر، ( األسباب

؛ فأصـدقاء الطفولـة هـم هي غريها من حيث الوظيفة واملوضوع بشكل عام عن الصداقة مرحلة الشيخوخة أو الشباب أو املراهقة

الصـداقة يف السـن ن إ :يقول جـون كـوجنرو ؛ )47، 1962مننجـر، ( ..وأصدقاء الناشئة هم أصدقاء اهلوايات أو غريها ،أصدقاء اللعب

تتســم خبصــائص حمكومــة  اإلنــاثوالصــداقة بــني .. )480، 1970كــوجنر، ( املبكــرة غــري مســتقرة نتيجــة تذبــذب امليــول يف هــذا الســن

 ،اخــتالف الثقافــة باحلســبانطبعــاً مــع األخــذ  ،وختتلــف عنهــا بــني الــذكور احملكومــون خبصــائص فيزيولــوجيتهم ،بفيزيولوجيــة األنثــى

مــن  اإلنــاثتتطــور صــداقات فمــثالً  :والصــداقة بــني اجلنســني تتســم خبصــائص أخــرى مغــايرة. وغريهــا ،والزمــان ،واملكــان ،واتمــع

وكمــا هــي  ).104، 1996برتوفسـكي، ( ؛ كــون ينضــجن قبــل الــذكورصــداقات املراهقــة بســرعة أكــرب مــن الــذكور إىلصــداقات الطفولــة 

كــــذلك األمــــر ُحتكــــم الصــــداقة بالثقافــــات   ،لتنــــوع اتمعــــات واخــــتالف الثقافــــاتاحلــــال يف تنــــوع العالقــــات االجتماعيــــة تبعــــاً 

 ،وأقواهــا ،مــن أمــنت العالقــات" صــداقات العمــر"الشــيخوخة  إىلوتعتــرب الصــداقات الــيت متتــد مــن الطفولــة  ،واتمعــات املتنوعــة

بينمـا . ظـروف أثبتـت الوفـاء واإلخـالصفتكون قد خضـعت لتجـارب و  ؛كوا تكون ذات خربة حياتية طويلة  ،وأصدقها ،وأنبلها

وزمــالء الصــف مــن الصــداقات املؤقتــة الــيت تنتهــي غالبــاً بــزوال  ،والقــرىب ،تعتــرب الصــداقات القائمــة علــى التقــارب املكــاين كــاجلريان
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علــى أــا ليســت قاعــدة فقــد تســتمر طــويالً جــداً؛ كــذلك األمــر بالنســبة للصــداقات  ؛كــل عمقهــا وقوــاعلــى الــرغم مــن  املســبب 

بينمــا قــد نعتــرب أن الصــداقات الــيت تنشــئ نتيجــة التعــويض . املبنيــة علــى مصــلحة مشــرتكة فــإن زوال املصــلحة قــد يلغــي الصــداقة

لتقيا علـى هـذا األسـاس حـىت لـو مل يـدركا االطرفني يف حال  يمن أقوى الصداقات كوا ترض أو العاطفي ،أو اجلسدي ،النفسي

وعنــد الــدخول بينهمــا قــد جنــد فروقــاً كبــرية يف  ،أو حنيــف ومســني ،حقيقــة صــداقتهما، فقــد يســتثرينا منظــر صــديقني طويــل وقصــري

يـذهب إليـه  الـرأيوهـذا  .ذلـك تسـتمر صـداقتهما لكوـا ترضـي شـعور الـنقص بـني الطـرفنيوعلى الرغم مـن شخصية كل منهما 

، وحـىت هـذه الصـداقة تعتـرب ناقصـة مقارنـة بالصـداقة الـيت ميكـن )55-54ص( األصـدقاءمننجر يف كتـاب الصـداقة واالحتفـاظ ب وليم

؛ فعندما جتتمع كل العوامـل الـيت تكفـل وتضـمن اسـتمرارية الصـداقة مـع األعلىأن تبىن على أساس اعتبار الصديق فيها هو املثل 

. لصـــديقه فـــإن الصـــداقة هنـــا تكـــون يف النمـــوذج املثـــايل هلـــا، لرتفعهـــا عـــن أي شـــائبة خملـــة بصـــفائها األعلـــىاعتبـــار الصـــديق املثـــل 

فـإن   ،ً واملشـاركة الوجدانيـة، وهنـاك مـن يضـع اإلخـالص أوال ،والثقـة ،والتسـامح ،واألمانـة ،وترتافق الصداقة السوية غالباً بالصـدق

لتــايل ستتصــف بصــفة اإلخــالص كــون األمانــة جــزأ ال يتجــزأ مــن كنــت أمينــاً مــع نفســك ســتبدو علــى حقيقتــك أمــام النــاس وبا

  .)28-25، 1962مننجر، ( ..اإلخالص؛ وعند الشدائد ختترب الصداقة

والتلبــك يف  ،واخلجــل ،والتــوتر ،والقلــق ،أكثــر عرضــة لالضــطرابات النفســية كاالكتئــاب األصــدقاءأن الــذين يفتقــدون  ويبــدو

ن الطــــالب الفاقــــدون مــــا أك. ءشــــفاالتــــأخر و  ،لألمــــراض ةقاومــــامل وضــــعف ،والســــأم ،بامللــــل ولإلصــــابة ،التفاعــــل مــــع اآلخــــرين

وميــالون للتخريــب والعــدوان ليلفتــوا أنظــار الــزمالء  ،لألصــدقاء يتغيبــوا عــن املدرســة وهــم أكثــر خمالفــة للنظــام والتعليمــات املدرســية

   .واملدرسني؛ لشعورهم بتجاهل احمليطني م ورفضهم

  :وزمالؤه أن الصداقة عالقة اجتماعية وثيقة ذات ثالث خصائص أساسية هيلقد اعترب سيزر 

  .وسلوك الطرف اآلخر ،ومعتقدات ،حيث يؤثر كل طرف يف مشاعر: االعتماد املتبادل.   أ



 - 113 - 

 

 ،مناقشـــة موضـــوعات خمتلفـــة إىل األصـــدقاءاً خمتلفـــة مـــن النشـــاطات واالهتمامـــات املتبادلـــة حيـــث مييـــل أمناطـــتتضـــمن . ب

األحيــان علــى موضــوع أو نشــاط  معظمعلــى عكــس العالقــات الســطحية املقتصــرة فــي ،ويشــرتكون بنشــاطات واهتمامــات متنوعــة

  .واحد

أبـو ( ارةالّسـارة وغـري لكثـري مـن املشـاعر الّسـ اً ت قويـة يف الطـرف اآلخـر ويعـد مصـدر قدرة كـل طـرف علـى اسـتثارة انفعـاال. ج

 .)38، 1993سريع، 

وهـذه العمليـة تعتـرب  ،األصـدقاءوالـرؤى الشخصـية لـدى  ،واملعارف ،تقوم بعملية تنشيط وتوسيع لألفكار إن املناقشة واحلوار

، ويصـــنف أوديـــن وزمـــالؤه العالقـــات )49، 2001اـــدوب، ( stimulationويســـميها النفســـيون التنبيـــه  ،مـــن خصـــائص الصـــداقة

  :واخلصوصيةاالجتماعية القريبة للصداقة يف أربع أصناف تتدرج بالعمق 

مـع االســتعداد  :تتضـمن عالقــام أعلـى درجــات احلـب املتبــادل واملعرفـة الدقيقــة خبصـائص الصــديق: املقربــون األصـدقاء.   أ

  .واملشروعات املتبادلة ،وصياغة األهداف ،ومناقشة املشكالت ،واألسرار ،لتبادل املعلومات

 ،واملشــاركة ،واحلــب ،ال حمــدود ودرجــات أقــل باالجنــذابوتعتــرب صــداقات عرضــية ذات اتصــ: االجتمــاعيون األصــدقاء. ب

  .واملساعدة

أن النشـاط قـد يكـون  إىلنتبـاه ة االمـع ضـرور  ،وهي الفئة املشاركة يف النشاط مع غياب الصداقة: املشاركون يف النشاط.  ج

  .هلدف الزمالة إن مل يكونوا كذلكلغاية الصداقة يف حال كان املشاركون أصدقاء باألساس؛ أو 

 .)43، 1993أبو سريع، (.. بل على عامل التقارب الفيزيقي كالزمالة واجلرية ،ال تقوم على الصداقة وال االشرتاك: املعارف.  د

والصــديق  ،الصــديق العــادي :حيــث تعتـرب أن هنــاك ثــالث أنــواع للصــداقة وهــي الــرأيإىل مــا يشــبه هــذا  يــاجروتـذهب جــان 

فكــل إنســان لــه اعتباراتــه فقــد يعتــرب أحــدهم  ،التصــنيفات علــى شخصــية املصــادق نفســهوتتوقــف هــذه  .األصــدقاءوأعــز  ،احلمــيم
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يقفـون  األصـدقاءومن خصـائص الصـداقة أن  )16، 2006، ياجر(.. بينما يعتربه آخر بأنه صديق عادي األصدقاءصديقه من أعز 

مواقفهم ممـا يزيـد مـن ثقـتهم بأنفسـهم؛ بـل  ويشدوا من آزار بعضهم يف ،ويتشجعوا ،، ويتساندوا فيما بينهمجبانب بعضهم بعضاً 

شــأا شــأن أفكــارهم وآرائهــم الشخصــية الــيت حتتــاج غالبــاً لتقــومي يقومــوا بــه .. مــوا تصــرفام ليتعرفــوا علــى مواضــع اخللــل فيهــاقوّ ويُ 

ومنهــا مــا يســتمر طــول احليــاة؛ وتتــيح الصــداقة  ،، وتتســم الصــداقة بطــول عمرهــا غالبــاً واســتقرارها النســيباألصــدقاءمجاعــة  عــرب

  .)51-50، 2001ادوب، ( ..وإمكانام املادية واملعنوية خلدمة بعضهم ،وجهدهم ،لألصدقاء نفعاً حينما يستثمروا وقتهم

  :صائص الصداقة وفق اآليتخل وهناك تصنيف آخر

  :والقياسشرات ملموسة للصداقة قابلة للمالحظة ؤ وهي م: املادية. 1

دة الزمنيــة لنشــوئها واســتمرارها املــ: وعمرهــا. ب .امكانيــة االتصــال ووجــود الوقــت واجلهــد: بالصــداقةكطــابع االتصــال اخلــاص . أ

ختتلـــف عــن املســافة الشخصــية واالجتماعيـــة  األصــدقاءفاملســافة الفاصــلة بــني : احليــز الطبيعــي احلاضــن للصـــداقة. ج .نتهائهــاوإ

  .مقدار اإلفشاء واملعرفة الدقيقة ببعضهم: األصدقاءرف بني مقدار التعا. د .والعامة

  :ومن املتغريات املؤثرة فيها مع تقدم العمر، ة لكن ثباا نسيب، ويزدادتعرف الصداقة بأا دائم: الثبات النسيب واالستقرار. 2

ثبــات . د .ثبــات تبــادل االلتــزام. ج .النفســية ثبــات التبــادل يف األلفــة. ب .بقــاء علــى العالقــةســتمرارية الرغبــة املتبادلــة يف اإلا. أ

  .جيايبثبات تبادل العزو اإل. ه .التبادل يف اإلعتماد

  :وهلا ثالث مستويات تبعاً للزمان واملكان واتمع، حيث تتغري: الدينامية وقابلية التوجيه. 3

التغـري وقابليـة التوجيـه . ج .عمـق الصـداقة: الرأسـي التغري وقابليـة التوجيـه. ب .األصدقاءحجم : التغري وقابلية التوجيه األفقي. أ

  .اخلصائص الفردية واالجتماعية: البنائي
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وتصـطلح إن الكلية متكـن مـن حتديـد الصـداقة اصـطالحاً؛  .وهي ال حمدودية نطاق الصداقة على الصعيد الشخصي: الكلية. 4

حيـث حتـل مشـكلة تعقـد النظريـات القائلـة . األصـدقاءعـة وجهة النظـر هنـا اصـطالحاً اجتماعيـاً هـو رابطـة الصـداقة بـدالً مـن مجا

.. هــاأمناطملــا بــرز هــذا التتنــوع بفلــو كانــت حمــدودة  ،األصــدقاءوالتكامــل بــني  ،واالخــتالف ،بطبيعــة الصــداقة مــن حيــث التشــابه

  .)66-56، 2012القادري، (

منها ما يقـوم علـى الوشـائج الفكريـة والثقافيـة، ومنهـا مـا يقـوم : أمناطداقة من حيث تشكلها على وحسب سيميل تقوم الص

الصــداقات  أمنــاطوحبســب يــاجر تقســم . )42، 1995البــاكر، (.. علــى وشــائج احلــب والــود، أو الــدافع الــديين، أو اخلــربات املشــرتكة

الصــــداقة العزيــــزة، : إىل األصــــدقاءوحســــب مســــتوى . األصــــدقاءوصــــداقة ثالثيــــة، وشــــلل  صــــداقات ثنائيــــة: إىلحســــب احلجــــم 

والدونيــــة،  الصــــداقة الســــلبية، واملــــدمرة اجتماعيــــاً، واالســــتعالئية،: وحســــب جودهــــا إىل. صــــداقة املقربــــة، والصــــداقة العاديــــةوال

وحسـب التوزيـع اجلغـرايف . الصـداقة بـني اجلنسـنيصـداقات اجلـنس الواحـد، و : وحسب النوع االجتماعي إىل. واليائسة، واإلجيابية

  .)61-57، 48، 23-17، 2006، ياجر، 199، 66-36، 27-26، 16-13، 2004, ياجر( ..املدن، وصداقات األرياف صداقات: إىل

  

  :ر الصداقةي غَ تَـ : 5

كانـت قائمــة بفعـل دوافــع إذا  نتهــاء املسـبب هلــا غالبـاً؛ إفقــد تنتهـي الصـداقة ب. نتهاءهـاإالدراسـة هنــا بـني تغـري الصــداقة و  متيـز

أو مبعـىن أدق  ،أو العمـل ،اإلقامـةلكـن تغيـري مكـان  ،أن هـذا لـيس مبقيـاس علـى الصـعيد الفـرديعلـى الـرغم مـن براغماتية حبتـة، 

وقصـر وقـت اللقـاء واالنشـغال . العالقـة فقـد تنهـي العالقـة أو تـدفعها للفتـور يفتغيري احلاضنة املكانية لألصدقاء قـد تـؤثر مباشـرة 

 ،نفســه، إال أن األمــر ال ينطبــق علــى بــاقي العوامــل املســامهة يف تكــوين الصــداقةلفــرتات طويلــة قــد يقــوم بالفعــل  األصــدقاءعــن 

وكــذلك األمــر بالنســبة لبــاقي  ،نتهــاء العالقــة طاملــا أن احلاضــنتني الزمانيــة واملكانيــة متاحتــانغيــري اهتمــام األفــراد لــيس مبســبب إلفت
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وتشــري . وحــىت نشــوءها أصــالً  ،نتهــاء العالقــة واســتمرارهاإ العــامالن األساســيان احلاكمــان يفالعوامــل؛ أي أن املكــان والزمــان مهــا 

الطريقـة الـيت تتغـري فيهـا صـداقاتنا وحنـن منضـي مـن مرحلـة فتعتـربه " حتوالت الصداقة"مصطلح يتعلق بتغري الصداقة وهو  إىل ياجر

أو  ،اإلقامــةأو مكــان  ،الصــداقة وذلــك تبعــاً لتغيــري االهتمامــات إىلوتتنــوع أســباب التغــري حبســب احلاجــات  .ألخــرى يف حياتنــا

ممـــا يـــدفع حنـــو صـــداقات جديـــدة تلـــيب  .أو شـــريك احليـــاة ،أو وفـــاة صـــديق قـــدمي .أو أي مســـتوى ،أو املهـــين، االرتقـــاء الـــوظيفي

أن حتـــوالت أيضـــاً لكنهـــا تضـــيف . )4، 2006، يـــاجر( ..احلاجـــات اجلديـــدة والرغبـــة احلاليـــة بشـــعور االنتمـــاء والتواصـــل االجتمـــاعي

اســتمرار العالقــة فــإن العالقــة ترتقــي ملســتوى الصــداقة حيــث تعتــرب مثــل هــذه احلالــة معيــاراً لتحديــد  يفمل تــؤثر ا إذالصــداقة هــذه 

  .)38، 2006، ياجر(.. العالقة

 .وكتغـري اجتمـاعي ،وكعالقـة ،األول تغري خصـائص الصـداقة كمفهـوم: وفيما يتعلق بتغري الصداقة ستتناول الدراسة مستويني

تقـدم  إىلوهـذا تـابع  األصـدقاءفكلمـا تغـريت اآلراء وامليـول تغـري  .والثاين تغريها مع تقدم العمر وقد أشـارت إليهـا الدراسـة سـابقاً 

.. اً وقــد تصــبح هنــا أكثــر دوامــ ،الســن؛ ومنــه الصــداقة وامليــول يف فــرتة النمــو تتغــري حــىت تثبــت نســبياً بعــد بلــوغ فــرتة ســن الرشــد

  .)48-47، 1962مننجر، (ة احلياة طوال مدوتتغري  ونتيجة لذلك قد تتنوع الصداقات

أمــا علــى صــعيد املســتوى األول فــإن تغــري الصــداقة شــأا شــأن مجيــع العالقــات االجتماعيــة الــيت تــأثرت بــالتغري االجتمــاعي 

خـالل ) الرفـاق(مـا قارنـا بـين طبيعـة جماعـة األقـران إذا و ".. واملعلوماتيـةلكرتونيـة الطارئ نتيجة عصر السرعة وثـورة التقنيـة اإل

الخمسينات والستينات من القرن الماضي وطبيعتهـا فـي وقتنـا الحـالي، حيـث التغيـرات االجتماعيـة والثقافيـة المتسـارعة، 

ــا نالحــظ أن هــذه التغيــرات أتاحــت للناشــئة فعاليــات أكثــر تنوعــاً، و  تــداولهم  إلــىضــافة اً ســلوكية جديــدة، باإلأنماطــفإنن

وقـــد لعبــت شـــبكة المعلومـــات . موضــوعات جديـــدة لــم تكـــن معروفــة فـــي الماضــي وال ســـيما فـــي ظــل اإلعـــالم الفضــائي

وتكنولوجيا الهواتف الخلوية دورًا في التغير الحاصل على هـذه الجماعـات، حيـث يـتم عبـر هـذه التكنولوجيـا ) اإلنترنت(
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وبـرزت مـع هـذه . )62، 2006الزيـود، ( .."بعيـدًا عـن عيـون الرقابـة األسـريةتبادل األفكار والمعلومات بحرية تامـة  …المتقدمة

وتقـــول  .أو أصـــدقاء الدردشـــة ،أو الصـــديق الســيربي ،التطــورات صـــداقات وعالقـــات جديــدة منهـــا مـــا يســـمى بأصــدقاء املراســـلة

ويـــرى .. )60، 2006، يـــاجر(الصـــداقة؛  أمنـــاطالرتبيـــة والعمـــل تتغـــري وبالتـــايل ميكـــن لنـــا توقـــع تغـــريات واختالفـــات يف  أمنـــاطإن  يـــاجر

أو  ،أو بالربيـــد العـــادي ،نرتنـــتاإل(ويقصـــد ـــا الصـــداقة باملراســـلة  ،الصـــداقة عـــن بعـــداألســـتاذ الـــدكتور أمحـــد علـــي اـــدوب أن 

وحـىت ولـو جنـح  ،تقتصر على الكالم الذي ال يدل علـى مـدى صـدق وإخـالص قائلـه) أو حىت الوسائل املرئية املسموعة ،اهلاتف

ا مل حتقـق الشـروط الـيت جيـب توفرهـا إ حيث شخصني يف إقامة عالقة من نوع ما فيما بينهما عن بعد فإا ال تعد صداقة باملرة

 ،والقـــرب املكـــاين ،واملصـــلحة ،واألهـــداف ،وهـــي حســـب رأي الـــدكتور اـــدوب االشـــرتاك يف البيئـــة ،ليـــتم حتقيـــق هـــذه العالقـــة

اقات بشكل عام أسـرع حيث أصبحت الصد. وكانت الدراسة قد أحملت إليها سابقاً  )61، 53، 2001اـدوب، ( ..واإلدراك ،والوعي

تغـــري املوضـــوعات الداخلـــة يف نطـــاق األهـــداف كمـــا أن . ـــا ســـريعة االســـتهالكإبـــل ميكـــن أن نقـــول  ،أيضـــاً نتهـــاء بالبدايـــة واإل

مـــن حيـــث الزيـــادة أو النقصـــان تـــرتبط كـــذلك األمـــر بعنصـــري الزمـــان واملكـــان علـــى الصـــعيد  األصـــدقاءواملصـــاحل املشـــرتكة بـــني 

، ومن )55، 2001اـدوب، ( فالتغري أمر قائم ،الشخصي واالجتماعي، وبالتايل فإا تتغري كلياً أو جزئياً وال ميكن أن تبقى كما هي

ظهـــور اجتـــاه  إىليف هـــذا الصـــدد  يـــاجروتشـــري . الصـــداقة وخصائصـــهااملســـلم بـــه أن تغـــري القـــيم االجتماعيـــة كفيـــل بتغـــري مفهـــوم 

متكــني املــرأة، حتســن القــدرة العاطفيــة عنــد الرجــل، الــوعي بقيمــة الصــداقة يف كــل : حــديث للصــداقة نــتج عــن عوامــل مــؤثرة ومنهــا

فس العالقــات الزواجيــة أو ووســائل االتصــال احلديثــة، أصــبحت الصــداقة ذات قيمــة ال تنــانرتنــت مراحــل احليــاة، التواصــل عــرب اإل

فهــي صــداقة : وهــي علــى عكــس االجتــاه القــدمي للصــداقة املعــروف باجتــاه الصــديق العظــيم )251، 2006، يــاجر( ..األســرية باالهتمــام

أمــا االجتــاه . مثاليــة، ثنائيــة، مــن جــنس متماثــل، تقــوم علــى أســاس تقــدير اجلــوهر، عالقــة متبادلــة، تنــافس احليــاة األســرية والزوجيــة
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واقعي، ميكن أن خيتلف باجلنس، ميكن أن يكون ثالثي ورباعي وأكثر، ميكن أن تكون أحاديـة اجلانـب، : احلديث للصداقة فهو

  .)28-26، 2006، ياجر(.. ال تشرتط التكافؤ، ال دد العالقات احلميمة األخرى

يف التنشـــئة لصـــاحل اإلعـــالم والتقنيــــات تغـــريات اجتماعيـــة طالـــت األســــرة؛ فرتاجـــع دورهـــا  إىللقـــد أدت الثـــورة التكنولوجيـــة 

وبــدأ  .والــذوق العــام ،واملأكــل ،واللبــاس ،احلديثــة؛ وبــدأت تنحســر ســلطة األب علــى ســلوك األوالد فيمــا يتعلــق باختيــار الصــديق

العزلـــة بســـبب التقنيـــات احلديثـــة  إىلمنـــط واحـــد يســـود يف ذوق األبنـــاء بشـــكل عـــام، ومـــع تراجـــع التفاعـــل األســـري وميـــل األبنـــاء 

اغــــرتام  إىلالفــــردي؛ هــــذا مــــا أدى  إىلســــيطرت علــــى األوالد روح األنانيــــة والفرديــــة؛ وحتــــول انتمــــاؤهم مــــن االنتمــــاء اجلمعــــي 

ـــاً عـــن اتمـــع احمللـــي؛ فارتفعـــت معـــدالت ســـهرات األوالد أمـــام شاشـــات الفضـــائيات والكمبيـــوتر وتزايـــدت معـــدالت  ،اجتماعي

بنسـاء أجنبيـات ـدف السـفر نرتنـت لى املواقع واحملطات اجلنسية؛ وترافق ذلك حباالت كثـري مـن الزجيـات عـن طريـق اإلإقباهلم ع

وتنوعـــت . والبلـــدة ،واملعــارف ،واجلـــريان ،علـــى حســـاب األســرة واهلجــرة؛ حيـــث طــال التغـــري العالقـــات بــاآلخرين واتســـعت عامليــاً 

مســألة نســبية حمكومــة باملصــاحل  إىلة واملصــاحل املتبادلــة، حيــث حتــول الصــدق وتعــددت وصــارت الصــداقة هنــا قائمــة علــى النفعيــ

مـن املالحـظ يف صـداقات هـذه األيـام أـا تفتقـر : ويقول الدكتور أمحد علـي اـدوب. )87-85، 2006الزيود، ( ..الشخصية واملادية

االستمرار واالستقرار ألسباب خمتلفة نظراً للتحوالت االقتصادية السريعة وما صاحبها مـن تغـريات اجتماعيـة شـديدة جعلـت  إىل

 إىلفالصــداقة أصــبحت عالقــة نفعيــة حمضــة حيــاول أطرافهــا اســتغالل بعضــهم  .الغلبــة للقــيم املاديــة علــى حســاب القــيم التقليديــة

؛ وفسـر جيوردانـو ذلـك بـأن الصـداقة بـني الـذكور اإلنـاثقة بني الذكور أكثر منه بني وهو مالحظ بوضوح يف الصدا ،أبعد مدى

علـى . )51، 2001اـدوب، ( ..قـدر أكـرب مـن االسـتقرار إىلوتؤدي  ،للخالف والصراع فهي أقل تعرضاً  اإلناثعنها بني  أقل عمقاً 

اجلــنس أن الصــداقة بــني  إىلفيمــا يتعلــق بعمــق الصــداقات وطبيعتهــا النفعيــة، أضــف  الــرأيأن الدراســة ال تؤيــد هــذا الــرغم مــن 

وثقة كلما تقدم الزمن ا، وتقوم عادة على نـوع مـن االعتماديـة  ،وصدقاً  ،وعمقاً  ،تتخذ طابعاً أكثر جدية الواحد وبني اجلنسني



 - 119 - 

 

كمـــا أن رأي جيوردانـــو ينـــاقض رأي . يف املواقـــف، وهـــذا مــا يضـــمن اســـتقرارها واســـتمرارها ولـــيس قلــة عمقهـــا ختبـــاراملتبادلــة واال

الــدكتور اــدوب نفســه بالنســبة ملوضــوع أن األنثــى ال ميكــن أن تكــون صــديقة األنثــى ونقتــبس عــن الــدكتور اــدوب يف نفــس 

ميات المسـتنيرات النصـح للعمـل علـى تشـجيع بناتنـا علـى وأوجه لهـؤالء النسـاء التقـد: "ما يلـي 41الكتاب ومن الصفحة 

هل هـن صـديقات لبعضـهن الـبعض حقـًا أم : أن يكن صديقات لبعضهن البعض، بل إني أسألهن واستحلفهن أن يقلن لي

يــا ســيداتي . أنهــن فــي الحقيقــة كمــا يقلــن صــديقات لــدودات يتربصــن ببعضــهن الــدوائر لالنقضــاض علــى بعضــهن بعضــا

وب يستشـهد بـرأي خيـدم الـدكتور اـد .".ن تجعلن األنثى صـديقة لألنثـى، ثـم بعـد ذلـك تصـبح صـديقة للـذكرحاولن أوًال أ

أكثر عمقاً من الذكور، وبالتـايل يكـون عمـق  اإلناثالفها هناك؟ حيث أكد على رأي جيوردانو بأن الصداقة بني خيفكرته هنا و 

واسـتقرارها يف  ،واسـتمرارها ،يضع عمق العالقة شـرطاً لقيـام الصـداقة احلقيقيـةأنه على الرغم من العالقة سبباً يف عدم استقرارها؛ 

ترقـى ملسـتوى صـداقة حقيقيـة أكثـر منهـا  اإلنـاثبداية كتابه، وبالتـايل كلمـا تعمقـت العالقـة تعمقـت الصـداقة، ومنـه العالقـة بـني 

املطلـق ودفاعـه  اإلنـاثتور للصـداقة بـني الـذكور و ويبـدوا أن رفـض الـدك!. بني الذكور، ويعود ليقول األنثى ليست صـديقة لألنثـى

وهــي غالبــاً تــرفض مثــل هــذا النــوع مــن  انطلــق مــن فكــرة مســبقة عــن املوضــوع عــن فكرتــه هــو مــا أدخلــه يف هــذا املــأزق، حيــث

 ،يةبــأن أكــرب مشــكلة تتصــل بالصــداقة بــني اجلنســني تتعلــق مبســألة الغريــزة اجلنســيف هــذه النقطــة  يــاجروتعــاجل جــان . العالقــات

، 2006، يـاجر(.. والصداقة بني اجلنسني آخذة باالنتشار حيث أصبحت العالقات العفيفة أكثر إمكانية وقبوًال من الناحية النظرية

61.(  
ن التغــري طـال الصــداقة إق بالصــداقة بـني اجلنســني فيقولـون فيمـا يتعلـ اإلنــاثوجنـد آخـرون يؤيــدون رأي الفصـل بــني الـذكور و 

كـذلك يالحـظ أن ثمـة تغيـر حاصـل علـى ": ضمن الصداقات القائمة حاليـاً  اإلناثاجلنسي بني الذكور و من ناحية االختالط 

ديناميات عمل جماعة الرفاق في ظل هـذه التغيـرات، يتمثـل ذلـك فـي تغيـر طبيعـة االتصـاالت البنيويـة والتوسـع العالئقـي 

االتصـــال الجنســـوي بـــين أعضـــاء هـــذه الجماعـــات بفضـــل تطـــور تكنولوجيـــا  أنمـــاطبـــين أعضـــائها، حيـــث يالحـــظ توســـع 
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وبشــكل مســتقل  اإلنــاثاالتصــال، ففــي الســابق كانــت عضــوية جماعــة الرفــاق تقتصــر علــى جماعــات الــذكور وجماعــات 

 "..أمــا اآلن فــإن دائــرة العالقــات أصــبحت مشــتركة بــين الجنســين، وأكثــر اتســاعًا، وامتــداداً . لكــل جماعــة عــن األخــرى

لتــاريخ املكتــوب أن الدراســات االجتماعيــة العربيــة الــيت اهتمــت بالعالقــات االجتماعيــة واعلــى الــرغم مــن . )63-62، 2006الزيــود، (

يف املنطقــة الســورية، الــيت أشــارت إىل طبيعــة الصــداقة مل تقــدم دلــيًال ملموســاً علــى أن الصــداقة بــني اجلنســني   ال ســيماواملتــداول و 

 ،واحلـزب ،واجلامعـة ،واملدرسـة ،بـل كانـت األنثـى صـديقة الـذكر يف احلـي ،اقتصرت على النـوع الواحـد فقـطكانت ممنوعة أو أا 

والعمــل واحليــاة اليوميــة، وتــرى الدراســة أنــا اعتبــار الصــداقات الســابقة تقتصــر علــى النــوع الواحــد هــو اعتبــار منقــوص مبــين علــى 

  .. مشاهدات شخصية جمتزأة تفتقر للمصداقية الواقعية املوضوعية

شـكل جديـد مـن الصـداقات ومن األمور اليت طـرأت علـى الصـداقة اليـوم هـو جتاوزهـا للفـروق العمريـة بشـكل عـام؛ مـع بـروز 

وهــي الصــداقات السياســية الــيت نشــهدها يف التنظيمــات االفرتاضــية واملؤسســاتية ضــمن األحــزاب واهليئــات وغريهــا، وهــي نفســها 

  .وستأيت الدراسة على ذكرها الحقاً  ،القدمية لكن بأسلوب تبىن وسائل وتنظيمات عصره

  

  :الصداقة في إطار العالقات السوسيولوجية: 6

وضعت الداراسة الصداقة ضمن إطاراها السوسـيولوجي بينـت أـا عالقـة اجتماعيـة؛ وبالتـايل تنطبـق عليهـا خصـائص  عندما

وزامهـا ومـا العالقات االجتماعية ذاا؛ مع مراعات الفروق اليت تتميز ـا طبيعـة كـل عالقـة اجتماعيـة علـى حـدى واحتياجاـا ول

وتكـــوين أســـرة، بينمـــا يرتتـــب عليهـــا التـــزام مـــن نـــوع معـــني اعيـــة مبوجـــب عقـــد زواج ن الـــزواج عالقـــة اجتمإيرتتـــب عليهـــا؛ كقولنـــا 

وبينــت الدراســة أــا تنطلــق مــن اإلطــار . وال ينــتج عنهــا أوالد ،وختتلــف بالتزاماــا ،عقــد إىلالصــداقة عالقــة اجتماعيــة ال حتتــاج 

  ..السوسيولوجي يف معاجلة الصداقة إىل ختصص علم النفس االجتماعي
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شـــأن  اشـــأ .، وأســـباا االجتماعيـــةهاأســـاليبو  ،وطبيعتهـــا ،ووظيفتهـــا ،ومظاهرهـــا ،عالقـــة اجتماعيـــة هلـــا عملياـــا فالصـــداقة

؛ وبنــاءاً علــى كــل مــا ســبق تقــوم اتصــوراً هلــ ضــع ليفنجــرالعالقــات االجتماعيــة يف مراحــل تطورهــا الطبيعــي؛ هــذه املراحــل الــيت و 

  :الدراسة باسقاط ما تقدم على هذه املراحل

 ، أو العمـل،أو اجلامعـة ،أو املدرسـة ،احلـي عـربإن كـان  ؛فيزيقيـاً  قربـاً  اجتماعيـةٍ  نشوء الصداقة كعالقـةٍ  تطلبي: التعارف. 1

دونـه ال وجـود وال ألي نـوع مـن أنـواع العالقـات مـن ف ؛سـمح حبـٍد أدىن مـن التفاعـل االجتمـاعيت مشرتكةجتربة و  ،مشرتكاً  موقفاً و 

؛ مكتســـبة تكـــوين الصـــداقات هـــي آليـــةف ؛تؤهـــل األفـــراد للتعامـــل مـــع املوقـــف والتفاعـــل فيـــه ســـابقة خـــرباتٍ  ووجـــود ..االجتماعيــة

 ،وتقبـل ،واجتماعيـة ،العوامل الذاتيـة مـن حضـورو اليت خيلف أثارها عند كلى الطرفني؛  األوىل االنطباعات على التعارف ويتوقف

أو  ،لجـاخل وإنعـدام ،والثقة بالنفس ،النواحي اليت جتذب الناس التميز يف بعضو  ؛أو الدافعية واحلاجة النفسية ،شخصيوإنفتاح 

وتســـاهم يف حتقيــق االتصـــال  ،واجلاذبيــة املتبادلـــة تشــبع العالقـــة بــني األفــراد ،واإلفشــاء ،فقبـــول وتقــدير الـــذات ،بــالنقص رو عشــال

متمثلــــة بتكــــرار  مســــتمرة تفــــاعالت حــــدوث إىل ذلــــك يــــؤدي قــــدويف حــــال حصــــل التجــــاذب بــــني الطــــرفني ؛ املطلــــوب وتنميهــــا

  ..التالية للمرحلةباإلجيابية هيئت العالقة  وإن اتسمت هذه اللقاءات ؛وإطالة وقت اللقاء ،اللقاءات

وذلـك أن عمليـة  ،ذلـك أن الظـروف والشخصـية االجتماعيـة متغـرية ة العالقـةطوال مدتعترب عملية التعارف عملية مستمرة و 

  .وغريها تتناول هذه املوضوعاتالحقاً كما سيأيت اإلفشاء يف العالقة  

 يبـــدأ.. املشـــرتكةواألهـــداف  واخللفيـــة التوافـــق، ووجـــود احلميمـــة، الصـــداقة إىل كاحلاجـــة معينـــة عوامـــل تـــوافر عنـــد: البنـــاء. 2

التجربـة توسيع نطاق التفاعل الـذي جيـب أن يتجـاوز حـدود التفاعـل األول النـاتج عـن و  ؛اآلخر ومراعاة الثقة بناء يف األشخاص

حيــث يــتم حتديــد الرغبــة والشــعور يف  .العالقــة اســتمرارية إىل ذلــك ديســيؤ  غالبــاً و  ،املشــرتكة األوىل؛ ويتوقــف ذلــك علــى الوقــت
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 ،واإلفشــاء ،واملصــارحة ،واستكشــاف اآلخــر ،ويرتافــق البنــاء بــالتكيف مــع الظــروف .أو إائهــا ،أو االرتقــاء ــا ،جتميــد العالقــة

  ..والتبادل الودي للمدعمات االجتماعية ،واأللفة

 باالســـتقرار وتتســـم ةداملـــ هـــذه طـــول يف يـــؤثر مـــا هـــذا. املتبادلـــة اإللتزامـــات تعاقـــب العالقـــة اســـتمرار حيكـــم: االســـتمرار. 3

وتغيـري  ق تقومي سلوك صـديقه حنـو اإلجيـاب،حماولة الصدي إىلهتمام بالصديق سيؤدي االالرغبة باالستمرار مع وجود إن  .النسيب

يف تــــدعيم العالقــــة كاالهتمــــام  ويرتافــــق االســــتمرار مبجموعــــة تصــــرفات تســــاهم .ســــلوكه الســــليب ليتوافــــق مــــع الرغبــــة باالســــتمرار

، ودعـــم وجـــدانياً  األصـــدقاءومشـــاركة  يف الوقـــت واجلهـــد، جيابيـــة، وإعطـــاء الصـــداقة األولويـــةباإلشـــارات اللفظيـــة وغـــري اللفظيـــة اإل

  .الصداقة

 نتيجـة يكـون قـد. تكالاملشـ فيهـا تظهـر املتـدهورة العالقات ولكن العالقات، مجيع يف حتمية مرحلة تعترب ال: التدهور. 4

قصـر  وأ ،أو مبعـىن أدق تغيـري احلاضـنة املكانيـة لألصـدقاء ،أو العمـل ،اإلقامـةتغيـري مكـان أو  ،الرضـا عدم أو ،االستياء أو ،امللل

 وقـد .اإلفشـاء عملية وتتوقف التواصل يرتاجع عندها. لفرتات طويلة قد يقوم بالفعل نفسه األصدقاءوقت اللقاء واالنشغال عن 

 كليهمـا أو الطـرفني أحـد يقـوم وقـد .العالقـة ينهـي ممـا العالقـة تـدهور استمرار نتيجة ذلك اخليانة أو الثقة ضعف من بنوع ترتافق

ترتقـي ملسـتوى الصـداقة حيـث تعتـرب ا اسـتمرار العالقـة فإـ يف ذلـك ؤثريـمل  وإن .الثقـة بناء وإعادة العالقة تكالملش حل جيادإب

واملســاومة  ،ومــن التصــرفات الــيت ميكــن أن تســاهم يف حــل اخلالفــات اقــرتاح فــرتة دئــة .مثــل هــذه احلالــة معيــاراً لتحديــد العالقــة

وطلــب  ،واإلنصــات بعمــق للصــديق ،الفواالســتقالل عــن موقــف اخلــ ،واملواجهــة اللطيفــة املباشــرة ،القائمــة علــى املنفعــة املتبادلــة

  .. وطلب املغفرة والتواضع ،وتقدمي اإلعتذار ،التفهم منه
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 الطبيعــــي باالنقضــــاء تنتهــــي أن فإمــــا ،نتهــــاء املســــبب هلــــا غالبــــاً إقــــد تنتهــــي الصــــداقة بف األخــــرية املرحلــــة وهــــي :نهــــاءاإل. 5

ويأخـــذ  ،التـــدهور نتيجـــة اإلرادي القســـري باالنفصـــال أو الســـليمة العالقـــة حالـــة يف )الوفـــاة كحـــاالت( القســـري أو) الرتاضـــي(

  .مفاجئإاء تدرجيي أو إاء شكلني 

 ،وحاجـــات ،نفســـية طوعيـــة وثيقـــة ديناميـــة؛ تنشـــأ بـــني فـــردين أو أكثـــر؛ نتيجـــة دوافـــع -عالقـــة اجتماعيـــة  :الصـــداقةومنـــه 

التفاعــــل  إىلومطمئنــــات  ،وســــلوكات ،ومقومـــات ذاتيــــة وموضــــوعية؛ تبــــدأ بالتعــــارف الســــطحي حــــىت تصـــل نتيجــــة عــــدة عوامــــل

 ،نعكاســات وجدانيــة إجيابيــة متبادلــة ناجتــة عــن إشــباع تلــك الــدوافع واحلاجــات، تســتمر باســتمرار هــذا اإلشــباعالعميــق؛ ترافقهــا ا

  .ه أو نتيجة تغري الظروفوتنتهي بانتهائ

لدراســة الصــداقة؛ والــذي يعتــرب أن دراســة الصــداقة جيــب أن  "اآلنــف الــذكر" وبليســنر أردنــا املوزانــة بــني إطــار آدمــزمــا إذا و 

ملراحـــل تطـــور العالقـــة االجتماعيـــة؛ والـــذي يبـــدأ " املـــذكور ســـابقاً "ومنـــوذج ليفنجـــر  .ـــاءتـــدرس حســـب التكـــوين والصـــيانة واإل

نشـوء الصــداقة ل الصــداقة؛ فحـآلليــة ملراالتــداخل بينهمـا قـد يعيــق فهـم اجنـد أن .. ــاءبالتعـارف فالبنـاء فاالســتمرار فالتـدهور فاال

ويف حـــال مت عكســـها فـــإن  .ـــاءاإلو التـــدهور يوازيـــه  عليهـــا يوازيـــه االســـتمرار والتـــدهور؛ وحلهـــايوازيـــه التعـــارف والبنـــاء؛ واحملافظـــة 

 ،ويأخـذ االسـتمرار قسـم مـن الصـيانة. ، والبنـاء يأخـذ القسـم اآلخـرحيث التعارف يوازيـه قسـم مـن التشـكل .الصوة تبدو أوضح

  :ويوضح الشكل التايل هذا التداخل القسم األخري من احلل،اء بينما يأخذ اإل ،لتدهور القسم اآلخر وقسم من احللوا
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  :مفهوم االتجاه:  7

فــال لــه؛ لــدى الــبعض قــد صــارت امليــدان الوحيــد وجنــدها علــم الــنفس االجتمــاعي؛  موضــوعاتتعتــرب االجتاهــات مــن أهــم 

تزايــدت هــذه األمهيــة ذلــك أن وقــد  .االجتاهــات نفســه تعريــف حــىت بتعريــف علــم الــنفس االجتمــاعي عــن إطــار واخيرجــ وايكــاد

إن موضــوع االجتاهــات هــو حمــور علــم الــنفس والدراســات الســلوكية  :الكثــريين مــن املهتمــني بدراســة االجتاهــات النفســية يقولــون

يت خصوصـاً لـدى أوالئـك الـذين وقفـوا خـارج النـزاع الـدائر بـني مدرسـجنـد ذلـك . )1998،357عبـد الـرمحن، ( ...مهما تعددت أنواعها

واخلاصـة والعامـة؛ ختضـع حملـددات  ية االجتماعية، البسـيطة واملركبـة،اهر النفسو مجيع الظ فيعتربوا أن. الغرائز السلوكية واجلشطالت

 ؛غـريهم مـن أفـراد اتمـعللمواقـف واألحـداث الـيت تـربطهم ب ك األفـرادتـؤثر يف إدراحيـث . السلوك اإلنسـاين وعلـى رأسـها االجتـاه

احليـــاة الـــيت  أمنـــاطو  ،والـــروابط ،االجتماعيـــة حتديـــد طبيعـــة العالقـــاتو  ،االجتمـــاعي والكفـــاءة والدافعيـــة للفعـــليهـــا حكمهـــم علو 

 دوافـــع إىلرجـــع االجتــاه بعضــها يُ ؛ فاأفكـــار أصــحاالف نظريــات و الخـــت نظــراً  االجتــاهتنوعــت تعـــاريف لقـــد . يعيشــوها اجتماعيــاً 

والقيــاس التــابع لــه؛ املنهج العلمــي احلــديث بــ تمســكي بعضــهاو  ؛الســتجابةواســلوك ال حتريــكيف  داخليــة يكــون هلــا الــدور الــرئيس

  ..وتقوم تعاريفهم على واقع استجابات األفراد امللحوظة

 :الــذي قــال فيــه )املبــادئ األوىل(يف كتابــه وذلــك أول مــن اســتخدم مصــطلح االجتــاه يف علــم الــنفس  هربــرت سبنســر يعتــرب

حــد كبيــر علــى االتجــاه الــذهني للفــرد  إلــىاألحكــام الصــحيحة فــي المســائل المثيــرة للجــدل يعتمــد  إلــىبــأن الوصــول .."

