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مستخمص:
استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية
لدى طبلب الجامعة  ،واستخدـ البحث المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة البحث ،وقد تـ اختيار
عينة عشوائية مف طبلب جامعة الفيوـ حجميا ( )314طالب وطالبة ،واستخدمت الباحثة
األستبانة األلكترونية كأداة لمبحث ،وتوصؿ البحث إلى أف لمصداقة االفتراضية العديد مف
األدوار االجتماعية والتعميمية والنفسية والسياسية ،حيث تسيـ بدور اجتماعي وتعمؿ عمى توسيع
دائرة التفاعبلت االجتماعية لدى الطبلب في الجامعة ،كما أف ليا دور نفسي يتمثؿ في التسمية
ار أخبلقية تتمثؿ في مساندة اآلخريف وتقديـ يد العوف ليـ ،
والترفيو لدى األفراد ،وأيضا أدو ا
باإلضافة إلى أدوارىا في العممية التعميمية ،وأدوارىا السياسية والثقافية أيضا المتمثمة في زيادة
الوعي السياسي واالفتصادي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ دور التربية إلكساب الطبلب
ثقافة االستخداـ األمثؿ لممجتمعات االفتراضية .
الكممات المفتاحية:
الدور التربوي  -الصداقة  -المجتمعات االفتراضية
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Abstract:
The current research aimed at identifying the educational role of
friendship in virtual communities among university students. The
researcher used the descriptive method as it suits the nature of the
research. A random sample of (413) students was selected from
Fayoum University. The study concluded that virtual friendship has
many social, educational, psychological and political roles, contributes to
a social role and expands the range of social interactions among
students, it also has a psychological role in the entertainment and
recreation of individuals, and also moral roles in supporting others and
helping them, In addition to its roles in the educational process, and its
political and cultural roles to increase political and economic awareness.
The research recommended the need to activate the role of education to
make students acquire the culture of optimal use of virtual communities.
key words:
Friendship - Virtual Communities
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مـقــدمة