" العقلـي"تطرقه إىل موضوع االجتاه الذهين وعلى الرغم من  .)7، 2007الغربـاوي، ( .".هذا الجدل أو يشارك فيه إلىالذي يصغي 

، وال املـؤثرات أو عوامـل تشـكله ،أنـه مل يتوسـع يف ماهيـة االجتـاه الـذهين لكنه مل يقدم تفسرياً أو تعريفاً ملحوظاً ومباشـراً لـه؛ كمـا

تنظــيم ثابــت دائــم لمجموعــة مــن العمليــات الدافعيــة واإلدراكيــة والمعرفيــة ": علــى أنــهكرتشــفيلد و  يعرفــه كــرتشو  .الفاعلــة فيــه

ويعترب هذا التعريف من أوائل التعريفات اليت المست اجلوانب . )5، 1975معجم العلوم االجتماعيـة، ( "بيئتهلناحية ما في مجال الفرد و 
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ذلك جنده قاصراً عـن الـربط بينهـا، بـل ويغفـل الرتاتبيـة املـؤثرة يف وعلى الرغم من  .ية وعالقتها بالعمليات الدافعيةاإلدراكية واملعرف

إن كـــان " النمطـــي"اآلخـــر؛ كمــا ال حيـــدد جمـــال هـــذا التنظـــيم الثابـــت الـــدائم  مبـــدأ أيهـــم األســـاس يف التـــأثري يف تلــك العالقـــة مـــن

حالـــة مـــن االســـتعداد ": ويعرفـــه ألبـــورت علـــى أنـــه .امللحـــوظ أم يتعـــداها للســـلوك العقليـــة اـــردة مقتصــراً علـــى العمليـــات املعرفيـــة

 موجهـاً ديناميكيـاً علـى اسـتجابات الفـرد  م أو تتكـون خـالل التجربـة والخبـرة التـي تسـبب تـأثيراً العقلي والعصبي التـي تُـنظ

ثـل تفسـرياً دقيقـاً لالجتـاه حيـث إن هـذا التعريـف مي .)9، 2007الغربـاوي، (  "لكل الموضوعات والمواقف التي ترتبط بهذا االتجاه

الـراهن إزاء موقـف الشـخص ": بأنـه ه أمحـد حممـد عـامريعرفـو كمـا . يف السـلوكه اشـتمل علـى عناصـر االجتـاه وتكونـه وتـأثريه إنـ

القضايا التي تهمه بناًء على خبراته التي اكتسبها عن طريق التعلم من مواقف الحياة المختلفة في البيئـة التـي يعـيش فيهـا 

. )109، 1988مر، عــا( "وهــذه المواقــف تأخــذ شــكل الموافقــة أو الــرفض ويظهــر ذلــك مــن خــالل الســلوك اللفظــي أو العملــي

كمــا يبــني .. تكــون االجتــاه بــالتعلم أي أنــه مكتســب إىلهتمــام يف االجتــاه؛ وينــوه ضــوع االعــامر علــى تعريــف ألبــورت مو  يضــيف

، علمـاً أن وهـذه العناصـر الـيت أغفلهـا ألبـورت يف تعريفـه السـابق.. أشكاله من حيث املوافقة والرفض، والفعـل اللفظـي أو العملـي

 :مـــا يشـــبه هـــذا التعريـــف إىل حامـــد عبـــد الســـالم زهـــرانويـــذهب  .احلياديـــةأيضـــاً بـــل  ،االجتـــاه ال يقتصـــر علـــى املوافقـــة والـــرفض

وهـو عبـارة عـن اسـتعداد نفسـي أو تهيـؤ عقلـي ) يقع فيما بـين المثيـر واالسـتجابة( االتجاه تكوين فرضي أو متغير كامن "

البيئــة التــي عصــبي مــتعلم لالســتجابة الموجبــة أو الســالبة نحــو أشــخاص أو أشــياء أو موضــوعات أو مواقــف أو رمــوز فــي 

موقـــف، (وجنـــد االخـــتالف بـــني التعريفـــان الســـابقان يف اســـتخدامهما ملصـــطلح  .)136، 1974زهـــران، ( "تســـتثير هـــذه االســـتجابة

أمـا عـامر فلـم يتطـرق . اسـتجابة أي رد فعـل) الكـامن(وبالتـايل يكـون االجتـاه  ،فتعريف زهران يقوم على أساس املثـري).. استجابة

دون  غـري معلـن يأخـذ شـكل سـلوك موافـق أو رافـض اً ذلـك كونـه اعتـرب االجتـاه يبقـى موقفـ .يف تعريفه بشكل صريح ملوضوع املثري
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 االهتمـام أغفل عنصـريتفسري االجتاه على أنه  إىلومنه يعترب تعريف زهران األقرب  ،أن حيدد ماهية املوقف الداعي هلذا السلوك

  ..واحليادية

حالــة مـن االســتعداد توجـه االســتجابات " :بأنـه يف جامعـة دمشــق أسـتاذة قسـم علــم االجتمـاعوحتـدده الـدكتورة ليلــى داود 

ـــاً أو ســـلبياً عنـــد مواجهـــة الموضـــوع المـــرتبط باالتجـــاه دون الحاجـــة فـــي معظـــم األوقـــات  ـــث أو  إلـــىتوجيهـــاً إيجابي التري

عمليـات مكونـة مـن عناصـر معرفيـة  هـوو  ،معـنيما عرفنا اجتاهه حنـو موضـوع إذا فيمكن لنا التنبؤ بسلوك شخص ما .. "التفكير

أن االجتــاه هـو جمموعــة مــن العمليـات املعقــدة املكونــة مــن  إىلهــذا التحديـد ينــوه بدقــة . )221-220، 2005داود، ( ووجدانيـة ونزوعيــة

نظـام قـوي لـه مكونـات يطـابق رأي فريـدمان بـأن االجتـاه  الـرأيوهـذا  "..زوعيـةجدانية ونمعرفية وو "جمموعة من العناصر املتداخلة 

ثبــات  ويف حتديـد ســعد عبـد الــرمحن لالجتـاه جنــد تأكيـده علــى. )Freedman, 1981, 351-353(وميـل ســلوكي  ،وعاطفيــة ،معرفيـة

االجتاه تركيب عقلي نفسـي أحدثتـه اخلـربات املتكـررة  :فيقول أنه ال يعطيه صفة االستقرار الدائمعلى الرغم من االجتاه واستقراره 

بينمـا جنـد . )515، 1977عبـد الـرمحن، (وهو ثابت ومستقر نسبياً؛ حيث يصدر الفرد القـرار فيهـا مسـتخدماً اإلطـار املسـبق املتعلـق بـه 

واالجتــاه اســتعداد مكتســب لإلرتكــاس دائمــاً علــى حنــو معــني، : مــن يعطــي االجتــاه صــفة الدميومــة يف االســتجابة علــى حنــو معــني

عنــدما يقتصــر علــى ) شخصــي(ويكــون اجتمــاعي عنــدما يكــون ملوضــوعه مــدى اجتمــاعي عــام كالنزعــة جتــاه الســالم، أو نفســي 

يف ثبــات يفيــد هــذان التحديــدان الســابقان لالجتــاه ضــرورة البــت . )http://www.annabaa.org( ســلوك فــرد كاهتمامــه بالســيارات

االســتجابة الــدائم أم نســبيته؟ ومبــا أن التغــري يطــال االجتــاه كمــا هــي نــواميس الطبيعــة واتمــع؛ فــإن االســتقرار وال بــد نســبياً تبعــاً 

وميكـن حتديـد هـذا املصـطلح كمـا  .مصـطلح االجتـاه االجتمـاعي علـى غـرار النفسـي إىلبينما ينوه التحديد األخري .. لتغري االجتاه

ويشـكل جممـوع االجتاهـات الفرديـة حنـو موضـوع مـا اجتاهـاً اجتماعيـاً،  :ختصصـه يف اإلعـالمعلى الرغم من عند رفيق سكري ورد 

ومن عدة اجتاهات اجتماعيـة تتكـون القـيم الـيت هـي حمـددات سـلوك اجتماعيـة وصـلة وصـل بـني البنـاء االجتمـاعي وسـلوك الفـرد 
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 بينمـــا جنـــد أن ،)228-227، 1991ســكري، (.. الـــدوافع ضــمن هـــذا اإلطــار االجتمـــاعيو  ،واألهــواء ،وامليـــول ،النــاتج عـــن االجتاهــات

العنصـــرية وحريـــة المـــرأة  ةاســـتجابة الفـــرد إزاء موضـــوع اجتمـــاعي جـــدلي كاالتجاهـــات إزاء التفرقـــ" االجتــاه االجتمـــاعي هـــو

لكـن . نوعه إن كـان نفسـي أم اجتمـاعيهذا يقتضي أن موضوع االجتاه هو الذي حيدد . )31، 1984أبيض، (" وديمقراطية التعليم

مفهـوم فـي علـم الـنفس االجتمـاعي وعلـم االجتمـاع يـدل علـى : "ورد يف معجم العلوم االجتماعية أن االجتاهـات االجتماعيـة

وضـعاً معينـاً إزاء هـذه أو تلـك مـن القـيم التـي ترسـم لألفـراد ) أو المجتمـع ككـل(اتخاذ األفراد كأعضاء في جماعة معينة 

الفـرد أو اجلماعـة إزاء موضـوع مـا مـع حتديـد  سـلوكومنه فإن . )440، 1992 ميرميوفا،(." معينًا مقبوًال من الناحية االجتماعيةسلوكاً 

  .اً أم اجتماعي اً نوع املوضوع إن كان فردياً أم جمتمعياً هو القاعدة اليت حندد على ضوئها إن كان االجتاه نفسي

واملواقــف الســابقة  ،والتجــارب ،اخلــرباتو  ،املعلومــاتو  ،اتُيكتســب نتيجــة االهتمامــ كــامن؛  اســتعداد عقلــي: إن االجتــاه هــو

بشـكل إجيـايب أو حمايــد أو شـاة تامل املواقـف أو للمثــرياتاالسـتجابة  حيـددتــه الطبيعيـة واالجتماعيـة؛ بيئ ضـمن الـيت مـّر ـا الفـرد؛

  .وميكن أن يتجاوز احلالة الفردية إىل حالة اجتماعية ؛ثابتاً نسبياً  يتخذ سلوكاً عملياً أو لفظياً أو ضمنياً  ؛سليب

  

  :تكون االتجاه: 7-1

كوـــا حصـــيلة عمليـــات تفاعــل معقـــدة بـــني الـــذات والبيئـــة , تعتــرب عمليـــة تكـــوين أو اكتســـاب االجتاهـــات عمليــة ديناميكيـــة

النهــار مــن عوامــل مــؤثرة عــادة مــا تكــون انتقائيــة متوافقــة مــع  أثنــاءعمليــة االختيــار والتفضــيل ملــا يعــرض ف, الطبيعيــة واالجتماعيــة

عمليـات الـتعلم  عـربوتتكون االجتاهـات .. هذا ما دفع العلماء لتفسري عملية تكوين االجتاهات.. وامليول ،والقدرات ،االستعداد

 .واإلحيـــاء ،والـــتقمص ،واحملاكـــاة ،التفاعـــل كاإلقنـــاع أســـاليبوبواســـطة  ،واالجتمـــاعي ،واملعـــريف ،واالســـتجابة ،الشـــرطي: املتعـــددة
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 ..وقــد تتكــون نتيجــة ارتباطــات وجدانيــة ،وانفعــاالم ،وأهــدافهم ،دوافــع األشــخاص وحاجــام إىلوتتكــون االجتاهــات اســتناداً 

  :عوامل وشروط تكوين االجتاهاتومن  .)230-229، 2005داود، (

وتصــبح  ،تعمـيم خرباتــه إىلعنــد تكامـل اخلــربات الفرديــة املتشـاة يف وحــدة كليـة تتكــون االجتاهــات؛ فيميـل الفــرد  :التكامـل

  .هذه الوحدة مقياساً ألحكامه واستجاباته للمواقف املشاة

 ،االجتماعيــة واألســرة هــي اجلماعــة األوىل الــيت تنشــئ وحتــدد معــايري الفــرد, يف تكــوين االجتاهــاتجــداً  مهــمعامــل : التقليــد

  .وبالتايل اجتاهاته

فينفصـــل ويتمـــايز عـــن بقيـــة االجتاهـــات األخـــرى حيـــث , صـــقل االجتـــاه ونضـــجه إىليـــؤدي تعمـــيم اخلـــربات املتتـــايل : التمـــايز

  .تتضح معامله

  .)244 -243ن، .ت.محزة، د(. كاستثارة العواطف: االنفعاالت الحادة

. وهـــو بـــذلك يتميـــز عـــن غـــريه مـــن االجتاهـــات ومـــن مث يتحـــدد حتديـــداً واضـــحاً  ،يتكـــون االجتـــاهعنـــد تكامـــل خـــربات الفـــرد و 

عـوض، ( .مـان يف تكوينـه، علـى أن التقليـد أهـم العوامـل وأسـبقها يف تكـون االجتـاه عنـد الطفـلمهالتقليد واإلحيـاء عـامالن  اوعنصر 

موضــوعات تــرتبط باملوضــوع األصــلي؛ وتعتــرب جيابيــة والســلبية مث تعمــم علــى لــى هــذا النحــو تتكــون االجتاهــات اإلوع .)87، 1980

وتعتـــرب هـــذه العوامـــل والـــيت تســـمى  ،جيـــايباســـيات اكتســـاب االجتـــاه الســـليب واإلاخلـــربة املباشـــرة وغـــري املباشـــرة باملوضـــوع مـــن أس

يف وتســـهم يف تكـــوين االجتاهـــات  ،أيضـــاً بالوظيفيـــة هـــي مـــن تقـــف خلـــف اخـــتالف االجتاهـــات بـــني األفـــراد واتمعـــات وتغريهـــا 

  .)233-230، 2005داود، ( ..اتمعات املعقدة ثقافياً اليت حتتوي على أكثر من ثقافة فرعية

يف توجيــه وتكــوين أفــراد اتمــع ســلوكياً ..) ، اإلعــالم،األصــدقاءاألســرة، املدرســة، (وتســاهم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة 

ــــد مــــن االجتاهــــات  .وانفعاليــــاً ووجــــدانياً  ــــدين فهــــم ينقلــــون إىل أوالدهــــم الكثــــري مــــن أهــــوائهم إىلحيــــث يعــــود أصــــل العدي  ،الوال
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ومـن االجتاهـات مـا يعـود  .باجتاهات األوالد حنو أنفسهم وحنـو النـاسأيضاً واحنرافام؛ وتؤثر عالقة األوالد بالوالدين  ،واجتاهام

-74، 1962مننجـر، ( ت بقـوة مـدى احليـاةإىل خربات وجتارب دفينة حـدثت يف الطفولـة البـاكرة وُنسـَيت، وقـد تسـتمر هـذه االجتاهـا

ن إ: والسلوك يف خمتلف املراحل العمرية، ويقـول فـؤاد البهـي ،والقيم ،يف تشكيل االجتاهاتأيضاً مجاعة الرفاق دوراً  وتؤدي. )76

واألقــران متحــوالً عــن الــوالء  األصــدقاءوبالتــايل يصــبح والءه جلماعــة  ،ومعــايريهم ،ومســالكهم ،أصــدقائه ســاليباملراهــق خيضــع أل

الشباب مـنهم الـذين يقضـون  ال سيماً متضية أوقات الفراغ فيما بينهم و  أمناطق و ائوذلك نتيجًة لطر  .)312، 1975السيد، ( ..لألسرة

 ن قلــة مــنهم هــم ممــن يبقــون يف املنــزلإمعظــم أوقــات فــراغهم خــارج املنــزل؛ أو مــع أصــدقائهم يف ممارســة هوايــات مشــرتكة؛ حيــث 

  . )54، 1985حممد، (

كما أن التعليم عامة والتعليم العايل خصوصاً يساهم يف تكـوين االجتاهـات ويؤسـس لقـيم اجتماعيـة وثقافيـة جديـدة ويعمـل 

وكانـــت الدراســـة قـــد ؛ )119، 2006الزيـــود، (.. واالقتصـــادية ،والسياســـية ،والثقافيـــة ،علـــى تطـــوير اتمـــع وتنميـــة جوانبـــه االجتماعيـــة

أمــا التشــابه يف االجتاهــات فريجــع يف . أن اكتســاب االجتاهــات خيضــع لــذات الشــروط الــيت ختضــع هلــا عمليــة الــتعلم ســابقاً ذكــرت 

كمــا أن الثقافــة يف أي جمتمــع حتــدد . إىل أن املــؤثرات الثقافيــة احلضــارية الــيت تتعــرض هلــا مجاعــة عــادة مــا تكــون واحــدة معظمــه

إىل دوره  ومنــــه ميكــــن أن نعــــرف اجتــــاه فــــالن اســــتناداً . ماعــــة واســــتمرارها وتنظــــيم حياــــااألدوار االجتماعيــــة الضــــرورية لبقــــاء اجل

داود، (.. االجتماعي املفروض أن يؤديـه؛ ومـن ناحيـة أخـرى فـإن تغيـري األدوار يـؤدي إىل تغيـري اجلماعـات املرجعيـة وبالتـايل االجتـاه

مكونــات معرفيــة، مكونــات عاطفيــة، مكونــات : الث وهــيومــن التعريــف ميكــن حتديــد أن مكونــات االجتــاه ثــ. )236-240، 2005

  .سلوكية

  :نظريات يف تفسري عملية تكوين االجتاهاتومن أهم ال
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تفــرتض أن الــرتابط والتــدعيم والتقليــد هــي اآلليــات أو احملــددات األساســية يف تعلــم واكتســاب : نظريــة الــتعلم االجتمــاعي

االجتـــاه يف صـــورته املتكاملـــة يتضـــمن كـــل الـــروابط واملعلومـــات الـــيت يـــتم  االجتاهـــات؛ وأن اآلخـــرين هـــم مصـــدر هـــذا الـــتعلم، وأن

  . التعرض هلا خالل اخلربات السابقة

أحسـن االحتمـاالت، هـو مـا يـدفع لتبـين املواقـف  اختبـارمث , عتـرب أن تقـدير وموازنـة السـلبيات واإلجيابيـاتتَ : نظرية الباعـث

  .والعكس, واالجتاهات اليت تتوقع أكرب االحتماالت الباعثة على األمور اجليدة

وبالتـايل تقبـل االجتاهـات , واتسـاق األبنيـة املعرفيـة ،ومتاسـك ،حتقيق تـرابط إىلتؤكد على السعي الدائم : النظريات المعرفية

  .)104 -101، 1993درويش، ( ..يف الكلياملتناسبة مع البناء املعر 

  

  :خصائص االتجاه: 7-2

يف  ة االجتماعيـــةكانـــاملوحتديـــد  ،ذاتالـــإثبـــات املرجعيـــة؛ و تســـاعد علـــى التكيـــف مـــع اجلماعـــة  االجتاهـــات بأـــا مـــن فوائـــد

هــداف األتعتــرب موجهــات للســلوك تســاعد علــى حتقيــق ختلفــة حيــث القــدرة علــى التكيــف يف املواقــف امل، وتقــوم بزيــادة اتمــع

؛ ات واملعايري االجتماعية السائدة، كما متكن من إنشاء عالقات اجتماعية سـوية مـع هـذا اتمـعميف ضوء احملك دوافعالوإشباع 

 يـةو اهلذات، وحتديـد الـن الفرصـة للتعبـري عـونتيجـة للمعرفـة الـيت يرتكـز عليهـا االجتـاه تتـاح  سـلوك وثباتـه،ال انسجام وتناسق نتيجة

عادة باحلاجات والدوافع؛ كما يعترب كثٌري من االجتاهـات نتيجـة ذلـك آليـة دفاعيـة تتبلـور جتاهات اال وترتبط. ة االجتماعيةكاناملو 

  ..أو األخطاء ،والفشل ،على تربير العثرات

املرتبطـة مبوضـوعه،  ضـوعاتمعني من املو سع االجتاه ملدى من أوىل خصائص االجتاهات أا ذات طبيعة دينامكية، حيث يت

 .وتتوقــف شــدة االجتــاه علــى موقعــه بــني التأييــد املتطــرف والــرفض املتطــرف ،أخــرى إىلوهــو مــرن ينتقــل مــن فئــة مــن املوضــوعات 
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 ،والــدفاع عنــه ،تتصــف بالتصــديو بتأييــد كــل مــا يتعلــق بــه،  حنــو موضــوع معــني االجتاهــات اإلجيابيــة تتميــزو؛ )222، 2005داود، (

رفض كــل مــا تــ حنــو موضــوع معــني االجتاهــات الســلبيةف بــالعكسو . واســتقطاب اآلخــرين للوقــوف يف صــفه ،والــدعوة لــه ،ومحايتــه

االجتــاه ف .)221 - 220، 1990حممــود، ( واســتقطاب اآلخــرين حملاربتــه ،والــدعوة ضــده ،والتشــهري بــه ،يف مناهضــته وتظهــر يتعلــق بــه،

 ن صـحته وخطـأهملوضـوع بغـض النظـر عـا رفـض هـو السـليباالجتـاه و ، ن صـحته وخطـأهالنظـر عـملوضـوع بغـض اتأييد  هواإلجيايب 

فقـد تـدفع الثقافـة االجتماعيـة السـائدة الفــرد  ؛الســلوك فهــو أشـبه بالـدافع كونـه حيـرك ويـدفع ؛السـلوك عـن االجتـاه وخيتلـف. أيضـاً 

.. والثانيـة ترضـخه للثقافـة االجتماعيـة ،سلوٍك يغاير اجتاهُه؛ وبالتايل متارس عليه قوتني، واحدة تدفعه إلخفاء اجتاهـه احلقيقـي إىل

  :االجتاه الثالث وهي أو أبعاد بينما يكون السلوك متوافقاً مع االجتاه عند التطابق بني مكونات

  :المكون المعرفي

ووجهــــات النظــــر  ،واآلراء ،نمط التفكــــري حــــول موضــــوع االجتــــاه، وتبـــىن علــــى االعتقــــاداتهـــو العمليــــات العقليــــة املرتبطــــة بـــ

والتأهـب لالسـتجابة خـالل  ،والتهيئـة ،ممـا يسـاهم يف االسـتعداد ،املكتسبة من اخلربات السابقة املرتبطة باملوضوع والنظام القيمـي

وميثـل البعـد  .)204، 1990حممـود، (. املواقف والظروف املشاة للتجارب السابقة بنفس منط التفكري املبىن على تلـك املعرفـة املسـبقة

بعـدان مهـا ويـرتبط بالبعـد املعـريف  .األخرى باملوضوعاتوخصائص املوضوع وعالقته  ،واملعتقدات ،واآلراء ،املعريف لالجتاه عناصره

لعـــدم وجـــود دفاعـــات قويـــة تســـوغ بقـــاءه  أو خصوصـــيته ودرجـــة متـــايزه؛ ويســـهل تغـــري االجتـــاه كلمـــا كـــان بســـيطاً  ،عموميـــة االجتـــاه

ولــذلك قــد يعتــرب  ،فيكفــي تغــري أحــد العناصــر املعرفيــة لتغيــري االجتــاه هنــا؛ ويعــرب عــن االجتــاه املعــريف بســلوك لفظــي أو غــري لفظــي

-223 ،2005داود، ( ..االعرتاضات الكثرية على هذه املساواة بينهما أو بني االجتاه واملعتقـداتلى الرغم من عسيان  الرأياالجتاه و 

خــتالف علــى تســمية عناصــر االجتــاه هــل هــي مكــون أم بعــد؟؛ لكــن التــداخل بــني يــربز ممــا ســبق مشــهٌد مــن مشــاهد اال .)225
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. العناصر هي مكونة لالجتاه وهي بعٌد حتقق له قيمتـه وفاعليتـه يف آن معـاً فهذه  ؛التعبريين يوحي بأما يكمالن بعضهما البعض

  .وبالتايل ال جتد الدراسة اختالفاً على أٍي من التسميتني حيث جتيز كليهما

  :المكون العاطفي أو الوجداني

شــدة  هــذا البعــدميثــل و ،)204، 1990حممــود، ( مث حيــاول مجــع معلومــات تؤيــد ميلــه ،موضــوع مــا وحيبــه إىلمييــل الشــخص حيــث 

وضوع وتقوميـه بطريقـة إجيابيـة املاالستجابة جتاه مليل ا بينما حيدد هذا .)225، 2005داود، ( ..االجتاه وحدته حنو موضوع ما أو ضده

   .)106، 1993غريب، ( ويقوم على أساس االستجابة الوجدانية التقوميية ملثري أو موضوع ما ،أو سلبية

  :أو النزوعي لمكون السلوكيا

 ،أن السـلوك قـد ال يتطـابقعلـى الـرغم مـن  .يعترب البعـد النزوعـي لالجتـاه هـو سـلوك الفـرد إزاء املوضـوع مـدفوعاً باجتاهـه حنـوه

والثاين حنو املوقف، ومنـه فـإن موقـف التفاعـل وجهـاً  ،األول حنو املوضوع: فالسلوك وظيفة الجتاهني .يتعارض مع أفكارهقد بل و 

هـو المحصـلة النهائيـة لتفكيـر "..: ميكـن أن نقـول .)228-226، 2005داود، ( ..لوجه مثًال قد خيتلف عن موقف الرد علـى رسـالة

، 1990حممــود، (.." اإلنســان وانفعاالتــه حــول مثيــرات هــذا الموضــوع، بمــا يكفــل لــه االســتجابة علــى شــكل خطــوات إجرائيــة

205( .  

 .حتقيـق االنسـجام والـرتابط بينهـا إىلإن عدم وجود ارتباط وتناسق بني هذه املكونات سيسبب قلقاً لصاحب االجتـاه يدفعـه 

  .)107، 1993غريب، (

 :أنواع االتجاهات

  .على جمتمع حملي بعينهاالجتاه العام تشرتك فيه عدة جمتمعات؛ واالجتاه اخلاص يقتصر : االتجاه العام واالتجاه الخاص

  .االجتاه اجلماعي يشرتك فيه عدد من الناس؛ واالجتاه الفردي يتعلق بفرد واحد: االتجاه الجماعي واالتجاه الفردي
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حــىت ولــو اختلفــت , االجتــاه املوجــب يــدفع صــاحبه لتأييــد مــا يتعلــق مبوضــوع االجتــاه :االتجــاه الموجــب واالتجــاه الســالب

  . حىت ولو اختلفت درجة املعارضة, االجتاه السالب فإنه يدفع صاحبه للوقوف ضد موضوع االجتاهدرجة التأييد؛ أما 

عـــَرب  :االتجـــاه الظـــاهر واالتجـــاه البـــاطن
ُ
 عنـــه أمـــام اآلخـــرين؛ أمـــا االجتـــاه البـــاطن هـــو االجتـــاه االجتـــاه الظـــاهر هـــو االجتـــاه امل

حتفَ 
ُ
  .ظ به عنهمامل

مبــا  ،ق املمكنــةائــأو حســب الطر  ،أو عمــالً  ،ً شــدة االجتــاه تــدفع إىل الســلوك قــوالإن : االتجــاه القــوي واالتجــاه الضــعيف

  .)50، 1974 العيسوي،( .يتناسب مع تلك الشدة

  

  :تغير االتجاه: 7-3

تتغـــري االجتاهـــات لـــدى الشـــباب بصـــورة أقـــل منهـــا صـــعوبًة عنـــد الكبـــار يف الســـن؛ وحيـــدث تغـــري االجتـــاه بالطريقـــة ذاـــا الـــيت 

داود، (.. بواسطتها؛ فتفاعل العوامل الذاتية مع مصـادر االجتـاه واملوقـف االجتمـاعي مـن شـانه أن يعمـل علـى تغـري االجتـاهتكونت 

تضـفي النظـام علـى  ابمجـرد تكوـف ،التعامل مع البيئة االجتماعية والتوافق معهـا أثناءتنشأ وألن االجتاهات .. )315-316، 2005

تجــارب الضــفاء ل مكوناتــه مــع إيويف املراحــل األوىل لنمــو االجتــاه ميكــن تعــد. أســلوب ردود األفعــال وتيســر التوافــق االجتمــاعي

ويبـــدوا مـــدى تـــأثري  .)114-113، 1989المـــربت، .إ( تصـــبح االجتاهـــات غـــري مرنـــة ومنطيـــة املتقدمـــة عمريـــاً  حـــلار امليف و  بينمـــا. اجلديـــدة

وســلوكهم بازديــاد داللتهــا بالنســبة هلــم؛ فحــاجتهم االجتماعيــة والنفســية هلــا يزيــد مــن  ،وقــيمهم ،يف اجتاهــات أعضــائهااجلماعــة 

احتمال تأثريها فيهم؛ كما أن اجلماعات املرجعية حتدد موضوع التأثري هلـذا يفـرتض حتديـد اجلماعـات املرجعيـة بشـكل يتوافـق مـع 

كمــا وتعتــرب وســائل اإلعــالم . )54، 2005داود، ( ..وهــذا يتطلــب اســتمرارية يف التــأثري فــيهم. املــراد إحــداث التغــري فيهــا املوضــوعات

السـلوك، كـأن  أمنـاطوميتـد التـأثري إىل القـيم و  ،واجتاهام الفردية واالجتماعية ،من املصادر املعرفية اليت يبين عليها األفراد مواقفهم
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مـــا يقدمـــه مـــن  عـــرباإلعالم عامـــل مـــؤثر يف عمليـــة التغيـــري فـــ. كانـــت مقبولـــةيتقبـــل اتمـــع قيمـــاً كانـــت مرفوضـــة أو يـــرفض قيمـــاً  

أو مشــوهة نتيجــة التناقــل أو إدمــان املســتقبل علــى الوســائل اإلعالميــة  ،أو كاذبــة ،وقــد تكــون ملفقــة ،معلومــات قــد تكــون واقعيــة

  . والعوامل الذاتية

هـو املنطلـق الـداخلي وهـو رغبـة الفـرد بتغيـري  ،األول واألهـم: ينطلق تغيري االجتاه على املستوى النفسي مـن ثـالث منطلقـات

من املعروف أن العوامـل الـيت تكـون االجتـاه شـأا شـأن .. لكن هل ميكن للمرء أن يغري ما بنفسه دون مؤثر خارجي؟ .ما بنفسه

اسـتثنينا احلـاالت املتولـدة نتيجـة عوامـل مـا إذا و  ،العوامل اليت تغيريه واليت ميكن لنا اجلزم فيها بأا وليدة جمموعة مـؤثرات خارجيـة

 ،كان ال بد مـن مـؤثر خـارجي وهـو يـأيت إمـا مصـادفة أو بشـكل مقصـود ،ذاتية ظرفية واليت هي يف معظمها غري خاضعة للقياس

ن تـــوافر وال بـــد مـــ .وبالتــايل كـــان املنطلـــق الثـــاين هـــو املـــؤثر اخلـــارجي غـــري املقصـــود، واملنطلــق الثالـــث هـــو املـــؤثر اخلـــارجي املقصـــود

والــيت قــد تــأيت يف معظــم األحيــان نتــاج التــأثر  ،لتغــري االجتــاه النفســي أحــدمها املنطلــق الــداخلي للفــرد ورغبتــه األقــلمنطلقــني علــى 

عـدا احلـاالت الـيت تكـون نتـاج إحيـاء داخلـي صـرف؛ ممـا يولـد رغبـة داخليـة للتغيـري معلنـة  ،قني اخلارجيني أحدمها أو كالمهاباملنطل

، وقــد يــدرك الفــرد دافــع التغيــري هــذا فيــذهب إليــه بإرادتــه أو أنــه يغــري اجتاهــه بشــكل عفــوي أو تلقــائي غــري مــدَرك، أو غــري معلنــة

وسـنحاول هنـا التعـرف علـى حـاالت تفاعـل املـؤثرات اخلارجيـة املقصـودة وغـري املقصـودة باالجتـاه وكيـف . فينسـاق إليـه دون وعـي

  ..تغيريه

ومبا أنه ميكن اعتبار تغيـري االجتـاه هـو اسـتجابة مباشـرة للتواصـل ". احلث أو التحفيز" عربميكن تغيري االجتاه بشكل مقصود 

خصــائص الرســالة القــادرة علــى اســتمالة االجتــاه والتــأثري بــه  إىلفقــد أمكــن التوصــل . بــني البشــر بغــض النظــر عــن آليــة التواصــل

  :لتايلالبحث التجرييب؛ فكانت على النحو ا بواسطةوبالتايل حثه على التغري 
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صـــعب  الـــذكياملتلقى فـــ، ذكـــاءه املتلقـــي للرســـالة الواجـــب االنتبـــاه إليهـــاخصـــائص  ومـــن :المتلقـــي للرســـالةخصـــائص  -

  ..وكلما ارتفع تقدير املتلقي لذاته ارتفعت صعوبة استمالته. رسائل أحادية اجلانب عرباالستمالة 

مصـــداقية  يضـــاف إليهـــا. ة للمصـــدراخلصـــائص الرئيســـ مـــن واجلاذبيـــة ،والثقـــة ،اخلـــربةتعتـــرب : الرســـالة خصـــائص مصـــدر -

م علــى العكــس مــن أن يــترســالة جــاءت مــن مصــدر لــه مصــداقية خيتفــى بعــد عــدة أســابيع الإخبــار النــاس بــأن ويعتــرب  .الرســالة

  .رسالة مث مصدرهاالب همإعالم

 عـرض وجهـات النظـر املختلفـةمـا يكـون  فكثرياً طبيعة الرسالة دوراً مهماً يف االستمالة واحلث،  تؤدي: خصائص الرسالة -

  .على تغيري االجتاه مساعداً  أمراً 

فر معلومــات جديــدة لــدى صــاحبه اتقــوم النظريــات الــيت فســرت تغيــري االجتــاه علــى اعتبــار أن االجتــاه يتغــري بســهولة عنــد تــو 

 .والتنــافر املعــريف ،والتــوازن املعــريف ،ومــن أهــم هــذه النظريــات نظريــة التطــابق املعــريف. ختــالف املعلومــات الســابقة حــول موضــوع مــا

الوراثيــة تــؤثر يف االجتاهــات  العوامــلأن  إىلTesser وقــد توصــل . تتغــري االجتاهــات بتغــري اخلــربة علــى عكــس الشخصــيةحيــث 

  .)Tesser ،1993 ،100( .يف تغريهاأيضاً بشكل غري مباشر وبالتايل تؤثر 

احلكــم علــى املوضــوعات بــالقبول أو الــرفض يعتــرب بعــداً مــن أبعــاد االجتاهــات تقــوم نظريــة التطــابق املعــريف علــى أســاس أن  -

وتتغــري االجتاهــات  ،النفســية، وتعتــرب أن مصــدر املعلومــات ومضــموا ومعناهــا هــي مــن العناصــر الــيت ختضــع لتقــومي الفــرد وحكمــه

أو أن املصـدر واملعـىن متناقضـاً بشـكل  جيابيـاً إيف حـال كـان تقـومي الشـخص للمصـادر عند تناقض هذه العناصر، فالتطابق يكون 

بينمـا يكـون التنـاقض بـني هـذه العناصـر يف حـال مـدح رجـل الـدين املاركسـية أو  .طبيعي كـأن يهـاجم ماركسـي الـدين أو العكـس

  . تغري االجتاهات إىلالعكس مما يؤدي 
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هم حنــو املوازنــة بــني العناصــر الداخلــة يف وأمــا نظريــة التــوازن املعــريف فتقــوم علــى فكــرة وجــود رغبــة دائمــة عنــد األفــراد تــدفع -

  .. موقف ما

وتعتــرب نظريــة التنــافر املعــريف وجــه آخــر للنظريــة الســابقة حيــث تتغــري االجتاهــات نتيجــة دوافــع األفــراد للــتخلص مــن التنــافر  -

  . )328-317، 2005داود، (والتوتر بني العناصر الداخلة يف موقف ما كي يصلوا مرحلة التوازن 

تغـري االجتـاه؛  إىلتفسر هذه النظريات التفاعل احلاصل بني املؤثرات اخلارجية غري املقصودة واملقصودة داخل الفرد مما يـؤدي 

ق تغيري املضـمون املعـريف لالجتـاه، وطريقـة ائمن هذه الطر  .تغيريه إىلق مما يؤدي ائوميكن التأثري بشكل مقصود يف االجتاه بعدة طر 

  .. االجتاه وطريقة قرار اجلماعةاخلربة مبوضوع 

وهـــو مـــا تســـتعمله الدعايـــة  ،فطريقـــة تغيـــري املضـــمون املعـــريف لالجتـــاه تنطلـــق مـــن ضـــرورة املعلومـــات لتكـــوين االجتـــاه وتغيـــريه -

تجـه يف التعريف باملعلومات املناسبة فإن االجتاه لـن يوعلى الرغم من وهنا ال بد من التعريف مبوضوع االجتاه، . والعالقات العامة

وشخصــية  ،والوســيلة املســتخدمة لنقلهــا ،وأســلوا ،ومضــموا ،الوجهــة املطلوبــة حتمــاً، بــل يتوقــف التوجــه علــى مصــدر املعلومــة

أن املصــدر قــد يــؤثر عكســاً، فــاملتلقي لــن  إىلفكلمــا كــان مصــدر املعلومــة موثــوق وذو خــربة زاد التــأثري، وجيــب االنتبــاه . املتلقــي

لقى بل ينتقي ما يتوافق وانتمائه، فال بـد مـن مراعـاة اخلصـائص الذاتيـة للمتلقـي؛ ومنـه ال جيـب التقليـل مـن يقف حياداً إزاء ما يت

فمـن  .كما هو احلال يف التعلـيم االفرتاضـيإخل  ..أو قرص ليزري مضغوط ،أمهية املعلم يف إيصال الرسالة واالستعاضة عنه بكتاب

. األكثـــر تــأثرياً؛ بينمــا تتفـــاوت الوســائل األخـــرى مــن حيـــث شــدة تأثريهـــااملعــروف أن االتصــال الشخصـــي هــو وســـيلة االتصــال 

فاأللفـــاظ املســـتخدمة هلـــا ذات أثـــر . وطريقـــة ترتيبهـــا ،وتسلســـل األفكـــار ،ويتوقـــف األســـلوب املســـتخدم يف التواصـــل علـــى اللغـــة

متقبــل هلــا أصــًال ومســتواه التعليمــي املعلومــات يف تغيــري االجتــاه، كمــا أن عــرض وجهــة نظــر واحــدة يعطــي تــأثرياً ســريعاً مــع مجهــور 

مــنخفض، بينمـــا يكـــون عـــرض وجهـــيت النظـــر ذو أثـــر كبـــري مـــع اجلمهـــور املعـــارض لوجهـــة نظـــر مصـــدر االتصـــال، وعنـــدما يكـــون 
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يتلــو التعريــف مبوضــوع االجتــاه . مســتوى تعلــيم اجلمهــور مرتفــع مــع توقــع التعــرض ملعلومــات مضــادة حنصــل علــى تــأثري بعيــد املــدى

بـل تعتـرب إعـادة تنظـيم معـريف يتفـوق  ،فيه دور الربامج الرتبوية التعليمية؛ وهي ال ختتلف عن التعريف مبوضوع االجتاهالذي فصلنا 

بـل تقـوم بتغيـري االجتاهـات دون أن  ،ال ختتلـف عـن سـابقتيهاأيضـاً وترتافق معهـا الدعايـة وهـي . بتأثريه على تأثري األسرة بأطفاهلا

اسـتثارة دوافعهـم  عربالنفسية املستخدمة قصداً لتغيري اجتاهات األشخاص،  ساليبعاية هي األوالد. يعي صاحب االجتاه بذلك

 ،والتوحــد ،ولــيس بواســطة تكــوين وجهــة نظــر مقنعــة أو ســند منطقــي معتمــدة علــى قابليــة الشخصــية لعمليــة اإلحيــاء ،وانفعــاالم

  . وانني العامة إلعادة التنظيم املعريفوسرعة التصديق؛ وتستخدم لذلك كل السبل املتاحة املتماشية مع الق

 ،وتسـتخدم هـذه الطريقـة يف التعلـيم ،بينما تعتمد طريقة اخلربة مبوضوع االجتاه على اخلربة واملمارسـة العمليـة لتغيـري االجتـاه -

 ،واملسـاكنة ،واألفـالم ،والزيـارات ،واملعـارض ،والبصـرية ،ومـن هـذه اخلـربات الوسـائل السـمعية ،وتنمية اتمع ،والدعاية ،واإلعالم

  .. والقدوة احلسنة كموضوع للتقمص

مجاعـــة يشـــعر باالنتمـــاء إليهـــا حيـــث يقبـــل قـــيم هـــذه اجلماعـــة ومثلهـــا  إىلأمـــا الطريقـــة األخـــرية فهـــي انضـــمام الشـــخص  -

تماشـــى مـــع هـــذا ومعايريهـــا واجتاهاـــا، وعنـــد تغـــري اجتاهـــات هـــذه اجلماعـــة يغـــري أعضـــائها الشـــاعرون بانتمـــائهم الجتاهـــام مبـــا ي

  .. االجتاه

ولني وأصــحاب النفــوذ الــيت ؤ فــإن اجلهــود الفعليــة للقــادة واملســق املقصــودة لتغيــري االجتاهــات االجتماعيــة ائوفيمــا يتعلــق بــالطر 

ترتجم يف مشاريع منفذة ذات أثر يف اجتاهات اتمع، كما أن تغيري القوانني والتشريعات وسن أخرى جديـدة تناسـب األهـداف 

ب تنفيذها مرتافقة بتغيـريات اقتصـادية تشـعر املـواطنني باألمـان االقتصـادي واالسـتعانة بوسـائل االتصـال اجلمعـي وتوجيههـا املطلو 

علـى أمهيـة علـم الـنفس االجتمـاع كـز أحبـاث ر تو  .)359-329، 2005داود، ( كلهـا تسـاهم يف تغيـري اجتاهـات اتمـع. للغاية املنشودة

وعلــى الــرغم . يف تكــوين االجتــاهالعمليــة املعرفيــة أمهيــة ال تقــل عــن أمهيــة لعاطفــة لف. االجتــاه يف تكــوين املكــونني املزاجــى والعــاطفى
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 صـعب إحـداث تغـري معـريفي وتأثريمها املتبادل واالعتمادي يف بعضهما الـبعض،" العاطفية" املعرفية واملزاجية كوناتامل داخلتمن 

يـؤثر .. أو التوقـع العـاطفي ،أو احلـدس ،التنبـؤ العـاطفىكمـا أن  .العكـس ممكنـاً ض، بينمـا جنـد وجـود اجتـاه مزاجـى معـار حال يف 

االجتـاه حتـٍد  يفيعتـرب قيـاس املشـاعر وتأثريهـا و  .مهما كـان منطقيـاً  القرارما قد يغري  أمرٍ  عواقبجتاه  الشعورفإن . االجتاه تغيري يف

يواجه الباحثني؛ ولذلك قاموا بالعمـل علـى تفسـري املؤشـرات الفيزيولوجيـة وتصـميم األدوات لقيـاس املشـاعر واالجتاهـات؛ كتعـابري 

اخلـوف؛ ملـا لـه  وال سـيماموقـف معـني ميكـن اسـتثارة العواطـف  إىلوبغية استمالة االجتاه .. وتغريات الصوت ،ولغة اجلسد ،الوجه

 .)Dillard ،1994 ،295-323( .وبالتايل حيد من تغيري االجتاه ،رفض الرسالة أو مصدرها من تأثري يف

  

   :في تكوين االتجاهات نحو الصداقةنترنت دور اإل :8

فاجتـــاه الفـــرد حنــو الصـــداقة يـــؤثر يف عالقتــه بغـــريه مـــن  .تعتــرب العالقـــة القائمــة بـــني االجتاهـــات والصــداقة عالقـــة تـــأثري متبــادل

حيـث تسـاهم اجتماعيـة . وتكوينه للصداقات، وباملقابل لألصدقاء دور مهم يف تكوين االجتاهات عند الفرد بشكل عـاماألقران 

واجتــاه  ،اإلنســان بتكــوين االجتاهــات عمومــاً ومــن ضــمنها االجتــاه حنــو الصــداقة، والــيت تتــأثر يف بــدايتها بالتنشــئة والرتبيــة األســرية

ومـنح  ،مـدى تـوفري فـرص التفاعـل االجتمـاعي مـع األقـران بواسـطةاء عالقة األبناء مع أقـرام، وممارساا إز  ،األسرة حنو الصداقة

وأيــن هــي حــدود العالقــات الــيت جيــب التقيــد ــا يف هــذا  ،وإطــالع األبنــاء علــى حقــوقهم وواجبــام ،الثقــة بالتعامــل مــع اآلخــرين

والعمــل دوراً يقـــوم بــالتعزيز الســـليب أو االجيــايب هلـــذه التنشــئة، وتـــأيت  ،واجلامعـــة ،واحملـــيط االجتمــاعي ،املدرســة ؤديمث تـــ ،التعامــل

الصداقات املصادفة وخربة الفرد االجتماعية لتفتح الرؤى حنو الصداقة فتصقلها أو تغلقهـا، وننتقـل إىل رد الفعـل املعـاكس حيـث 

  .و الصداقة نفسها من ضمن اجتاهاتهتقوم مجاعة األقران اآلن بدورها يف تكوين اجتاهات الفرد بشكل عام واجتاهه حن
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للحفاظ على الصداقة ال بد من وجود االتصال الشخصي املباشـر دون وجـود  :تقول ياجرنرتنت وفيما يتعلق بصداقات اإل

االتصال ضروري كونه مؤشر علـى الصـداقة؛ فعنـد اخنفـاض معـدل االتصـال يعتـرب ذلـك  وتربر ذلك بأن ،)44، 2006ياجر، ( وسيط

أو إنسـان وشـيء  ،أو إنسـان وحيـوان ،ال توجـد بـني حيـوانني؛ ومبـا أن الصـداقة )134، 2006يـاجر، (مؤشراً على تراجعها وبـالعكس 

، ولــيس صــداقة يعتــرب واســطة ووســيلة للصــداقةنرتنــت فــإن اإل؛ )531، 1986زيــادة، ( ..واملســاوة ،واإلرادة ،لعــدم تــوفر شــروط الــوعي

ففـي  .اليوم دخلت عناصر أخرى مسامهة يف تكوين الصـداقات إن جـاز لنـا التعبـري ومنهـا اإلنرتنـت تغري؟ا اذفم وهدفاً حبد ذاته،

وتشــري  .اإلنرتنــتالوقـت الــذي ســاد فيــه اعتقـاد أن عالقــات الصــداقة يف تنــاقص مسـتمر بســبب كثــرة املشــاغل ظهـرت صــداقات 

  :على النحو التايلنرتنت إىل األسباب اليت أدت لظهور صداقات اإل ياجرالدكتورة 

  .. وقدمت جماالت جديدة للتواصل ،أحد األسباب برأيها هي الوسيلة نفسها اليت جتاوزت احلدود اجلغرافية والزمانية -

فــراغ املنــزل وهــذا مــا أتــاح لألبنــاء فرصــة  إىلممــا أدى .. كثــرة مشــاغل اآلبــاء قللــت مــن الوقــت الــذي يقضــوه مــع أبنــائهم -

  .. وبالتايل تكوين مثل هذه الصداقات ،عامل اإلنرتنت إىلالولوج 

  .. بل ميكنك الرد يف الوقت الذي تشاء الحقاً أو فوراً  ،الفورية فلست حباجة أن تنتظر مكاملة من صديق لرتد عليها -

  ..وميكن مشاركتها والتفاعل معها صدقاءاألتعكس اهتمامات نرتنت وكون اإل -

  ..تتيح للكبار تكوين العالقات خارج حدود البيئة الضيقة احمليطة م -

  ..والوظيفية ،واألسرية ،والزوجية ،واالقتصادية ،واحلالة االجتماعية ،والنوع ،تساعد على تكوين صداقات ختتلف بالسن -

فاللقــاء وجهــاً لوجــه عامــل قــد يصــرف عــن .. كــون الطــرف اآلخــر غــري مرئــي  ترتســخ بســرعة مقارنــة بالصــداقات التقليديــة؛ -

  .التعارف
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الصــــراحة واالنفتــــاح الــــذي تــــوفره هــــذه الوســــيلة ممــــا يســــهل يف بنــــاء الثقــــة؛ وتــــوفري الــــدعم اهلائــــل نفســــياً يف التعامــــل مــــع  -

  .لتقليدينيأو التحديات اليت قد ال نشعر باالطمئنان عندما نعرضها على أصدقائنا ا ،مشكالتنا

 ،أو عـدم االرتيـاح ،أو الفـزع ،متكن اخلجولني من أنفسهم أو ذوي احلاجات اخلاصـة مـن االتصـال دون الشـعور بالضـغط -

 .)32-28، 2004، ياجر( ..أو القلق الذي يتعرضون له يف صداقام التقليدية

اعتبارهـــا مـــن املصـــادر املعرفيـــة يف بنـــاء علـــى نرتنـــت فكمـــا أشـــارت الدراســـة ســـابقاً تســـاهم وســـائل اإلعـــالم ومـــن ضـــمنها اإل

سـلوكهم، كـأن يتقبـل اتمـع قيمـاً كانـت مرفوضـة أو يـرفض قيمـاً كانـت  أمنـاطو  ،وقـيمهم ،واجتاهات األفراد واجلماعـات ،مواقف

شـاء خصوصـاً أنـه جتـاوز مشـكلة قبـول الـذات واإلف ،يف تكـوين االجتاهـات حنـو الصـداقة اً بـارز  اً دور نرتنـت وبالتايل فـإن لإل. مقبولة

والــيت تعــد مــن العوامــل األساســية يف تكــوين الصــداقات حيــث خففــت مــن الــرتدد عنــد مســتخدمي  .أو التصــريح الــيت مت تناوهلــا

نح الثقـة يف يف التعبري عن أنفسهم؛ كما أا أخفت قلـق املسـتخدمني إزاء أنفسـهم وتقـبلهم لـذام والـيت يفـرتض أـا متـنرتنت اإل

بـوك وبعـض فـيس التعامل مع اآلخر، وبالتايل إقناعه بالصداقة، وال يُقصد هنا أن الصداقة عبارة عن عرض وطلـب، كمـا هـو يف 

ن لكـ. املواقع االجتماعية أو غريه مـن احلـاالت الفرديـة اخلاصـة، حيـث تـذهب الدراسـة إىل اعتبارهـا خارجـة عـن العـرض والطلـب

.. أو االفرتاضــيةلكرتونيــة بــني الفئــة العمريــة الفتيــة تتجــه حنــو تعميــق الصــداقات اإل، وال ســيما ت حاليــاً مــن املالحــظ أن الصــداقا

صـار مـن مكمـالت الصـداقة وقـد ال ..) بريـد إلكـرتوين، فـيس بـوك، ويـب سـايت(نرتنـت حىت أن وجـود حسـاب لـديهم علـى اإل

مقياســاً حضــارياً ثقافيــاً نرتنــت وقــد ال تســتمر أو ال تقــوم أبــداً؛ إذ أن الــبعض يعتــرب ارتيــاد اإل ،أو تعتــرب ناقصــة مــن دوــاتتعمــق 

وذلـك  ،نرتنـتاجتـاه الفـرد حنـو اإل يفواألصـحاب دوراً كبـرياً يف التـأثري  األصدقاء ؤديحيث ي .أيضاً ويعرب عن الشخصية والطبقة 

بـات مكانـاً نرتنـت أن جمتمـع اإل علـى الـرغم مـن، )34، 2007العبـاجي، ( ..اإلنرتنـتإن كانت عضويته يف اجلماعة حتتاج لعضـوية يف 

وأن هؤالء ال يفضلون الصـداقات االفرتاضـية الـيت  ،القدامى واحلفاظ على الصداقات احلقيقية عند البعض األصدقاءللبحث عن 
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منها  :جند ثالث أنواع من الصداقةنرتنت اإل وبالنسبة لصداقات. )http://www.dw-world.de،2008(  تأيت عن طريق اإلنرتنت

نرتنـت يبدأ عرب الشبكة ويبقى فيها، ومنهـا يبـدأ عـرب الشـبكة وينتهـي بالتقابـل وجهـاً لوجـه، ومنهـا تبـدأ بشـكل طبيعـي ويكـون اإل

والعزيــزة؛ وال بــد  ،واحلميمــة ،وهــي العاديــة ،حمكومــة بــاألنواع الــيت ســبق ذكرهــاأيضــاً نرتنــت ت اإلاوتكــون صــداق. وســيلة للتواصــل

الصـداقات الـيت تبقـى علــى ولكـن  .أو تقـف علـى مسـتوى معـني ،أو تنتهــي ،مـن وقـت كـاٍف الكتسـاب الثقـة كـي ترتقـي العالقـة

 ،والتلميحــات ،مســتوى الثقـة والنمـو الــذي تتسـم بـه الصــداقات التقليديـة نتيجـة غيــاب كـل اإلشـارات إىلقـد ال ترتقـي نرتنـت اإل

فمـن السـهل  ،ومن الصعوبة مبكـان محايـة األسـرار عليهـا عنـد حـدوث اخليانـة .واإلحياءات اليت ال غىن عنها لتفسري احلوار وفهمه

ســوء تفســري   عــربأو  ،تقليــل عــدد مــرات االتصــال عــربأو جيــرح دون قصــد  ،أو خيتفــي ،أن ينســحب صــديق ســيبريي مــن العالقــة

  .)33-29، 2004، ياجر( ..كلماته وحواراته

أدواراً كبــرية يف خلــق أزمــات  أدىاحلــد الــذي غــري فيــه مفـاهيم علــم الــنفس؛ و  إىلنرتنـت وصــل دور اإل ذلــكوعلـى الــرغم مــن 

تعارف علماء النفس على وجـود مـا يسـمى أزمـة منتصـف فمثًال  .النفسية القدمية تكالأو تطوير األزمات واملش ،نفسية جديدة

وكيــف يسـتغل العمــر البـاقي، وقــد  ،جنـاز الــذي حققـه فيـهربعـني يفكــر يف العمـر الضــائع واإلالعمـر، حيـث يقــف املـرء وقــد بلـغ األ

وامللـــل كونـــه مل ينجـــز شـــيئاً ممـــا كـــان يتمنـــاه، وأنـــه يـــودع مرحلـــة الشـــباب ويـــدخل مرحلـــة  ،والضـــيق ،والكآبـــة ،يصـــاب باإلحبـــاط

األزمــة اليــوم زحفــت إىل الشــباب يف اتمعــات  وهــذا الشــعور علــى الصــعيدين العــاطفي واملــادي؛ وامللفــت أن هــذه ،الشــيخوخة

ومـا قدمتـه مـن نرتنـت والسـبب األكـرب يف هـذا هـو اإل ،الغربية نتيجة التسارع، فظهرت أزمة ربع العمر يف سـن اخلامسـة والعشـرين

وهذا ما مل يكن متاحاً لألجيال السـابقة ومنـه تزايـدت توقعـات الشـباب بتحقيـق  ،فرص للشباب يف وظائف ممتازة بدخول عالية

ذوي ات؛ وعنـــدما يقـــارن الشـــباب ذوي الوظـــائف العاديـــة أنفســـهم بـــأقرام يالعشـــرين مـــدةشـــيء كبـــري مـــن النجـــاح قبـــل انقضـــاء 

ــادوي( أنفســـهم مل ينجحـــوا بعـــد املرتبـــات العاليـــة فـــإم ميـــرو ـــذه األزمـــة حيــــث يعتـــربو ولإلشــــارة إىل دور . )246-245، 2005الن، بـ
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 الصــداقة، مــن أن الصــداقة تتغــري شــأا شــأن ري َغــيف تكــوين االجتاهــات حنــو الصــداقة نــوجز مــا ذكرتــه الدراســة يف فقــرة تَـ نرتنــت اإل

 ،واملعلوماتيــة ،لكرتونيـةوثــورة التقنيـة اإل ،مجيـع العالقـات االجتماعيــة الـيت تـأثرت بــالتغري االجتمـاعي الطـارئ نتيجــة عصـر السـرعة

ات يف القـرن املاضـي وطبيعتهـا يف وقتنـا احلـايل، يات والسـتينية اخلمسـينمـدوالصـداقة منـذ  األصـدقاءومن املقارنة بـني .. واإلنرتنت

مل تكــن  موضــوعاتوتــداوهلم  ،اً ســلوكية جديــدةأمناطــوتبنــيهم  ،نالحــظ بــني أصــدقاء وصــداقات هــذه األيــام تنوعــاً يف النشــاطات

وأصـــبحت  .وبـــرزت صـــداقات وعالقـــات جديـــدة تســـمى بأصـــدقاء املراســـلة أو الصـــديق الســـيربي أو أصـــدقاء الدردشـــة. روفـــةمع

كمــــا أن املوضــــوعات الداخلــــة يف نطــــاق األهــــداف واملصــــاحل املشــــرتكة بــــني . نتهــــاءاقات بشــــكل عــــام أســــرع بالبدايــــة واإلالصــــد

مــن حيــث الزيــادة أو النقصــان واملرتبطــة بعنصــري الزمــان واملكــان علــى الصــعيد الشخصــي واالجتمــاعي تتغــري كليــاً أو  األصــدقاء

ومل يعــد االجتــاه كمــا كــان ســابقاً حنــو الصــداقة أو مفهومهــا التقليــدي بــأمر . جزئيــاً وال ميكــن أن تبقــى كمــا هــي فــالتغري أمــر قــائم

وموضــوعاً، وكلــه نتيجــة ثــورة االتصــاالت  ،ومكانــاً  ،يــث جتــاوزت عناصــر تكوــا زمانــاً مطــروق بــني فئــة كبــرية مــن شــباب اليــوم؛ ح

وصـــارت قائمــة علـــى النفعيــة واملصــاحل املتبادلـــة، حيــث حتـــول  ،وتعــددت ،وتنوعـــت الصــداقات. وعلــى رأســها اهلـــاتف واإلنرتنــت

 األصــدقاءاصـل علـى ديناميــات عمـل مجاعـة ويالحــظ التغـري احل.. مسـألة نسـبية حمكومــة باملصـاحل الشخصـية واملاديـة إىلالصـدق 

يف تغري طبيعة االتصاالت البنيوية وتوسع عالقات أعضائها، ففي السابق كانت مجاعة الرفاق بشكل عام تقتصـر علـى مجاعـات 

حـظ يف ومـن املال .، واآلن فإن دائرة العالقات أصبحت مشـرتكة بـني اجلنسـني، وأكثـر اتسـاعاً، وامتـداداً اإلناثالذكور ومجاعات 

أن الفروقات العمرية بني أعضائها كبرية على عكس مـا كـان شـائعاً حيـث ميكـن مالحظـة حـاالت  نرتنت صداقات اليوم على اإل

كما أن الصداقات الـيت ميكـن أن نسـميها السياسـية وهـي حتديـداً معروفـة باملشـاركة . كوا حاالت فرديةأيضًا  تعدت جداً كثرية 

مل تعـــد .. واجلمعيـــات واألنديـــة ،والقـــوى السياســـية ،واألحـــزاب ،واملنظمـــات الرمسيـــة ،احتـــادات الطلبـــةالسياســـية، كـــاليت نراهـــا يف 

وجتمــع أعــداداً أكــرب بكثــري حتــت شــعار معــني  ،ومنتشــرة ،بــل صــارت مطروحــة ،نرتنــتمقتصــرة علــى هــذه املؤسســات يف ضــوء اإل
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كــأداة سياســية تســتخدم يف نرتنــت  حيــث بــرز دور اإل. نرتنــتمــثالً بغــض النظــر إن متــت ترمجتــه واقعيــاً وفعليــاً أم بقــي حبــيس اإل

واحلصـول علـى  ،ويستخدمها الشباب للمشاركة السياسية من ناحيـة أخـرى ،استهداف قطاع الشباب والتواصل معهم من ناحية

الصـداقة نـذكر مـا مـن هـذا العـرض السـريع لـدور اإلنرتنـت يف تكـوين .. )272، 2010حممـد علـي، ( املعلومات السياسية من جهة ثالثة

وحتـى لـو نجـح . يكون متعـذراً .. وهكذا، فإن قيام عالقة صداقة، على البعد،: "قاله الدكتور ادوب عن الصداقة عن بعد

 الـرأيهـذا . )61، 2001اـدوب، (" .ن في إقامة عالقة من نوع ما فيما بينهمـا علـى البعـد، فإنهـا ال تعـد صـداقة بـالمرةاشخص

صـفة  قليـدي مسـبق عـن الصـداقة وقتهـا يـرفض معـىن التغيـري جـذرياً؛ واليـوم بـات التغيـري أمـراً قائمـاً؛ فـإطالقاملستند على تصـور ت

علـى توصـيف سوسـيولوجي هـو أمـر خـارج عـن الصـيغة األكادمييـة املوضـوعية املتعـارف عليهـا،  ،مسـتندة علـى رأي مسـبق ،قيميـة

والـيت باتـت تقـاس باأليـام  ،كـل الفـرتة الزمنيـة املنقضـيةعلـى الـرغم مـن  وحىت اآلن ال نزال نلتمس نتائج هذا النوع مـن الصـداقات 

 ،يهـا ال يـزال يعـيش جيلـه األول؟ واليـوم تشـري كـل الوقـائعفنرتنـت كـن أن نطلـق حكمـاً يف فـرتة كـان اإليف عصرنا هذا؛ فكيـف مي

أن آثارهـا النفسـية  ال سـيماا وعناها الـدكتور اـدوب؛ و واألحباث أن الصداقة السيبريية ترتقي للصداقة اليت عايشه ،واملشاهدات

وهــــــــــــذا مــــــــــــا تــــــــــــذهب إليــــــــــــه العديــــــــــــد مــــــــــــن األحبــــــــــــاث النفســــــــــــية .. أكثــــــــــــر عمقــــــــــــاً مــــــــــــن الصــــــــــــداقات الواقعيــــــــــــة نفســــــــــــها

)http://www.ibtesama.com،3/10/2009(.  كما أن الدراسات املسـتقبلية واالجتماعيـة نفسـها تشـري إىل أن الصـداقات السـيربية

، www.dw-world.de http//:(واقعيــــة مــــع الــــزمن وقليلــــة هــــي العالقــــات املقتصــــرة علــــى الفضــــاء الســــيبريي وحــــده  إىلتتحــــول 

16/9/2011( ..  

ا يف حتديـد عمـق العالقـة؛ والـيت بلسـان الواقـع عـن دور التكنولوجيـ الـيت تتحـدث .أكادميـاً  املوثقـةفـة غـري من التحليالت الطري

: االجتماعيـة لمواقـعا حسـب واإلرتيـاح الصـداقة عمـق تحليـل ..التواصـل ووسـيلتهبيتحـدد  تهاماهيو تعترب أن مستوى العالقة 

 لتواصــلة اطريقـ حيـدد األشـخاص عــن بعـدال أو قـربال مـدىو  ،األصــدقاء مـع تواصـلال طبيعـة مــن ري َغـ هاوضـغوط احليـاة مشـاغلف
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حتــدد مســتوى هــذا  للتواصــل وهنــاك عشــر درجــات اإلنســانية، للعالقــة ةكّملــمُ  اليــوم االجتمــاعي التواصــل شــبكاتتعتــرب و  ؛معهــم

  :تعتمد آلية التواصل وهي ]ة األكثر عمقاً وارتياحاً العالق[ األعلىإىل  ]عمقاً وارتياحاً  األقلالعالقة [من األدىن  القرب

  ..تويرت علىهما يتابع من كل لرياه وعلناً  نصاً  صديقال إىل رسلي منشور أو إشارة: تويتر .1

  ..ئهأصدقا كل يراهاو  أخباره، عن فيه سألي صديقللالشخصية  صفحةال على منشور :بوكفيس  على تحديث .2

  ..أحواله على لإلطمئنان فقط، هو يراها بوك،فيس  على خاصة رسالة :بوكفيس  على خاصة رسالة .3

  ..وتبادل األخبار ،عنه واالطمئنان ،للصديق لتبادل التحية اإللكرتوين ربيدال إىل رسالة :إلكتروني بريد .4

  .سرعأ بشكل رياهاف ،إىل هاتفه احملمول: نصّية رسالة .5

  ..ةفوري دردشة نصية الفورية الرسائلو  )برامج الدردشة اخلاصة باهلواتف احملمولة عرب( :فورية رسالة .6

 مناسـبات خاصـة يف ستخدموت ،اإللكرتوين النص عنها يعرب ال اً ومشاعر  اً أخبار  الرسالة اخلطية تنقل :اليد بخط خطاب .7

  ..امليالد كأعياد

  ..رتياح لسماع صوته ومكاملتهنتيجة اال :هاتفّية مكالمة .8

  ..نتيجة الرغبة برؤيته ومساع صوته معاً فيلجأ الصديق حملادثته عرب برامج الفيديو :وبالفيد محادثة .9

مصــدر هــذا التحليــل  إىلمل تســتطع الدراســة التوصــل ( "..قيقيــةاحل صــداقةالو  رتيــاحاال علــى دليــل :ةشخصــيال ةزيــار ال .10

أــا تقريبــاً مــن  الــرأيمــا يشــبه هــذا  إىلتــذهب  يــاجربينمــا جنــد أن الــدكتورة  ).اإلنرتنــت علــى صــفحات حولــهلتضــارب املصــادر 

 ،فالبطاقـــات ،املكاملـــات اهلاتفيـــة إىلمث تتـــدرج  ،تبـــدأ مـــن التواصـــل الشخصـــي وهـــذا دليـــل علـــى عمـــق العالقـــة ومســـتواها العزيـــز

  .)128-124، 2006، ياجر(.. فالربيد اإللكرتوين ،واخلطابات
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إن أمهيــة اجلامعــة يف حيــاة الشــباب تتعــدى كوــا مكانــاً للتعلــيم فــ اجلامعــاتاالجتــاه حنــو الصــداقة بــني طــالب وفيمــا يتعلــق ب

وتسـاهم بـدور كبـري . وحىت املهنية أحيانـاً  ،والعملية ،واخلربة االجتماعية ،جماالت أخرى تتعلق بالشخصية إىلوالتخصص العلمي 

 ،وتبــادل املعرفــة ،يف صــقل التفكــري األصــدقاء يف تكــوين االجتاهــات عنــدهم، وهــذا مــا أشــارت إليــه الدراســة بالنســبة لــدور مجاعــة

. ويطــور القــيم واألفكــار اجلديــدة الناجتــة عــن االحتكــاك مــع اآلخــر ،واالنفتــاح االجتمــاعي؛ ممــا يكــرس مفــاهيم الصــداقة ،والثقافـة

تفاعـل عناصـر العمـل اجلـامعي   عـربويتبلور هذا النسق  .وامليول كنسق ركيزة احلياة اجلامعية ككل ،واالجتاهات ،تعترب القيمحيث 

ن كـوّ وتقـوم اجلامعـة بتعلـيم الطـالب القـيم وتُ  .كلها، وتفقد احلياة اجلامعية فاعليتها بفقدها االتساق والتآزر بني خمتلف مكوناـا

نظريـاً أو  وذلـك يسـتغرق وقتـاً فـال ميكـن أن يـتم تعلمـه.. التزامها هي نفسها بقيم واجتاهات معينة عربعندهم االجتاهات وامليول 

  .)15، 1993علي، (بل هو يكسب باملعايشة  ،عملياً مباشراً 

  

  :ميدانياً  التقويم النهائي لنقاط الصداقة المراد دراستها:9

وأدبيـات علميـة تتعلـق مبوضـوع الصـداقة؛ تـوجز الدراسـة  ،وميدانيـة ،ومما مت استعراضه ومناقشته من دراسات أكادميية مكتبية

وحتديـــد  ،واملنهيـــة هلـــا ،واملعيقـــة ،خالصـــة تفيـــد يف حتديـــد العناصـــر النفســـية واالجتماعيـــة املســـامهة يف تكـــوين الصـــداقة التقليديـــة

 تشـكل الصـداقة )1: حيث سـيتم توزيـع هـذه العناصـر علـى اجلوانـب التاليـة .وبني الطلبة بشكل خاص ،خصائصها بشكل عام

  .. ئهاإنتهاتدهور الصداقة و ) 4؛ عليهااحلفاظ و  الصداقةاستمرار ) 3الصداقة؛  أمناط) 2؛ وحتتوي التعارف والبناء

املوضـوعية  جيـب أن متـر مبرحلـة التعـارف ومرحلـة البنـاء؛ واللتـان تقومـان علـى مقومـات منهـا التقليديـة فحىت تتشكل الصـداقة

 ،، وللحــافظ علــى اســتمرارها شــروطأمنــاطوفــق عــدة  التقليديــة الصــداقة وتتشــكل .بوجــود دافعيــة للصــداقةة؛ ترتافــق ومنهــا الذاتيــ
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 ، وبالتـــايل قـــد تنتهـــي؛تـــدهورالصـــدقاء تبادهلـــا؛ وإال دخلـــت العالقـــة يف مرحلـــة علـــى األ وخصـــال وجـــب ،وتصـــرفات ،وخطـــوات

  :ذكر ما اآليت التوزيعويوضح  .أشكالوعية أو ذاتية؛ وتأخذ عدة نتهاء عادة نتيجة عوامل موضويكون اال

  .هاأنماطتوزيع عناصر مراحل الصداقة و  1جدول 

  :التعارف والبناء :تشكل الصداقة. أ

  :مقومات الصداقة -  :دوافع الصداقة -

  :عوامل ذاتية: 2  :عوامل موضوعية: 1  .احلصول على احلميمية. 1

  .التجاذب. 1  .اإلعالم. 9  .التقارب املكاين. 1  .إزالة التوتر النفسي. 2

  .العاطفة. 2  .السن. 10  .ة التالقيمدطول . 2  .الدعم العاطفي والنفسي. 3

  .تقدمي املساعدة. 3  .املستوى املعيشي. 11  .العالقة األسرية. 3  .الرغبة باالجتماع. 4

  .اإلعجاب املتبادل. 4  .الدراسة املشرتكة. 12  .العادات والتقاليد .4  .اإلرضاء الفكري.5

  .اهلوايات وامليول املشرتكة. 5  .العمل املشرتك. 13  .الدين. 5  .املتعة. 6

  .االنسجام. 6  .اخلربات املشرتكة. 14  .املستوى االقتصادي. 6  .التسلية. 7

  .الرضا بالعالقة. 7  .التقاء املصاحل. 15  ).اجلنس(النوع . 7  .ملئ وقت الفراغ. 8

  .االعتماد املتبادل. 8  .التكافؤ الثقايف واالجتماعي.16  .التكافؤ املادي. 8  .املصلحة املادية. 9

  :الصداقة أنماط. ب

  ).اجلنس(الصداقات حسب النوع االجتماعي . 5  ..ثنائية، ثالثية، رباعية: صداقات حسب العدد. 1

  .عادية، محيمة، عزيزة: الصداقة حسب املستوى. 6  .صداقات تقوم على وشائج فكرية وثقافية. 2

  .قصرية، متوسطة، صداقات العمر: الصداقة حسب املدة الزمنية. 7  .صداقات تقوم على خربات ونشاطات مشرتكة. 3

  .الصداقات الدينية. 4
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  :يهاالحفاظ علاستمرار الصداقة و . ج

  .التقليل من العتاب واالعتدال به. 16  .التعبري عن الذات. 11  .األمانة.6  .اإلخالص.1

  .السعي ملقاومة الظروف غري املالئمة. 17  .املساعدة املادية والنفسية. 12  .اآلخرقبول . 7  .الصدق. 2

  .شديدة اخلصوصية املوضوعاتمناقشة . 18  .البحث عن نقاط االلتقاء.13  .العاطفة. 8  .بناء الثقة. 3

  .الصداقةإاء  إىلوضع خطوط يؤدي جتاوزها . 19  .احلفاظ على التواصل. 14  .االلتزام. 9  .التسامح. 4

  .االعرتافات الذاتية. 15  .فض اخلالفات.10  .االحرتام. 5

  :ئهاإنهاتدهور الصداقة و . د

  :الصداقةإنهاء و  عوامل تدهور -

  :عوامل موضوعية: 2  :عوامـــــــــــــــــــــل ذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

  .اإلقامةتغري مكان . 1  .بالنفسعدم الثقة . 15  .قلة األمانة. 8  .اخليانة. 1

  .الدراسةإاء . 2  .عدم التعبري عن الذات. 16  .األمراض النفسية. 9  .الرباغماتية.2

  .تغري التخصص الدراسي. 3  .اخلوف من الغريب. 17  .االحنالل اخللقي. 10  .اإلساءة. 3

  .تغيري العمل. 4  .تغري األفكار واالجتاهات. 18  .إفشاء األسرار. 11  .األنانية .4

قلة اخلربة يف التعامل مع . 19  .النقد العلين. 12  .اخلجل. 5

  .اآلخرين

  .الوفاة. 5

  .االرتباط والزواج. 6  .املسبق الرأي. 13  .الغدر. 6

  .الفروق الطبقية واالجتماعية والثقافية. 7  .الشعور بالنقص. 14  .الكذب.7

  :الصداقةإنهاء  أساليب -

  .فجائي مع املواجهةإاء . 3  .مباشر دون إبالغ الصديق بذلكإاء . 2  .بالتدريجإاء . 1
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عـــىن مبوضـــوع االجتاهـــات بـــني الطلبـــة حنـــو الصـــداقة علـــى املواقـــع االجتماعيـــة؛ مت اســـتخالص العناصـــر الـــيت ومبـــا أن الدراســـة تُ 

جامعـة دمشـق املرتـادون هلـذه املواقـع؛ وبالتـايل  ستدرس ميدانياً مما سبق للتحقق منها مبا يتوافق مع الفئـة املدروسـة وهـي الطلبـة يف

  :تقومي اجتاهام حنو الصداقة على املواقع االجتماعية؛ أما هذه العناصر فهي

  .ها المراد دراستها ميدانياً أنماطتوزيع عناصر مراحل الصداقة و  2جدول 

  :الصداقة على المواقع االجتماعية نشوء. أ

  :الصداقةمقومات  -  :دوافع الصداقة -

  :عوامل ذاتية: 2  :عوامل موضوعية: 1  .الراحة النفسية. 1

  .األصدقاءجاذبية . 1  .السن. 5  .التقارب املكاين. 1  .الرغبة باالجتماع. 2

  .اإلعجاب املتبادل. 2  .الدراسة املشرتكة. 6  .التالقي مدةطول . 2  .التواصل الفكري. 3

  .املشرتكة اهلوايات وامليول. 3  .املشرتكة اخلربات. 7  .الدين. 3  .ملئ وقت الفراغ. 4

  .التقاء املصاحل. 8  ).اجلنس(النوع  .4  .املصلحة املادية. 5

  :الصداقة على المواقع االجتماعية أنماط. ب

  ).اجلنس(الصداقات حسب النوع االجتماعي . 5  ..ثنائية، ثالثية، رباعية: صداقات حسب العدد. 1

  .عادية، محيمة، عزيزة: الصداقة حسب املستوى. 6  .فكرية وثقافيةصداقات تقوم على وشائج . 2

  .قصرية، متوسطة، صداقات العمر: الصداقة حسب املدة الزمنية. 7  .صداقات تقوم على خربات ونشاطات مشرتكة. 3

  .الصداقات الدينية. 4

  :الصداقة على المواقع االجتماعية صيانة. ج

  .اخلاصة املوضوعاتمناقشة . 7  .احلفاظ على التواصل. 5  .العتاب االعتدال يف. 3  .بناء الثقة. 1

  .الصداقةإاء  إىلوضع خطوط يؤدي جتاوزها . 8  .الرتكيز على نقاط االلتقاء. 6  .فض اخلالفات. 4  .الدعم النفسي. 2
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  :الصداقة على المواقع االجتماعيةإنهاء . د

  :الصداقةإنهاء أسباب  -

ـــــــــــــــل ذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1 ـــــ   :عوامل موضوعية: 2  :عوامـ

  تغري األفكار . 7  .  النقد العلين. 4  .سوء التفاهم. 1

  .واالجتاهات

  .اإلقامةتغري مكان . 1

    .الدراسةإاء . 2  .االحنالل اخللقي. 5  .األنانية.2

    .إفشاء األسرار. 6  .الكذب. 3

  :الصداقةإنهاء  أساليب -

  .فجائي مع املواجهةإاء . 3  .مباشر دون إبالغ الصديق بذلكإاء . 2  .بالتدريجإاء . 1

  

وصلت الدراسة إىل حتديد العناصر اليت ستقيس على أساسها اجتاهات الطلبة حنـو الصـداقة؛ حيـث بينـت العناصـر املسـامهة 

يف ذلــك، نرتنــت كمــا بينــت آليــة تغــري االجتاهــات ودور اإل .هــاأمناطو  ،وانتهائهــا ،وأســباب تــدهورها ،هــاأمناطو  ،الصــداقة نشــوءيف 

وتبيـان أثــر . دور مواقــع اإلنرتنـت االجتماعيـة يف اجتـاه الطلبــة حنـو الصـداقة: وجـاء الوقـت لإلجابـة عـن تســاؤل هـذه الدراسـة وهـو

فعلـى افــرتاض أن معظــم الصــداقات علــى املواقــع . ومــا بقــي ثابتــاً  ،ومـا تغــري فيهــا ،املواقـع االجتماعيــة يف النتيجــة الــيت استخلصــتها

هـــل توجـــد صـــداقة علـــى املواقـــع االجتماعيـــة ميكـــن أن تعتـــرب : االجتماعيـــة هـــي ترمجـــة للصـــداقات الواقعيـــة أصـــًال، ُيطـــرح ســـؤال

م أـا عالقـات افرتاضـية حمكومـة بـاجلو العـام حقيقية؟ وما هو الدليل علـى أن العالقـة علـى هـذه املواقـع ترقـى ملسـتوى الصـداقة؟ أ

تعـــين الصـــداقة عليهـــا؟ ومـــن هـــو الصـــديق؟ ومـــا هـــي مكوناـــا؟ وهـــل توجـــد صـــداقات؟ أم مجاعـــة أقـــران جتتمـــع إذا لإلنرتنـــت؟ مـــ

  .؟ وهو ما ستحاول الدراسة امليدانية اإلجابة عنه..ملصلحة أو مشروع أو نشاط مشرتك
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  .المنهجية في تصميم الدراسة الميدانية وتنفيذهااإلجراءات : الفصل الرابع

  

 :فروض الدراسة: 1

  : وهو عنها؛ االجابة وحتاول ،عليه املرتتبة الفرعية واألسئلة الرئيس اإلشكايل السؤال تلقائياً  الفروض حتاكي

  . الصداقة؟ حنو واجتاهام االجتماعية، اإلنرتنت ملواقع دمشق جامعة طلبة ارتياد بني العالقة هي ما -

  :هو الرئيس الفرض يكون ومنه

  .الصداقة نحو واتجاهاتهم االجتماعيةنترنت اإل لمواقع الطلبة ارتياد بينإحصائية داللة  ذات عالقة هناك -

 وسلوكهم بوكفيس  موقع على الطلبة بصداقات منها قسم يتعلق ؛الرئيس الفرض عن املنبثقة الفرعية للفروض وبالنسبة

  :الصداقة حنو املواقع هلذه املرتادون الطلبة باجتاهات اآلخر القسم يتعلق بينما عليه؛

  :هي فروض عدة عنها ويتفرع، بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة تدفع أسباب هناك. 1

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األصدقاء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   أ

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  املعارف مع التواصل يف الرغبة تعترب. ب

  . بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األقارب مع التواصل يف الرغبة تعترب.  ج

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الزمالء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   د

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  جديدة صداقات على احلصول يف الرغبة تعترب.  ه

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  جددأناس  على التعرف يف الرغبة تعترب.   و

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  عاطفية عالقة عن البحث يف الرغبة تعترب.   ز
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 موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  االهتمامات بذات يشرتكون أشخاص على التعرف يف الرغبة تعترب.  ح

  .بوكفيس 

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  املعرفية املهارات تنمية يف الرغبة تعترب.  ط

  .بوكفيس  ملوقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  اجتماعي بريستيج على احلصول يف الرغبة تعترب.  ي

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الفراغ وقت متضية يف الرغبة تعترب.  ك

  .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الطالب جنس بنيإحصائية داللة  ذات عالقة هناك. 2

   .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الطالب إقامة مكان بنيإحصائية داللة  ذات عالقة هناك. 3

 .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الدراسي الطالب اختصاص بنيإحصائية داللة  ذات عالقة هناك. 4

 .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الطالب سن بنيإحصائية داللة  ذات عالقة هناك. 5

 .بوكفيس  موقع على واالفرتاضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات بني تطابق هناك. 6

خيتلـف عـن الـرأي العـام، كمـا .. فـردي أو اجتمـاعي.. فعلي، أو لفظـي أو ضـمين: من خالل تعريف االجتاه جند أنه سلوكو 

وخيتلـــف امليـــل عـــن االجتـــاه مـــن حيـــث أن االجتـــاه أوســـع وأثبـــت نســـبياً كمـــا ختتلـــف .. الـــرأي العـــامختتلـــف دراســـات االجتـــاه عـــن 

  .ومنه كانت فروض االجتاهات ومن بعدها أسئلة االستمارة واستخالص النتائج مراعية هلذا التمايز.. دراستهما

 الصداقة دوافعاالجتاهات حنو  مع وكبفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة دوافعاالجتاهات حنو  تتشابه. 7

  .التقليدية

 مقوماتاالجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة مقوماتاالجتاهات حنو  تتشابه. 8

  :؛ وهلا فرضني فرعينيالتقليدية الصداقة
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 مقوماتاالجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى املوضوعية لصداقةاعوامل االجتاهات حنو  تتشابه .أ

  .التقليدية الصداقة

 مقوماتاالجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الذاتية لصداقةاعوامل االجتاهات حنو  تتشابه .ب

 .التقليدية الصداقة

  .التقليدية الصداقة أمناط مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة أمناط تتشابه. 9

االجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة على احلفاظ أساليباالجتاهات حنو  تتشابه. 10

  .التقليدية الصداقة على احلفاظ أساليب

 أسباباالجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإاء  أسباباالجتاهات حنو  تتشابه. 11

  .التقليدية الصداقةإاء 

  .التقليدية الصداقةإاء  أساليب مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإاء  أساليب تتشابه. 12

  

  :اإلجراءات المنهجية لسحب العينة وإجراء االستبيان: 2

 الدراســة أداة وثبــات صــدق معرفــة مث ومــنا، وأدواــ ،تهــاوعين ،هــاوجمتمع ،امليدانيــة الدراســة أهــداف اخلطــوة هــذه يف نتنــاول

  :ذلك يلي وفيما امليدانية،

  :أهداف الدراسة الميدانية: 2-1

 سـتمارةاال بواسـطة الصـداقة حنـو باجتاهـام وعالقتـه االجتماعية االنرتنيت ملواقع الطلبة ارتياد إىل التعرف إىل الدراسة دف

  .املدروس اتمع على وإسقاطها ،وتفسريها ،النتائج مالحظة مث ومن الدراسة، عينة علىحصائية اإل ساليباأل وتطبيق
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  :سحب العينة: 2-2

   علم احلقوق، :نظري 3ات عشوائية؛ اختصاص 6انتقاء مت  .ألن الدراسة تعىن بسحب عينة تتوافق مع أهدافها وتساؤالا

مـــع مراعـــاة التماثــــل يف عـــدد الــــذكور  .الرياضــــيات املعلوماتيـــة، اهلندســـة املدنيــــة، اهلندســـة :عملـــي 3و الــــنفس، علـــم االجتمـــاع،

   .مفردة 25بـ  اختصاصيف كل  اإلناثو 

  :تصميم االستمارة: 2-3

 علـى احلصـول وسـائل ىحـدإو ؛ يالتحليلـ الوصـفي املـنهج أدوات إحـدى يهـو  ميدانيـة كأداة االستمارة الدراسة استخدمت

 موضـــوع يف األفـــراد مـــن جمموعـــة آراء عـــن تعـــرب الـــيت اللفظيـــة جابـــةاإل علـــى للتعـــرف مهمـــة أداة؛ و نفســـه املبحـــوث مـــن املعلومـــات

  :التايل النحو على خطوات عدة يف االستبيان بناء جرى وقد حبرية، آرائهم عن التعبري ةصفر  هلم وتتيح ؛الدراسة

 املطلوبـة البيانـات جلـب لتسـتويف ـا يتعلـق ومـا ،وتسـاؤالا الدراسـة فـروض مـع يتوافـق مبا يكون االستمارة تصميم إن: أوالً 

مـــع  ولـــذلك سيســـتخدم مقيـــاس ليكـــرت اخلماســـي ،االجتاهـــات قيـــاس وحتديـــداً  الدراســـة موضـــوع مراعـــاة مـــع حتليلهـــا؛ يـــتم حـــىت

  . استيفاء شروط استخدامه

 حتويـل عرب ؛التحكيم استمارة بناء مت مث ومن النظري، اإلطار بواسطةاملراد قياسها  األبعاد باستخالص الدراسة تقام: ثانياً 

 أساســية حمــاور 3 يف وضــعها متو  متغــري 80علــى  ملتتشــوا ؛الدراســة أبعــاد مجيــع تغطــي الــيت األســئلة مــن جمموعــة إىل) األبعــاد(

   .)بوكفيس  موقع على األصدقاءب الطلبة آراء ،بوكفيس  على الطلبة حساب ،شخصيةلا الطلبة بيانات( هي

؛ وبعـــد اطالعهـــم عليهـــا قـــاموا بتوجيـــه نيأســـاتذة قســـم علـــم االجتمـــاع املتخصصـــمـــن  ثالثـــةعرضـــت االســـتمارة علـــى : ثالثـــاً 

ومتــــت مراعــــات هــــذه  .خــــاص واالســــتمارة بشــــكل ،مــــة الــــيت تفيــــد الدراســــة بشــــكل عــــامهجمموعــــة مــــن املالحظــــات القيمــــة وامل

  .واالستمارة ،والقسم النظري ،املالحظات وإعادة صياغة النقاط اليت أشاروا إليها املتعلقة باإلشكالية
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إلكترونيـة  اسـتمارة تصـميم البيانات جلمع وتسهيالً  مت بوك،فيس  ملوقع املرتادون الطلبة من هي الدراسة عينة أن ومبا: رابعاً 

 الطلبـــة مـــن جمموعـــة بواســـطة املوقـــع علـــى املبحـــوثني الطلبـــة حســـابات إىل نفســـه بـــوكفـــيس  موقـــع علـــىإلكرتونيـــة  برســـائل تُرســـل

 يكونــوا أن شــرط أصــدقائه إىل بإرســاهلا فــيهم واحــد كــل يقــوم حيــث بــذلك؛ القيــام هلــم ميكــن ممــن االســتمارات جبمــع املســاعدون

 املرســل إىل عنهــا اــاب النســخة إرســال يعيــدوا االســتمارات هــذه عــن باإلجابــة املبحوثــون يقــوم أن وبعــد املطلوبــة، العينــة ضــمن

 نقــص أو خلــل أي وجــود حــال يف املبحــوث ومراجعــة ،اجلمــع ســهولة االســتمارة هــذه ميــزات مــن. للباحــث بإرســاهلا بــدوره ويقــوم

  .فيها

  :ثبات االستمارةو  صدق قياس مدى: 2-4

  :مها بطريقتني األداة صدق من بالتأكد الدراسة تقام :االستبيان صدق - 

 صـــدق هـــو االســـتبيان صـــدق لقيـــاس املســـتخدمة قائـــالطر  أهـــم مـــن :)للتمكـــين الظـــاهري الصـــدق( المحتـــوى صـــدق .أ 

 املـراد احملتـوى متثيـل علـى األداة قـدرة مدى به يقصد والذي ؛االجتماعية حباثاأل يف االستبيان لطبيعة مناسباً  يعد الذي ؛احملتوى

 بعـد وذلـك لقياسـه، وضـعت مـا وتقـيس ،فيـه تنـدرج الـذي البعد تناسب حبيث االستبيان عبارات يف إليه التوصل مت وما. دراسته

 لقيـاس صـاحلة وأصـبحت النهائيـة، صـورا يف وإخراجها األداة اعتماد ضوئها يف مت واليت احملكمون وضعها اليت التعديالت إجراء

  .أجله من وضعت ما

) 30( قوامهـا عينـة علـى للمقياس بعد كل درجة بني االرتباط بريسون معامل حبساب الدراسة تقام :التكوين صدق .ب

  .االستبيان صدق على دليل وهو ،به الوثوق ميكن ارتباط وهو) 0.72( و) 0.61( بني يرتاوح االرتباط معامل فكان شخص

؛ وقــد أنفســهم األفــراد علــى تطبيقهــا أعيــد مــاإذا  القيــاس أداة نتــائج اســتقرار درجــة إىل الثبــات يشــري: ثبــات االســتبيان -

 مــن بــوكفــيس  موقــع يف مســجالً  طالبــاً  30 مــن مكونــة FOCUS GROUPعرضــت االســتمارة علــى جمموعــة مركزيــة 
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 وبعـد. تـراودهم الـيت املالحظـات وكتابـة االستمارة ملئ آلية إىل توجيههم مت حيث خمتلفة، اتاختصاص ومن دمشق جامعة طلبة

 25 وبعـد. االسـتمارة طـول أمههـا وكـان ،أوردوهـا الـيت املهمـة املالحظـات تـاليف مت املالحظـات علـى واإلطـالع االسـتمارات مجع

 وقامــت. االســتمارة منــوذج اعتمــاد مت وبالتــايل ،مطابقــة النتــائج فكانــت مبلئهــا ليقومــوا علــيهم أخــرى مــرة االســتمارة عرضــت يــوم

  :اآلتية قائبالطر  األداة ثبات حبساب الدراسة

 بلـــغ ككـــل، وقـــد الزوجيـــة العبـــارات ودرجـــة الفرديـــة العبـــارات درجـــة بـــني االرتبـــاط معامـــل حســـاب مت :النصـــفية التجزئـــة. أ

  .جيد وهو%  0.65 بريسون االرتباط معامل

 ســئلةألل الــداخلي االتســاق مــدى قيــاسمت  ووضــوحها، لالســتمارة املنطقــي الصــدق مــن التأكــد لغــرض: رونبــاخك ألفــا. ب

 اإلجابـات تبـاين نسـبة يقيس الذي) CCA  . Cronbachs coefficient Alpha( كرونباخ معامل استخدم حيث

 يف مقــدرا علـى يســاعد ممـا واحـدة جمموعــة الـبعض بعضـها مــع تكـون حبيـث االســتبانة، ألسـئلة الـداخلي والــرتابط الثبـات ومـدى

 وكلمــا ،) واحــد ،صــفر(  كرونبــاخ لفــاأ معامــل قيمــة تــرتاوح وعــادة ،االســتبانة أســئلة جتــاه املســتجيبني لــردود متوافقــة نتــائج إعطــاء

 0.65  هــي كرونبــاخ لفــاأ معامــل قيمــة نت الدراســة أوجــد وقــد ؛للمقيــاس الــداخلي التماســك قــوة عكــس الواحــد مــن اقرتبــت

  .االستبانة ألسئلة الداخلي االتساق على تدلو 

  :إعداد فريق البحث وتدريبه: 2-5

 علـى الباحـث صـفحة ضمن واحدة حمادثة إىل بوك للفيس مستخدم 138 من تتكون مقصودة جمموعةإضافة  مت البداية يف

 عـن حبثـاً  مـنهم املطلـوب شـرح ومت ؛االسـتبيان مجـع مـن متكـنهم عالقـات أو ،قـدرة أو ،صـلة هلـم تكـون أن ميكـن ممـن وهم املوقع؛

 فلـم احليـاد علـى مسـتخدم 65 بقـي بينمـا إضـافتهم، متـت ممـن مسـتخدم 16 العمـل عـن عتـذرا وقد اجلمع؛ يف للعمل متطوعني

 للعمـل اسـتعدادهم أبـدوا الـذين أمـا العمـل، يف رغـتهم عـدم عـن كتعبـري احملادثـة مـن آخر قسم منهم وانسحب ،بالنقاش يشاركوا
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. العينــة وشــروط بــه يقومــوا أن جيــب ملــا وتفصــيل شــرح مــعلكرتونيــة اإل االســتمارة إلــيهم أرســلت حيــث. مســتخدم 57 كــانوا فقــد

 ضــمن أصـدقاء لــديهم تـوفر حـال ويف ،إرســاهلا وإعـادة ،االسـتمارة ملــئ مـنهم والطلــب ،ومعـارفهم أصـدقائهم مبراســلة هـؤالء وقـام

 صـفحة إىل عنهـا اـاب االسـتمارات بإرسـال اموعـة هـذه بـدأت مث ،االسـتمارة عـن لإلجابـة همتمبراسـل يقومـوا أن العينة شروط

  .البحث فريق اعتبارهم ميكن من وهم ،مستخدم 23 تاالستمارا بإرسال قام من جمموع وكان .حدى على كلٌ  الباحث

  :جمع االستبيان: 2-6

، )م 2013/  1/  19( أســـابيع مـــن تـــاريخ البـــدء بالبحـــث امليـــداين  3احملـــددة جلمـــع االســـتمارات وهـــي  الفـــرتة اُعتمـــدت

بقيــة  جبمــع االســتمارات كــٌل علــى حــدى؛ ويف حــال وجــدت مالحظــة مهمــة يــتم توجيــه هقيامــومتــت متابعــة الفريــق املتطــوع أثنــاء 

هــا نعجابــة اإلأو خطــأ يف  ،أو نقــص ،كمــا متــت متابعــة االســتمارات الــواردة فــوراً لــتاليف أي غمــوض  .فريــق البحــث إليهــا مباشــرةً 

رِســل ليعيــدها إىل املبحــوث مــع ت عــربليــتم تالفيــه 
ُ
وتــاليف اخلطــأ يف االســتمارة؛ فســري ســبب اإلعــادة إعــادة إرســاهلا إىل الطــرف امل

  إىلالتعـــرف جـــداً ن الســـهولة نـــه مـــإحيـــث 
ُ
رَســـل إليـــهِرســـامل

ُ
 412الـــيت قـــام فريـــق البحـــث بإرســـاهلا  االســـتماراتوبلـــغ عـــدد  .ل وامل

سـيأيت تفصـيلها استمارة وفقاً ملعـايري وشـروط  300واعتمدت منها . حليل حيث مت تاليف النقص مسبقاً استمارة كلها صاحلة للت

   ..الحقاً 

  :حصائيإرنامج فريغ البيانات على بت: 3

) اسـتجابات العينـة(البيانـات  تحيـث فرغـ ؛ملعاجلة البيانات spss االجتماعية للعلومحصائية اإل احلزمة برنامج مااستخد مت

ومت  ..ومت إعطـاء العديـد مــن اإلجابـات درجـات اسـتجابة مبقيــاس ليكـرت اخلماسـي أو بــدرجتني ؛حسـب كـل سـؤال مــن األسـئلة

والـوزن النسـيب لكـل عبـارة  ،مث احلصول على قيمة املتوسـط احلسـايب ،القيام حبساب جتميع املقياس يف كل حمور من حماور الدراسة

  :يلي وإجراء التحليل عليها حيث تضمن التحليل ما ،من عبارة احملاور
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  ).الدراسة الوصفية(النسب املئوية والتوزيعات التكرارية . 1

  .معامل كاي الرتبيعي .2

  .t-testالعينات  اختبار. 3

  .املتوسط واالحنراف املعياري. 4

  :وتحليلهاحصائية اإلالنتائج : 4

؛ وســريد عقــب كــل جــدول ةيمــن خــالل احملــاور الدراســ عــربتعــرض الدراســة فيمــا يلــي نتــائج اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 

  :له تعليق عليه وحتليل سوسيولوجي

  :الدراسة الوصفية لالستبيان: 4-1

 3نظريـة و  3ات حمـددة منهـا اختصاصـ 6طالبـاً مـوزعني علـى  300مبـا أن العينـة تتضـمن  :التعريفية البيانات: 4-1-1

 5والــيت تقســـم إىل  اإلقامـــةمكــان املتغـــريات  ةفقــد متـــت مراعــا ،اإلنـــاثمـــثلهم مــن ذكــور و  25طالبــاً مـــنهم  50عمليــة؛ حبجـــم 

أقيم يف الريف منذ عشـر سـنوات فـأكثر، أقـيم يف املدينـة منـذ عشـر سـنوات فـأكثر، أقمـت يف الريـف مـؤخراً، أقمـت (احتماالت 

، أكــرب مــن 20وأقــل  17أكــرب مــن (فئــات  4إىل أيضــاً ســم قوالــيت ت والفئــة العمريــة) يف املدينــة مــؤخراً، أتنقــل بــني الريــف واملدينــة

. وبالتــايل تكــون العينــة أفضــل متثــيالً  ،لضــمان التكــرار األكــرب )26، أكــرب مــن 26وأقــل مــن  23، أكــرب مــن 23وأقــل مــن  20

  :استمارة وفقاً ملا يلي 300وبعد توزيع االستمارات حسب املتغريات املذكورة األربعة السابقة؛ مت اعتماد 

  .اختصاصمن كل ) 50( االختصاصضمن ) 25( اإلناثوعدد ) 25(عدد الذكور  مراعاة. أ

 األقــلالــيت حتتــوي علــى االحتمــاالت االســتمارات التوزيــع املتســاوي للمتغــريات مــع احتماالــا؛ وتفضــيل اعتمــاد  مراعــاة. ب

    : ومنه ،ماالت األكثر لضمان متثيل العينةتكراراً على حساب االحت
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يقــيم يف املدينــة أكثــر مــن عشــر ســنوات، (علــى احتمــاالت  اإلقامــةكامــل االســتمارات الــيت حتتــوي يف متغــري   اُعتمــدت. 1

  .وذلك لقلة تكرارها ضمن االستمارات) يتنقل بني الريف واملدينة، يقيم يف الريف مؤخراً، يقيم يف املدينة مؤخراً 

) 26مـن  ، أكثـر20وأقـل مـن  17أكثـر مـن (كامل االستمارات اليت حتتوي يف متغري السن علـى احتمـاالت اُعتمدت  . 2

  .وذلك لقلة تكرارها ضمن االستمارات

عـن اسـتمارات مـن بينهـا علـى  االسـتغناءمل يكن هنـاك بـني االسـتمارات الـيت اعتمـدت وفـق مـا سـبق تضـارب يسـتدعي . 3

  . االختصاصحبجم العينة وتوزيعها وفق متغريي اجلنس و  االلتزامحساب 

  :على النحو اآليتومت اعتماد العينة املطلوبة موزعة وفق املتغريات 

  .العينة والنسبة المئوية حسب المتغيرات تكراراتتوزع  3جدول 
ـــرات ــــــــــ ـــــــيــ ــــــ ــــــغـ ـــــ ــــــــتـ ـــمــــ ـــــ  %النسبة  التكرار الـــ

 %50  150 ذكور الجنس
 %50 150 إناث

 %50 150 نظري االختصاص
 %50 150 عملي

 %60 180 الريف أكثر من عشر سنوات يقيم يف اإلقامة
 %24.33 73 يقيم يف املدينة أكثر من عشر سنوات

 %1.67 5 يتنقل بني الريف واملدينة
 %10 30 يقيم يف الريف مؤخراً 
 %4 12 يقيم يف املدينة مؤخراً 

 %15.33 46 20وأقل من  17أكثر من  العمر
 %53.33 160 23وأقل من  20أكثر من 

 %22 66 26وأقل من  23من أكثر 
 %9.33 28 26أكثر من 

املتنقـــل، (يالحـــظ أن عــدد أفــراد العينـــة ونســبتهم يف االحتمــاالت الـــثالث األخــرية  اإلقامــةوفيمــا يتعلــق باحتمـــاالت مكــان 

علـــى النتـــائج املرتتبـــة  االعتمـــاد؛ وبالتـــايل ال ميكـــن ختضـــع لالعتبـــارات املعلميـــة والـــال معلميـــة) واملقـــيم مـــؤخراً يف الريـــف أو املدينـــة

فـــالظروف الراهنـــة فرضـــت تقســـيم متغـــري مكـــان ؛ )26أكثـــر مـــن (ذلـــك االحتمـــال الرابـــع مـــن متغـــري العمـــر  إىلعليهـــا؛ يضـــاف 
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 إىلابــن الريــف النــازح  اعتبــاروبالتــايل ال ميكــن .. اإلقامــة؛ بســبب عمليــة النــزوح مــن األمــاكن غــري املســتقرة إىل األمــاكن املســتقرة

أمــا اســتثناء مــن .. لعــدم امتالكــه وعــي اتمــع الــذي نــزح إليــه بعــد وهكــذا.. ســتقر ــا مــؤخراً، قــد أصــبح ابــن املدينــةاملدينــة، وامل

أن القانون السوري ال يسمح للشباب بتأجيل خدمـة العلـم لبعـد هـذا السـن : يف اجلامعة قلٌة، لعدة أسباب أمهها 26 جتاوز سن

سـنوات، فـإن  7، وقوانني اجلامعة ال تسـمح بالبقـاء يف اجلامعـة أكثـر مـن )اإلجازة(وىل وثيقة دراسية للمرحلة اجلامعية األ مبوجب

ســنة وســينتظر فرصــة أخــرى  25ســنوات  7ســنة بعــد إــاء الثانويــة فــإن عمــره ســيكون بعــد  18اجلامعــة بعمــر  إىلـــة /طالبـــ دخـل

 اإلقامــةيف التحليــل علــى االحتمــالني األولــني يف متغــري  واالقتصــارومنــه ســيتم االســتغناء عنهــا  ..مبوجــب مراســيم قانونيــة الحقــة

جممـوع أفـراد العينـة كـامًال؛  300وبالتايل يتم احتساب معادالت التكرار العـام مـن . الثالث األول يف متغري العمر واالحتماالت

الـيت مت  االحتمـاالتمنـه تكـرار أفـراد والعمر من التكرار العـام مطروحـاً  اإلقامةبينما يتم احتساب املعادالت احملتوية على متغريي 

يقـيم يف : اإلقامـة( حجـم العينـة مـن ناحيـة تضـخم متغـريي  يفسـيؤثر االسـتغناء مـع التنويـه إىل أن تعـويض هـذا . االستغناء عنهـا

علــى حســاب بــاقي ) 26وأقــل مــن  23، أكثــر مــن 23وأقــل مــن  20أكثــر مــن : الريــف منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، العمــر

يقــيم يف : اإلقامــة(كــون االســتمارات املتبقيــة لــن تضــيف وال تكــرار علــى بــاقي املتغــريات واالحتمــاالت . االحتمــاالتاملتغــريات و 

حتتويهمــا  كمــا مت  كــل االســتمارات الــيتاُعتمــدت  حيــث ) 20وأقــل مــن  17أكثــر مــن : ســنوات، العمــر 10املدينــة أكثــر مــن 

  .وبالتايل حلجم العينة املعتمد االختصاصاملتساوي ملتغريي اجلنس و يضاف إليه أن التعويض سيشوه التوزيع  .اإلشارة إليه

  على النحو توزعت املعتمدة جند أن عينة الدراسة 3اجلدول  بواسطة

                                              :التايل

  .إناث%  50ذكور و %  50 :اجلنسمتغري . 

  .اختصاص عملي%  50اختصاص نظري و  % 50 :االختصاصمتغري . 
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  .% 24.33سنوات  10ويقيم يف املدينة أكثر من 

و %  53.33بنســبة  23و أقـل مــن  20

  .العينة والنسبة المئوية حسب المتغيرات

  :الشخصي

 مـــع للتواصـــل :)إجابـــات عـــدة اختيـــار ميكـــن

، جــدد أنــاس علــى للتعــرف، باهتمامــايت معهــم

، اجتمــاعي بريســتيج يعتــرب ألنــه، عاطفيــة
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60%

24.33%

1.67%

10%
4%

15.33%

53.33%

22%

9.33%

ويقيم يف املدينة أكثر من %  60سنوات بنسبة  10يقيم يف الريف أكثر من 

20و أكثــر مــن  ،% 15.33ســنة بنسـبة  20وأقــل مـن 

  .% 22نسبة 

العينة والنسبة المئوية حسب المتغيرات تكراراتتوزع  1شكل بياني 

  :بوكفيس الدراسة الوصفية لمحور حساب الطلبة على 

الشخصي بالحساب بوك فيس لموقع الطلبة ارتياد ألسباب 

ـــني/ترتـــاد ملـــاذا: 6-2: االســـتمارة ميكـــن( بـــوك؟ فـــيس موقـــع ـ

معهــم أشــرتك أنــاس علــى للتعــرف، أقــاريب مــع للتواصــل، 

عاطفيــة عالقــة عــن للبحــث، زمالئــي مــع للتواصــل، الفــراغ وقــت

  ............. أخرى أسباب ،

 

%

يقيم يف الريف أكثر من  :متغري اإلقامة. 

وأقــل مـن  17أكثـر مــن  :عمــرمتغـري ال. 

نسبة ب 26و أقل من  23أكثر من 

  

  

  

  

  

الدراسة الوصفية لمحور حساب الطلبة على : 4-2

 النسبي عالتوز : 4-2-1

االســـتمارة عـــن ســـؤال اإلجابـــةيف 

، معــاريف مــع للتواصــل ،أصــدقائي

وقــت لــئمل، املعرفيــة مهــارايت لتنميــة

،جديدة صداقات على للحصول
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  .والمتغيرات العام التكرار حسب الشخصي بالحساب فيس بوك لموقع الطلبة ارتياد ألسباب المئوية النسب توزع 4 جدول

  
فيس  لموقع الطلبة ارتياد أسباب

 بوك

التوزيع 
العام 
  للنسب

 %المئوية

  المتغيرات حسب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 األصدقاءالتواصل مع 
 31.82 76.88 86.96 80.82 58.89 66.67 68.00 66.67 68.00 67.33 التواصل مع املعارف

 81.82 89.38 89.13 82.19 85.56 93.33 80.67 96.67 77.33 87.00 األقاربالتواصل مع 
 83.33 68.75 84.78 75.34 72.78 71.33 74.67 66.67 79.33 73.00 التواصل مع الزمالء

 9.09 25.63 32.61 19.18 20.00 19.33 23.33 6.00 36.67 21.33 احلصول على صداقات جديدة
 19.70 48.75 28.26 30.14 38.33 36.00 36.00 8.67 63.33 36.00 جددأناس التعرف على 

 31.82 79.38 73.91 73.97 58.89 58.00 66.00 14.67 3361. 62.00 البحث عن عالقة عاطفية
 18.18 36.25 26.09 30.14 35.56 29.33 36.00 25.33 40.00 32.67 أشخاص يشرتكون بذات االهتمامات

 45.45 20.00 50.00 41.10 30.56 39.33 32.00 34.67 36.67 35.67 لتنمية املهارات املعرفية
 34.85 71.88 86.96 53.42 63.89 52.67 66.00 64.67 54.00 59.33 الربيستيج االجتماعي
 46.97 53.13 54.35 41.10 55.00 14.00 90.00 53.33 50.67 52.00 متضية وقت الفراغ

  : أسباب ارتياد الطلبة ملوقع فيس بوك يبنيالذي  4 اجلدول نمن أهم ما ميكن مالحظته م

؛ وهــذا مــا يثبــت جنــاح بــوك فــيس همالرتيــاد هــو الســبب الــرئيس األصــدقاء مــع التواصــلأن الطــالب قــد أمجعــوا علــى أن . 1

 املوقع يف الغاية اليت صـمم ألجلهـا وهـي التواصـل بـني األصـدقاء؛ مث تتـدرج األسـباب حسـب العينـة ايبـة علـى االسـتمارة، فيـأيت

  ويتلوها التواصل مع املعارف؛ وهذه األسباب تعترب األكثر أمهية ،فالتواصل مع الزمالء يف الدراسة والعمل ،التواصل مع األقارب

بينمــا جنــد أن . وبالتــايل يكــون موقــع فــيس بــوك موقــع تواصــل اجتمــاعي بامتيــاز ،العاليــة الــيت حققتهــاحصــائية حســب النســب اإل

 ،احلصــول علــى عالقــة عاطفيــة يتلوهــا مــن حيــث األمهيــة ملــا يتيحــه املوقــع مــن ســهولة يف التعــارف، مث اعتبــاره كربيســتيج اجتمــاعي

بينمـا ال يعتـرب كـل مـن  .ال تعتـرب أسـباباً رئيسـةه لكنهـا وأخرياً جنـد أن متضـية وقـت الفـراغ مـن األسـباب الـيت تـدفع الـبعض الرتيـاد

 علـــى احلصـــولو  ،االهتمامـــات بـــذات يشـــرتكون أشـــخاص والتعـــرف علـــى ،وتنميـــة املهـــارات املعرفيـــة ،التعـــرف علـــى أنـــاس جـــدد
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وهذا ما يدل علـى أن فـيس بـوك باألسـاس هـو وسـيلة للتواصـل بـني العالقـات احلاصـلة .. ةمن األسباب الرئيس جديدة صداقات

  ..ًال وال يعود عليه يف إنشاء عالقات جديدةأص

فـــإن فـــيس بـــوك هـــو تكـــريس للعالقـــات الواقعيـــة احلاصـــلة أصـــًال ومـــن بينهـــا الصـــداقة؛ وهـــو متتـــني هلـــا كنشـــاط اجتمـــاعي  إذاً 

ويعتــرب بشــكل جيــد ملجــأ للبـاحثني عــن عالقــات عاطفيــة وعلـى مــا يبــدو ألنــه خيفــف . وحاضـنة افرتاضــية لألصــدقاء جتمعهــم فيـه

رف، وألنـه يقـدم خيــارات أوسـع للباحـث عــن مثـل هـذه العالقــة كمـا أنــه مـن حـدة الــرفض يف حـال مت مـن قبــل املقبـل عليـه بالتعــا

بريســتيج أيضــاً وبالتــايل ال يــتم فضــحه، وهــو عنــد قســم جيــد  ،حيــث ميكــن للمقبــل علــى التعــارف أن خيفــي هويتــه ،يــتم بســرية

لتواصل لتمتـني العالقـات ويضفي ميزات للشخصية االجتماعية تساعد يف تكوين املكانة االجتماعية وا ،اجتماعي يتيح التواصل

بينمـا ال يعـول عليـه .. وجمـاًال واسـعاً للتسـلية ،وألعابـاً  ،وخلق أخرى، وميكن اعتباره مكاناً لقضاء وقـت الفـراغ حيـث يقـدم ميـزات

  .يف باقي األمور كالتعارف وبناء الصداقات أو من حيث التنمية املعرفية إال بنسب حمدودة وقد تكون حاالت فردية

تتفـوق جـداً املوقع مع األقـارب بنسـبة كبـرية  بواسطةيف اجلدول املذكور أن اإلناث مييلن إىل التواصل أيضاً الحظ ومن امل. 2

ورمبا يرجع ذلك إىل امليل الفطري عند اإلناث إىل العائلة فيكـون املوقـع مبثابـة أداة لتـدعيم هـذه العالقـات؛ ويعتـربن  .على الذكور

نت إىل املظــاهرة ن األنــاث بشــكل عــام يلتفــإ: اعي أكثــر مــن الــذكور وهــذا يــدعم الــرأي القائــلارتيــاد الفــيس بــوك كربيســتيج اجتمــ

والبحـث عـن عالقـات  جـددأنـاس  علـى التعرفو  ،املوقع مع زمالئهم عربباملقابل جند أن الذكور أكثر تواصًال  .أكثر من الذكور

وجـرأة يف التواصــل مـع األشــخاص الـذين ال حتكمهــم  ،ورغبـة أكــرب ،عاطفيـة مــن اإلنـاث ملــا لـدى الــذكور مـن انفتــاح بشـكل عــام

  .. معهم صالت وثيقة

رد ذلـك إىل وقـد يُـ ،وجند أن الطلبة ذوي التخصص العملي أميل للتواصل مع األقـارب مـن أصـحاب التخصـص النظـري. 3

اء عالقـات خـارج نطـاق األقـارب طبيعة التخصص حيث يلـزمهم بوقـت وجمهـود معـني ال يسـمح أو يتـيح هلـم الفرصـة الكافيـة لبنـ
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بشكل كبري فتحصر عالقام م يف املوقع؛ بينما جند عند أصحاب التخصص النظري أم أكثر اعتباراً للفـيس بـوك كربيسـتيج 

يح هلــم متســعاً مــن الوقــت فيجــدوا يف رد إىل طبيعــة التخصــص الــذي يتــكــذلك ميكــن أن يـُـ. راغاجتمــاعي وموقــع لقضــاء وقــت الفــ

وبالتــايل  ،صــة لتمضــية وقــت الفــراغ، وألن العالقــات احلديثــة يف الفضــاء الســيربي حتتــاج إىل الوقــت فــإم األكثــر ارتيــاداً املوقــع فر 

  .. وهذا ما أثر يف رأيهم ،تعترب فيس بوك نوع من الربيستيج االجتماعي ملثل هذه العالقات اليت ميكن أناألكثر ممارسة 

ملوقــع للتواصـــل مــع املعـــارف والبحــث عــن عالقـــات عاطفيــة بشــكل أكـــرب مــن أبنـــاء ا وجنــد أن أبنــاء املدينـــة يســتخدمون. 4

ورمبا يكون ذلك لطبيعة البيئة االجتماعية احلضرية اليت ال تتيح عالقات اجتماعية واسعة كاليت يتيحهـا الريـف بأرحييتهـا،  ،الريف

مبسـعى لتكـوين صـداقات وعالقـات عاطفيـة  يـة فيكونـونفالعالقات الـيت يقـدمها جمتمـع املدينـة حمكومـة بالعالقـات التجاريـة واملهن

لكـون التكنولوجيــا طـارئ علـى جمتمعــات  ،أكثـر مـن أبنـاء الريــف الـذين يعتـربون املوقـع كربيســتيج اجتمـاعي أكثـر مــن أبنـاء املـدن

  .. الريف بشكل عام أكثر منها بني أبناء املدن

واعتبـــاره  ،املوقـــع عـــرب عاطفيـــة عالقـــة عـــن البحـــثمـــع املعـــارف و وجنـــد أن الفئـــات العمريـــة الصـــغرية هـــي األكثـــر تواصـــًال . 5

  كما   ،كوا الفئة األكثر تأثراً ذه امليزة واألكثر تقبًال لتلك املساحة اليت تقدمها بعيداً عن الرقابة األسرية  االجتماعي بريستيج

  .ماعياليت تتيح هلم التواصل االجت وال سيماكثر تقبًال ومتابعة للتكنولوجيا أا أ

  :على فيس بوك الشخصي الحساب إلى تعيين على ال أشخاصإضافة  ألسباب النسبي عالتوز : 4-2-2

 ميكـن( بإضـافتهم؟ ــني/تقومــ فلمـاذا التعيـني علـى ال أشـخاص ــني/تضيفــ كنـت إذا: 5-2 :االستمارة يف اإلجابة عن سؤال

 البحــث ،اجتماعيـة عالقـات عــن البحـث ،للتسـلية ،اإلغـراء، اإلعجــاب، اجلاذبيـة، املشـرتكة االهتمامــات: )إجابـات عـدة اختيـار

  ......... تذكر أخرى ،صداقة عن البحث ،شريك عن
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هنـاك رتياد الطلبة واليت تضمنت األشـخاص الـذين يضـيفه املبحـوث عـادًة، وضـعت احتمـاالت أن بعد السؤال عن أسباب ا

 ،وبنـاء عالقـات غـري عالقـام ومعـارفهم وصـداقام املوجـودة علـى أرض الواقـع أصـالً  ،يرتادوا فيس بـوك للتعـارف ممنالطلبة من 

كــان هــذا القســم للتعــرف علــى وبالتــايل   أشــخاص ال علــى التعيــني،بواســطة فــيس بــوك أو غريهــا؛ فيقومــوا بإضــافة والــيت يكرســوها 

  ..اوكشف هذا اجلانب اهول منه ،العوامل األكثر دفعاً للتقدم بطلب الصداقة

  .على فيس بوك الشخصي الحساب إلى التعين على ال إضافة أشخاص سبابالتوزع النسبي أل 5 جدول

  
 ال أشخاصإضافة  أسباب

 التعين على

التوزيع العام 
  للنسب

 %المئوية

  المتغيرات حسب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

 26<   23 23<   20 20<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
 18.18 4.38 47.83 2.74 0.56 9.33 24.00 0.00 33.33 16.67 اجلاذبية

 15.15 3.13 43.48 2.74 0.56 6.67 21.33 0.00 28.00 14.00 اإلعجاب
 9.09 4.38 17.39 1.37 0.00 7.33 7.33 0.00 14.67 7.33 اإلغراء
 10.61 4.38 32.61 2.74 0.56 6.67 13.33 0.00 20.00 10.00 للتسلية

 3.03 1.25 15.22 1.37 1.11 3.33 6.00 0.00 9.33 4.67 البحث عن شريك
 15.15 4.38 43.48 2.74 0.56 9.33 21.33 0.00 30.67 15.33 البحث عن صداقة
 12.12 5.63 34.78 2.74 0.56 8.67 15.33 1.33 22.67 12.00 االهتمامات املشرتكة

 0.00 4.38 21.74 2.74 0.56 3.33 8.00 0.00 11.33 5.67 البحث عن عالقات اجتماعية

  :أن جند 5 اجلدول بواسطةو 

 ،عجــــاباإلف ،صـــداقة عـــن البحـــث مث ،التعيــــني علـــى ال أشـــخاصإضـــافة  أســـباب مــــن الـــرئيس الســـبب تعتـــرب اجلاذبيـــة. 1

كمــا أــا قــد  األســباب ال تشــكل فرقــاً ميكــن البنــاء عليــه يف التحليــل؛وهنــاك تقــارب بــني نســب هــذه .. املشــرتكة االهتمامــاتف

أشـخاص ال علـى التعيـني؛ وغالبـاً إن وجـد الطلـب قبـول مـن الطـرف إضـافة جتتمـع كلهـا يف الطلـب الواحـد عنـد الفئـة الـيت تقـوم ب

  ..اقع أم اللكن ال ميكن التنبؤ بتجسيدها على أرض الو  ،فإن ذلك سيتطور إىل صداقة فيس بوكية ،اآلخر

 ،؛ وكــذلك فإــا قــد جتتمــع يف الطلــب الواحــدشــريك عــنو  اجتماعيــة عالقــات عــن البحــثو  غــراءاإلبينمــا تقاربــت نســبة  .2

  ..وغالباً ما ال يفضي الطلب إىل القبول أو تطوير العالقة



واملقيمــني يف  ،يبــدو أن الفئــة الــيت تضــيف عــادة أشــخاص ال علــى التعيــني هــي مــن الــذكور أصــحاب التخصــص النظــري

  .والرغبة يف التواصل ،واجلرأة ،ويبدو أن هذه الفئة هي األكثر امتالكاً ألوقات الفراغ

  

  .على فيس بوك الشخصي الحساب

  ؟السابق حسابك غري بوك

علـــى عــدة أمــور؛ فقـــد يكــون رفضــاً للواقـــع وعــدم رضــا عـــن 

فيكـــون احلســـاب الـــومهي مبثابـــة تعـــويض الـــنقص واهلـــروب مـــن الواقـــع، أو التعبـــري عـــن أمـــور والتصـــرف بطريقـــة يســـتحي 

وأبعـاد هـذا  ،ءونسـبة هـؤال ،رتيـادهم ـذا احلسـاب

ة إذا مـا اعتربنـا أن الشخصـية الفـيس بوكيـ 

أن حيــاكي الواقــع، ويـــرقمن اتمــع فــإن أصــحاب هــذه الشخصـــية 
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يبــدو أن الفئــة الــيت تضــيف عــادة أشــخاص ال علــى التعيــني هــي مــن الــذكور أصــحاب التخصــص النظــري

ويبدو أن هذه الفئة هي األكثر امتالكاً ألوقات الفراغ ، ومن الفئة العمرية الصغرية،

الحساب إلى تعيينال على ال أشخاصإضافة  ألسباب النسبي 
  :بوكفيس  على آخر حساب لديهم لمن 

بوك الفيس على آخر حساب لديك هل :7-2 :االستمارة

علـــى عــدة أمــور؛ فقـــد يكــون رفضــاً للواقـــع وعــدم رضــا عـــن  مهــمإن وجــود حســاب آخـــر للمســتخدم قــد يكـــون ذو مؤشــر 

فيكـــون احلســـاب الـــومهي مبثابـــة تعـــويض الـــنقص واهلـــروب مـــن الواقـــع، أو التعبـــري عـــن أمـــور والتصـــرف بطريقـــة يســـتحي 

رتيـادهم ـذا احلسـابوما يهمنا هنـا التعـرف إىل أسـباب اصاحبها أو يتجنب القيام ا على العلن؛ 

  ..احلساب فيما يتعلق مبوضوع الصداقة

 ،تهم العامـة قرابـة الثلـث وهـذه النسـبة ذات مؤشـر اجتمـاعي خطـري

أن حيــاكي الواقــع، ويـــرقمن اتمــع فــإن أصــحاب هــذه الشخصـــية  توجــد ضــمن جمتمــع افرتاضــي حيــاول، وقـــد جنــح إىل حــد مــا،

ا(عجاب ا(غراء للتسلية عنالبحث
شريك
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صداقة
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المشتركة
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تعيين إلى الحساب الالتوزيع النسبي  �سباب إضافة أشخاص � على 
الشخصي 

 

يبــدو أن الفئــة الــيت تضــيف عــادة أشــخاص ال علــى التعيــني هــي مــن الــذكور أصــحاب التخصــص النظــري. 3

، ومن الفئة العمرية الصغرية،املدينة

 عالتوز  2شكل بياني 
 النسبي التوزع: 4-2-3

االستمارة يف اإلجابة عن سؤال

إن وجــود حســاب آخـــر للمســتخدم قــد يكـــون ذو مؤشــر 

فيكـــون احلســـاب الـــومهي مبثابـــة تعـــويض الـــنقص واهلـــروب مـــن الواقـــع، أو التعبـــري عـــن أمـــور والتصـــرف بطريقـــة يســـتحي .. الـــذات

صاحبها أو يتجنب القيام ا على العلن؛ 

احلساب فيما يتعلق مبوضوع الصداقة

  :جند 6 اجلدول بواسطة

تهم العامـة قرابـة الثلـث وهـذه النسـبة ذات مؤشـر اجتمـاعي خطـرينسـب بلغت. 1

توجــد ضــمن جمتمــع افرتاضــي حيــاول، وقـــد جنــح إىل حــد مــا،

البحث
ع3قات
اجتماعية

5.67

التوزيع النسبي  �سباب إضافة أشخاص � على 
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كداللـــة رمزيـــة دخـــول جمـــتمعهم أو جمتمـــع آخـــر بصـــفة مغـــايرة للصـــفة والشخصـــية احلقيقيـــة بواســـطتها  االفرتاضـــية الومهيـــة حيـــاولوا 

  ..املوجودة على هذا اتمع االفرتاضي واملعروفة من قبل باقي األصدقاء

  .على فيس بوك آخر حساب لديهم لمن النسبيو  التكراري توزعال 6 جدول

  المتغيرات حسب اآلخر الحساب أصحاب توزيع 
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 66 160 46 73 180 150 150 150 150 300 التكرار العام للعينة
 12 36 40 56 21 33 55 34 54 88 تكرار أصحاب الحساب اآلخر

 من اآلخر الحساب أصحاب نسبة
 للعينة العام التكرار

29.33 36.00 22.67 36.67 22.00 11.67 76.71 86.96 22.50 18.18 

وهــذا يــدل علــى أن الــذكور أكثــر  ،ربــع اإلنــاث هــم ممــن ميتلكــون هــذا احلســاب اآلخــرقرابــة ثلــث الــذكور و أكثــر مــن إن . 2

واصـطدامها مـع الواقـع فيكـون فـيس بـوك مبثابـة جمـال تفريـغ هلـذا التعـارض؛  ،وحريـام ،وشخصـيام ،معاناة فيمـا يـرتبط برغبـام

وألن الــــذكور عــــادة أكثــــر امتهانــــاً ألمــــور التكنولوجيــــا، فــــإن قــــدرم علــــى التمويــــه والتعامــــل مــــع احلســــاب الــــومهي مــــن الناحيــــة 

إن كـن ال  ال سـيما ،تكنولوجية يسهل عليهم إنشاء هذا احلساب، واإلناث عادة ال يقمـن مبثـل هـذه األمـور خشـية انكشـافهنال

أقـل أيضـاً يعرفن اسـتخدام التكنولوجيـا الـيت ال تـزال إىل حـد مـا حمظـورة عـن اإلنـاث وحتـت مراقبـة األهـل أكثـر مـن الـذكور، وهـن 

ا يف جمتمعاتنا بعيداً عن حميطهن الضيق جرأة فيما يتعلق بالتعبري عن شخصياكالصديقات املقرباتجداً  ن ومكنونا.  

ولــيس ن تــوفر الوقــت، لــديهم حســاب آخــر، وكمــا قالــت الدراســة ســابقاً فــإ عملــيال قرابــة ربــعو  ظــريالن االختصــاص ثلــث.3

حامســاً يف كــون أصــحاب  لــدى أصــحاب التخصــص النظــري أكثــر مــن العملــي، قــد يكــون عــامالً  ،مبعــىن وجــود وقــت كبــري جــداً 

 ،وبنـاء العالقـات ،التخصص النظري هم أكثر اندماجاً وتعامًال مع فيس بوك، وقد يكون هذا العامـل يسـاهم يف فرصـة التعـارف

  ..وبالتايل يكون فيس بوك وسيلة مثالية هلذا التعارف
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جتاوزت نسبتهم ثالث أرباع أبناء املدينـة؛ وقـد يكـون ذلـك لرغبـة ابـن املدينـة اخلانقـة بـاخلروج مـن جمتمعـه الـذي  حني يف. 4

والبحـث عـن عالقـات  ،والتسـلية ،واملـزاح ،يفرض عليه قيوداً اجتماعية ثقافية أكثر جدية وعمليـة، وكنـوع مـن متضـية وقـت الفـراغ

  ..الهية

لكـــون حســـاباً آخـــراً، وقـــد يكـــون ذلـــك لقـــرم النفســـي مـــن فـــرتة مي نممـــ هـــم املنخفضـــة عمـــاراألالســـاحقة مـــن  واألكثريـــة. 5

ووجود ذلك الصراع بني األنـا األعلـى االجتمـاعي والرغبـات املكبوتـة اجلياشـة ممـا يـدفعهم وهـم الفئـة األكثـر  ،املراهقة بشكل عام

  ..ية تامة إىل مثل هذه احلراكاتوقدرة على التعامل معها بأرحي ،وامتالكها ،وفهمها ،تعلقاً بالتكنلوجيا

  :التالي الجدول في الواضح النحو على موزعة اآلخر بالحساب بوكفيس  لموقع الطلبة ارتياد أسباب: 4-2-4

 :)إجابــات عــدة اختيــار ميكــن( هــذا؟ حبســابك بــوك الفــيس موقــع ـــني/ترتــاد ملــاذا :14-2 يف اإلجابــة عــن ســؤال االســتمارة

 مــع للتواصـل ،جـدد أنـاس علـى للتعـرف ،معـاريف مـع للتواصـل ،الفـراغ وقـت لـئمل ،املعرفيـة مهـارايت لتنميـة، أصـدقائي مـع للتواصـل

 ،عاطفيــة عالقــة عــن للبحــث ،اجتمــاعي بريســتيج يعتــرب ألنــه ،زمالئــي مــع للتواصــل ،جديــدة صــداقات علــى للحصــول ،أقــاريب

  .......... أخرى أسباب، التصرف حرية على للحصول ،باهتمامايت معهم أشرتك أناس على للتعرف

 الطالب عدد من محسوبة المتغيرات حسب موزعة المئوية بالنسب اآلخر بالحساب فيس بوك لموقع الطلبة ارتياد أسباب 7 جدول

  .فيس بوك على آخر حساب لديهم الذين

  
 بوكفيس  لموقع الطلبة ارتياد أسباب

 اآلخر بالحساب

التوزيع العام 
  للنسب

 %المئوية

 المتغيرات حسب اآلخر الحساب ألصحاب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 66.67 13.89 10.00 16.07 14.29 21.21 18.18 14.71 22.22 19.32 األصدقاءالتواصل مع 
 0.00 0.00 7.50 3.57 4.76 3.03 3.64 2.94 3.70 3.41 التواصل مع املعارف
 8.33 2.78 2.50 1.79 4.76 6.06 1.82 0.00 5.56 3.41 التواصل مع األقارب
 0.00 0.00 5.00 3.57 0.00 0.00 3.64 0.00 3.70 2.27 التواصل مع الزمالء

 0.00 0.00 2.50 1.79 0.00 0.00 1.82 0.00 1.85 1.14 احلصول على صداقات جديدة
 83.33 38.89 80.00 46.43 100.00 48.48 72.73 58.82 66.67 63.64 جددأناس التعرف على 
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 16.67 2.78 7.50 5.36 4.76 12.12 3.64 8.82 5.56 6.82 البحث عن عالقة عاطفية
 16.67 5.56 7.50 3.57 14.29 12.12 7.27 8.82 7.41 7.95 أشخاص يشرتكون بذات االهتمامات

 25.00 5.56 17.50 5.36 23.81 12.12 14.55 5.88 18.52 13.64 لتنمية املهارات املعرفية
 66.67 33.33 42.50 39.29 38.10 51.52 36.36 41.18 42.59 42.05 الربيستيج االجتماعي
 33.33 94.44 92.50 76.79 100.00 75.76 90.91 70.59 94.44 85.23 متضية وقت الفراغ

 16.67 11.11 10.00 8.93 19.05 9.09 12.73 5.88 14.81 11.36 للحصول على حرية التصرف

  :جند 7 اجلدول بواسطة

   .جددأناس  على التعرف؛ و الفراغ وقت متضية هو احلساب هذاكرب إلنشاء األ السبب. 1

 ،ومتضـية وقـت الفـراغ ،وتنميـة املهـارات املعرفيـة ،والتعـارف ،يرتاد الذكور فيس بوك ذا احلساب للتواصـل مـع األصـدقاء. 2

ة وأشــخاص واحلصــول علــى حريــة التصــرف أكثــر مــن اإلنــاث، بينمــا اإلنــاث أكثــر بقليــل مــن ناحيــة البحــث عــن عالقــة عاطفيــ

  ..وكسر حاجز اخلجل يف التعامل ،خفاء اهلويةامليزة اليت يقدمها فيس بوك يف إ وقد يعود ذلك إىل .يشرتكون بذات االهتمام

من حيث التعرف علـى أنـاس جـدد ومتضـية وقـت الفـراغ؛ بينمـا يتفـوق  ويتفوق أصحاب التخصص النظري على العملي. 3

  .. واعتباره بريستيج اجتماعي ،عليهم أصحاب التخصص العملي من ناحية التواصل مع األقارب

وجيمع أبناء الريف ممن ميلكون حساب آخر أنه للتعارف على أناس جدد ومتضـية وقـت الفـراغ بينمـا ترتفـع نسـبتهم عـن . 4

  .. واحلصول على حرية التصرف ،لتنمية املهارات املعرفية املدينة يف اعتباره مصدراً أبناء 

جند أن التواصـل مـع األصـدقاء كسـبب مرتفـع عنـه عنـد الفئـة العمريـة الكبـرية، وبشـكل عـام فـإن الفئـة املتوسـطة أقـل مـن . 5

وقــد يكــون ذلــك ألن الفئــات العمريــة .. علــى نســبةالفئتــان األخريــان عــدا يف اعتبــار هــذا احلســاب متضــية لوقــت الفــراغ فإــا األ

قـد حتــس  ةوالفئـة الكبـري  .صــل، وإقامـة العالقـات، والبحـث عنهــاوالتوا ،الصـغرية تتمتـع باإلنـدفاع ممـا جيعلهــا مقدمـة علـى التعـارف

  ..باندفاعهابأن وقت اللهو والالمسؤولية بدأ ينفذ منها، فتلجأ إىل التعويض االستباقي ملا ستفقده الحقاً من أجواء 

 ،واحلصــول علــى صــداقات جديــدة ،والــزمالء ،امللفــت أن اإلنــاث أمجعــن أن هــذا احلســاب لــيس للتواصــل مــع األقــارب. 6

فلمــاذا يــتم التمييــز بيــنهم؟  .بينمــا يســتخدمنه بعضــهن للتواصــل مــع األصــدقاء واملعــارف أي هــؤالء مــن الواقــع كاألقــارب والــزمالء
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يبـدو أن التفسـري جييـب عنـه ! ستخدمات للحساب اآلخر للتعرف على أناس جدد نسـبة مرتفعـةباملقابل جند أن نسبة اإلناث امل

ومـن مث البحـث عـن عالقـة عاطفيـة؛ والـيت قـد ال يفهـم هـذه األسـباب األقـارب  ،ارتفاع نسبة سبب اإلرتيـاد لتمضـية وقـت الفـراغ

بينمـا قـد . اطئ، ومـن يتفهمهـا هـم األصـدقاء فقـطحنـو خـ والـزمالء يف العمـل قـد يفسـروا تصـرفهن علـى ،فيقوموا برفض تصـرفهن

يكـون املعـارف بالنسـبة هلــن كاألنـاس اجلـدد الــذين ال يـدخلن معهـم بعالقـات جديــة تصـل ملسـتوى الصــداقة والـدليل عـدم اعتبــار 

وامللفـــت أن  .، أو البحـــث عـــن عالقـــة عاطفيـــةوالتســـلية ،وبالتـــايل فهـــو إمـــا للتعـــارف ،احلســـاب هـــذا للحصـــول علـــى صـــداقات

هـذا مـا  .واحلصـول علـى صـداقات جديـدة ،أصحاب التخصص العملي أمجعوا على أن هـذا احلسـاب لـيس للتواصـل مـع الـزمالء

كـذلك جيمـع أبنـاء الريـف أن هـذا احلسـاب لـيس للتواصـل مـع الـزمالء  مضاٌف إليه. قد يرسم فئة اإلناث السابقة بشكل أوضح

لعمريتـــان املتوســـطة والكبـــرية علـــى أن هـــذا احلســـاب لـــيس للتواصـــل مـــع بينمـــا جتمـــع الفئتـــان ا واحلصـــول علـــى صـــداقات جديـــدة؛

 يف واملقيمــات ،إذاً تتوضــح هــذه الفئــة بأــا مــن اإلنــاث صــاحبات التخصــص العملــي. لــزمالء واحلصــول علــى صــداقات جديــدةا

   .وقد يكون التقدم يف العمر سبباً يف هذا السلوك .، ومن الفئات العمرية األكربالريف

مــا يلفــت النســبة العاليــة العتبــار الربيســتج االجتمــاعي ســبباً إلنشــاء حســاب آخــر؛ وكــأن املتعــارف عليــه بــني جمموعــة ال . 7

بأس ا أن احلساب اآلخر أو الومهي هو تكملة للشخصـية االجتماعيـة، وهـذا يقتضـي عمليـاً إفشـاًء ألمـر احلسـاب الـومهي وهـو 

ا جند أن سبب احلصـول علـى حريـة التصـرف علـى الـرغم مـن أن اموعـة املركزيـة هـي الـيت بينم. ما ينايف سريته أو دواعي إنشاءه

هـذا التنـاقض .. ذكرته مل يلق تقبًال كبرياً إال بنسبة بسيطة عند الفئة العمرية الكبرية واحلصول على حرية التصرف يقتضي السرية

حاً وواضــحاً للجميــع وســيتم التأكــد مــن أمــره الحقــاً يف إمــا أن يكــون أمــر احلســاب اآلخــر مفضــو : يــدل علــى أحــد االحتمــاليني

حتليــل تطــابق البيانــات الواقعيــة واالفرتاضــية علــى فــيس بــوك، أو أن العينــة مل تكــن صــرحية يف أمــر أمهيــة هــذا الســبب، وأنــه ســبب 



بات الومهيـة علـى فـيس وبتقـدير الدراسـة إنـه االحتمـال الثـاين ملـا نشـهده اليـوم مـن فوضـى احلسـا

  

  .أسباب ارتياد الطلبة لموقع فيس بوك بالحساب اآلخر بالحجم المؤي محسوباً من التكرار العام للعينة

  :على فيس بوك

 ــني/تقومــ فلمـاذا التعيـني علـى ال أشـخاص

 االهتمامـات، اجتماعيـة عالقـات عـن البحـث

  ........... تذكر
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وبتقـدير الدراسـة إنـه االحتمـال الثـاين ملـا نشـهده اليـوم مـن فوضـى احلسـا. 

  .بوك يف ظل الظروف السياسية واألمنية اليت تعيشها سوريا

أسباب ارتياد الطلبة لموقع فيس بوك بالحساب اآلخر بالحجم المؤي محسوباً من التكرار العام للعينة

على فيس بوك اآلخر الحساب إلى التعين على ال أشخاصإضافة 

أشـخاص احلسـاب هـذا إىل ــني/تضيفــ كنـت إذا: 13-2يف اإلجابة عن سؤال االسـتمارة 

البحـث، اإلغـراء، اإلعجـاب، للتسـلية، اجلاذبيـة :)إجابـات

تذكر أخرى، أعرفه ال أحداً  أضيف ال، صداقة عن البحث

3.41 2.27 1.14

63.64

6.82 7.95

13.64

42.05

85

أسباب ارتياد الطلبة لموقع فيس بوك بالحساب ا!خر

 

. رئيس يف وجود احلساب اآلخـر

بوك يف ظل الظروف السياسية واألمنية اليت تعيشها سوريا

أسباب ارتياد الطلبة لموقع فيس بوك بالحساب اآلخر بالحجم المؤي محسوباً من التكرار العام للعينة 3شكل بياني 

إضافة  أسباب: 4-2-5

يف اإلجابة عن سؤال االسـتمارة 

إجابـات عدة اختيار ميكن( بإضافتهم؟

البحث، شريك عن البحث ،املشرتكة

85.23

11.36



 - 172 - 

 

والتقـــدم بطلـــب  ،يعتـــرب احلســـاب اآلخـــر حبـــد ذاتـــه ســـبباً للدراســـة، ومبـــا أن الدراســـة احلاليـــة حتـــاول تغطيـــة موضـــوع الصـــداقة

أشــخاص ال علــى التعيــني يف حســاب إضــافة الصــداقة االفرتاضــي فــيس بوكيــاً، وضــع هــذا القســم مــن االســتمارة لكشــف ســبب 

   ..أشخاص ال على التعينيإضافة ومهي فقد يكون لغز إنشاء هذا احلساب موجوٌد هنا يف 

 عدد من محسوبة المتغيرات حسب موزعة المئوية بالنسب اآلخر الحساب إلى التعين على ال إضافة أشخاص أسباب 8 جدول

  .فيس بوك على آخر حساب لديهم الذين الطالب

  
 على ال أشخاصإضافة  أسباب

 التعين

التوزيع العام 
  للنسب
 المئوية

 المتغيرات حسب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 41.67 72.22 75.00 69.64 76.19 51.52 80.00 20.59 100.00 69.32 اجلاذبية
 83.33 91.67 82.50 98.21 76.19 93.94 81.82 64.71 100.00 86.36 اإلعجاب
 50.00 88.89 85.00 87.50 76.19 81.82 81.82 52.94 100.00 81.82 اإلغراء
 33.33 41.67 65.00 51.79 52.38 36.36 60.00 35.29 61.11 51.14 للتسلية

 25.00 5.56 17.50 5.36 23.81 12.12 14.55 5.88 18.52 13.64 البحث عن شريك
 16.67 5.56 7.50 3.57 14.29 12.12 7.27 8.82 7.41 7.95 البحث عن صداقة
 8.33 8.33 10.00 7.14 9.52 18.18 3.64 11.76 7.41 9.09 االهتمامات املشرتكة

 66.67 33.33 42.50 39.29 38.10 51.52 36.36 41.18 42.59 42.05 البحث عن عالقات اجتماعية

  :جند 8 اجلدول بواسطة

هــذا  ؛ وقــد تفســر النســب العاليــة هلــذه األســباب وجــوداجلاذبيــةو  ،غــراءإلوا ،ت لإلعجــابكانــ األعلــى ة العامــةالنســب نإ. 1

ويليهـا بنسـب أقـل  .ت املكبوتة والسرية يف وقت واحدوجتاوز اخلجل والتعبري عن الرغبا ،احلساب كهروب من الرقابة االجتماعية

 ،شــــريك عــــن البحــــث مث .وموجــــود يف العالقــــات الســــيبرييةجــــداً وهــــو أمــــر مطــــروق  اجتماعيــــة عالقــــات عــــن البحــــثو  التســــلية

؛ ويشــك بــأمر هــذه األســباب وصــدقها مــن زاويــة فقــدان الثقــة بالشخصــية الســيبريية صــداقة عــن والبحــث ،املشــرتكة واالهتمامـات

 ،وبالتــايل هــي عالقــات ســتكون ســطحية تفقتــد للتصــارح ،باحلســاب اآلخــر بشــكل عــام والصــراحة الــيت حتتاجهــا هــذه العالقــات

  .واإلفشاء ،والعمق
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واإلغــــراء؛ وكانـــت هــــذه األســـباب مرتفعــــة عنـــد أصــــحاب االختصــــاص  ،واإلعجــــاب ،أمجـــع كــــل الـــذكور علــــى اجلاذبيـــة .2

االستمارة قـد سـببت  عنويبدو أن اإلجابة  ،لكن اإلعجاب إرتفع عند أصحاب االختصاص العملي بشكل كبري جداً  ،النظري

مع هذا املوقف فقـد ن أصحاب التخصص النظري أكثر جرأة يف التعبري عن أنفسهم يتوافق إحراجاً كما أن التفسري القائل إهلم 

وهــذا ينطيــق علــى  ،ســبب اإلغــراء هــو الــذي دفــع بعضــهم لعــدم حتديــده والتعــويض يف اإلعجــاب عــنيكــون اخلجــل مــن اإلجابــة 

وبالنســة ملتغــري العمــر فكانــت . لــذي وصــل إىل حــد اإلمجــاع تقريبــاً أبنــاء املدينــة والفئــة العمريــة األكــرب ولــنفس الســبب اإلعجــاب ا

إذاً تعتــــرب اجلاذبــــة واإلعجـــاب واإلغــــراء هــــي مــــن  .، واإلغــــراءواإلعجـــاب ،الفئـــات األصــــغر جتــــاه اجلاذبيــــةاإلجابـــات كبــــرية عنــــد 

األسباب األساسية إلنشاء احلساب اآلخر؛ وهذا يدل على أن التسلية هي من هذه األسباب حيـث ال تعتـرب العالقـات القائمـة 

حمـــط ثقـــة وعالقاـــا االجتماعيـــة ليســـت بـــاملعىن احلقيقـــي فالشخصـــيات الومهيـــة ليســـت  ،علـــى هـــذه األســـباب عالقـــات حقيقيـــة

  .لتدرس

  
  .على فيس بوك اآلخر الحساب إلى التعين على ال أشخاصإضافة  أسباب 4 شكل بياني
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  :بوكفيس  موقع على بحسابهم واالفتراضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات تطابق مدى :4-2-6

  .تخدمنيسلتعرف على حساب املل وضعتواليت  3-2/ 2-2/ 1-2يف اإلجابة عن أسئلة االستمارة 

  .بالنسبة المئوية وحسب المتغيرات الشخصية واالفتراضية على فيس بوك التعريفية الطلبة بياناتمدى تطابق  9 جدول

  
 السؤال

  
 االحتماالت

التوزيع 
العام 
  للنسب

 %المئوية 

  المتغيرات حسب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر 
20 

20   >
23 

23   >
26 

 بامسك حسابك هل
  الشخصي؟

 83.33 70.63 50.00 56.16 82.78 80.00 66.00 50.67 95.33 73.00 نعم
 16.67 29.38 50.00 43.84 17.22 28.67 25.33 49.33 4.67 27.00 ال

 يتضمن حسابك هل
  احلقيقية؟ معلوماتك

 90.91 40.00 100.00 82.19 63.33 68.67 63.33 42.67 89.33 66.00 نعم
 9.09 60.00 0.00 17.81 36.67 35.33 32.67 57.33 10.67 34.00 ال

 يف جنسك هو ما
  احلساب؟ هذا

 65.15 51.25 6.52 15.07 68.33 50.00 50.00 0.00 100 50.00 ذكر
 34.85 48.75 93.48 84.93 31.67 50.00 50.00 100 0.00 50.00 أنثى

  :جند 9 اجلدول بواسطة

اقرتبت النسبة اليت جاهرت بامسهـا احلقيقـي يف فـيس بـوك مـن ثـالث أربـاع العينـة؛ اقرتبـت النسـبة العامـة مـن ثلثـي العينـة . 1

علــى أن فــيس بــوك لــيس ضــرباً مــن ضــروب املواقــع الومهيــة  مهــمهــذا مؤشــر ؛ و ن احلســاب يتضــمن معلومــام احلقيقيــةا إممــن قــالو 

 ، وبصــور،وحبقــائق ،وبأصــدقاء ،بــل هــو موقــع جــاد ويطالــب دائمــاً مبعلومــات ة للتســلية كغــرف الدردشــة العاديــةواألمســاء املســتعار 

  .. ليضمن أن هذه الشخصية ليست ومهية

ة لديهم يف التعريف بأنفسهم فإن نسبة من كـان حسـابه بامسـه الشخصـي وألن الذكور عادة أجرأ من اإلناث وال مشكل. 2

وكــذلك كانــت نســبة مــن وضــع معلوماتــه احلقيقيــة عاليــة جــداً، بينمــا جتــاوزت نســبة اإلنــاث النصــف  ،مــن الــذكور قاربــت اإلمجــاع

  .. وقاربت النصف من ناحية املعلومات احلقيقية ،بقليل من ناحية اإلسم الصريح

وكذلك أبناء الريف ويبدو ألم األكثر جدية  كانت أمسائهم صرحية بشـكل كبـري نسـبياً  ختصاص العمليوأصحاب اال. 3

بينما وجد فرق يف وضـع املعلومـات احلقيقيـة . قد يعزا إىل جديتهم.. مما شكل فارقاً عن أصحاب التخصص النظري وأبناء املدن
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ة  لالسـم مـع وجـود معلومـات صـرحي" تـدليع"خدمي فيس بوك يف املدينة هو لصاحل أبناء املدينة وقد يعزا ذلك أن الدارج بني مست

فــال ينســاقوا وراء  ،بينمــا يف الريــف فاالســم يكــون صــريح لكــن اجلديــة تفــرض علــيهم احلــذر .كتــدليل علــى أن هــذا احلســاب لــه

 تقريبـــاً  بـــنعم جابــاتاإل تســـاوت والعملـــي النظــري بـــني االختصــاص حالـــة يفو .. وضــع كامـــل البيانــات التعريفيـــة كنـــوع مــن التقيـــة

  .وكانت جيدة والفارق بسيط لصاحل العملي

وقاربــت الفئــة  علومــات الــيت ضــمنوها يف فــيس بــوك،كانــت إجابــات الفئــة العمريــة الصــغرية مطابقــة متامــاً بــني واقعهــم وامل. 4

ومنحــاً لشخصــيتهم يف  ، وتقــديراً،دماجاً العمريــة الكبــرية هــذا التطــابق إىل حــد مــا؛ ويعــود ذلــك لســببني أن الفئــة الصــغرية أكثــر انــ

 .ل للتزويـر يف املعلومـاتوبالتـايل ال جمـا ،فيس بوك قيمة واليت متثلهم شخصياً يف جمتمـع فـيس بـوك الـذي يتضـمن كـل أصـدقائهم

قـف بـني الفئتـني تبقـى الفئـة املتوسـطة الـيت ت .بالتـايل ال تقـوم بتزويـر شخصـيتهابينما الفئة العمرية األكرب هي األنضج اجتماعيـاً و 

   ..واليت متيل أكثر إىل املصداقية يف بيانتها

  
  .على فيس بوك التعريفية البيانات مع هاوتقاطع عامال النسبي التوزع 5شكل بياني   
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وكســؤال للتحقــق مــن صــحة اإلجابـــات وجــه ســؤال للمبحــوثني عــن نـــوع اجلــنس يف حســام طاملــا أن اجلــنس مضـــبوط . 5

وهـذا يـدل علـى مـدى  البيانـات الواقعيـة واالفرتاضـية، وكـان اجلـواب املفـاجئ تطـابق تـام يف اإلجابـة بـني ،االستمارةأصًال يف عينة 

  .ال جيب تزويره أو تشويهه بوك هو قرين افرتاضي إلكرتويناعتبار احلساب الشخصي يف فيس 

  :بوكفيس  على اآلخر بالحساب واالفتراضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات تطابق مدى: 4-2-7

  .تخدمنيسلمل اآلخرساب احللتعرف على ل وضعتواليت  11-10/2-9/2-8/2-2 يف اإلجابة عن أسئلة االستمارة

  :جند 10 اجلدول بواسطة

ّصمم هذا احلساب بشكل عام للتمويه ولئال يعلم بـه الكثـر، والـدليل أن النسـبة العامـة األعلـى مـن أصـحابه ال يضـعونه  .1

ر مــن الــذكور يقومــون بالتعميــة عــن شخصــيتهم مــن ناحيــة ثــبــل كُ  ،بــامسهم الشخصــي وال يتضــمن حســام معلومــام احلقيقيــة

فيضــعون جنســهم فيــه كإناث،كمــا أن النســبة األكــرب أجابــت أن ال أحــد يعلــم بــأمر هــذا احلســاب ونســبة قليلــة قالــت   ،اجلــنس

   ..هم صغريةكلهم أو أن املوضوع حمصور ببعض األصدقاء ونسبت

نفت كل اإلناث ونسبة كبرية من الذكور أن يكون احلساب اآلخر بـامسهم أو يتضـمن معلومـام الصـرحية؛ ونسـبة كبـرية . 2

بينمــا حتــافظ أكثريــة اإلنــاث علــى حقيقــة . مــن الــذكور يضــعون جنســهم كــأنثى يف احلســاب الــومهي كنــوع مــن التعميــة كمــا ذكرنــا

وكانـت اإلجابـة األكــرب . التعامـل السـيبريي مـع اإلنــاث ال يلفـت النظـر أو يثـري الشـك كثـرياً جنسـهن كإنـاث؛ وقـد يعـود ذلـك أن 

وهــذا إن أشــار فــإىل أن األكثريــة ال تريــد أن يكشــف . لكلــى اجلنســني بــأن أحــداً ال يعلــم بــأمر احلســاب الــومهي مــن أصــداقائهم

ين قـالوا إن احلسـاب بـامسهم الشخصـي هـي نفسـها الـيت كما يلفت النظر أن نسبة الذكور الـذ. أمرهم يف هذه الشخصية الومهية

أجابـت أن كــل أصـدقائهم يعرفــوا بـأمر هــذا احلسـاب، ونفســها الــيت قالـت إن جنســها يف احلسـاب هــو نفسـه أي ذكــر، وتقاربــت 

.. فـاء هويتهـاهذا يقتضي أن هذه الفئة من الـذكور حبسـاا هـذا مل تكـن تريـد إخ.. النسبة منها يف ما يتعلق باملعلومات الصرحية
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بينما خيتلف املوضوع عند اإلناث فكلهن مل َتضعن أمساؤهن أو معلومان احلقيقية بينما جند أن نسبة أقـل مـن نسـبة الـذكور قـد 

صرحت بأن كل صديقان يعرفن بأمر حسان الومهي؛ وقـد يعـود ذلـك إىل أسـباب تتعلـق بأمنـاط صـداقان أو عالقـان كـأمر 

  .ت الاليت يوددن خلق جوهن اخلاص ن بعيداً عن أعني اجلميع عدا صديقانشائع بني ثلل البنا

 المئوية بالنسب فيس بوك على اآلخر بالحساب واالفتراضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات تطابق مدى 10 جدول

  .المتغيرات حسب

  
 السؤال

  
 االحتماالت

التوزيع العام 
  للنسب
 المئوية

 المتغيرات حسب المئوية النسب توزيع
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 بامسك احلساب هذا هل
 الشخصي؟

 8.33 13.89 15.00 10.71 9.52 15.15 12.73 0.00 22.22 13.6 نعم
 91.67 86.11 85.00 89.29 90.48 84.85 87.27 100.00 77.78 86.4 ال

 يتضمن احلساب هذا هل
 احلقيقية؟ معلوماتك

 8.33 13.89 7.50 3.57 9.52 15.15 7.27 0.00 16.67 10.23 نعم
 91.67 86.11 92.50 96.43 90.48 84.85 92.73 100.00 83.33 89.77 ال

 هذا يف جنسك هو ما
 احلساب؟

 33.33 22.22 12.50 10.71 23.81 30.30 12.73 14.71 22.22 19.32 ذكر
 66.67 77.78 87.50 89.29 76.19 69.70 87.27 85.29 77.78 80.68 أنثى

 يعلم أصدقائك ِمن َمن
 احلساب؟ هذا بأمر

 33.33 19.44 15.00 8.93 38.10 18.18 20.00 14.71 22.22 19.32 كلهم 
 16.67 11.11 15.00 7.14 23.81 15.15 12.73 17.65 11.11 13.64 بعضهم 
 16.67 36.11 55.00 64.29 0.00 42.42 41.82 38.24 44.44 42.05 وال واحد 
 33.33 33.33 15.00 21.43 38.10 24.24 25.45 29.41 22.22 25.00 ال أدري 

اب الـومهي لـيس بأمسـائهم احلقيقيـة ني ممـن أجـابوا بـأن احلسـاالختصاصـأصـحاب بـني العاليـة تقاربت النسـبة بشكل عام . 3

أن حســام هــذا ال يتضــمن  النظــري أجابــت االختصــاصأصــحاب لنســبة األكــرب مــن او  ،وأن ال أحــد يعلــم بــأمر حســام هــذا

  .وهو التعمية عن الشخصية احلقيقة؛ وكله يعزا للتفسري ذاته أن جنسهم أنثىو  معلومام احلقيقة

وهـي نسـبة  ،واملعلومات غري احلقيقيـة ،احلساب ليس بامسهم الصريحوأبناء املدن يف أن  تقاربت النسبة بني أبناء الريف. 4 

ر هـذا بـأن ال أحـد يعلـم بـأمجـابوا وأ ،يف احلساب أنثى مرتفعة مبأن جنسه وان أجابأبناء املدينة ممعالية جداً، بينما كانت نسبة 

كــربة مقابــل صــفر ألبنــاء الريــف؛ وقــد يكــون ذلــك دليــل قــاطع علــى أن ملكــان اإلقامــة دور أساســي يف التعميــة   احلســاب بنســبة
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بينما كان أبناء الريف أكثر وضـوحاً فكانـت إجابـام أكثرهـا حمصـورة . فوا حقيقتهم وهويتهموالتحايل؛ فأبناء املدينة وللتعمية خيُ 

فهـو يقـوم بعملـه ضـمن هـذا  ،اضـحون وبـني ال أدري أي ال يهمـه مـن يعلـم بـأمرهبني كلهـم أي ال مكـان لـديهم للمراوغـة وهـم و 

  ..احلساب أياً كان األمر وأياً كان من يعلم به

وبالنسبة ملتغر العمـر جنـد أن الفئـات كلهـا جتيـب بنسـب متقاربـة وعاليـة أن احلسـاب لـيس بـامسهم الشخصـي وال حيتـوي . 5

وتــنخفض مــع تقــدم العمــر؛  أن اجلــنس أنثــى  عــنة عنــد الفئــة العمريــة األقــل يف اإلجابــة يــة؛ وجنــد النســبة مرتفعــمعلومــام احلقيق

وتتفـاوت بـاقي اخليـارات عنـد  ،كذلك ترتفع نسبة ايبني عـن أن ال أحـد يعلـم بـأمر احلسـاب الـومهي عنـد الفئـة العمريـة األصـغر

  ..األخرىالفئات 

  ما يلفت النسبة العالية العتبار الربيستج أن ب" :البند السابع من حتليل اجلدول السابع يثبتما  نصل إىل هذامن كل . 6

االجتمــاعي ســبباً إلنشــاء حســاب آخــر؛ وكــأن املتعــارف عليــه بــني جمموعــة ال بــأس ــا أن احلســاب اآلخــر أو الــومهي هــو تكملــة 

بينمـا جنـد أن  .مـا ينـايف سـريته أو دواعـي إنشـاءهوهـو  ،وهذا يقتضي عمليـاً إفشـاًء ألمـر احلسـاب الـومهي ،للشخصية االجتماعية

أن اموعـة املركزيـة هـي الـيت ذكرتـه مل يلـق تقـبًال كبـرياً إال بنسـبة بسـيطة عنـد على الـرغم مـن سبب احلصول على حرية التصرف 

إمـا أن يكـون أمـر : مـالينيهذا التناقض يدل علـى أحـد االحت .ل على حرية التصرف يقتضي السريةالفئة العمرية الكبرية واحلصو 

وســيتم التأكــد مــن أمــره الحقــاً يف حتليــل تطــابق البيانــات الواقعيــة واالفرتاضــية علــى  ،احلســاب اآلخــر مفضــوحاً وواضــحاً للجميــع

وبتقـدير الدراسـة .. يف وجـود احلسـاب اآلخـر ، وأنه سبب رئيسأو أن العينة مل تكن صرحية يف أمر أمهية هذا السبب ،فيس بوك

حتمال الثاين ملا نشهده اليوم من فوضى احلسابات الومهية على فيس بوك يف ظل الظروف السياسـية واألمنيـة الـيت تعيشـها أنه اال

فــإن األرجــح هــو أن احلصــول علــى حريــة التصــرف هــي مــن  ،وألن النتــائج اآلن أكــدت أن هــذا احلســاب خيضــع للســرية." ســوريا
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وهـــذا الســـبب يأخـــذ عــدة وجـــوه منهـــا علـــى صـــعيد . جابـــة عنــهلإلا عينـــة الدراســـة األســباب املهمـــة يف إنشـــائه والـــيت مل تتطــرق هلـــ

  .، ومنها التعبري السياسي والفكريوقضاء وقت الفراغ ،والتسلية ،العالقات الشخصية

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة دوافعاالتجاه نحو  :4-3

قبــل الــدخول يف تفصــيل هــذا و . الطلبــة حنـو الصــداقة علــى فــيس بــوك عــىن باجتاهــاتهــذا احملــور مقيــاس ليكــرت كونــه يُ يعتمـد 

  :على النحو التايلاحملور وجب التنويه إىل أن قوة اإلجابة حسب مقياس ليكرت تتدرج عادة 

  غري موافق أبداً   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  االحتماالت
  1  2  3  4  5  عندما تكون العبارة بصيغة التأكيد

  5  4  3  2  1  فيالعبارة بصيغة الن عندما تكون

عــن حياديــة رأي  اً ر ؤشــم) 3(والــرقم ) اجتــاه اجيــايب ( علــى درجــة عاليــة مــن اإلجيابيــة  مؤشــراً ) 4و 5( الــرقمني  اعتبــاروقــد مت 

 ملقيـاس وفقـاً  مغلقـة االحتمـاالت وكانـت ،السـلبيةربان مؤشـراً علـى تـيع) 1و 2(يف حـني أن الـرقمني ) اجتاه حيادي ( املستجيب 

هـذا املقيـاس بتنويـع العبـارات املـراد قياسـها؛ مـرة بـالنفي  جابـات صـادقة هنـا؛ يقـوم مسـتخدموللحصول علـى إو  اخلماسي ليكرت

   .ند املبحوث عبارة عن تكرار منطيومرة بالتأكيد؛ حىت ال تصبح عملية اإلجابة ع

 يعتـرب حيـث ليكـرت، ملقيـاس مشـابه شـكل يف الـواردة األسـئلة علـى العينـة إلجابـات املـرجح املتوسـط حبساب الدراسة قامت

 لــذلك أمهيتهــا، حيــث مــن ختتلــف قيمــاً  يأخــذ املتغــري كــان إذا املــرجح املتوســط ويســتخدم. االجتاهــات قيــاس أســاليب أفضــل مــن

 كــل ألمهيــة املناســب الــوزن إعطــاء فــتم ألمهيتهــا، املناســب الــوزن عبــارة كــل بإعطــاء وذلــك ،االعتبــار يف األمهيــة هــذه أخــذ جيــب

  :التايل النحو على االستبانة، عبارات من عبارة

 : اآليت إتباع مت اخلماسي ليكرت مقياس يف أدري ال منطقة بداية لتحديد. 1

  ) 4=1-5( املقياس يف قيمة أعلى من قيمة أصغر بطرح وذلك املدى حساب مت. 2
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 وكانـــت خليـــة، لكـــل الفعلـــي الطـــول حتديـــد ذلـــك مـــن واهلـــدف) 5( املقيـــاس يف قيمـــة أكـــرب علـــى) 4( املـــدى قســـمة مت. 3

)4÷5 =0.8. (  

 أن يعـين وهـذا ،) 1.8=  0.8+1( تكـون األوىل اخلليـة ايـة فـإن) 1( العـدد مـن بـل الصـفر مـن يبـدأ ال املقياس وألن. 4

  " .متاماً  أوافق ال " األوىل اخللية ضمن يعد) 1.8( والقيمة) 1( القيمة بني يقع حسايب وسط أي

 أي يعـد وهلـذا ،) 2.6=  0.8+  1.8( تكـون وايتهـا) 1.8( مـن أكـرب ليكـرت مقيـاس يف الثانية اخللية بداية تكون. 5

  " .أوافق ال" الثانية اخللية ضمن أنه على 2.6 من وأقل 1.8 من أكرب حسايب وسط

 أي يعــد وهلــذا ،) 3.4=  0.8+2.6( تكــون وايتهــا) 2.6( مــن أكــرب ليكــرت مقيــاس يف الثالثــة اخلليــة بدايــة تكــون. 6

  .أدري ال الثالثة اخللية ضمن أنه على 3.4 من وأقل 2.6 من أكرب حسايب وسط

 أي يعـد وهلـذا ،)4.2=  0.8+  3.4( تكـون وايتهـا) 3.4( مـن أكـرب ليكـرت مقيـاس يف الرابعـة اخلليـة بدايـة تكـون. 7

  .أوافق الرابعة اخللية ضمن أنه على 4.2 من وأقل 3.4 من أكرب حسايب وسط

 أي يعــد وهلــذا) 5=  0.8+  4.2( تكــون وايتهــا) 4.2( مــن أكــرب ليكــرت مقيــاس يف اخلامســة اخلليــة بدايــة تكــون. 8

  .متاماً  أوافق اخلامسة اخللية ضمن أنه على 5 من وأقل 4.2 من أكرب حسايب وسط

  :التايل النحو على العبارات من عبارة كل إلجابات املرجح الوزن يكون وبذلك. 9

  اجيايب   إطالقاً  موافق غري        1.8 – 1

 اجيايب   موافق غري        2.6 -1.81

  حيادي   أدري ال                3.4 – 2.61

  سليب   موافق                4.2 – 3.41

 سليب   جداً  موافق        5 – 4.21

  )43، 2001 شليب،. (
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 واحنرافهـــا املعيـــاري؛ ،املبحـــوثني جابـــاتإ ومتوســـط ،ونســـبتها املئويـــة ،التكراريـــة التوزيعـــات باســـتخدام احملـــور هـــذا دراســـة متـــت

وسيوضــع رقــم . الحقــاً  وقــد مت مراعــات هــذا اجلانــب يف كــل عمليــات حســاب هــذا املقيــاس. احملــور هــذا حنــو رائهــمآ اجتــاه ملعرفــة

  .السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب الدافع

تها المئوية، ومتوسطها الحسابي، نسبعلى فيس بوك، و  الصداقة دوافع االتجاهات نحو تكرارت االجابات حول توزع 11 جدل

  .وانحرافها المعياري

%النسبة  العدد االحتمال الدافع رقم السؤال  االنحراف المعياري المتوسط 
3 .1 .1 .1 

ألنهم 
يقدموا 
الراحة 
 النفسية

 13.7 41 غري موافق أبداً 

3.10 0.04 
 3.7 11 غري موافق
 45.7 137 حمايد
 32.7 98 موافق

 4.3 13 موافق بشدة
3 .1 .1 .2 

رغبًة في 
االجتماع 

 بهم

 9.7 29 غري موافق أبداً 

3.95 1.20 
 4.0 12 غري موافق
 5.7 17 حمايد
 43.3 130 موافق

 37.3 112 موافق بشدة
3 .1 .2 .1 

التواصل 
 الفكري

 4.0 12 موافق جدا

3.22 0.80 
 6.0 18 موافق
 60.0 180 حمايد

 24.0 72 غري موافق
 6.0 18 غري موافق ابداً 

3 .1 .2 .2 

ملئ وقت 
 الفراغ

 16.7 50 جداً موافق 

3.20 1.25 
 11.0 33 موافق
 17.7 53 حمايد

 45.3 136 غري موافق
 9.3 28 غري موافق ابداً 

3. 1 .2 .3 

المصلحة 
 المادية

 4.0 12 جداً موافق 

3.37 0.80 
 6.0 18 موافق
 41.0 123 حمايد

 46.7 140 غري موافق
 2.3 7 غري موافق ابداً 

%100 300  نحو دوافع الصداقة على فيس بوك االتجاه  3.36 0.31 
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  :يلي كماعلى فيس بوك   الصداقة دوافعاالجتاه حنو  11 اجلدول يبني

 بنسـبة موافـق مث ؛%45.7 هـيأجابـت باحليـاد و  علـىاأل النسبةأن  الدافع هذا نتائج تبني: النفسية الراحة يقدموا ألم. 1

هنــاك اجتــاه : إذاً  .ديــااحل حنــو يتجــه 0.04 معيــاري بــاحنرافو  3.10وقــدره  عــام توســطمبو  ؛%13.7 موافــق غــريو  ؛32.7%

  .ضافتهم إىل فيس بوكإل دافعٌ  تقدمي األصدقاء الراحة النفسيةحمايد لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار 

 نمــايب ؛)بشــدة وموافــق موافــقمــوع جم(%  80.6 إىل تصــلو  يــةعال الــدافع هــذاتأييــد  نســبةإن : ــم االجتمــاع يف رغبــة .2

هنـاك اجتـاه : إذاً  .املوافقـة حنـو يتجـه 1.20وباحنراف معياري  3.95 وقدره عام توسطمبو  ؛% 13.7 نسبتها موافق غريكانت 

 .موافق لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار الرغبة يف االجتماعي بأصدقائهم دافٌع إلضافتهم إىل فيس بوك

% 10 بينمـا ؛%24 نيوافقاملـ غـرينسـبة و  ؛الـرأي هـذا يف ةحمايـد% 60 نسـبة نإىل أ الدراسـة تشـري: الفكـري التواصل. 3

لـدى  حمايـدهنـاك اجتـاه : إذاً  .يتجـه حنـو احليـاد 0.80وبـاحنراف معيـاري  3.22 وسط عامتومب؛ بشدة وموافق موافق بنيتوزعت 

 .إىل فيس بوك أصدقائهمضافة دافٌع إل التواصل الفكريرواد فيس بوك حنو اعتبار 

% 27.7 إىلجـداً  وافـقاملو  وافقامليصل جمموع  بينما موافقة غري% 45.3 نسبة نأ الدافع هذا يبني: الفراغ وقت ملئ. 4

بصـيغة النفـي هـذا  يف االسـتمارة العبـارة .يتجـه حنـو عـدم املوافقـة 1.25وبـاحنراف معيـاري  3.20 عـام مبتوسـط الدافع هذا على

إىل فـيس  أصـدقائهمضـافة دافـٌع إل ملـئ وقـت الفـراغلـدى رواد فـيس بـوك حنـو اعتبـار  موافـق هناك اجتـاه: إذاً  .يقتضي قلب املعىن

 .بوك

% 41 تـزمال فيمـا موافقـة% 10 و وافقـةامل بعـدم جابـتأ الدراسـة عينـة من% 46.7 نأ النتائج بينت: املادية املصلحة. 5

يغة النفي هـذا يقتضـي قلـب بص يف االستمارة العبارة .يتجه حنو عدم املوافقة 0.80 معياري واحنراف 3.37 عام مبتوسط احلياد

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة هناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار املصلحة املادية دافٌع إل: إذاً  .املعىن
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 .وهو اجتاه اجيايب 0.31باحنراف معياري  3.36 الجتاه حنو دوافع الصداقة على فيس بوكاملتوسط احلسايب ل. 6

  :بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة مقوماتاالتجاه نحو : 4-4

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدىالعوامل الموضوعية للصداقة االتجاه نحو  .أ

  .سيوضع رقم السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب العامل املوضوعي

ومتوسطها تها المئوية، نسبعلى فيس بوك، و  لصداقةلالعوامل الموضوعية  االتجاهات نحو تكرارت االجابات حول توزع 12 جدول

  .الحسابي، وانحرافها المعياري

 االنحراف المعياري المتوسط %النسبة العدد االحتمال العامل الموضوعي رقم السؤال
3 .1 .3 .1 

 التقارب المكاني

 16.00 48 غري موافق أبداً 

3.32 1.21 
 11.00 33 غري موافق
 2.00 6 حمايد
 67.33 202 موافق

 3.67 11 موافق بشدة
3 .1 .3 .2 

 التالقي مدةطول 

 13.67 41 غري موافق أبداً 

3.53 1.31 
 12.33 37 غري موافق
 1.00 3 حمايد
 53.00 159 موافق

 20.00 60 موافق بشدة
3 .1 .3 .3 

 الدين

 23.00 69 غري موافق أبداً 

2.81 1.33 
 25.00 75 غري موافق
 5.67 17 حمايد
 40.67 122 موافق

 5.67 17 موافق بشدة
3 .1 .3 .4 

 )الجنس(النوع 

 27.00 81 غري موافق أبداً 

2.83 1.33 
 7.33 22 غري موافق
 31.67 95 حمايد
 24.00 72 موافق

 10.00 30 موافق بشدة
3 .1 .3 .5 

 السن
 10.00 30 غري موافق أبداً 

 7.67 23 موافقغري  1.06 3.15
 51.67 155 حمايد
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 18.33 55 موافق
 12.33 37 موافق بشدة

3 .1 .3 .6 

 الدراسة المشتركة

 27.67 83 غري موافق أبداً 

3.24 1.66 
 12.00 36 غري موافق
 3.00 9 حمايد
 23.00 69 موافق

 34.33 103 موافق بشدة
3 .1 .4 .1  

 المصالحالتقاء 

 11.3 34 غري موافق أبداً 

2.88 1.142 
 14.7 45 غري موافق

 35.7 107 حمايد

 27.3 82 موافق

 11.0 33 موافق بشدة

 0.91 3.11 %100 300  على فيس بوك لصداقةنحو العوامل الموضوعية ل االتجاه

  :يلي ما يبني 12 اجلدول

 3.32 عــام مبتوســط؛ %27؛ وكــان جممــوع مــن مل يوافــق ومل يوافــق بشــدة املبحــوثني مــن% 65 وافــق :املكــاين لتقــاربا. 1

ضــافة إلعــامالً هنــاك اجتــاه موافــق لــدى رواد فــيس بــوك حنــو اعتبــار التقــارب املكــاين : إذاً  .املوافقــة باجتــاه 1.21عيــاري واحنــراف م

  .أصدقائهم إىل فيس بوك

 معيـــاري واحنـــراف 3.53 عـــام مبتوســـط األعلـــى النســـبة فشـــكال% 20 ووافـــق بشـــدة% 53 وافـــق: التالقـــي مـــدة طـــول. 2

أصــدقائهم إىل ضــافة عــامًال إل التالقــي مــدة طــول هنــاك اجتــاه موافــق لــدى رواد فــيس بــوك حنــو اعتبــار: إذاً  .املوافقــة باجتــاه 1.31

  .فيس بوك

 موافـق وغـري موافـق غـري(و% 48 بنسـبة )بشدة واملوافق املوافق( بني وانقسمت الطرح هذا يف جاباتاإل تقاربت :الدين. 3

هنـاك اجتـاه غـري موافـق لـدى رواد : إذاً  .باجتاه عـدم املوافقـة 1.33معياري واحنراف  2.81 عام ؛ ومبتوسط%45 بنسبة )بشدة

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة عامًال إلالدين  فيس بوك حنو اعتبار
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 و وغـري موافـق بشـدة موافـق غري% 34.33 إىل ووصلت ،موافق غريو  املوافق نسب تتقاربأيضاً  وهنا :)اجلنس( النوع. 4

هنـاك اجتـاه غـري موافـق لـدى : إذاً  .باجتاه عدم املوافقة 1.33 معياري واحنراف 2.83 عام وموافق بشدة؛ مبتوسط موافق% 34

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة عامًال إل النوع رواد فيس بوك حنو اعتبار

 3.15 عـــام ؛ مبتوســـط%30.66 موافـــق وموافـــق بشـــدة بلـــغ جممـــوع بينمـــا% 51.67 حمايـــدة علـــىاأل النســـبة :الســـن. 5

أصـدقائهم إىل ضـافة عـامًال إلالسن  هناك اجتاه حمايد لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار: إذاً  .باجتاه احلياد 1.06 معياري واحنراف

  .فيس بوك

وغــري موافقــة بشــدة؛  موافقــة غــري% 39.67 و% 57.33 بشــدة إىل واملوافــق املوافــق نســبة وصــلت :املشــرتكة الدراســة. 6

هنـــاك اجتـــاه موافـــق لـــدى رواد فـــيس بـــوك حنـــو اعتبـــار : إذاً  .باجتـــاه املوافقـــة 1.66 عـــايل معيـــاري واحنـــراف 3.24 عـــام مبتوســـطو 

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة إلعامًال  الدراسة املشرتكة

 2.88حمايــد؛ ومبتوســـط عـــام % 35.7مقابـــل % 38.3بلغــت نســـبة غــري موافـــق وغــري موافـــق بشــدة  :املصـــاحل التقــاء. 7

موافـق غـري هنـاك اجتـاه : إذاً . يف االسـتمارة بصـيغة النفـي هـذا يقتضـي قلـب املعـىن العبـارة. باجتـاه املوافقـة 1.14واحنراف معياري 

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة إل التقاء املصاحل عامالً لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار 

وهــو اجتــاه  0.91وبــاحنراف معيــاري  3.11 علــى فــيس بــوك لصــداقةالجتــاه حنــو العوامــل املوضــوعية للاملتوســط احلســايب . 8

   .اجيايب

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى صداقةلل الذاتية العواملاالتجاه نحو . ب

  .العامل الذايتسيوضع رقم السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب 

  :يلي ما 13 اجلدول يبني
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تها المئوية، ومتوسطها نسبعلى فيس بوك، و  لصداقةلالعوامل الذاتية  االتجاهات نحو تكرارت اإلجابات حول توزع 13 جدول

  .الحسابي، وانحرافها المعياري

%النسبة العدد االحتمال العامل الذاتي رقم السؤال  االنحراف المعياري المتوسط 
3 .1 .4 .2 

جاذبية 
 األصدقاء

 6.67 20 جداً موافق 

2.88 0.93 
 4.00 12 موافق
 19.33 58 حمايد

 63.00 189 غري موافق
 7.00 21 غري موافق ابداً 

3 .1 .4 .3 

اإلعجاب 
 المتبادل

 12.33 37 جداً موافق 

3.60 1.21 
 22.33 67 موافق
 4.67 14 حمايد
 53.33 160 موافقغري 

 7.33 22 غري موافق ابداً 
3 .1 .4 .4 

الهوايات 
 المشتركة

 5.67 17 جداً موافق 

3.81 0.95 
 5.33 16 موافق
 6.00 18 حمايد

 68.00 204 غري موافق
 15.00 45 غري موافق ابداً 

3 .1 .4 .5 
الميول 
 المشتركة

 8.67 26 جداً موافق 

2.91 0.84 
 13.67 41 موافق
 55.33 166 حمايد

 22.33 67 غري موافق
3 .1 .4 .6 

الخبرات 
 المشتركة

 6.67 20 جداً موافق 

3.21 0.97 
 11.00 33 موافق
 45.33 136 حمايد

 28.67 86 غري موافق
 8.33 25 غري موافق ابداً 

 0.92 3.35 %100 300  على فيس بوك لصداقةل الذاتيةنحو العوامل  االتجاه

 وفقــــط العامــــل هــــذا علــــى موافقــــة غــــري% 63 إىل املبحــــوثني بــــني املتغــــري هــــذا اختيــــار نتــــائج تشــــري: األصــــدقاء جاذبيــــة. 1

يف االســتمارة  العبــارة. عــدم املوافقــة احليــاد باجتــاه 0.93 معيــاري واحنــراف 2.88 عــام ومتوســط ،جــداً  موافــق قالــت% 6.67
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ضـافة هنـاك اجتـاه موافـق لـدى رواد فـيس بـوك حنـو اعتبـار جاذبيـة األصـدقاء عـامًال إل: إذاً  .النفي هذا يقتضـي قلـب املعـىنبصيغة 

  .أصدقائهم إىل فيس بوك

 وموافـق موافـق%  34.66 يقابلهـا العامـل هـذا علـى موافقة غري%  53.33 نأ على النتائج تدل :املتبادل عجاباإل. 2

يف االســتمارة بصــيغة النفــي هــذا يقتضــي قلــب  العبــارة .باجتــاه عــدم املوافقــة 1.21واحنــراف معيــاري  3.60؛ ومبتوســط عــام جـداً 

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة عامًال إل املتبادل عجاباإلهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار : إذاً . املعىن

 ؛العامــل هــذا علــى أبــداً  موافــق غــري%  15 ليهــاإ يضــاف موافقتهــا بعــدم تــرى%  68 عاليــة نســبة :املشــرتكة اهلوايــات. 3

. يف االسـتمارة بصـيغة النفـي هـذا يقتضـي قلـب املعـىن العبـارة .املوافقـة عـدمباجتـاه  0.95واحنـراف معيـاري  3.81 عام ومتوسط

  .فيس بوك أصدقائهم إىلضافة عامًال إل املشرتكة اهلواياتهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك حنو اعتبار : إذاً 

 عـام ومتوسـط%  22.33 موافـق وغـري%  55 بنسـبة احليـاد حبالـة العامل هذا عن جاباتاإل تراوحت :املشرتكة امليول. 4

عـامًال  املشـرتكة امليـولهنـاك اجتـاه حمايـد لـدى رواد فـيس بـوك حنـو اعتبـار : إذاً  .احليـاد حنـو يتجـه 0.84واحنراف معياري  2.91

  .بوكأصدقائهم إىل فيس ضافة إل

 عـام ومتوسـط 28.67 موافق غري بينما%  45.33 إىل وتصل األعلى هي احملايد نسبة نأ جند هنا: املشرتكة اخلربات. 5

عــامًال  املشــرتكة اخلــرباتهنــاك اجتــاه حمايــد لــدى رواد فــيس بــوك حنــو اعتبــار : إذاً . باجتــاه احليــاد 0.97حنــراف معيــاري وا 3.21

  .أصدقائهم إىل فيس بوكضافة إل

وهـــو اجتـــاه  0.92وبـــاحنراف معيـــاري  3.35 علـــى فـــيس بـــوك لصـــداقةالجتـــاه حنـــو العوامـــل الذاتيـــة للاملتوســـط احلســـايب . 6

   .اجيايب
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  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة أنماط: 4-5

: بالنسبة ملستوى الصـداقة فـإن فـيس بـوك جلـأ إىل تقسـيمها كمـا ذكـرت الدراسـة سـابقاً إىل ثـالث مسـتويات حسـب عمقهـا

هــذا مــا ألــزم الدراســة ــذه املســتويات لســهولة إجابــة املبحــوثني عــن مســتوى صــداقام وفــق تصــنيفهم .. مقربــة وعاديــة ومعــارف

 اجتـاه ملعرفـةوالنسبة املئوية  التكرارية التوزيعات باستخدام احملور هذا دراسة متت. ألصدقائهم على حسام وفق تلك التقسيمات

  :يلي كما ..، وسيوضع رقم السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب النمطاحملور هذا حنو ء املبحوثنيراأ

  .فيس بوك على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة أنماط 14 جدول

 
 رقم السؤال

  
  أنماط الصداقة

  
  االحتماالت

  
النسبة 
  العامة

  توزيع النسبة حسب المتغيرات
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وال واحد   أصدقاء مقربون 5. 1. 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واحد 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اثنان 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثالثة 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 أربعة فأكثر 
 3.03 0 0 2.74 0 0 1.33 1.33 0 0.67 وال واحد   أصدقاء عاديون 6. 1. 3

 3.03 5.63 0 13.7 1.11 2.67 5.33 8 0 4 أقلأو أربعة 
 15.15 10 4.35 28.77 6.11 10 11.33 17.33 4 10.67  10إىل  5من 
 21.21 16.25 8.7 50.68 8.33 19.33 15.33 20 14.67 17.33  15إىل  10من 

 57.58 68.13 86.96 4.11 84.44 68 66.67 53.33 81.33 67.33  16أكثر من 
 15.15 8.75 0 21.92 7.78 12 8 14.67 5.33 10 وال واحد   املعارف 7. 1. 3

 27.27 16.88 0 45.21 12.78 22 15.33 24 13.33 18.67  15أقل من 
 9.09 6.25 13.04 17.81 6.67 10 6.67 9.33 7.33 8.33  20إىل  15من 
 10.61 4.38 13.04 9.59 6.11 8.67 6.67 7.33 8 7.67  25إىل  21من 

 37.88 63.75 73.91 5.48 66.67 47.33 63.33 44.67 66 55.33  26أكثر من 
 قائمة صداقات 8. 1. 3

 الروابط على
  الفكرية

 50 33.13 21.74 5.48 36.11 53.33 17.33 19.33 51.33 35.33 نعم 
 15.15 16.88 8.7 17.81 15.56 20 10 20.67 9.33 15 ال 

 18.18 17.5 23.91 28.77 16.11 4 33.33 18.67 18.67 18.67 إىل حٍد ما 
 16.67 32.5 45.65 47.95 32.22 22.67 39.33 40.67 20.67 31 ال أدري 

 48.48 25 4.35 36.99 27.78 42 22 8 56 32 نعم  قائمة صداقات 9. 1. 3
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 الروابط على
  الثقافية

 39.39 28.13 60.87 31.51 30 18 48 48 18 33 ال 
 9.09 7.5 2.17 9.59 6.67 1.33 15.33 4 12.67 8.33 إىل حٍد ما 
 3.03 39.38 32.61 21.92 35.56 38.67 14.67 40 13.33 26.67 ال أدري 

 قائمة صداقات 10. 1. 3
 اخلربات على

  املشرتكة

 34.85 35 8.7 24.66 35 24.67 44 13.33 55.33 34.33 نعم 
 9.09 8.13 4.35 4.11 8.33 7.33 7.33 13.33 1.33 7.33 ال 

 43.94 51.25 63.04 61.64 51.67 65.33 32.67 65.33 32.67 49 إىل حٍد ما 
 12.12 5.63 23.91 9.59 5 2.67 16 8 10.67 9.33 ال أدري 

 قائمة صداقات 11. 1. 3
 النشاطات على

  املشرتكة

 31.82 41.88 6.52 43.84 42.22 28 46.67 27.33 47.33 37.33 نعم 
 50 36.88 26.09 45.21 43.33 36.67 37.33 40 34 37 ال 

 18.18 21.25 67.39 10.96 14.44 35.33 16 32.67 18.67 25.67 إىل حٍد ما 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال أدري 

 قائمة صداقات 12. 1. 3
 أساس على

  الدين

 46.97 33.75 10.87 30.14 34.44 26 34 26.67 33.33 30 نعم 
 45.45 40 23.91 41.1 18.89 26.67 43.33 32 38 35 ال 

 7.58 8.13 8.7 13.7 8.33 6.67 10 8 8.67 8.33 إىل حٍد ما 
 0 18.13 56.52 15.07 38.33 40.67 12.67 33.33 20 26.67 ال أدري 

 قائمة صداقات 13. 1. 3
 النوع على

   االجتماعي

 15.15 14.38 15.22 13.7 12.22 14.67 13.33 20.67 7.33 14 نعم 
 51.52 44.38 47.83 21.92 49.44 44 44 30 58 44 ال 

 31.82 33.75 15.22 43.84 30 39.33 24.67 43.33 20.67 32 إىل حٍد ما 
 1.52 7.5 21.74 20.55 8.33 2 18 6 14 10 ال أدري 

 0 0 8.7 5.48 0 0.67 2 2.67 0 1.33 قصرية زمنياً   عمر الصداقات 14. 1. 3
 40.91 82.5 47.83 23.29 93.33 71.33 66 66.67 70.67 68.67 متوسطة زمنياً 
 59.09 17.5 43.48 71.23 6.67 28 32 30.67 29.33 30 بعيدة زمنياً 

  :يلي كما الصداقة أمناط 14 اجلدول يبني

ذلـك ال ميكـن وعلى الرغم مـن  .املستخدمني أجابوا أن عدد أصدقائهم املقربون كانوا أربعة فأكثر كافة:مقربون أصدقاء. 1

 محيمــة وهـي أكثـر مـن أربعــة وثالثيـة الــنمط الشـللي؛ فقـد تكـون للمســتخدم عـدة عالقـات ثنائيـة ن الـنمط السـائد هـوأن نقـول إ

 ال وجــود ألفــراد علــى فــيس بـــوك معزولــون بصــداقات مقربــة حتــت األربعـــة أن بشـــكل عــام مــا ميكــن أن نســتنتجه هنــا .عالقــات

البقاء على اتصال مـع األصـدقاء املقربـون أو إعـادة يتيح  مما املوقع هايقدموقد يكون ذلك نتيجة سهولة التواصل اليت  .صداقات

  .االتصال م
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صـديق عـادي، وهـذا مؤشـر مهـم  16 مـن أكثـرأن معظـم املبحـوثني لـديهم  إىل أشـارت النسـبة العامـة: عاديون أصدقاء. 2

والفئــات  ،وأبنــاء الريــف ،وهــي عنــد الــذكور. وفــق مســتواياتأن التواصــل وســهولته علــى املوقــع مل يفقــد معــىن تصــنيف الصــداقة 

  .، وانفتاحهموالتعارف ،واإلقبال على التواصل ،وهذا يرجع إىل اإلندفاع ،عمرية األصغر مرتفعةلا

ونالحــظ .. شــخص مــن املعــارف 26 مــن أكثــر ممــن أجــاب أن لــيهمجتــاوزت النســبة العامــة نصــف املبحــوثني : املعــارف. 3

، والفئــات العمريــة الصــغرية، ولــنفس األســباب الــيت وأبنــاء الريــف ،وعنــد أصــحاب التخصــص النظــري ،ارتفــاع النســبة عنــد الــذكور

 16مقربــون  4: شخصــاً  46أكثــر مــن  عنــدها جممــوع األشــخاص املضــافون أكثــر مــن نصــف العينــة فــإن: ومنــه. ذكــرت ســابقاً 

والصـداقة علـى فـيس بـوك غـري  .تواصـلوجـد ألجلـه وهـو الهـذا يقتضـي أن فـيس بـوك حيقـق اهلـدف الـذي  .معـارف 26عاديون 

  ..أكثر من ذلك األرجححمصورة بعالقت ثنائية أو ثالثية فهي على 

  ثلث العينة، شيوعه الكبري فهو يقارب ىلإ النمط هذايف  نتائجال تشريال  :الفكرية الروابط أساس على قائمة صداقات. 4

حيتــاج إىل أصـحاب التخصــص العملـي املقيمـني يف الريـف ومـن الفئـة العمريــة الكبـرية؛ كـون هـذا الـنمط و وهـو منتشـر بـني الـذكور 

  .واالستقرار النفسي ،والفكري ،مستوى من النضج العقلي

ت ثلـث العينـة لكـل منهـا؛ وجنـد أن وقاربـ ،وال نعـم بـني جابـاتاإل تقاربـت :الثقافيـة الروابط أساس على قائمة صداقات. 5

بينمــــا جنـــد أن اإلنــــاث . بـــنعم اوالفئــــة العمريـــة األكــــرب قـــد أجــــابو  ،وأصـــحاب االختصــــاص العملـــي ،يف املدينــــة املقيمـــونالـــذكور 

وهـذا يـدل علـى تنـوع جمتمـع املدينـة . بـال ائة لعمرية األصـغر هـم مـن أجـابو فومن الأيضاً والتخصص النظري والقاطنون يف املدينة 

  .احلالتني بشكل متساويفيها  تحيث وجد ،الثقايف وما تقدمه من فرص لساكنيها

ثلـــث  شـــيوعه الكبـــري فهـــو يقـــارب ىلإ الـــنمط هـــذايف  نتـــائجال تشـــريال  :املشـــرتكة اخلـــربات أســـاس علـــى قائمـــة صـــداقات. 6

وهـو منتشـر بـني الـذكور وأصـحاب التخصـص النظـري املقيمـني يف الريـف ومـن الفئـة العمريـة الكبـرية؛ ويبـدو أن أصــحاب  عينـة،ال
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 ،والدراســـة ،النظـــري والمـــتالكهم الوقـــت الكـــايف والفئـــة العمريـــة الكبـــرية يكونـــوا ذوي نشـــاطات خـــارج نطـــاق اجلامعـــة التخصـــص

  .. ومعارف مما يساعد يف شيوع هذا النمط بينهم ،ولقاءات ،والعمل مما تساعد يف تكوين خربات

ثلــث  وقــد جتــاوز ،شــيوعه الكبــري ىلإ الــنمط هــذايف  نتــائجال تشــريال : املشــرتكة النشــاطات أســاس علــى قائمــة صــداقات. 7

ومــن الفئــة  ،واملقيمــني يف الريــف واملدينــة علــى حــد ســواء ،وأصــحاب التخصــص النظــري ،وهــو منتشــر بــني الــذكور العينــة بقليــل،

وكـــذلك فـــإن أصـــحاب التخصـــص النظـــري والمـــتالكهم الوقـــت الكـــايف يكونـــوا ذوي نشـــاطات خـــارج نطـــاق العمريـــة املتوســـطة؛ 

والعمل مما تساعد يف تكوين هذا النمط بيـنهم، ومـع تقـدمهم يف العمـر تنـدرج بيـنهم صـداقات اخلـربات حـىت  ،والدراسة ،اجلامعة

وهــذا مــا  .بأشــخاص قــد جتمعهــم معهــم صــداقات يكونــوا قــد كونــوا نتيجــة النشــاطات حصــيلة مــن اخلــربات الــيت ســرتتبط حتمــاً 

جــداً اً وصــداقات النشــاطات لــدى الفئــة املتوســطة، بينمــا جنــدها قليلــة يفســر انتشــار صــداقات اخلــربات لــدى الفئــة األكــرب عمريــ

  ..دى الفئة األصغر يف كلتا احلالتنيل

  وكانت نسبة  الثلث، نعم :قال منالثلث، وقاربت نسبة  ال قال من نسبة جتاوزت: الدين أساس على قائمة صداقات. 8

وكانــت النســبة األكــرب يف اإلجابــة . هــم األكثــر اختيــاراً لإلجــابتنيرب والفئــة العمريــة األكــ ،وأصــحاب التخصــص النظــري ،الــذكور

  .قد يدل ذلك على نوع من التشدد الديين يتعلق بالبيئة ومكان اإلقامة .، واإلجابة بال ألبناء املدينةبنعم ألبناء الريف

أكثـرهم كـان   ،هذا النمط من الصداقة قرابة نصف العينة رفض: )اجلنس( االجتماعي النوع أساس على قائمة صداقات. 9

 ات والتقاليـد دور يف هـذه النسـبة،وقـد يكـون للعـاد قات عليه نسبة الذكور املـوافقني،من الذكور بينما جتاوزت نسبة اإلناث املواف

ريــف للصــداقات مــن الوبشــكل عــام فقــد تقاربــت كــل النســب وفــق املتغــريات عــدا حالــة واحــدة هــي ارتفــاع نســبة الــرفض ضــمن 

 ،يمـا يتعلـق بالتشـدد الـديين املتعلـق باملكـانفمـا ذهبنـا إليـه  ،اجتمـاعينـه انفتـاح بأ رَ سِ وقد يناقض هذا يف حال فُ  .اجلنس الواحد
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وهــذا يــدل علــى التغــري يف  ،لكــن موضــوع العالقــات مــع اجلــنس اآلخــر أصــبحت اليــوم خــارج النطــاق الــديين بــني فئــات الشــباب

  ..أن كل فئات األعمار رفضت هذا النمط من الصداقة ال سيما هذا النمط بني أبناء الريف رفضت تفكري الفئة اليت

 ،والتخصـــص ،معظـــم الصـــداقات علـــى فـــيس بـــوك متوســـطة العمـــر، وهـــي كـــذلك حســـب اجلـــنس :الصـــداقات عمـــر. 10

 العمريـة بينما جنـدها عنـد الفئـات مها إىل الصداقات البعيدة املدى،واملقيمني يف الريف، لكنها عند املقيمني يف املدينة ترجح مبظ

معــة وهــذا يفســر وســطية عمـــر قــد يكونــوا ممــن تعرفــوا علــيهم يف اجلاأصــدقاؤهم معظمهــم املتوســطة متوســطة العمــر؛ وذلــك ألن 

ويف تفســري البيئــة فــإن فــيس  .الزمنيــة األطــول وذلــك لكــرب عمــرهمبــرية كانــت النســبة األكــرب للمــدة والفئــات العمريــة الك الصــداقة،

أصــــدقائهم إضــــافة يفســــر تعــــرف الطــــالب عليــــه عنــــد دخــــوهلم إىل اجلامعــــة و  ابــــوك ينتشــــر يف اجلامعــــة أكثــــر منــــه يف الريــــف هــــذ

أجابــت أن عمــر أيضــاً ا بالفئــة العمريــة املتوســطة ألــا عمــار صــداقام متوســطة إذا مــا قارناهــوبالتــايل تكــون معظــم أ ،اجلــامعيني

 ،ومل يتــأثروا بــدخول اجلامعــة فاجلامعــة ،ويف املدينــة الــيت وصــلها فــيس بــوك مبكــراً فــإن أصــدقائهم هــم أنفســهم .عالقاــا متوســطة

  .. ليست بعيدة عن املدينة

  

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى الحفاظ على الصداقة أساليب نحو هاالتجا :4-6

  .سيوضع رقم السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب أسلوب احلفاظ على الصداقة

  :يلي كما على فيس بوك الصداقة على احلفاظ أساليب 15 اجلدول يبني

 ؛ســلوباأل هــذا علــى )بشــدة وموافــق موافــق(%  51.6 بنســبة شــارةاإل متــت املتغــري هــذا يف: أصــدقائهم مــع الثقــة بنــاء .1

هنـاك اجتـاه : إذاً  .املوافقـة باجتـاه 1.7واحنـراف معيـاري  3.48 عـام ومبتوسـط ؛مـوافقني غـريإىل % 18 بنسـبة آخـرون أشار فيما

 .موافق لدى رواد فيس بوك على أن األصدقاء يف املوقع يقومون ببناء الثقة مع أصدقائهم للحفاظ على الصداقة
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  ؛ ومبتوسط% 24 بنسبة موافقة غري مث%  53.3 بنسبة حمايد األعلى النسبة املتغري هذا يف: النفسي الدعم تقدمي .2

  .فيس بوك على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة على الحفاظ أساليب االتجاهات نحو 15 جدول

%النسبة العدد االحتمال األسلوب رقم السؤال  االنحراف المعياري المتوسط 
3 .1 .15 .1 

بناء الثقة مع 
 أصدقائهم

 4.0 12 بشدةغري موافق 

3.48 1.07 
 14.3 43 غري موافق
 30.0 90 حمايد
 33.3 100 موافق
 18.3 55 جداً موافق 

3 .1 .15 .2 

تقديم الدعم 
 النفسي

 3.7 11 غري موافق بشدة

2.88 0.77 
 24.0 72 غري موافق
 53.3 160 حمايد
 18.3 55 موافق
 0.7 2 جداً موافق 

3 .1 .15 .3 

حل 
 الخالفات

 3.7 11 غري موافق بشدة

4.31 1.02 
 1.7 5 غري موافق
 14.0 42 حمايد
 21.7 65 موافق
 59.0 177 جداً موافق 

3 .1 .15 .4 
التركيز على 

نقاط 
 االلتقاء

 3.3 10 جداً موافق 

3.32 0.99 
 10.0 30 موافق
 56.7 170 حمايد
 11.7 35 موافقغري 

 18.3 55 غري موافق أبداً 
3 .1 .16 .1 

االعتدال في 
 العتاب

 7.3 22 موافق

3.66 0.88 
 39.0 117 حمايد

 33.7 101 غري موافق
 20.0 60 غري موافق أبداً 

3 .1 .16 .2 
مناقشة 

 الموضوعات
 الخاصة

 3.3 10 جداً موافق 

3.91 0.92 
 1.0 3 موافق
 23.7 71 حمايد

 45.3 136 غري موافق
 26.7 80 غري موافق أبداً 

3 .1 .16 .3 
وضع حدود 

 للعالقة

 8.0 24 جداً موافق 
 6.7 20 موافق 0.93 3.17

 50.7 152 حمايد
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 29.3 88 غري موافق
 5.3 16 غري موافق أبداً 

%100 300  على فيس بوك الحفاظ على الصداقة أساليب االتجاه نحو  3.59 0.19 

هنـاك اجتـاه حمايـد لـدى رواد فـيس بـوك علـى أن األصـدقاء يف املوقـع : إذاً  .باجتاه احلياد 0.77واحنراف معياري  2.88عام 

  .ألصدقائهم للحفاظ على الصداقة النفسي الدعم تقدمييقومون ب

 4.31 جابـــاتإ مبتوســـط% 3.7 رفضـــه فيمـــا% 80 عاليـــة ييـــدأت نســـبة علـــى حصـــل ســـلوباأل هـــذا :اخلالفـــات حـــل. 3

هنـاك اجتـاه موافـق لـدى رواد فـيس بـوك علـى أن األصـدقاء يف املوقـع يقومـون حبـل : إذاً  .املوافقـة حنو متجه 1.2واحنراف معياري 

  .اخلالفات مع أصدقائهم للحفاظ على الصداقة

 جابــاتإ مبتوســط% 30 موافــق غــري فيمــا% 56.7 احليــاد حالــة يف كانــت األعلــى النســبة: لتقــاءاال نقــاط علــى الرتكيــز .4

هنــاك اجتــاه حمايــد لــدى رواد فــيس بــوك علــى أن األصــدقاء يف املوقــع : إذاً  .وباجتــاه احليــاد 0.99وبــاحنراف معيــاري  3.32عــام 

  .يقومون بالرتكيز على نقاط االلتقاء مع أصدقائهم للحفاظ على الصداقة

ومتوســط  ،يــةحياد% 39 وبنســبة ؛ســلوباأل هــذا علــىوغــري موافقــة أبــداً  موافقــة غــري% 53.7: العتــاب يف عتــدالاال .5

هنـاك : ذاً إ .يف االستمارة بصـيغة النفـي هـذا يقتضـي قلـب املعـىن العبارة .باجتاه عدم املوافقة 0.88واحنراف معياري  3.66عام 

  .مع أصدقائهم للحفاظ على الصداقة العتاب يف اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك على أن األصدقاء يف املوقع يعتدلون

% 70 إىل وتصــل األعلــى هــي بــداً أ موافــق وغــري موافــق غــري نســبة ســلوباأل هــذا يف جنــد: اخلاصــة املوضــوعات مناقشــة .6

يف االسـتمارة بصـيغة النفـي هـذا يقتضـي قلـب  العبـارة .املوافقـة عـدم حنـو يتجـه 0.92واحنـراف معيـاري  3.91 جاباتإ مبتوسط

أصـــدقائهم مـــع  اخلاصـــة املوضـــوعات يناقشـــواهنـــاك اجتـــاه موافـــق لـــدى رواد فـــيس بـــوك علـــى أن األصـــدقاء يف املوقـــع : إذاً  .املعـــىن

  .للحفاظ على الصداقة
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 3.17؛ مبتوسـط عـام سـلوباأل هـذا علـى موافقـة غـري% 29.3 جـابأ فيمـا ،حمايـد% 50 هنـا :للعالقـة حـدود وضع. 7

 وضــعهنــاك اجتــاه حمايــد لــدى رواد فــيس بــوك علــى أن األصــدقاء يف املوقــع يقومــون ب: إذاً  .باجتــاه احليــاد 0.93واحنــراف معيــاري 

  .مع أصدقائهم للحفاظ على الصداقة للعالقة حدود

وهـو اجتـاه  0.19وباحنراف معياري  3.59 على فيس بوك احلفاظ على الصداقة أساليبجتاه حنو لالاملتوسط احلسايب . 8

   .اجيايب

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإنهاء  أسباباالتجاه نحو  :4-7

  .الصداقةإاء سيوضع رقم السؤال كما ورد يف االستمارة جبانب سبب 

  .فيس بوك على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإنهاء  سبابأ االتجاهات نحو 16 جدول

نهاءسبب اال رقم السؤال المعيارياالنحراف  المتوسط النسبة العدد االحتمال   
3 .1 .17 .1 

تغير 
 االتجاهات

 1.7 5 غري موافق بشدة

4.18 0.79 
 3.3 10 غري موافق
 4.0 12 حمايد
 57.7 173 موافق
 33.3 100 جداً موافق 

3 .1 .17 .2 
 تغير األفكار

 50.0 150 حمايد
 46.3 139 موافق 0.57 3.54

 3.7 11 جداً موافق 
3 .1 .17 .3 

االنحالل 
 الخلقي

 2.0 6 غري موافق بشدة

2.81 1.02 
 56.7 170 غري موافق
 0.7 2 حمايد
 40.0 120 موافق
 0.7 2 جداً موافق 

3 .1 .17 .4 

إفشاء 
 األسرار

 5.0 15 غري موافق بشدة

3.80 1.03 
 10.0 30 غري موافق
 5.0 15 حمايد
 60.0 180 موافق
 20.0 60 جداً موافق 

 0.84 4.46 2.3 7 غري موافق بشدة الكذب 5. 17. 1. 3
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 2.3 7 غري موافق
 1.3 4 حمايد
 35.3 106 موافق
 58.7 176 جداً موافق 

3 .1 .18 .1 

 النقد العلني

 26.7 80 جداً موافق 

3.89 0.33 
 16.7 50 موافق
 4 12 حمايد
 35.3 106 موافقغري 

 17.3 52 غري موافق أبداً 
3 .1 .18 .2 

سوء التفاهم 
 المكتوب

 3.3 10 جداً موافق 

3.81 0.90 
 2.7 8 موافق
 23.3 70 حمايد

 50.7 152 غري موافق
 20.0 60 غري موافق أبداً 

3 .1 .18 .3 

إنهاء 
 الدراسة

 30.0 90 جداً موافق 

2.33 1.22 
 38.7 116 موافق
 2.3 7 حمايد

 26.7 80 غري موافق
 2.3 7 غري موافق أبداً 

3 .1 .18 .4 
  

تغير مكان 
 اإلقامة

 30.0 90 جداً موافق 

2.35 0.31 
 40.0 120 موافق
 3.7 11 حمايد

 18.0 54 غري موافق
 8.3 25 غري موافق أبداً 

%100 300  على فيس بوك الصداقةإنهاء  أسباباالتجاه نحو   3.29 0.22 

  :يلي كما الصداقةإاء  أسباب 16 اجلدول يبني

 ؛%5 غـــري موافـــق وغـــري موافـــق بشـــدة نســـبةكانـــت  فيمـــا% 91 بلغـــت نســـبة موافـــق وموافـــق بشـــدة: االجتاهـــات تغـــري .1

ــــاري  4.18 عــــام ومبتوســــط هنــــاك اجتــــاه موافــــق لــــدى رواد فــــيس بــــوك علــــى أن تغــــري : إذاً  .املوافقــــة باجتــــاه0.79واحنــــراف معي

  .الصداقةإاء االجتاهات من أسباب 

 معيــاري حنــرافإو  3.5 جابــاتإ مبتوســط احليــاد يف% 50 و الســبب هــذا علــى موافقــة% 46 نســبة نإ: األفكــار تغــري .2

  .الصداقةإاء ألفكار من أسباب اهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك على أن تغري : إذاً  .باجتاه املوافقة 0.57
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واحنـراف  2.81 العـام واملتوسـط ييدهأت على% 40 شارأ فيما% 56.7 بنسبة السبب هذا مت رفض :اخللقي االحنالل. 3

  .الصداقةإاء هناك اجتاه حمايد لدى رواد فيس بوك على أن االحنالل اخللقي من أسباب : إذاً  .احلياد باجتاه 1.02معياري 

واحنــراف  3.8 عــام مبتوســطجــداً  وموافــق موافــق% 80 نســبته مــا الســبب هــذا ىعلــ املوافقــة شــكلت :ســراراأل إفشــاء .4

  .الصداقةإاء من أسباب  سراراأل إفشاءهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك على أن : إذاً  .املوافقة باجتاه1.03معياري 

 معيـاري واحنـراف 4.46 جابـاتإ مبتوسـط% 94 إىل تصـل عليـه املـوافقني مـن عاليـة نسـبة السـبب هـذا خذأي :الكذب. 5

  .الصداقةإاء من أسباب  الكذبهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك على أن : إذاً  .باجتاه املوافقة 0.84

 مبتوســط ؛جــداً موافقــة وموافقــة % 43.4 و الســبب هــذا علــىوغــري موافــق أبــداً  موافقــة غــري% 52.6 نإ :العلــين النقــد. 6

: إذاً  .يف االســتمارة بصـيغة النفــي هـذا يقتضــي قلـب املعــىن العبـارة .ةوافقــباجتــاه عـدم امل 0.33واحنــراف معيـاري  3.89 جابـاتإ

  .الصداقةإاء من أسباب  العلين النقدهناك اجتاه موافق لدى رواد فيس بوك على أن 

وبـاحنراف  3.81مبتوسـط عـام ؛ السـبب هـذا علـىا أبدموافقة غري و  موافقةغري % 70نسبة  نإ :املكتوب التفاهم سوء. 7

هنــاك اجتــاه موافــق لــدى : إذاً  .هــذا يقتضــي قلــب املعــىنيف االســتمارة بصــيغة النفــي  العبــارة .املوافقــة عــدمباجتــاه  0.90معيــاري  

  .الصداقةإاء من أسباب  املكتوب التفاهم سوءرواد فيس بوك على أن 

يف  العبـارة .املوافقـة باجتـاه 1.22واحنراف معيـاري  2.33عام  مبتوسطجداً  ةوموافق ةموافق% 68أيضاً  :الدراسةإاء . 8

مــن  الدراســةإــاء موافــق لــدى رواد فــيس بــوك علــى أن غــري هنــاك اجتــاه : إذاً  .قلــب املعــىن االســتمارة بصــيغة النفــي هــذا يقتضــي

   .الصداقةإاء أسباب 

  يف العبارة. باجتاه املوافقة 0.31واحنراف عام  2.35مبتوسط عام جداً  ةوموافق موافقة% 70 :اإلقامة مكان تغري. 9
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 مكـــان تغـــريموافـــق لــدى رواد فـــيس بـــوك علــى أن غـــري هنـــاك اجتــاه : إذاً  .االســتمارة بصـــيغة النفــي هـــذا يقتضـــي قلــب املعـــىن

  .الصداقةإاء من أسباب  اإلقامة

وهـــو اجتـــاه  0.22وبـــاحنراف معيـــاري  3.29 علـــى فـــيس بـــوك الصـــداقةإـــاء  أســـبابجتـــاه حنـــو لالاملتوســـط احلســـايب . 10

   .اجيايب

  :بوكفيس  على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإنهاء  أساليب: 4-8

 بــوك؟ الفـيس موقـع علـى الصـداقاتإـاء  يف شـيوعاً  األســاليب أكثـر هـي مـا: 19. 1. 3 االسـتمارة يف اإلجابـة عـن سـؤال

  : .........أسلوب آخر يذكر، بذلك الصديق إبالغ دون مباشرإاء ، املواجهة مع فجائيإاء ، بالتدريج العالقةإاء 

  .فيس بوك على دمشق جامعة طلبة لدى إنهاء الصداقة أساليب 17 جدول

  
  
  
  

 أساليب
إنهاء 

  الصداقة

  
  االحتماالت

  
النسبة 
  العامة

  توزيع النسبة حسب المتغيرات
 العمر اإلقامة االختصاص الجنس

<   17 مدينة ريف عملي نظري أنثى ذكر
20 

20   >
23 

23   >
26 

 50 35.63 30.43 39.73 36.11 44 30.67 30.67 44 37.33 قطع العالقة بالتدريج 
 46.97 61.88 65.22 57.53 62.78 54 66 64.67 55.33 60 املواجهة وقطع العالقة 

 3.03 2.5 4.35 2.74 1.11 2 3.33 4.67 0.67 2.67  بذلك الصديق إبالغ دون العالقة قطع

  :يلي كما الصداقةإاء  أساليب 17 اجلدول يبني

وجنـــد فروقـــاً لصـــاحل بشـــكل عـــام؛  %60إىل نســـبتها وصـــلتو  األكثـــر اســـتخداماً كانـــت  العالقـــة وقطـــع املواجهـــةطريقـــة  إن

 ،بينمــا جنــدها لصــاحل اإلنــاث. وللفئــة العمريــة األكــرب يف حالــة قطــع العالقــة بالتــدريج ،العملــي االختصــاصوأصــحاب  ،الــذكور

ويف حالـة قطـع العالقـة دون . والفئة العمرية األقل يف حالـة املواجهـة وقطـع العالقـة ،وأبناء الريف ،النظري االختصاصوأصحاب 

  .والفئة العمرية األصغر ،وأبناء املدينة ،النظري االختصاصوأصحاب  ،إبالغ الصديق جندها لصاحل اإلناث
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 .لنتائج العامة للدراسة الميدانيةا: الفصل الخامس

  

  :الفروض اختبار :1

  :الفرض األول اختبار: 1-1

  :هي فروض عدة عنها ويتفرع. بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة تدفع أسباب هناك: الفرض

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األصدقاء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   أ

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  املعارف مع التواصل يف الرغبة تعترب. ب

  . بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األقارب مع التواصل يف الرغبة تعترب.  ج

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الزمالء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   د

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  جديدة صداقات على احلصول يف الرغبة تعترب.  ه

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  جددأناس  على التعرف يف الرغبة تعترب.   و

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  عاطفية عالقة عن البحث يف الرغبة تعترب.   ز

 موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  االهتمامات بذات يشرتكون أشخاص على التعرف يف الرغبة تعترب.  ح

  .بوكفيس 

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  املعرفية املهارات تنمية يف الرغبة تعترب.  ط

  .بوكفيس  ملوقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  اجتماعي بريستيج على احلصول يف الرغبة تعترب.  ي

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الفراغ وقت متضية يف الرغبة تعترب.  ك
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  : تبني أن )8و  7( -) 5و 4(ول امن مراجعة اجلد

أنـه سـبب حمقـق فـإن الفـروض احملققـة  ايبـني من عدد الطـالب% 50أجاب عنه أكثر من إذا ما اعتربنا أن كل سبب . 1

  : وحسب ترتيبها من حيث ارتفاع نسبة املعتربين هلا كسبب يف إرتيادهم للموقع؛ هي

 .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األصدقاء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   أ

 . بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  األقارب مع التواصل يف الرغبة تعترب.  ج

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الزمالء مع التواصل يف الرغبة تعترب.   د

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  املعارف مع التواصل يف الرغبة تعترب. ب

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  عاطفية عالقة عن البحث يف الرغبة تعترب.   ز

  .بوكفيس  ملوقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  اجتماعي بريستيج على احلصول يف الرغبة تعترب.  ي

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة يدفع سبباً  الفراغ وقت متضية يف الرغبة تعترب.  ك

 بـــذات يشـــرتكون أشـــخاص والتعـــرف علـــى ،وتنميـــة املهـــارات املعرفيـــة ،بينمـــا ال يعتـــرب كـــل مـــن التعـــرف علـــى أنـــاس جـــدد. 2

  .. ةمن األسباب الرئيس جديدة صداقات على احلصولو  ،االهتمامات

  .بوكفيس  موقع الرتياد دمشق جامعة طلبة من فئة تدفع أسباب هناك: حمقق الفرضإذاً 

  :الفرض الثاني اختبار: 1-2

كــل و  هــذا الفــرض علــى) Chi-Square test of independency( ســتقالليةلإل تربيــع كــاي اختبــار جـراءإ مت

 هـذا جيـرى. متغـريين أو شـيئني بـني عالقـة هنـاك كـانإذا   مـا ملعرفـة الباحـث بـه يقـوم بسـيط اختبـار وهـو؛ الشـبيهة الفروض الباقيـة

 البيانـات مـن حتسـب sig املسـماة بالقيمـة) لفـاأ( املعنويـة مبستوى تعرف مسبقاً  الباحث حيددها قيمة مقارنة طريقة عن ختباراال
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ري مقارنـة قيمـة جتـحيـث  .ال أم تغـريينامل بـني عالقة هنالك كانت ماإذا  القيمتني بني املقارنة طريق عن سيتضح حيث فرة،اتو امل

sig  احلسابية معsig=0.05 قبلتوإال  العدمفرضية رفض تكانت أقل منها إذا  القياسية ف.  

تـــم توضـــيح آليـــة إجـــراء هـــذا االختبـــار وفـــق جـــداول تبـــين مـــدخالت المعادلـــة فـــي المالحـــق؛ واقتصـــرت : مالحظـــة

كنمـوذج يوضـح هـذه العمليـة تفاديـاً لإلطالـة فـي فقـط  ) األسباب * الجنس (الجداول على اختبار كاي تربيع اإلستقاللية 

  .المالحق، وألن النموذج المذكور يفي بغرض التوضيح المطلوب

شــــرتك معهــــم أأنــــاس التعــــرف علــــى  ،مــــع أقــــاريب ،التواصــــل مــــع معــــاريف(  بــــني املتغــــريات املتعلقــــة بـــــ ختبــــارجـــراء هــــذا االإمت 

 يعتـرب ،عاطفيـة عالقـات ،زمالئـي مـع للتواصـل ،جـددأنـاس  علـى للتعـرف ،الفـراغ وقت مللئ ،املعرفية مهارايت نميةلت  ،امايتباهتم

مجـاع كـل أفـراد احتمـال التواصـل مـع أصـدقائي بسـبب إاسـتثين : مالحظـة ،جديـدة صـداقات علـى للحصول ،اجتماعي بريستيج

   :له املرافقة الداللة ومعنوية الرتبيعي كاي لقيم التايل اجلدول على وحصلنا اجلنس متغري مع) العينة على هذا السبب

  .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الطالب جنس بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت ال: العدم فرضية

  .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب الطالب جنس بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت: البديلة الفرضية

  .ارتياده لفيس بوكاختبار وجود عالقة بين جنس الطالب وسبب  18جدول 

sig درجة الحرية كاي التربيعي  المتغيرات  معنوية الداللة    
ــس   0.061a 1 0.806 للتواصل مع معارفي * الجنـ
 0.131a 1 0.718 للتواصل مع أقاربي * الجنـــس 

 24.786a 1 0.000 باهتماماتي معهم أشترك أناس على للتعرف*  الجنـــس
 6.105a 1 0.013 جددأناس للتعرف على  * الجنـــس
 0.644 1 0.214 المعرفية مهاراتي لتنمية*  الجنـــس

 7.335a 1 0.007 لملئ وقت الفراغ * الجنـــس 
ــس   42.029a 1 0.000 للتواصل مع زمالئي * الجنـ

 183.871a 1 0.000 البحث عن عالقات عاطفية
 92.593a 1 0.000  اجتماعي بريستيج يعتبر ألنه*  الجنـــس

 3.537a 1 0.060  جديدة صداقات على للحصول*  الجنـــس
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  :مايلي جند السابق اجلدول بواسطة

 sig=0.806 احلســابية الداللــة معنويــة تقابلــه 0.061 وهــي ضــعيفة كــاي قيمــة: معــاريف مــع للتواصــل*  اجلنـــــس متغــري -

  .اجلنس والتواصل مع معاريفبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية

 sig=0.718 احلســابية الداللــة معنويــة تقابلــه 0.131 وهــي ضــعيفة كــاي قيمــة: أقــاريب مــع للتواصــل*  اجلنـــــس متغــري -

  .أقاريببني اجلنس والتواصل مع إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية

 الداللــة معنويــة تقابلــه 24.786 وهــي كبــرية كــاي قيمــة :باهتمامــايت معهــم أشــرتكأنــاس  علــى للتعــرف*  اجلنـــــس متغــري -

 معهـم أشـرتكأنـاس  على لتعرفابني اجلنس و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية sig=0.000 احلسابية

  .باهتمامايت

 sig=0.013 احلســابية الداللــة معنويــة تقابلــه  6.105 هــي كــاي قيمــة :جــدد نــاسأ علــى للتعــرف*  اجلــنس متغــري -

  .جددأناس  على لتعرفابني اجلنس و إحصائية ة ذات داللة وجد عالقت إذاً  ؛أصغر من القياسية

 sig=0.644 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 0.214 وهـي ضـعيفة كاي قيمة :املعرفية مهارايت لتنمية*  اجلنـــس متغري -

  .املعرفية مهارايت على لتعرفبني اجلنس واإحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية

أصـغر  =0.007sig احلسـابية الداللة معنوية تقابله 7.335 وهي مقبولة كاي قيمة :الفراغ وقت مللئ*  اجلنـــس متغري -

  .الفراغ وقت ملئبني اجلنس و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛من القياسية

 sig=0.000 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 42.029 وهـي كبـرية كـاي قيمـة :زمالئـي مـع للتواصـل*  اجلنـــس متغري -

  .زمالئي مع لتواصلبني اجلنس واإحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية
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 احلســـابية الداللـــة معنويـــة تقابلـــه 183.871 وهـــي عاليـــة كـــاي قيمـــة :عاطفيـــة عالقـــات عـــن البحـــث*  اجلـــنس متغـــري -

sig=0.000 عاطفية عالقات عن البحثبني اجلنس و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 sig=0.000 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 92.59 هـي كـاي قيمـة :اجتمـاعي بريسـتيج يعتـرب ألنـه*  اجلنــــس متغري -

  .اجتماعي بريستيج اعتبارهبني اجلنس و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

أكـرب  sig=0.06 احلسـابية الداللـة معنويـة قابله 3.537 كاي قيمة :جديدة صداقات على للحصول*  اجلنـــس متغري -

  .جديدة صداقات على حلصولابني اجلنس و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛من القياسية

  :الفرض الثالث اختبار: 1-3

  .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب اإلقامة مكان بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت ال: العدم فرضية

  .بوكفيس  ملوقع ارتياده وسبب اإلقامة مكان بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت: البديلة الفرضية

  .وسبب ارتياده لفيس بوكاختبار وجود عالقة بين مكان إقامة الطالب  19جدول 

معنوية الداللة  درجة الحرية كاي التربيعي  المتغيرات sig 

 0.000 1 20.124 معارفي مع للتواصل* اإلقامة مكان
 10.131a 1 0.018 أقاربي مع للتواصل* اإلقامة مكان

 0.000 1 24.8 باهتماماتي معهم أناس أشترك على للتعرف* اإلقامة مكان

 6.105a 1 0.013 للتعرف على أناس جدد* اإلقامة مكان

 0.454 1 0.114 المعرفية مهاراتي لتنمية* اإلقامة مكان

 7.44a 1 0.007 الفراغ وقت لملئ* اإلقامة مكان

 32.029a 1 0.000 زمالئي مع للتواصل* اإلقامة مكان

 0.871a 1 0.120 البحث عن عالقات عاطفية* اإلقامة مكان

 82.93a 1 0.000 اجتماعي بريستيج يعتبر ألنه* اإلقامة مكان

 4.537a 1 0.050 جديدة صداقات على للحصول* اإلقامة مكان

  :مايلي جند السابق اجلدول بواسطة
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 احلســـابية الداللـــة معنويـــة تقابلـــه 20.124 وهـــي ضـــعيفة كـــاي قيمـــة: معـــاريف مـــع للتواصـــل*  اإلقامـــة مكـــان متغـــري -

sig=0.000  والتواصل مع معاريف اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 احلســـــابية الداللــــة معنويــــة تقابلــــه 10.131 وهـــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة: أقــــاريب مـــــع للتواصــــل*  اإلقامــــة مكــــان متغــــري -

sig=0.018 أقاريبوالتواصل مع  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 الداللـة معنويـة تقابلـه 24.8 وهـي كبـرية كـاي قيمـة :باهتمامـايت معهم أناس أشرتك على للتعرف*  اإلقامة مكان متغري -

أنـــاس  علـــى لتعـــرفاو  اإلقامـــةبـــني مكـــان إحصـــائية وجـــد عالقـــة ذات داللـــة ت إذاً  ؛أصـــغر مـــن القياســـية sig=0.000 احلســـابية

  .باهتمامايت معهم أشرتك

 احلســــابية الداللــــة معنويــــة تقابلــــه 6.10وهــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة :أنــــاس جــــدد علــــى للتعــــرف*  اإلقامــــة مكــــان متغــــري -

sig=0.013 أناس جدد على لتعرفاو  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

ــــة مهــــارايت تميــــةلل*  اإلقامــــة مكــــان متغــــري - ــــة معنويــــة تقابلــــه 0.114 وهــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة :املعرفي  احلســــابية الدالل

0.454sig= املعرفية مهارايتتنمية و  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية.  

 sig=0.000 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 7.44 وهـي مقبولـة كـاي قيمـة :الفـراغ وقـت مللـئ*  اإلقامـة مكان متغري -

  .الفراغ وقت ملئو  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

 احلســـــابية الداللـــــة معنويـــــة تقابلــــه 32.029 وهـــــي كبـــــرية كــــاي قيمـــــة :زمالئـــــي مـــــع للتواصــــل*  اإلقامـــــة مكـــــان متغــــري -

sig=0.000 زمالئي مع لتواصلوا اإلقامةبني مكان إحصائية يوجد عالقة ذات داللة  إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 احلســــابية الداللــــة معنويــــة تقابلــــه 0.871 وهــــي كــــاي قيمــــة :عاطفيــــة عالقــــات عــــن البحــــث*  اإلقامــــة مكــــان متغــــري -

sig=0.120 عاطفية عالقات عن البحثو  اإلقامةبني مكان إحصائية يوجد عالقة ذات داللة  إذاً  ؛أكرب من القياسية.  
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 احلســـــابية الداللـــــة معنويـــــة تقابلـــــه 82.93 هـــــي كـــــاي قيمـــــة :اجتمـــــاعي بريســـــتيج يعتـــــرب ألنـــــه*  اإلقامـــــة مكـــــان متغـــــري -

sig=0.000 اجتماعي بريستيجاعتباره و  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

ـــــة قابلـــــهت 4.537 كـــــاي قيمـــــة :جديـــــدة صـــــداقات علـــــى للحصـــــول*  اإلقامـــــة مكـــــان متغـــــري - ـــــة معنوي  احلســـــابية الدالل

0.050sig= جديدة صداقات على حلصولاو  اإلقامةبني مكان إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية.  

  :الفرض الرابع اختبار: 1-4

  .فيس بوك ملوقع ارتياده وسبب االختصاص بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت ال: العدم فرضية

  .فيس بوك ملوقع ارتياده وسبب االختصاص بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت: البديلة الفرضية

  .اختبار وجود عالقة بين اختصاص الطالب وسبب ارتياده لفيس بوك 20جدول 

معنوية الداللة   درجة الحرية كاي التربيعي  المتغيرات sig  

 0.020 1 12.25  معارفي مع للتواصل* الطالب اختصاص

 0.111a 1 0.618  أقاربي مع للتواصل* الطالب اختصاص

 24.786a 1 0.000 باهتماماتي معهم أشترك أناس على للتعرف* الطالب اختصاص

 8.105a 1 0.013 للتعرف على أناس جدد* الطالب اختصاص

 0.020 1 7.214 المعرفية مهاراتي لتنمية* الطالب اختصاص

 7.335a 1 0.007  الفراغ وقت لملئ* الطالب اختصاص

 22.029a 1 0.000  زمالئي مع للتواصل* الطالب اختصاص

 183.871a 1 0.000 البحث عن عالقات عاطفية* الطالب اختصاص

 72.593a 1 0.000  اجتماعي بريستيج يعتبر ألنه* الطالب اختصاص

 8.44a 1 0.040  جديدة صداقات على للحصول* الطالب اختصاص

  :مايلي جند السابق اجلدول خالل من

ــــة معنويــــة تقابلــــه 12.25 وهــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة: معــــاريف مــــع للتواصــــل*  االختصــــاص متغــــري -  احلســــابية الدالل

0.020sig=  والتواصل مع معاريف االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت اً إذ ؛أصغر من القياسية.  
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 احلســــــابية الداللــــــة معنويــــــة تقابلــــــه 0.111 وهــــــي ضــــــعيفة كــــــاي قيمــــــة: أقــــــاريب مــــــع للتواصــــــل*  االختصــــــاص متغــــــري -

sig=0.618 أقاريبوالتواصل مع  االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية.  

 معنويـــة تقابلـــه 24.786aوهـــي كبـــرية كـــاي قيمـــة :باهتمامـــايت معهـــم أنـــاس أشـــرتك علـــى للتعـــرف*  االختصـــاص متغـــري -

 أنـاس علـى لتعـرفاو  االختصـاصبـني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية sig=0.000 احلسابية الداللة

  .باهتمامايت معهم أشرتك

ــــة تقابلــــه 8.10 وهــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة :أنــــاس جــــدد علــــى للتعــــرف*  االختصــــاص متغــــري -  احلســــابية الداللــــة معنوي

sig=0.013 أناس جدد على لتعرفاو  االختصاصبني إحصائية ات داللة وجد عالقة ذت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

  =0.020sig احلســابية الداللــة معنويــة تقابلــه 7.214 وهــي كــاي قيمــة :املعرفيــة مهــارايت لتنميــة*  االختصــاص متغــري -

  .املعرفية مهارايت لتنمية االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

 7sig=0.00 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 7.335 وهـي مقبولـة كـاي قيمـة :الفـراغ وقـت مللئ*  االختصاص متغري -

  .الفراغ وقت ملئو  االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

 احلســـــابية الداللـــــة معنويـــــة تقابلـــــه 22.029 وهـــــي كبـــــرية كـــــاي قيمـــــة :زمالئـــــي مـــــع للتواصـــــل*  االختصـــــاص متغـــــري -

sig=0.000 زمالئي مع لتواصلوا االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 احلســــابية الداللــــة معنويــــة تقابلــــه 183.871 يهــــو  كــــاي قيمــــة :عاطفيــــة عالقــــات عــــن ثحــــالب*  االختصــــاص متغــــري -

sig=0.00 عاطفية عالقات عن البحثو  االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

ـــــه*  االختصـــــاص متغـــــري - ـــــرب ألن ـــــه 72.59 هـــــيو  كـــــاي قيمـــــة :اجتمـــــاعي بريســـــتيج يعت ـــــة تقابل  احلســـــابية الداللـــــة معنوي

sig=0.000 اجتماعي بريستيجعتباره او  االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  
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 0sig=0.04 احلسـابية الداللـة معنويـة قابلهي 8.44 كاي قيمة :جديدة صداقات على للحصول*  االختصاص متغري -

  .جديدة صداقات على حلصولاو  االختصاصبني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛صغر من القياسيةأ

  :الخامسالفرض  اختبار: 1-5

  .فيس بوك ملوقع ارتياده وسبب الطالب عمر بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت ال: العدم فرضية

  .فيس بوك ملوقع ارتياده وسبب الطالب عمر بنيإحصائية  داللة ذات عالقة وجدت :البديلة الفرضية

  .اختبار وجود عالقة بين سن الطالب وسبب ارتياده لفيس بوك 21جدول 

معنوية الداللة   درجة الحرية كاي التربيعي  المتغيرات sig  

 8.061a 1 0.025  معارفي مع للتواصل* الطالب سن

 0.131a 1 0.718  أقاربي مع للتواصل* الطالب سن

 22.786a 1 0.000 باهتماماتي معهم أشترك أناس على للتعرف* الطالب سن

 8.125a 1 0.013 للتعرف على أناس جدد* الطالب سن
 0.044 1 13.23 المعرفية مهاراتي لتنمية* الطالب سن

 7.335a 1 0.007  الفراغ وقت لملئ* الطالب سن

 13.029a 1 0.000  زمالئي مع للتواصل* الطالب سن

 71.823a 1 0.000 البحث عن عالقات عاطفية* الطالب سن

 92.593a 1 0.000  اجتماعي بريستيج يعتبر ألنه* الطالب سن

 3.537a 1 0.060  جديدة صداقات على للحصول* الطالب سن

  :مايلي جند السابق اجلدول بواسطة

  0.025 احلسـابية الداللـة معنويـة تقابلـه 8.061 وهـي ضـعيفة كـاي قيمـة: معـاريف مـع للتواصـل*  الطالـب عمـر متغري -

  . عمر الطالب والتواصل مع معاريفبنيإحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

ـــــب عمـــــر متغـــــري - ـــــة معنويـــــة تقابلـــــه 0.131 وهـــــي ضـــــعيفة كـــــاي قيمـــــة: أقـــــاريب مـــــع للتواصـــــل*  الطال  احلســـــابية الدالل

sig=0.718 أقاريبمر الطالب والتواصل مع بني عإحصائية وجد عالقة ذات داللة ت ال إذاً  ؛أكرب من القياسية.  
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 معنويــة تقابلــه 22.786aوهــي كبــرية كــاي قيمــة :باهتمامــايت معهــم أنــاس أشــرتك علــى للتعــرف*  الطالــب عمــر متغــري -

 علـــى لتعــرفابـــني عمــر الطالــب و إحصــائية وجــد عالقــة ذات داللــة ت إذاً  ؛أصــغر مــن القياســـية sig=0.000 احلســابية الداللــة

  .باهتمامايت معهم أشرتك أناس

 احلســـابية الداللـــة معنويـــة تقابلـــه 8.125 وهـــي ضـــعيفة كـــاي قيمـــة :أنـــاس جـــدد علـــى للتعـــرف*  الطالـــب عمـــر متغـــري -

sig=0.013 أناس جدد على لتعرفابني عمر الطالب و إحصائية داللة  وجد عالقة ذاتت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

ــــة تقابلــــه 13.23 وهــــي ضــــعيفة كــــاي قيمــــة :املعرفيــــة مهــــارايت نميــــةلت*  الطالــــب عمــــر متغــــري -  احلســــابية الداللــــة معنوي

sig=0.044 املعرفية مهارايت تنميةبني عمر الطالب و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 sig=0.00 احلســابية الداللــة معنويـة تقابلــه 7.335 وهـي مقبولــة كـاي قيمــة :الفــراغ وقـت مللــئ*  الطالـب عمــر متغـري -

  .الفراغ وقت ملئبني عمر الطالب و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية

 احلســـــابية الداللـــــة معنويـــــة تقابلـــــه 12.029 وهـــــي كبـــــرية كـــــاي قيمـــــة :زمالئـــــي مـــــع للتواصـــــل*  الطالـــــب عمـــــر متغـــــري -

sig=0.000 زمالئي مع لتواصلبني عمر الطالب واإحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 احلســــابية الداللــــة معنويــــة تقابلــــه 71.821 وهــــي كــــاي قيمــــة :عاطفيــــة عالقــــات عــــن البحــــث*  الطالــــب عمــــر متغــــري -

sig=0.00 عاطفية عالقات عن البحثبني عمر الطالب و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛ياسيةأصغر من الق.  

 احلســـــابية الداللـــــة معنويـــــة تقابلـــــه 92.59 هـــــي كـــــاي قيمـــــة :اجتمـــــاعي بريســـــتيج يعتـــــرب ألنـــــه*  الطالـــــب عمـــــر متغـــــري -

sig=0.000 اجتماعي بريستيج اعتبارهبني عمر الطالب و إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛أصغر من القياسية.  

 احلســــابية الداللــــة معنويــــة قابلــــهت .5373 هــــي كــــاي قيمــــة :جديــــدة صــــداقات علــــى للحصــــول*  الطالــــب عمــــر متغـــري -

sig=0.04 جديدة صداقات على للحصولعمر الطالب و بني إحصائية وجد عالقة ذات داللة ت إذاً  ؛صغر من القياسيةأ.  
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  :الفرض السادس اختبار: 1-6

  .بوكفيس  موقع على واالفرتاضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات بني تطابق هناك :الفرض

  :تبني أن )10و  9( نيمن اجلدول

العامـة مـن ثلثـي العينـة اقرتبت النسبة اليت جاهرت بامسهـا احلقيقـي يف فـيس بـوك مـن ثـالث أربـاع العينـة؛ اقرتبـت النسـبة . 1

   .ن احلساب يتضمن معلومام احلقيقيةممن قالو إ

عينـة للتحقق من صحة اإلجابات وجه سؤال للمبحوثني عن نوع اجلنس يف حسام طاملا أن اجلنس مضـبوط أصـًال يف . 2

  .. االستمارة وكان اجلواب تطابق تام يف اإلجابة بني البيانات الواقعية واالفرتاضية

  .. إن من يريد متويه شخصيته احلقيقة يلجأ إىل حساب ومهي هلذه الغاية وهؤالء نسبهم قليلة. 3

  .بوكفيس  موقع على واالفرتاضية الواقعية الشخصية دمشق جامعة طلبة بيانات بني تطابق هناك: إذاً الفرض حمقق

  :الفرض السابع اختبار: 1-7

 املبحــوثني جابــاتإل العـام املتوســط ملقارنـة T- TEST اختبــارباسـتخدام  والفرضـيات املماثلــة متـت دراســة هـذه الفرضــية

) 1 - 2 - 3 - 4 - 5( جابـاتإلا قـوة إعطـاء مت حيـث اخلماسـي ليكـرت نظام استخدم حيث 3 وهو القياسي املتوسط مع

  .سليب - اجيايب احلالة حسب

 فيس بـوك مـعدوافع الصداقة لدى طلبة جامعة دمشق على االجتاهات حنو وجد داللة معنوية على تشابه ت ال: فرضية العدم

  .دوافع الصداقة التقليدية االجتاهات حنو

فـيس بـوك مـع دوافع الصداقة لدى طلبة جامعة دمشق على االجتاهات حنو وجد داللة معنوية على تشابه ت: الفرضية البديلة

   .دوافع الصداقة التقليديةاالجتاهات حنو 
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دوافع الصداقة  االتجاهات نحو دوافع الصداقة على فيس بوك مع االتجاهات نحو اختبار وجود داللة معنوية على تشابه 22جدول 

  .التقليدية

  T  درجة

  الحرية

معنوية الداللة 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.40  0.33  0.37  0.000  299  20.65  دوافع الصداقة

 مــن أصــغر قيمــة وهــي SIG=0.000 الداللــة معنويــة قيمــة ويقابلهــا T=20.65 قيمــة أن جنــد الســابق اجلــدول بواســطة

االجتاهــات حنــو يوجــد داللــة معنويــة علــى تشــابه  البديلــة ونقبــل العــدم فرضــية نــرفض إذاً  Sig=0.05 القياســي الداللــة مســتوى

  .دوافع الصداقة التقليدية االجتاهات حنو فيس بوك معدوافع الصداقة لدى طلبة جامعة دمشق على 

  :الفرض الثامن اختبار: 1-8

االجتاهـــات حنـــو  مـــع بـــوكفـــيس  موقـــع علـــى دمشـــق جامعـــة طلبـــة لـــدى الصـــداقة مقومـــاتاالجتاهـــات حنـــو  تتشـــابه: الفـــرض

  :؛ وهلا فرضني فرعينيالتقليدية الصداقة مقومات

االجتاهــات حنــو  مــع بــوكفــيس  موقــع علــى دمشــق جامعــة طلبــة لــدى املوضــوعية لصــداقةاعوامــل االجتاهــات حنــو  تتشــابه .أ

  :الداللة ختبارالفرضيات ال .التقليدية الصداقة مقومات

لـدى طلبـة جامعـة دمشـق علـى  املوضـوعية لصـداقةعوامـل ااالجتاهـات حنـو وجـد داللـة معنويـة علـى تشـابه ت ال: فرضية العدم

  .التقليدية املوضوعية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو بوك مع فيس 

لـدى طلبـة جامعـة دمشـق علـى  املوضـوعية لصـداقةعوامـل ا االجتاهـات حنـو وجـد داللـة معنويـة علـى تشـابهت: الفرضية البديلـة

  .التقليدية املوضوعية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو بوك مع فيس 
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مقومات  االتجاهات نحومقومات الصداقة على فيس بوك مع  االتجاهات نحو اختبار وجود داللة معنوية على تشابه 23جدول 

  : الصداقة التقليدية

  .الموضوعية لصداقةعوامل ا االتجاهات نحو. أ

  T  درجة

  الحرية

الداللة معنوية 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.21  0.01  0.11  0.038  299  2.08  العوامل الموضوعية

 مـــن أصـــغر قيمـــة وهـــي SIG=0.038 الداللـــة معنويـــة قيمـــة ويقابلهـــا T=2.08 قيمـــة أن جنـــد الســـابق اجلـــدول بواســـطة

 االجتاهــات حنــو يوجــد داللــة معنويــة علــى تشــابه البديلــة ونقبــل العــدم فرضــية نــرفض إذاً  Sig=0.05 القياســي الداللــة مســتوى

  .التقليدية املوضوعية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو بوك مع فيس لدى طلبة جامعة دمشق على  املوضوعية لصداقةعوامل ا

االجتاهـــات حنـــو  مــع بـــوكفــيس  موقـــع علــى دمشـــق جامعــة طلبـــة لــدى الذاتيـــة لصــداقةاعوامـــل االجتاهـــات حنــو  تتشــابه .ب

  :الداللة ختبارالفرضيات ال .التقليدية الذاتية الصداقة عوامل

فـيس لـدى طلبـة جامعـة دمشـق علـى  الذاتيـة لصـداقةعوامـل ااالجتاهات حنـو اليوجد داللة معنوية على تشابه : فرضية العدم

  .التقليدية الذاتية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو بوك مع 

فـيس لـدى طلبـة جامعـة دمشـق علـى  الذاتية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو يوجد داللة معنوية على تشابه : الفرضية البديلة

  .التقليدية الذاتية لصداقةعوامل ااالجتاهات حنو بوك مع 

 مسـتوى مـن أصـغر قيمـة وهـي SIG=0.000 الداللة معنوية قيمة ويقابلها T=6.54 قيمة أن جند 24 اجلدول بواسطة

عوامـــل  االجتاهـــات حنــو يوجـــد داللــة معنويـــة علــى تشــابه البديلــة ونقبــل العـــدم فرضــية نـــرفض اً إذ Sig=0.05 القياســي الداللــة

  .التقليدية الذاتية لصداقةاالجتاهات حنو عوامل ابوك مع فيس لدى طلبة جامعة دمشق على  الذاتية لصداقةا
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مقومات  االتجاهات نحومقومات الصداقة على فيس بوك مع  االتجاهات نحواختبار وجود داللة معنوية على تشابه  24جدول 

  : الصداقة التقليدية

  .الذاتية لصداقةعوامل ا االتجاهات نحو. ب

  T  درجة

  الحرية

معنوية الداللة 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.45  0.24  0.35  0.000  299  6.54  العوامل الذاتية

 الصــداقة مقومــات االجتاهــات حنــو تتشــابهيعتــرب الفــرض حمقــق : ومنــه؛ العوامــل الذاتيــة واملوضــوعية االجتاهــات حنــو تشــات

  .التقليدية الصداقة مقوماتاالجتاهات حنو  مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى

  :الفرض التاسع اختبار: 1-9

  .التقليدية الصداقة أمناط مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقة أمناط تتشابه :رضفال

  :جند أن 14 اجلدول من

ج الصــداقات مــن رُ مــن ناحيــة الصــداقة الشــللية، وَتــدَ مــع أمنــاط الصــداقة التقليديــة تتشــابه أمنــاط الصــداقات علــى فــيس بــوك 

العاديـة إىل املعـارف، بينمـا تتفـاوت التشـاات األخـرى لألمنـاط وفـق مـا ذكـر يف التعليـق علـى اجلـدول املـذكور؛ وذلـك املقربة إىل 

 جامعــة طلبــة لــدى الصــداقة أمنــاط تتشــابهال : جزئيــاً  حمقــقغــري الفــرض هــذا مــا يــدفع إىل اعتبــار  .ســتقلة للعينــةتبعــاً للمتغــريات امل

  .التقليدية الصداقة أمناط مع بوكفيس  موقع على دمشق

  :الفرض العاشر اختبار: 1-10

لــدى طلبــة جامعــة دمشــق  الصــداقة علــى احلفــاظ أســاليب االجتاهــات حنــو وجــد داللــة معنويــة علــى تشــابهت ال: فرضــية العــدم

  .أساليب احلفاظ على الصداقة التقليدية االجتاهات حنو بوك معفيس على 
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لــدى طلبــة جامعــة دمشــق  الصــداقة علــى احلفــاظ أســاليب االجتاهــات حنــو تشــابهوجــد داللــة معنويــة علــى ت: الفرضــية البديلــة

  .أساليب احلفاظ على الصداقة التقليدية االجتاهات حنو بوك معفيس على 

 االتجاهات نحو الصداقة على فيس بوك مع على أساليب الحفاظ االتجاهات نحو اختبار وجود داللة معنوية على تشابه 25جدول 

  .أساليب الحفاظ على الصداقة التقليدية

  T  درجة

  الحرية

معنوية الداللة 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.61  0.57  0.59  0.000  299  54.08  أساليب الحفاظ على الصداقة

 مــن أصــغر قيمــة وهــي SIG=0.000 الداللــة معنويــة قيمــة ويقابلهــا T=54.08 قيمــة أن جنــد الســابق اجلــدول بواســطة

 االجتاهــات حنــو يوجــد داللــة معنويــة علــى تشــابه البديلــة ونقبــل العــدم فرضــية نــرفض إذاً  Sig=0.05 القياســي الداللــة مســتوى

 الصــداقة علــى احلفــاظ أســاليباالجتاهــات حنــو بــوك مــع فــيس لــدى طلبــة جامعــة دمشــق علــى  الصــداقة علــى احلفــاظ أســاليب

  .التقليدية

  :الفرض الحادي عشر اختبار: 1-11

 موقـع علـى دمشـق جامعـة طلبـة لدى الصداقةإاء  أسباب االجتاهات حنو تتشابهوجد داللة معنوية على ت ال: ية العدمفرض

  .التقليدية الصداقةإاء  أسباب االجتاهات حنو مع بوك فيس

 مـع بـوك فـيس موقـع علـى دمشـق جامعـة طلبـة لـدى الصـداقةإـاء  أسـباب تتشـابهوجد داللة معنوية على ت :البديلة رضيةفال

  .التقليدية الصداقةإاء  أسباب

 مـــن أصـــغر قيمـــة وهـــي sig=0.000 الداللـــة معنويـــة قيمـــة ويقابلهـــا T=22.983 قيمـــة أن جنـــد 26 اجلـــدول بواســـطة

 االجتاهــات حنــو تشــابهيوجــد داللــة معنويــة علــى  البديلــة ونقبــل ،العــدم فرضــية نــرفض إذاً  Sig=0.05 القياســي الداللــة مســتوى

  .التقليدية الصداقةإاء  أسباب االجتاهات حنو مع بوك فيس موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإاء  أسباب
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أسباب  االتجاهات نحو أسباب إنهاء الصداقة على فيس بوك مع االتجاهات نحو اختبار وجود داللة معنوية على تشابه 26جدول 

  .التقليديةإنهاء الصداقة 

  T  درجة

  الحرية

معنوية الداللة 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.314  0.264  0.289  0.000  299  22.983  أسباب إنهاء الصداقة

   :الفرض الثاني عشر اختبار: 1-12
   .التقليدية الصداقةإاء  أساليب مع بوكفيس  موقع على دمشق جامعة طلبة لدى الصداقةإاء  أساليب تتشابه: الفرض

  :جند أن 17 اجلدول من

طريقــة وتغلــب عليهــا  هــي نفسـها املســتخدمة يف فــيس بـوك، الصــداقة،ـاء ق الــيت يســتخدمها األصـدقاء فيمــا بيــنهم إلائـالطر 

  .عام بشكل %60إىل نسبتها وصلتف ،العالقة وقطع املواجهة

 الصـداقةإـاء  أسـاليب مـع بـوكفـيس  موقـع علـى دمشـق جامعـة طلبة لدى الصداقةإاء  أساليب تتشابه: إذاً الفرض حمقق

   .التقليدية

  :العاماختبار الفرض : 1-13

  :الصداقة نحو واتجاهاتهم االجتماعية اإلنترنت لمواقع الطلبة ارتياد بينإحصائية داللة  ذات عالقة هناك: الفرض

أنه املتخصص بالعالقات؛ ألنه حيتـاج إىل قيمـة لدراسـة العالقـة على الرغم من بدالً من كاي مربع  t-testجراء اختبار مت إ

  : t-testولعدم توفرها مت اللجوء إىل اختبار .. ا

  .الصداقة حنو واجتاهام ،االجتماعية اإلنرتنت ملواقع الطلبة ارتياد بنيإحصائية داللة  ذات عالقةوجد ت ال: دمفرضية الع

  .الصداقة حنو واجتاهام ،االجتماعية اإلنرتنت ملواقع الطلبة ارتياد بنيإحصائية داللة  ذات عالقةوجد ت: الفرضية البديلة
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 مـــن أصـــغر قيمـــة وهـــي SIG=0.000 الداللـــة معنويـــة قيمـــة ويقابلهـــا T=12.461 قيمـــة أن جنـــد 27 اجلـــدول بواســـطة

 الطلبـة ارتيـاد بـنيداللة إحصـائية  ذات عالقةهناك  البديلة ونقبل العدم فرضية نرفض إذاً  Sig=0.05 القياسي الداللة مستوى

  .الصداقة حنو واجتاهام االجتماعية اإلنرتنت ملواقع

  .الصداقة نحو واتجاهاتهم االجتماعية اإلنترنت لمواقع الطلبة ارتياد بين عالقة اختبار وجود 27جدول 

  T  درجة

  الحرية

معنوية الداللة 

  الحسابية

اإلختالف في 

  المتوسطات

  %95اإلختالف عند درجة ثقة 

  األعلى  األدنى

  0.190  0.138  0.164  0.000  299  12.461  الفرض العام

يوجـد  ال( جد حنـن العالقـة بـل الداللـة املعنويـة الرتيـاد الطلبـة ملواقـع االنرتنيـت االجتماعيـة واجتاهـام حنـو الصـداقة و هنا مل ن

يوجــد  وال ؛لــذلك أوجــدنا الداللــة املعنويــة فقــط ؛العينــة كلهــا ترتــاد مواقــع التواصــلف ؟هــل ترتــاد مواقــع التواصــل أم ال: لــدي ســؤال

متغـــريات عديـــدة يعـــرب عـــن اجتـــاه حنـــو الصـــداقة؛ وهـــو جمموعـــة مســـتقل متغـــري بـــل لـــدي  ،لـــدي متغـــريين متقـــابلني تـــابع ومســـتقل

  ..اجتاه الصداقة: ا مبتغري واحد مسيوضعناه

  :الدراسة نتائج: 2

  :اإلطارين النظري والعملي إىل جمموعة من النتائج هي عربتوصلت الدراسة 

مثلـه كمثـل أي نشـاط اجتمـاعي  لعالقـات الواقعيـة احلاصـلة أصـًال ومـن بينهـا الصـداقةلتكريس ا وسيلة إن فيس بوك هو .1

كنشاط اجتماعي وحاضنة افرتاضـية لألصـدقاء   بفارق اخليارات واجلاذبية الكبريين اليت تقدمها هذه الوسيلة؛ وهو متتني للعالقات

ألنـه خيفـف مـن حـدة الـرفض يف حـال مت  ،%62بنسـبة  عاطفيـةٍ  للبـاحثني عـن عالقـاتٍ  ويعتـرب بشـكل جيـد ملجـأً . جتمعهم فيـه

حيـث ميكـن للمقبـل  ،املقبل عليه بالتعارف، وألنه يقدم خيارات أوسع للباحث عن مثل هذه العالقة كما أنه يتم بسرية من قبل

يتــيح  %59.33بنســبة  بريســتيج اجتمــاعيأيضــاً علــى التعــارف أن خيفــي هويتــه وبالتــايل ال يــتم فضــحه، وهــو عنــد قســم جيــد 
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يف تكـوين املكانـة االجتماعيـة والتواصـل لتمتـني العالقـات وخلـق أخـرى، التواصل ويضـفي ميـزات للشخصـية االجتماعيـة تسـاعد 

بينمـا ال يعـول  .اخل ..واسـعاً للتسـلية ،وجمـاالً  ،وألعابـاً  ،حيث يقـدم ميـزات% 52بنسبة وميكن اعتباره مكاناً لقضاء وقت الفراغ 

وهـذا  . بنسب حمدودة وقد تكـون حـاالت فرديـةعليه يف باقي األمور كالتعارف وبناء الصداقات أو من حيث التنمية املعرفية إال

عليه في إنشـاء صـداقات  العالقات الحاصلة أصًال وال يعول ما يدل على أن فيس بوك باألساس هو وسيلة للتواصل بين

  ..جديدة

بريســـتيج ويعتـــربن ارتيـــاد الفـــيس بـــوك مبثابـــة  ،%96.67بنســـبة  املوقـــع مـــع األقـــارب بواســـطةالتواصـــل  إىلاإلنـــاث متيـــل . 2

أنـاس  علـى التعـرفو  %79.33بنسـبة  املوقع مع زمالئهـم بواسطةإىل التواصل الذكور  بينما مييل. %64.67بنسبة  اجتماعي

   .%61.33بنسبة  والبحث عن عالقات عاطفية%63.33بنسبة  جدد

أصـــحاب التخصـــص مييـــل ، و %93.33بنســـبة  املوقـــع مـــع األقـــارب عـــربللتواصـــل التخصـــص العملـــي  الطلبـــة ذو مييـــل. 3

  .%90بنسبة  وموقع لقضاء وقت الفراغ %66بنسبة  اجتماعي بريستيجفيس بوك ارتياد  إىل اعتبار النظري

 ،%73.97بنسـبة  والبحـث عـن عالقـات عاطفيـة %80.82بنسـبة  املعارفمع  املوقع عرب أبناء املدينة للتواصل مييل. 4

  .%63.89بنسبة  بريستيج اجتماعيإىل اعتبار ارتياد فيس بوك أبناء الريف ومييل 

بنسـبة  عاطفيـة عالقـة عـن البحـثو % 86.96بنسـبة مـع املعـارف املوقـع  عـربإىل التواصل الفئات العمرية الصغرية متيل . 5

   .%86.96 ومتيل إىل اعتبار ارتياد فيس بوك بريستيج اجتماعي ،79.38%

ومـــا ؛ %16.67بنســـبة  التعيـــني إىل حســـام الشخصـــيأشـــخاص ال علـــى إضـــافة رواد فـــيس بـــوك ب ُســـدس قرابـــةيقـــوم . 6

% 14بنســـبة  م ـــمعجـــاإو  %15.33بنســـبة  صـــداقة عـــن همحبـــثو  %16.67بنســـبة  هـــؤالء جاذبيـــة: ضـــافتهميـــدفع إىل إ

بــني العوامــل الذاتيــة وهــي . فر شــروط تكــوين الصــداقة علــى فــيس بــوكاوبالتــايل تتــو .. %12بنســبة  معهــم املشــرتكة االهتمامــاتو 
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بالصــداقة، والعوامــل املوضــوعية وهــي جاذبيــة اآلخــر واالهتمامــات املشــرتكة، ممــا يولــد اإلعجــاب ويــدفع إىل تقــدمي طلــب  الرغبــة

إن وجد الطلب قبول من الطـرف اآلخـر فـإن ذلـك سـيتطور إىل صـداقة فـيس بوكيـة و  ".فيس بوك"هو الصداقة يف احليز املكاين و 

إن فرصــة إقامــة عالقــة صــداقة أو تعــارف باحلــد األقــل علــى فــيس  :إذاً  .ع أم البتجســيدها علــى أرض الواقــ لكــن ال ميكــن التنبــؤ

  .1/5 تقريباً  علماً أن من يرتاد فيس بوك ألجل الصداقة هم 1/6بوك هي 

 بنسـبة أصـحاب التخصـص النظـريومـن  %32بنسبة  الفئة اليت تضيف عادة أشخاص ال على التعيني هي من الذكور. 7

  ..%47.83بنسبة  ومن الفئة العمرية الصغرية %2.24بنسبة  املدينةواملقيمني يف % 24

ّصـمم احلسـاب و  .ختفي هويتهم احلقيقيـة عليه بإنشاء حسابات ومهية %29.33بنسبة  يقوم قرابة ثُلث رواد فيس بوك. 8

 .%22.67بنســبة  اإلنــاثربــع قرابــة و  %36بنســبة  ثلــث الــذكورأكثــر مــن  ويقــوم بــذلك .الــومهي للتمويــه ولــئال يعلــم بــه الكثــر

وأكثـر مـن ثـالث  لديهم حساب ومهي، %22بنسبة  عمليال قرابة ربعو  %36.67بنسبة  ظريالن االختصاص ثلثوأكثر من 

ت الومهيـة علـى اهذا يعـين أن الشخصـي ..%86.96بنسبة  الفئة العمرية الصغرية ومعظم ،%76.71بنسبة  أرباع أبناء املدينة

  .ساباتمن احل 1/3فيس بوك هي 

 ،%63.64بنســـبة  جــددأنــاس  علــى التعــرفو  %85.23بنســبة  الفـــراغ وقــت تمضــيةل احلســاب هــذاأصــحاب  مييــل. 9

للتواصـل مـع و % 66.67والتعارف بنسـبة % 94.44بنسبة  لتمضية وقت الفراغفيس بوك ذا احلساب  الرتياد الذكور ومييل

، %14.81بنســـبة  واحلصـــول علـــى حريـــة التصـــرف %18.52بنســـبة  وتنميـــة املهـــارات املعرفيـــة %22.22بنســـبة  األصـــدقاء

 وأشـخاص يشـرتكون بـذات االهتمـام %8.82بنسـبة  لبحـث عـن عالقـة عاطفيـةالاليت ينشئن هذا احلسـاب لاإلناث متيل بينما 

ة بنسـب ومتضية وقت الفراغ %72.73بنسبة  التعرف على أناس جددإىل أصحاب التخصص النظري  ومييل.. %8.82بنسبة 

 التواصــل مــع األقــاربو  %51.52اعتبــاره بريســتيج اجتمــاعي بنســبة  إىل أصــحاب التخصــص العملــي مييــل؛ بينمــا 90.91%



 - 218 - 

 

 بينمــا ،مــع أبنــاء الريــف ممــن ميلكــون حســاب آخــر أنــه للتعــرف علــى أنــاس جــدد ومتضــية وقــت الفــراغجيُ بينمــا .. %6.06بنســبة 

وحلريـة التصـرف بنسـبة % 23.81يف اعتبـاره مصـدراً لتنميـة املهـارات املعرفيـة بنسـبة  ال سـيماجند فروقاً عامة لصاحل أبناء الريف 

لتواصــل مــع الفئــة العمريــة الكبــرية ل وتعتــربه.. %14.29والبحــث عــن أشــخاص يشــرتكون بــذات االهتمامــات بنســبة % 19.5

  .. %94.44بنسبة  متضية لوقت الفراغتعتربه الفئة املتوسطة  ابينم %66.67بنسبة  األصدقاء

لـيس الـومهي احلسـاب  أن ومـن الفئـات العمريـة األكـرب ،الريفبواملقيمات  ،صاحبات التخصص العملياإلناث  جتمع. 10

للتعـرف و  ،واملعـارف ،بينمـا يسـتخدمنه للتواصـل مـع األصـدقاء ..للتواصل مع األقارب والزمالء واحلصـول علـى صـداقات جديـدة

  ..%8.82بنسبة  عالقة عاطفيةالبحث عن و  ،والتسلية ،على أناس جدد

وهــي مــن األســباب املهمــة يف  ،أن احلســاب الــومهي خيضــع للســرية للحصــول علــى حريــة التصــرف وصــلت الدراســة إىل. 11

وهــذا الســبب يأخــذ عــدة وجــوه منهــا علــى صــعيد العالقــات الشخصــية . جابــة عنــهيت مل تتطــرق هلــا عينــة الدراســة لإلإنشــائه والــ

  ..الفراغ ومنها التعبري السياسي والفكري ألسباب أمنيةوالتسلية وقضاء وقت 

وذلــك تبعــاً  م هــذاأشــخاص ال علــى التعيــني حلســاإضــافة الــيت متلــك حســاباً آخــراً ب فئــةال مــن% 90 يقــوم أكثــر مــن. 12

ومييــــل  .%51.14بنســــبة  لتســــليةول %69.32بنســــبة  اجلاذبيــــةو  %81.82بنســــبة  غــــراءإلوا %86.36بنســــبة  لإلعجــــاب

أشــخاص ال علــى التعــني إىل هــذا احلســاب إضــافة بوالفئــات العمريــة األصــغر  ،وأصــحاب االختصــاص النظــري ،باإلمجــاع الــذكور

أشـخاص ال علـى التعـني إضـافة بوالفئـة العمريـة األكـرب  أصـحاب االختصـاص العملـي ومييـل واإلغراء؛ ،واإلعجاب ،اجلاذبية وفق

  .اإلعجابإىل هذا احلساب وفق 

بـل هـو موقـع جـاد  ة للتسـلية كغـرف الدردشـة العاديـة،فيس بوك ليس ضرباً من ضروب املواقع الومهية واألمساء املسـتعار . 13

  .. ليضمن أن هذه الشخصية ليست ومهية ، وبصور،وحبقائق ،وبأصدقاء ،ويطالب دائماً مبعلومات
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إىل  %82.78بنســـبة  وأبنـــاء الريـــف %80بنســـبة  وأصـــحاب االختصـــاص العملـــي% 95.33بنســـبة  الـــذكور مييـــل. 14

 بــاقيإضــافة لالســم مــع " تــدليع"املدينــة هــو الــدارج بــني مســتخدمي فــيس بــوك يف و  .بــامسهم احلقيقــي علــى فــيس بــوك التعريــف

بنســـبة  غـــري صـــحيحة البيانـــات التعريفيـــةبينمـــا  بينمـــا يف الريـــف فاالســـم يكـــون صـــريح ،%82.19بنســـبة  احةصـــر بعلومـــات امل

الكبـــرية هـــذا وقاربـــت الفئـــة العمريـــة  ،واقعهـــم بـــوك مـــع سعلـــى فـــيالفئـــة العمريـــة الصـــغرية متامـــاً وتطابقـــت بيانـــات .. 63.33%

وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى اعتبـــار احلســـاب الشخصـــي يف فـــيس بـــوك هـــو قـــرين افرتاضـــي . %90.91بنســـبة  التطـــابق إىل حـــد مـــا

  .ال جيب تزويره أو تشويهه.. إلكرتوين

واملصـلحة املاديـة مـن  ،وملـئ وقـت الفـراغ ،باألصدقاء الرغبة يف االجتماعإىل اعتبار  فيس بوك واادالطلبة ممن يرت يتجه .15

  .األصدقاء إىل فيس بوكإضافة دوافع 

 جاذبيـــةو  ،املشـــرتكة الدراســـةو  ،التالقـــي مـــدة طـــولو  ،املكـــاين لتقـــاربايتجـــه الطلبـــة ممـــن يرتـــادوا فـــيس بـــوك إىل اعتبـــار . 16

  .األصدقاء إىل فيس بوكإضافة من عوامل  املشرتكة اهلواياتو  ،املتبادل عجاباإلو  ،األصدقاء

هي منط الصداقة األكثر شيوعاً يف فيس بوك؛ فكل رواد فيس بوك لـديهم أربـع أصـدقاء مقربـون فمـا  الصداقة الشللية. 17

بنســبة أيضــاً تشــار منــط الصــداقات العزيــزة وهــذا يتضــمن ان ؛%67.33بنســبة  صــديق عــادي 16فــوق، ومعظمهــم لــديهم فــوق 

بنســــبة  داقات علــــى فــــيس بــــوك متوســــطة العمــــرمعظــــم الصــــفــــإن وفيمــــا يتعلــــق بــــنمط الصــــداقات حســــب العمــــر .. 100%

68.67%.  

 حــــلو  ،أصــــدقائهم مــــع الثقــــة بنــــاءب أن األصــــدقاء يف املوقــــع يقومــــونيتجــــه الطلبــــة ممــــن يرتــــادوا فــــيس بــــوك إىل اعتبــــار . 17

  .فيس بوكللحفاظ على صداقام على  اخلاصة ضوعاتاملو  مناقشةو  ،العتاب يف عتدالاالو  ،اخلالفات
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 النقـدو  ،الكـذبو  ،سـراراأل إفشـاءو  ،األفكـار تغـريو  ،االجتاهـات تغـري أنيتجه الطلبة ممـن يرتـادوا فـيس بـوك إىل اعتبـار . 18

  .الصداقةإاء  أسباب على فيس بوك من ،املكتوب التفاهم سوءو  ،العلين

  .العالقةإاء و  املواجهةبني رواده هي  الصداقة األكثر شيوعاً على موقع فيس بوكإاء طريقة  إن. 19

  :إذاً 

 بريسـتيج علـى احلصـولو  ،عاطفيـة عالقـة عـن البحـثو  ،املعـارفو  ،الـزمالءو  ،األقـاربو  ،األصدقاء مع التواصل يف الرغبة. 1

  .االجتماعيةنرتنت إىل ارتياد مواقع اإل الطلبة دفعت باً اسبأ الفراغ وقت متضيةو  ،اجتماعي

  .والسن ، ومكان اإلقامةوالتخصص العلمي ،يتأثر ارتياد الطلبة ملواقع اإلنرتنت االجتماعية مبتغريات اجلنس. 2

  .االجتماعيةنرتنت على مواقع اإل واالفرتاضية الواقعية طلبةال بيانات بنيبشكل عام  تطابق هناك. 3

دوافـع الصـداقة  االجتاهـات حنـو مـع االجتماعيـةنرتنـت مواقـع اإلعلـى لـدى الطلبـة دوافع الصـداقة االجتاهات حنو تشابه ت. 4

  .التقليدية

االجتاهـــات حنـــو مــع مواقـــع اإلنرتنــت االجتماعيـــة طلبـــة علــى اللــدى  املوضـــوعية لصــداقةعوامـــل ااالجتاهـــات حنــو تشــابه ت. 5

  .التقليدية املوضوعية لصداقةعوامل ا

عوامـل االجتاهـات حنـو مـع  االجتماعيـةنرتنـت مواقـع اإلعلـى طلبـة اللـدى  الذاتيـة لصـداقةعوامـل ااالجتاهات حنـو شابه تت. 6

 .التقليدية الذاتية لصداقةا

  .جزئياً  التقليدية لصداقةا أمناطمع  االجتماعيةنرتنت مواقع اإلعلى طلبة اللدى الصداقة  أمناطشابه تت. 7

االجتاهـات حنـو مـع  االجتماعيـةنرتنـت مواقـع اإلعلـى طلبـة اللـدى الصـداقة  علـى احلفاظ أساليباالجتاهات حنو شابه تت. 8

  .التقليدية لصداقةا على احلفاظ أساليب
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 أسـباب االجتاهـات حنـو مـع مواقـع اإلنرتنـت االجتماعيـةعلـى طلبـة اللـدى الصـداقة إـاء  أسـباب االجتاهات حنـو شابهتت. 9

  .التقليدية لصداقةاإاء 

  .التقليدية لصداقةاإاء  أساليبمع  االجتماعيةنرتنت مواقع اإلعلى طلبة اللدى الصداقة إاء  أساليبشابه تت. 10

وإن عالقـــة  .الصــداقة حنـــو واجتاهــام االجتماعيــةنرتنـــت اإل ملواقــع الطلبـــة ارتيــاد بــنيجيـــايب تــأثري إ عالقـــةهنــاك  :ومنــه. 11

ــــة هــــي عالقــــة صــــداقة حقيقيــــة بكــــل أبعادهــــانرتنــــت الصــــداقة املوجــــودة علــــى مواقــــع اإل  ،ومقتضــــياها ،وشــــروطها ،االجتماعي

  .يف جمتمعاتنا كعالقة الصداقة اليت حنياها على أرض الواقع.. ونتائجها

نــــب الســــليب يف هــــذه ركــــزت علــــى اجلااإلشــــكالية شــــكالية، مــــن حيــــث أن تعتــــرب النتيجــــة الــــيت وصــــلتها الدراســــة مغــــايرة لإل

و التجديـد والتغيـري هـو أمـر طبيعـي، وبالتـايل كـان تبنـيهم لعالقـات الصـداقة االفرتاضـية مـن الصداقات، إال أن اندفاع الشـباب حنـ

كبــرية هـذا املنطلــق أمـر طبيعــي، وقــد يكـون األمــر لـيس ــذه الســلبية الـيت تصــورا الدراسـة، فــاملواقع االجتماعيــة تقـدم تســهيالت  

وبشكل أسرع، حيث يسـتطيع األفـراد التواصـل مـع أكـرب  للتواصل بني األفراد، أكثر مما قدمته أي تقنية أخرى وبكلفة أقل بكثري

، وزاد مـــن التفاعـــل اخل دفعـــة واحـــدة، األمـــر الـــذي قـــوى الـــروابط االجتماعيـــة..قـــدر ممكـــن مـــن أصـــدقائهم وأقربـــائهم ومعـــارفهم

وإذا ما حصـرنا املوضـوع يف طبيعـة عالقـة .. يم االتصال ذاا، بل ويف طبيعة اتمعات وثقافااوبات يغري يف مفاهاالجتماعي، 

فقــد ال يكـــون مــن املمتــع أو مـــن املمكــن التواصــل الطبيعـــي . الصــداقة، فــإن التواصــل الطبيعـــي املباشــر قــد اخنفـــض لدرجــة كبــرية

حيـث يكـون مـن  ؛دفعة واحدة، علـى عكـس مـا تتيحـه هـذه املواقـعاخل .. املباشر مع هذا الكم من األصدقاء واملعارف واألقارب

وقـد تكـون هنـاك آراء حتـذر مـن أن تبـين هـذه املواقـع يـدفع للعزلـة .. ذا الكـمو  ذه الوسيلة املمتع واملمكن أن يتم هذا التواصل

وآثـــاره النفســـية واجلســـدية والثقافيـــة ، ولـــه أبعـــاده ويضـــعف مـــن الشخصـــية االجتماعيـــة عنـــد اللقـــاء املباشـــر ،االجتماعيـــة الطبيعيـــة

  .رغم كل ذلك أيضاً، إال أن الشباب لن يتخلى عن هذه املتعة وجاذبيتها الكبرية واآلفاق اليت منحته إياها
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  :توصياتالو  قتراحاتاال: 3

حــدثت علــى الصــداقة الواقعيــة الــيت : ت ثالثــة حــاالت لعالقــة الصــداقة علــى اإلنرتنــت؛ وهــيدَ دِ منــذ بدايــة الدراســة ُحــ. 1

، والصــداقة الــيت تنشــأ علــى يــهواســتمرت علنرتنــت اإل ت عــربأرض الواقــع يف حــال وجــدت علــى اإلنرتنــت، والصــداقة الــيت نشــأ

 وتوصـلت الدراسـة إىل. ة اليت تبـدأ وتبقـى يف أرض الواقـعويضاف إليها حالة الصداق أرض الواقع، ت يفدَ سِ جُ يف حال نرتنت اإل

وهـو وسـيلة لنشـوء الصـداقة إن هـي  انـت قـد وجـدت سـابقًة علـى فـيس بـوك،لصـداقة يف حـال كلتكريس ا أن فيس بوك هو أداة

لكـن الصـداقة الواقعيــة الـيت تبـدأ وتنتهـي يف الواقـع مل ختضـع هلـذه الدراسـة بــاملعىن  ، أو انتقلـت إىل الواقـع،وبقيـت فيـهبـدأت عليـه 

وهــذا مــا قــد يؤخــذ علــى الدراســة؛ إذ وجــب أن تفصــل بــني  جلانــب النظــري، وقارنــت علــى أساســه،اإلمربيقــي، بــل احنصــرت با

وفــق كــل حالــة مــن مث تبــدأ مبقارنــة الصــداقة  ،جمموعــة ضــابطة بواســطةاحلــاالت األربــع حيــث تتحقــق مــن الدراســة النظريــة ميــدانياً 

  .تاوتوصي الدراسة بعقد مثل هذه املقارن احلاالت السابقة،

ودراســة احلالــة  ،ة غنيــة وخصــبة للدراســة املعمقــةادمــ علــى فــيس بــوكاآلخــر تعتــرب حــاالت احلســاب الــومهي أو احلســاب . 2

واالجتماعيـة؛ فهـي  ،والشخصـية ،داللة ملموسة مباشـرة عـن احلاجـات النفسـيةملا هلا من  لتحليل السوسيولوجي والسيكولوجيوا

ففـي حالـة حتليـل املضــمون هلـذه احلسـابات ومطابقتهـا مــع  .، ومكنوناتـهومـا يتطلـع إليــه ،جتسـد مـا خفـي مـن شخصــية املسـتخدم

، ومـا ينقصـه وتطلعاتـه ،وسلوك الفرد ضـمنه ،واقع املستخدم قد تصل الدراسة إىل حتديد مسات ومالمح عامة للمجتمع الفيزيقي

كمــا أـا تعــرب   ." علـىاألنـا األ" صـّرفة دون وجــود  " أنــا" فهـي  ؛فقـد تقـرتن بــالالوعي عنـد املســتخدم نفسـه .ضـمن هـذا اتمــع

وكمـا كـان املسـرح ميثـل مـرآة اتمـع؛ فـإن الدراسـة تعتقـد  .فـق والتكيـف بـني الواقـع والرغبـاتعن السالمة النفسية من حيـث التوا

  .وتوصي مبثل هذا النوع من الدراسات لومهي ميثل مرآة الفرد واتمع،أن احلساب ا
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.. الــذي بــات يؤرشــف ويــؤرخ حيــاة املســتخدم منــذ والدتــه وحــىت موتــه "الــزمينخــط احليــاة "بعــد اعتمــاد موقــع فــيس بــوك . 3

أو نظـام إلكــرتوين ميثــل  ،إلكرتونيــةالـيت تتحــدث عـن مصــفوفة "  matrix" بـات حيــاكي إىل حـد مــا فكــرة سلسـلة أفــالم الــرحم 

إللكـرتون لـو أن اكمـا . افرتاضـي متامـاً دون أن نشـك ولـو للحظـة أـا عـامل لكرتونيـة وأننا نعيش ضـمن هـذه املصـفوفة اإل الكون،

ر وهــو ضــمن الكمبيــوتر، فهــل ســيعلم أنــه يعــيش يف عــامل افرتاضــي؟ ولــو أخــذناها مــن زاويــة الطــب ويفكــ ،ويعــي ،كويــدر  ،شــعري

فالفصــامي يعــيش يف عــامل ومهــي كامــل دون أن يــدرك للحظــة أو يشــك أن هــذا العــامل موجــوٌد فقــط " الفصــام " النفسـي وحتديــداً 

هــذه .. يف واقعهـم "الســليمون -العـاقلون "ه عقلـه متامـاً كمــا يفعـل لمــس مـا يـوحي بــوي ،ويتحـدث ،ويشـم ،يأكــلهـو ف .نـهيف ذه

للمجتمــع ونقــًال لــه  مــا هـي إال أرشــفةٌ  "خـط احليــاة الــزمين"عتمــاده ا بواســطة الشخصـية الســيبريية الــيت حيــاول فـيس بــوك صــناعتها

واليـوم . قنـا عاملـاً خاصـاً متامـاً كعاملنـابشكل كامل إىل فضاء املصفوفة اليت تعـيش فيـه تلـك الشخصـية السـيبريية وبالتـايل وكأننـا خل

 ،هويـة صـاحبها عربهـاوتقرأهـا تقنيـات وأجهـزة حديثـة حتـدد  ،اليت توضع حتت اجللدلكرتونية ومع بداية تطبيق تقنية الكبسولة اإل

بــات يغــين عــن الدردشــة العاديــة  Skypeخل، وال نســتبعد إذا مــا علمنــا أن برنــامج ا.. وأيــن يعــيش ،وعملــه ،وتارخيــه ،ومــا ميلــك

ويف حـــال قـــام بتطبيقـــه وهـــو أمـــر ال تســـتبعده الدراســـة علـــى  ،ة واملســـموعةالدردشـــة املرئيـــوأن فـــيس بـــوك اعتمـــد تقنيـــة  ،املكتوبـــة

يف عالقاــــا إلكرتونيـــة عبــــارة عـــن شخصــــية  سيصـــبح الـــواقعي الــــذي نعيشـــه مبعظمــــه ملالعــــا فـــإن ،بــــدًال مـــن كتابتهــــا" احلـــاالت"

فسيصـبح  ،ن األمـور املهمـة جـداً مـوهـذا اـال مـن البحـث هـو  دمج بالتقنيـة إىل درجـة الفصـامية،وسـين ،وانفعاالـا ،االجتماعية

  ..سيبرييةوعالقات  ،وحياة ،وشخصية ،لكرتونيةإحينها عبارة عن جسد فيزيقي حيتوي كبسولة  اتمع البشري بأعظميته

، ورغبـة ،وهلفـة ،ألـم الفئـة األكثـر انسـياقاً  حتديـداً  للشـباب وال سـيماعاملاً كـامًال االجتماعية قدمت  اإلنرتنت مواقعإن . 4

ت اوالعالقـ ،كالشـعبية  :ية بسـرعة ومباشـرةتلك الـيت توصـلهم إىل حاجـام االجتماعيـة والنفسـ السيما واندماجاً مع التكنولوجيا،

 ،والتكنولوجيــــا بتســــارعها امللمــــوس مــــن حيــــث التطــــور التقــــين .، والتعبــــريوالثقافــــة ،واإلعــــالم ،والتســــلية ،والعاطفيــــة ،االجتماعيــــة
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عسـرية اإليقــاف باتـت مـن األمـور . ذب النـاس مـن كـل الفئـات والشــرائحواألفكـار الذكيـة الــيت جتـ ،والضـمين ،واخلـدمي ،والربجمـي

كوـا حتـاكيهم   واحلجـب إال زيـادًة يف رغبـة الشـباب بـامتالك التكنولوجيـا وحتـايًال عليهـا ،والفـرض ،والتوجيـه ،الت الرقابـةوما حماو 

؛ والشـباب السـوري حتديـداً هـم مـن الشـباب احلـّي الفكـر والعمـل، وبالتـايل بـدًال مـن حجـب هـذه املواقـع وفـرض أكثر من غـريهم

كـان مـن األفضـل   كامل عن التيار احلضاري العاملي،اتمع البعزل إال  ذان باتا شبه مستحيلني،مران اللالرقابة الصارمة عليها األ

فـال مؤسسـات الدولـة وال  .، ولـيس تلقيهـا فقـطاسـتيعاب الشـباب وتقـدمي الـدعم هلـم النطالقهـم يف ركـب التكنولوجيـا وصـناعتها

ودفعـاً أكـرب  ،عن احلجب واحلرمان وهذا ما ال ميكن إال مع تشويه حضـاري لـألوالد األسرة بإمكاا رقابة األبناء وضبطهم بعيداً 

 ،واإلقنــاع ،وأســلوب احلــوار ،واملنــع ،والقمــع ،إن هنــاك فرقــاً شاســعاً بــني أســلوب الفــرض .للتمــرد علــى هــذا احلجــب واحلرمــان هلــم

  .دفعها إىل اإلبداع والنماءواألسلوب األخري هو الذي حيرتم العقول اليافعة وي .، واإلشرافوالتعليم

وباتــت  ،باتــت تســتمدها مــن ســرعتها يف الوصــول إىل اجلمهــور ،االجتماعيــة يف صــناعة احلــدثنرتنــت إن قــوة مواقــع اإل. 5

واحتوــا مــن  ،لــوال أن األخــرية اســتدركت ذلــك ،اليــوم وســيلة إعالميــة كــادت أن تســحب البســاط مــن وكــاالت اإلعــالم الكــربى

أن ـــدد عمـــل وســـوق شـــركات اهلواتـــف لـــوال أن تلـــك  تكـــادأيضـــاً  وهـــي . بلســـاا اصـــل معهـــا لبـــث اخلـــربحيـــث فـــتح أقنيـــة للتو 

واألمـر اليـوم مل  .ضـمنت تلـك املواقـعالذكيـة الـيت توأيقوناـا  ،وميزاـا ،براجمهـا عـربالشركات استوعبت قوة هـذه املواقـع فحاكتهـا 

بـل علـى العكـس جيـب اسـتغالل  ،نفتاحامدة اليت ختاف على نفسها من االيعد يستدعي التحصن وراء األيديولوجيات اهلشة اجل

، واالجتمــاعي ،والنفســي ،والــدعم الفكــري ،ة احلضــارة وصــناعتهااوجمــار  ،والتطــور ،والبنــاء ،بــةواحمل ،يف زيــادة التواصــلهــذه التقنيــة 

  .واأليديولوجي أيضاً 

  .ها الذي بينته الدراسةاجتاه ياكاملراد خماطبتها خبطة حت  حتديد الفئةميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف. 6
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  :خاتمة

تـه الـيت حياكيهـا؛ اوفئ ،وميزاتـه ،وجماله ،موقعاً اجتماعياً لكل موقٍع منهم ختصصه 60االجتماعية نرتنت جتاوز عدد مواقع اإل

وأكثرهـا اسـتقطاباً  ،وأشـهرها علـى اإلطـالق هـو موقـع فـيس بـوك .قليلـة منهـا تسـتأثر مبعظـم الـزوارذلك فـإن قلـة وعلى الرغم من 

هـذا املوقـع السـاحر يـدفع معظـم . جـل الصـداقة والعالقـات االجتماعيـةميزاته، وما يلفـت أنـه صـمم أل عربللمستخدمني؛ وجذباً 

ع أو مســتمر علــى بشــكل متقطــســاعات  4مــن رواده يقضــون يوميــاً مــا ال يقــل عــن % 60زواره إىل اإلدمــان عليــه، فــأكثر مــن 

 ،الصــديق املقــرب: ويقســم إىل مســتويات ،الصــداقة علــى فــيس بــوك هــي كــل شــخص قــام املســتخدم بإضــافته إىل حســابه .املوقــع

وتوجــــد علـــى فــــيس بــــوك جمموعـــات ذكيــــة يــــرتك اخليــــار . قـــوم املســــتخدم بتصــــنيفهم وفـــق رغبتــــهي .واملعــــارف ،والصـــديق العــــادي

وكـــل ذلـــك ملراعـــاة اخلصوصـــية .. أو احلـــزب ،أو النـــادي ،أو العمـــل ،و زمـــالء الدراســـةأ ،للمســـتخدم بإنشـــائها تتضـــمن األقـــارب

ويعــد ظهــور فــيس بــوك رداً  .م يعــيش حياتــه يف جمتمعــه الطبيعــياملســتخدالتعــاطي مــع اتمــع االفرتاضــي متامــاً كمــا لــو أن وحريــة 

. هــم عالقــات التواصــل يف اجلامعــة هــي الصــداقةوأ .التواصــل االجتمــاعي وهــو اجلامعــة علــى حاجــة اتمــع الــذي ظهــرت فيــه إىل

ي األمريكيــة وجــب التطــرق لتحديــد مفهــوم الصــداقة بشــكل تــوافق وال ســيماونتيجــة الخــتالف مفهــوم الصــداقة بــني اتمعــات 

 ،ومقومـات معينـة ،وموضـوعية ،اجتماعية تنشـأ بـني فـردين أو أكثـر، نتيجـة عوامـل ذاتيـةفهي عالقة  لتكون ميزاناً لتمييز العالقة،

 .ت ختتلـف بـاختالف مسـتواها وعمقهـاوعليهـا إلتزامـا ،وهلـا حقـوق ،وتتدرج زمنياً حـىت تصـل ملسـتوى معـني مـن العمـق واإلفشـاء

ت فـــيس بـــوك وعنـــد الـــدخول يف تقســـيما بنســـخته احملليـــة، هـــذا مـــا ضـــبط موضـــوع الصـــداقة ومقارنتـــه بالصـــديق علـــى فـــيس بـــوك

وبعـد .. والصـداقة الرفقـة األمريكي الشائع على حد سواء الذي خيلط بني ىنعمليف هذا املعىن وانه يستو للصداقة وجدت الدراسة أ

االجتاهــات  يفتوجــب دراســة تأثريهــا مكانــات والفــرص الــيت يتيحهــا فــيس بــوك مــن ناحيــة العالقــات االجتماعيــة التعــرف علــى اإل

الدراسـة امليدانيـة أن العالقـة علـى فـيس بـوك ال ختتلـف كثـرياً  تْ نَـيـ وبَـ . مم باألسـاس للصـداقةأن املوقـع ُصـ ال سـيماحنـو الصـداقة؛ 
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إال مــن ناحيـة أن شخصـياا السـيبريية وهـم أطــراف العالقـة هـم أشـخاص حقيقيـون، جتمعهــم  لواقعيـة الكالسـيكية،عـن العالقـة ا

هــذا املوقــع، هــذا مــا رســخ  العالقــات االجتماعيــة ممــا خلقــه  عــربنرتنــت إىل اإلإلكرتونيــة صــداقة واقعيــة، نقلــت حبــذافريها بصــيغة 

وتبـادل اهلـدايا الرمزيـة  ،كإقامـة احلفـالت واملناسـبات السـيبريية  ولة بشـكل فيزيقـي،وإمكانات غري موجودة بسه ،نتيجة توفر فرص

 .ل متــت إقامتهــا بشــكل فيزيقــييف حــا ملتولــدةا متاثــل املشــاعرتكــاد واإلفرتاضــية وحــىت أن املشــاعر املتولــدة عــن هــذه النشــاطات 

ومتثــل الشخصــيات الومهيــة فيهــا األشــخاص املتنكــرون ضــمن جمــتمعهم بقنــاع ال ميثــل شخصــيتهم احلقيقيــة، علــى خــالف بــاقي 

ته اسـتعار  بواسـطةيعـرب الكـل فيهـا مسـتعار أو مبعـىن واقعـي  ،فهؤالء وكأم يف حفلـة تنكريـة ،املواقع املتضمنة للدردشة أو التشات

   .انب املكبوت يف شخصيتهعن اجل
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  المالحق. 

):أسباب ارتياد فيس بوك*  اجلنس (االستقاليل  الرتبيعي كايحي باجلداول حول كيفية حساب  توضي منوذج  
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

ــس  للتواصل مع معاريف* اجلنـ  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  معارفي مع للتواصل*  الجنـــس  

 
 للتواصل مع معاريف

 2 0 اموع
 150 102 48 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  49.0 101.0 150.0 
 150 100 50 العدد أنثى

املتوقع العدد  49.0 101.0 150.0 
 300 202 98 العدد اموع

املتوقع العدد  98.0 202.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square .061a 1 .806   

Continuity Correctionb .015 1 .902   
Likelihood Ratio .061 1 .806   
Fisher's Exact Test    .902 .451 
Linear-by-Linear 

Association 
.060 1 .806 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 49.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

للتواصل مع أقاريب* اجلنـــس   300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  أقاربي مع للتواصل*  الجنـــس  
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 للتواصل مع أقاريب

 3 0 اموع
 150 55 95 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  96.5 53.5 150.0 
 150 52 98 العدد أنثى

املتوقع العدد  96.5 53.5 150.0 
 300 107 193 العدد اموع

املتوقع العدد  193.0 107.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square .131a 1 .718   

Continuity Correctionb .058 1 .810   
Likelihood Ratio .131 1 .718   
Fisher's Exact Test    .810 .405 
Linear-by-Linear 

Association 
.130 1 .718 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 53.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

باهتمامايت معهم أشرتك أناس على للتعرف*  اجلنـــس  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  باهتماماتي معهم أشترك أناس على للتعرف*  الجنـــس  

 
باهتمامايت معهم أشرتك أناس على للتعرف  

 4 0 اموع
 150 116 34 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  19.5 130.5 150.0 
 150 145 5 العدد أنثى

املتوقع العدد  19.5 130.5 150.0 
 300 261 39 العدد اموع

املتوقع العدد  39.0 261.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 



 - 236 - 

 

Pearson Chi-Square 24.786a 1 .000   
Continuity Correctionb 23.106 1 .000   

Likelihood Ratio 27.423 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 

Association 
24.704 1 .000 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 19.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

جدد أناس على للتعرف*  اجلنـــس  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  جدد أناس على للتعرف*  الجنـــس  

 
 للتعرف على أناس جدد

 5 0 اموع
 150 119 31 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  40.5 109.5 150.0 
 150 100 50 العدد أنثى

املتوقع العدد  40.5 109.5 150.0 
 300 219 81 العدد اموع

املتوقع العدد  81.0 219.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square 6.105a 1 .013   

Continuity Correctionb 5.479 1 .019   
Likelihood Ratio 6.149 1 .013   
Fisher's Exact Test    .019 .009 
Linear-by-Linear 

Association 
6.085 1 .014 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 40.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات
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Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

لتنمية مهارايت املعرفية* اجلنـــس   300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  المعرفية مهاراتي لتنمية*  الجنـــس  

 
 لتنمية مهارايت املعرفية

 6 0 اموع
 150 76 74 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  72.0 78.0 150.0 
 150 80 70 العدد أنثى

املتوقع العدد  72.0 78.0 150.0 
 300 156 144 العدد اموع

املتوقع العدد  144.0 156.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square .214a 1 .644   

Continuity Correctionb .120 1 .729   
Likelihood Ratio .214 1 .644   
Fisher's Exact Test    .729 .364 
Linear-by-Linear 

Association 
.213 1 .644 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum  العددالمتوقع   is 72.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

مللئ وقت الفراغ* اجلنـــس   300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  الفراغ وقت لملئ*  الجنـــس  

 
 مللئ وقت الفراغ

 7 0 اموع
 150 60 90 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  101.0 49.0 150.0 
 150 38 112 العدد أنثى
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املتوقع العدد  101.0 49.0 150.0 
 300 98 202 العدد اموع

املتوقع العدد  202.0 98.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value الداللةمعنوية  معنوية الداللة درجة احلرية  معنوية الداللة 
Pearson Chi-Square 7.335a 1 .007   

Continuity Correctionb 6.683 1 .010   
Likelihood Ratio 7.382 1 .007   
Fisher's Exact Test    .010 .005 
Linear-by-Linear 

Association 
7.310 1 .007 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 49.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 Cases 

 
Valid موع غري مبنيا 

N النسبة N النسبة N النسبة 
للتواصل مع زمالئي* اجلنـــس   300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 

Crosstabulation  زمالئي مع للتواصل*  الجنـــس  

 
 للتواصل مع زمالئي

 8 0 اموع
 150 55 95 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  118.0 32.0 150.0 
 150 9 141 العدد أنثى

املتوقع العدد  118.0 32.0 150.0 
 300 64 236 العدد اموع

املتوقع العدد  236.0 64.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square 42.029a 1 .000   

Continuity Correctionb 40.221 1 .000   
Likelihood Ratio 45.766 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
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Linear-by-Linear 
Association 

41.889 1 .000 
  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 32.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

عاطفية عالقة عن للبحث*  اجلنـــس  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  عاطفية عالقة عن للبحث*  الجنـــس  

 
 للبحث عن عالقة عاطفية

 9 0 اموع
 150 150 0 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  57.0 93.0 150.0 
 150 36 114 العدد أنثى

املتوقع العدد  57.0 93.0 150.0 
 300 186 114 العدد اموع

املتوقع العدد  114.0 186.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square 183.871a 1 .000   

Continuity Correctionb 180.659 1 .000   
Likelihood Ratio 233.114 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 

Association 
183.258 1 .000 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 57.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

اجتماعي بريستيج يعترب ألنه*  اجلنـــس  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
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Crosstabulation  اجتماعي بريستيج يعتبر ألنه*  الجنـــس  

 
 ألنه يعترب بريستيج اجتماعي

 10 0 اموع
 150 94 56 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  96.0 54.0 150.0 
 150 14 136 العدد أنثى

املتوقع العدد  96.0 54.0 150.0 
 300 108 192 العدد اموع

املتوقع العدد  192.0 108.0 300.0 
Chi-Square Tests 

 Value الداللة معنوية معنوية الداللة درجة احلرية  معنوية الداللة 
Pearson Chi-Square 92.593a 1 .000   

Continuity Correctionb 90.292 1 .000   
Likelihood Ratio 100.784 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 

Association 
92.284 1 .000 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 54.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 ملخص معالجة البيانات

 
Cases 

Valid موع غري مبنيا 
N النسبة N النسبة N النسبة 

جديدة صداقات على للحصول*  اجلنـــس  300 100.0% 0 .0% 300 100.0% 
Crosstabulation  جديدة صداقات على للحصول*  الجنـــس  

 
 للحصول على صداقات جديدة

 11 0 اموع
 150 81 69 العدد ذكر اجلنـــس

املتوقع العدد  61.0 89.0 150.0 
 150 97 53 العدد أنثى

املتوقع العدد  61.0 89.0 150.0 
 300 178 122 العدد اموع

املتوقع العدد  122.0 178.0 300.0 
Chi-Square Tests 
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 Value معنوية الداللة معنوية الداللة معنوية الداللة درجة احلرية 
Pearson Chi-Square 3.537a 1 .060   

Continuity Correctionb 3.108 1 .078   
Likelihood Ratio 3.545 1 .060   
Fisher's Exact Test    .078 .039 
Linear-by-Linear 

Association 
3.525 1 .060 

  

N of Valid Cases 300     
a. 0 cells (.0%) have المتوقع العدد  less than 5. The minimum المتوقع العدد  is 61.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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  :االستمارة

ــــــامــــعــــــــــــــــــــــــــة  دمــــــشـــــــــق جــــــــــــ
  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

ـــــم   االجتمــــــــاع علــــــــــــــــــم قســـــــ
  العليــــــا الدراســـات ماجســتيــــر

  
  االجتماع علم في الماجستير درجة لنيل ميدانية دراسة

  :بعنوان
  

  .الصـداقـة نحـو باتجـاهـاتهـم وعـالقتـه ،االجتمـاعيـةنترنت اإل لمواقـع الطـلبـة ارتيـاد
  

  :معلومات حول ملئ االستمارة
  .العلمي بالبحث المعنيين إال عليها يطلع ولن سرية، فيها واردة معلومة أي وستبقى ،فقط األكاديمي العلمي البحث لغاية االستمارة - 
  ].النجمة( * )  رمز وضع: لكترونيةاإل النسخة في. [المناسب الجواب قوسي بين) صح( إشارة بوضع اإلجابة يرجى - 
 .الدراسة نتائج في أهمية من له لما بمصداقية اإلجابة يرجى - 
 :التالية الكليات ومن بوكفيس  موقع في المسجلون دمشق جامعة طالب االستمارة هذه عن يجيب - 

 .الرياضيات المعلوماتية، الهندسة المدنية، الهندسة النفس، علم االجتماع، علم الحقوق،
 .منه المطلوبة األسئلة كل عن أجاب قد المبحوث أن من بالتأكد االستمارات جامع يقوم - 

  
 :التالية األسئلة عن اإلجابة الرجاء

ــــــــز                                              :               الشخصية ـة/  الطالبــ بيانات. 1                                                            السؤال رقم ـــــ  الرتمي
  (   )أنثى  (   )ذكر   اجلنـــس 1. 1
وأقل من  17أكثر من  الســـن 2. 1

20 (   ) 
وأقل من  20أكثر من 
23 (   ) 

  (   ) 26أكثر من  (   ) 26وأقل من  23أكثر من 

  (   ) فأكثر سنوات عشر منذ املدينة يف أقيم (   ) فأكثر سنوات عشر منذ الريف يف أقيم اإلقامة 3. 1
 (   )أقمت يف املدينة مؤخراً  (   )أقمت يف الريف مؤخراً  (   )أتنقل بني الريف واملدينة 

  (   )عملية  (   )نظرية  الدراسة 4. 1
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ــــــز                                                     :بوكفيس  على ـة/  الطالبــ حساب. 2                                                               السؤال رقم ـــــــ  الرتمي
  (   )ال   (   )نعم  ؟واضحال بامسك بوكفيس  على حسابك هل 1. 2
  (   )ال  (   ) نعم احلقيقية؟ معلوماتك يتضمن حسابك هل 2. 2
  (   )أنثى  (   )ذكر  احلساب؟ هذا يف جنسك هو ما 3. 2

   حسابك؟ إىل ـني/تضيفـ من 4. 2
 )عدة إجابات اختيارميكن (

  (   )      زمالئي(   )      أقاريب(   )      معاريف(   )      املقربون أصدقائي
 ...................آخرون(   )  التعيني على ال أشخاص(   )  العاديون أصدقائي

 

 على ال أشخاص ـني/تضيفـ كنتإذا   5. 2
  بإضافتهم؟ ـني/تقومـإذا فلم التعيني

 )عدة إجاباتاختيار ميكن (

  (   )   اإلغراء(   )    اإلعجاب(   )    اجلاذبية(   )    املشرتكة االهتمامات
                (   )      شريك عن البحث(   )     اجتماعية عالقات عن البحث(   )  للتسلية
  (   )     أعرفه ال أحداً  أضيف ال(   )     صداقة عن البحث

 ...........................................أخرى تذكر  

 

   ـني/ترتادإذا مل 6. 2
  بوك؟فيس 

عدة اختيار ميكن (
 )إجابات

  (   ) أقاريب مع للتواصل(   )     معاريف مع للتواصل(   )     أصدقائي مع للتواصل
  (   ) جدد أناس على للتعرف(   )      باهتمامايت معهم أشرتكأناس  على للتعرف
  (   ) زمالئي مع للتواصل(   )     الفراغ وقت لئمل(   )     املعرفية مهارايت لتنمية
  (   ) اجتماعي بريستيج يعترب ألنه(   )     عاطفية عالقة عن للبحث
 ............................................ أخرى أسباب(   )  جديدة صداقات على للحصول

 

  (   )ال  (   )نعم  السابق؟ حسابك غري بوكفيس  على آخر حساب لديك هل 7. 2

 ).3( األسئلة إىل االنتقال ويتم الالحقة األسئلة مل) ال( بـ اإلجابة كانتإذا  

  (   )ال   (   )نعم  الشخصي؟ بامسك احلساب هذا هل 8. 2
  (   )ال   (   )نعم  احلقيقية؟ معلوماتك يتضمن احلساب هذا هل 9. 2
  (   )أنثى  (   )ذكر  احلساب؟ هذا يف جنسك هو ما 10. 2
  (   )ال أدري  )(   وال واحد  (   )بعضهم  (   )كلهم  احلساب؟ هذا بأمر يعلم أصدقائك ِمن َمن 11. 2
  احلساب؟ هذا إىل ـني/تضيفـ من 12. 2

 )عدة إجابات اختيارميكن (
  (   ) أقاريب(   )    معاريف(   )     التعيني على ال أشخاص(   )     املقربون أصدقائي

 ..................................آخرون(   )  زمالئي (   )     أصدقائي العاديون 
 

 احلساب هذا إىل ـني/تضيفـ كنتإذا   13. 2
 ـني/تقومـذا افلم التعيني على ال أشخاص
  بإضافتهم؟

 )عدة إجابات اختيارميكن (

  (   ) اإلغراء(   )         اإلعجاب(   )           للتسلية(   )          اجلاذبية
  (   ) املشرتكة االهتمامات(   )                   اجتماعية عالقات عن البحث

  (   ) صداقة عن البحث(   )                     شريك عن البحث            
 ..................................  تذكر أخرى(   )     أعرفه ال أحداً  أضيف ال
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 بوكفيس  ـني/ترتادإذا مل 14. 2
   هذا؟ حبسابك

عدة  اختيارميكن (
 )إجابات

  (   ) الفراغ وقت لئمل(   )      املعرفية مهارايت لتنمية(   )    أصدقائي مع للتواصل
  (   ) أقاريب مع للتواصل(   )    جددأناس  على للتعرف(   )    معاريف مع للتواصل
  (   ) زمالئي مع للتواصل(   )    جديدة صداقات على للحصول

  (   ) عاطفية عالقة عن للبحث(    )    اجتماعي بريستيج يعترب ألنه
  (   ) التصرف حرية على للحصول(   )   باهتمامايت معهم أشرتكأناس  على للتعرف

 .....................................أسباب أخرى 

 

ـــــز                                                               :الصداقة نحو ـة/  الطالبــ آراء. 3                                                         السؤال رقم ـــــــ  الرتميـ
  :بوكفيس على  األصدقاءأسئلة تتعلق ب 1. 3

  :التالية لألسباب عادة بوكفيس  إىل أفضل إضافة أصدقائي 1. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق ألم يقدموا الراحة النفسية 1. 1. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق رغبًة يف االجتماع م 2. 1. 1. 3

  :بوكفيس  إىل ئيأصدقا يف إضافة التالية مورلأل أهتم ال 2. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق التواصل الفكري 1. 2. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق ملئ وقت الفراغ 2. 2. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق املصلحة املادية 3. 2. 1. 3

  :بوكفيس  إىل ئيأصدقاإضافة  يف ا يليمل أنا أهتم 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق   التقارب املكاين  1. 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق التالقي مدةطول  2. 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق الدين 3. 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق )اجلنس(النوع  4. 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق السن 5. 3. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق الدراسة املشرتكة 6. 3. 1. 3

  :بوكفيس  إىل ئيأصدقاإضافة  عند التالية العناصرأفضل   ال 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق   املصاحل التقاء  1. 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق األصدقاءجاذبية  2. 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اإلعجاب املتبادل 3. 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اهلوايات املشرتكة 4. 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق امليول املشرتكة 5. 4. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اخلربات املشرتكة 6. 4. 1. 3
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 بإضافتهم قمت لديك ـة/  مقربـ ـة/  صديقـ كم 5. 1. 3
 بوك؟فيس  إىل

  (   ) اثنان    (   )  واحد      (   )         واحد وال
 (   ) فأكثر أربعة          (   )  ثالثة    

 

 بإضافتهم قمت لديك ـة/  عاديـ ـة/  صديقـ كم 6. 1. 3
 بوك؟فيس  إىل

  (   )  10 إىل 5 من(   )        أقلأو  أربعة(   )           واحد وال
 (   ) 16أكثر من         (   )  15إىل  10من 

 

 بإضافتهم قمت لديك املعارف من ـة/  صديقـ كم 7. 1. 3
 ؟ املوقع إىل

  (   )  20 إىل 15 من(   )      15 من أقل(   )         واحد وال
 (   ) 26 من أكثر        (   )  25 إىل 21 من

 

 روابط أي بوكفيس  على بأصدقائك جتمعك هل 8. 1. 3
 فكرية؟

  (   ) ما حدٍ  إىل       (   ) ال              (   ) نعم      
       (   ) ال أدري  

 

 روابط أي بوكفيس  على بأصدقائك جتمعك هل 9. 1. 3
 ثقافية؟

  (   ) ما حدٍ  إىل       (   ) ال              (   ) نعم      
   (   ) ال أدري  

 

 خربات أي بوكفيس  على بأصدقائك جتمعك هل 10. 1. 3
 مشرتكة؟

  (   ) ما حدٍ  إىل       (   ) ال              (   ) نعم      
       (   ) ال أدري  

 

 أي بوكفيس  على بأصدقائك جتمعك هل 11. 1. 3
 مشرتكة؟ نشاطات

  (   ) ما حدٍ  إىل       (   ) ال              (   ) نعم      
       (   ) ال أدري  

 

 على تضيف الذي العامل هو الدين يعترب هل 12. 1. 3
 املوقع؟ إىل أصدقائك أساسه

  (   ) ما حدٍ  إىل       (   ) ال              (   ) نعم      
       (   ) ال أدري  

 

 تضيف الذي العامل هو الواحد اجلنس يعترب هل 13. 1. 3
 املوقع؟ إىل أصدقائك أساسه على

  (   ) ما حدٍ  إىل      (   ) ال              (   ) نعم     
       (   ) ال أدري  

 

  (   )  بعيدة مدة إىل تعود(   )   العمر متوسطة(   )    العمر قصرية بوك؟فيس  على صداقاتك معظم عمر هو ما 14. 1. 3

  :بواسطة بوكفيس  على أحاول احلفاظ على صداقايت 15. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق يئبناء الثقة مع أصدقا 1. 15. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق تقدمي الدعم النفسي 2. 15. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق حل اخلالفات 3. 15. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق التواصلاحلفاظ على  4. 15. 1. 3

  :بوكفيس  على صداقايت على احلفاظ يف التالية النقاط ال م 16. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق االلتقاءالرتكيز على نقاط  1. 16. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق يف العتاب االعتدال 2. 16. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اخلاصة املوضوعاتمناقشة  3. 16. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق وضع حدود للعالقة 4. 16. 1. 3

  : بوكفيس  على صداقايتإاء  مسببات من التالية العوامل أعترب 17. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق تغري االجتاهات 1. 17. 1. 3
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  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق تغري األفكار 2. 17. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اخللقي االحنالل 3. 17. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق إفشاء األسرار 4. 17. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق الكذب 5. 17. 1. 3

  :بوكفيس  على صداقايت التالية العواملتنهي  أن ميكن ال 18. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق النقد العلين 1. 18. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق سوء التفاهم املكتوب 2. 18. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق الدراسةإاء  3. 18. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق اإلقامةتغري مكان  4. 18. 1. 3
  (   ) أبداً  موافق غري(   )  موافق غري(   )  حمايد(   )  موافق(   )  بشدة موافق األنانية 5. 18. 1. 3

 يف استخداماً  ساليباأل أكثر هي ما 19. 1. 3
 بوك؟فيس  على صداقاتكإاء 

  (   )  املواجهة مع فجائيإاء                (   )  بالتدريج العالقةإاء 
  : .........أسلوب آخر يذكر(   )      بذلك الصديق إبالغ دون مباشرإاء 

.................................................... 

 

  
  ..             ..................................................................................................................... :أمور أخرى تود أن تضيفها. 4
........................................................................................................................  

  
  

  -شكراً لكم  -
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5. Students realism data similar in general theirs data on social Web sites, unlike chat 

rooms, regardless of phantom accounts. 

6. Directions students on social Web sites towards the motives of friendship, preserve 

ways, reasons for ending, style to some extent, and ending ways Similar with their 

traditional counterparts, as well as the objectivity and subjective friendship factors. 

7. There is a relationship between students attendance social Internet sites and their 

attitudes towards friendship. 

 

- End Summary - 
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A. Change directions. B. Change ideas. C. Divulging secrets. D. Lying. E. Public 

criticism. F. Misunderstandings written.  

Fourth: Friendship direction on Facebook to Coterie and cherish style, and most of the 

friendship is middle-aged in general..  

Fifth: The friendship ending  way on Facebook direction to confrontation and ending  

the relationship in general.  

Group III: Comparison of factors the emergence of friendship between reality and 

Facebook, where similar to:  

A. Spatial proximity. B. Meeting length. C. Shared study. D. Attractive friends. E. 

Mutual admiration. F. Shared hobbies. 

The study answers to the questions asked in the problematic: 

1. There is a difference between the concept of friendship on social networking sites and 

the concept of the traditional local friendship..  

2. The components and classifications of friendship and a friend on social networking 

sites, are the same components and classifications of traditional friendship and friendly. 

3. Communicate with friends, relatives, colleagues, and acquaintances, and the search 

for a romantic relationship, and get on Social Prestige, and spend leisure time, causes paying 

students to attendance social Internet sites. 

4. Students attendance to social Internet sites affected by variables Gender, Educational 

Specialization, place of residence and age. 
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After collecting the questionnaires have been discharged SPSS software for data 

processing; and use the Likert scale for attitudes..Then calculate the arithmetic average, and 

the relative weight, and analysis of percentages and frequency distributions, and the Chi-

Square Tests, T-Test Test and the average and standard deviation. 

The study's results are divided into groups:  

Group I: About attendance Damascus University students to Facebook, its a descriptive 

and analytical results: 

A. The Facebook is a way to dedicated realism relations, like friendship. 

B. The real personal account on Facebook is electronically counterpart. 

C. Be able to establish a relationship of friendship or long relationship on Facebook are 

1 out of every 6 users. 

D. Phantom accounts on Facebook is almost 1 out of every 3 accounts. 

Group II: About students' attitudes toward friendship on Facebook : 

First: Students direction to add friends to the site of desire:  

A. Meeting them. B. Fill leisure time. C. Material interest.  

Second: Students direction to maintain their friendships on Facebook to:  

A. Build trust with their friends. B. Resolve differences. C. Moderation in the 

admonition. D. Discuss especially issues.  

Third: Students direction to consider the following reasons for the termination of 

friendship:  



 - 250 - 

 

extracted the key points of the traditional friendship (direction, configuration, and 

patterns, behaviors, and motivations) that study wants to field compare with its counterpart 

on the Facebook site. 

The study put head assumptions about the existence of a relationship between students 

attendance social Internet sites and their attitudes towards friendship. 

The sub-assumptions are divided into: 

1. Assumptions regarding the reasons for students to attendance Facebook. 

2. Assumptions regarding their behavior on this site. 

3. Assumptions show students' attitudes towards: 

A. Motives of friendship. B. Objectivity and subjective components. C. Preserve ways. 

D. The reasons for ending .E. Style. F. Ending ways .. on Facebook, and compared 

between them and their traditional counterparts .. 

The study was descriptive analytical method, the method way's sample survey and 

comparison, and electronic questionnaire To send it through Facebook to the accounts 

respondents students' on the site, and the sample is intentionality random, and analysis unit 

college student registered in social sites. The selection of 6 random university specialties: 

 3 Theory: Law, sociology, psychology. 

 3 process: civil engineering, computer engineering, mathematics. 

Taking into account the similarity in the number of males and females in each discipline 

with 25 single. Where the sample size was 300 unit. 
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considered a social phenomenon by any standards. The study adopted the case of the 

first Siberian friendship that use the Internet to communicate with friends traditionalists; 

between the students of the Damascus University.  

The study reviews the history of Web sites social, and restrict the most important of 

these sites and it's found tion and mechanism of action and comparing them, and explain 

why the adoption of Facebook no one else of social networking sites, and expanding to talk 

about this site; provides a sociology analysis of the emergence of social networking sites and 

their evolution. 

And develop friendship within its sociological as a social relationship, according to the 

normal development as a social relationships as Livnger, and review and discuss the most 

important definitions of friendship and provide bottom-overview of the evolution of a 

relationship of friendship. And show the most important conditions that could be the cause 

of the emergence of this relationship and it's upgrade, and characteristics, and change, and 

devote all of the above and put it in the natural evolution of social relations according to 

Livnger, even up to its own definition of friendship.  

And then address the direction and after discussing his previous definitions, concludes its 

own definition as well. And address the factors and conditions and theories to be the 

direction, and its properties and components of cognitive, emotional and a tendency, types, 

and change intentional and unintentional and explanatory theories for this change .. And 

show the role of the Internet in the formation of attitudes towards friendship. And 
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Attendance of students on social websites and its relationship at attitudes 

toward friendship  

 

A field study for students of Damascus University  

 

- Study Summary: 

The study is about: Relationship dependent variable, which is: the direction of a sample 

of students from the University of Damascus towards the pattern of the traditional 

friendship that use the Internet to communicate; relation to the independent variable, 

which is: attendance these to the Facebook Web site .. 

Social networking sites are classified according to their services and features; and collected 

one recipe is a special file that contains the user's personal data; and allow others to 

communicate with the user and participatory interaction with him; nor is it devoid of 

overlap between the features of these sites .. The study adopted the Facebook site after 

inventory of these sites and compare them statistically, and populated, and widely used, so 

come to identify more importantly, a site Facebook ..The total number of its members 

billion users in late 2012, and a description of the Third Republic populous after China and 

India, and became his figures and statistics described as astronomical; when it became 

contend in its statistics in minutes because of the how large they .. He had been established 

by the American Marc Zakrberj at Harvard University on February 4, 2004, which is today 
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