يشيد العصر الحالي تغيرات شاممة وتطورات تكنولوجية في مجاؿ االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات حيث أصبحت تكنولوجيا االتصاؿ المفتاح األساسي لمتنمية والتقدـ في
المجتمع المعاصر ،وقد عمت النشاط اإلنساني بمختمؼ مجاالتو ،وأحدثت ثورة اتصالية كبيرة،
في مختمؼ أرجاء المعمورة ،محدثة تغيي ار كبي ار في طرائؽ االنساف لمعيش والتخاطب واكتساب
المعرفة ،وفي تنظيـ العمؿ واإلنتاج ،متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية،ومغيرة معطيات الزماف
والمكاف والمسافات ،وقد أدت أيضا ىذه التكنولوجيا إلى ترجمة آماؿ االنساف وتطمعاتو إلى واقع
معاش في الحياة االنسانية المعاصرة.
كما ساىمت تكنولوجيا االتصاؿ أيضا في تحوالت جوىرية عمى مستوى التواصؿ
االجتماعي في استحداث فضاء جديد ومجتمعات جديدة لتعزيز التواصؿ بيف األفراد بعد إزاحة
المسافات المكانية وتغييب اآلبعاد الزمنية وذوباف الحدود الجغرافية ضمف فضاء سايبري تجسده
الوسائط الجديدة بمختمؼ مواقعيا ،وكنتيجة لمتطورات المتعاقبة التي عززتيا شبكة اإلنترنت والتي
تحولت إلى أكبر وسيمة تتيح التواصؿ االجتماعي في العالـ ،وذلؾ لتميزىا بتمكيف مستخدمييا
مف تجاوز العبلقات ضمف النسؽ الواحد الذي يشكمو المجتمع إلى االنفتاح عمى الثقافات
والمجتمعات اآلخرى ( بوقموؼ ،)153 ،7112 ،وىذا يتـ ضمف وجود سياؽ مبلئـ يشكؿ
فضاءا عاما اجتماعيا جديد يعرؼ بالفضاء االفتراضي ،حيث ساىـ ىذا الفضاء االفتراضي في
تشكيؿ مجتمعات افتراضية تضمف آليا االندماج االفتراضي بيف المستخدميف ،وأدى بدوره إلى
تشكيؿ عبلقات اجتماعية تتـ عبر ىذه المجتمعات االفتراضية تختفي فييا عناصر الزماف
والمكاف والمسافات والحدود متجاوزة اإلطار الفيزيقي والمكاني لعبلقات الوجو بالوجو
( زايد )11 ،7114،واتخذت ىذه المجتمعات أشكاال متعددة منيا مواقع التواصؿ االجتماعي
وأشيرىا الفيس بوؾ وتويتر ،ومواقع مشاركة الفيديو ،والمدونات ،والمنتديات وغيرىا مف
األشكاؿ المختمفة.
وتتمثؿ العبلقات االجتماعية التي يقيميا األفراد مف خبلؿ ىذه المجتمعات االفتراضية
في عبلقات الصداقة؛ فاإلنساف اجتماعي بطبعو واليستطيع العيش بمفرده والرغبة في التواصؿ
مع الغير رغبة متأصمة ،حيث تنشأ بيف المستخدميف عبلقات صداقة يقيميا األفراد عبر ىذه
المجتمعات والتي أشيرىا مواقع التواصؿ االجتماعي متمثمة في الفيس بوؾ  ،Facebookحيث
أكدت العديد مف التقارير عمى أف الفيس بوؾ يعد مف أكثر المواقع استخداما وقد أشارت
إحصائية مستخدمي السوشياؿ ميديا لعاـ 7114ـ أف نسبة المستخدميف الفيس بوؾ تتزايد كؿ
عاـ لتصؿ إلى 7.171بميوف عالميا (إحصائية مستخدمي السوشياؿ ميديا لعاـ7114ـ) ،وبحكـ
ىذه الثورة التكنولوجية  ،أدى ذلؾ بدوره إلى تغيير أنماط العبلقات االجتماعية بشكؿ عاـ ،ومف
أنماط الصداقة بشكؿ خاص تحت تأثيره الذي وسع دائرة األصدقاء ،فأصبح لكؿ فرد مجموعتو
وأصدقائو عمى الفيسبوؾ أو تويتر أو غيرىا مف وسائؿ التواصؿ وسميت ىذه الصداقة بالصداقة
االفتراضية التي ليا محدداتيا وأشكاليا مما جعميا تتميز عف الصداقة التقميدية أو الواقعية،
وأصبح األفراد يستخدمونيا ألغراض متعددة .
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وتكمف أىمية عبلقات الصداقة االفتراضية مف كونيا تنشأ في فضاء افتراضي يتسـ
بنطاؽ أكثر اتساعا مف الحرية واالختيار ،عند مقارنتيا بالعبلقات التقميدية  ،حيث ال يوجد أي
أىمية لممكاف أو لمزماف  ،بؿ تتراجع أىمية الكثير مف العناصر المحددة لشبكة العبلقات
التقميدية  ،مثؿ النوع والسف والجنسية  ،فتمؾ المحددات تبدلت فعاليتيا ليحؿ محميا عناصر
أخرى مثؿ المغة وميارة استخداـ الحاسب اآللي والبرامج اإللكترونية الحديثة.
وحيث أف التربية عممية اجتماعية بمعنى أنيا ال تنشأ مف فراغ وانما يمزـ لحدوثيا أفرادا
اجتماعييف ،كما أنيا متغيرة تبعا لمتغير التي يط أر عمى المجتمع ومف ثـ فإف أي تغير مجتمعي
البد وأف يصاحبو تغيير تربوي وبالتالي فإف ليا دو ار في المجتمع سواء في المجتمع التقميدي أو
في المجتمع االفتراضي الذي ظير بفعؿ التطورات التكنولوجية ،ومف ىنا يأتي أىمية تناوؿ دور
التربية تجاه الصداقة االفتراضية  ،فالتربية ليا دور كبير في المجتمعات االفتراضية لتطوير
استراتيجيتيا وآلياتيا وأساليبيا في مواجية التغييرات االجتماعية والثقافية الناجمة عف دخوؿ أفراد
المجتمع وخاصة فئة الشباب وطبلب الجامعات في المجتمعات االفتراضية وانخراطيـ فيو
واقامة عبلقات صداقة ،حتى تمكف أفراد المجتمع مف حسف التكيؼ والتعامؿ مع تحدياتو ،مف
ىنا جاءت فكرة الدراسة والتي تسعى لمكشؼ عف الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات
االفتراضية لدى طبلب الجامعة وقد تـ اختيار فئة الطبلب تحديدا نظ ار ألنيـ أكثر فئة
استخداما لممجتمعات االفتراضية  ،كما أنيـ فئة مستيدفة مف االستخداـ مف قبؿ القائميف عمى
إنتاج ىذه التكنولوجيا وتصديرىا لممجتمعات العربية ومنيا المجتمع المصري.

الدراسات السابقة:

لقد أجريت العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع المجتمعات االفتراضية ولكف
وجدت الباحثة ندرة في الدراسات المرتبطة بموضوع الصداقة فدراسة ( ساري )7113 ،استيدفت
التعرؼ إلى تأثيرات االتصاؿ عبر اإلنترنت في العبلقات االجتماعية في المجتمع القطري،
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير لبلنترنت في نسؽ
التفاع ؿ االجتماعي بيف أفراد العينة وبيف أقاربيـ تتمثؿ في تراجع عدد الزيارات ألقاربيـ وقمة
األنشطة االجتماعية التي يقوموف بيا ،كما توصمت الدراسة إلى أف اإلنترنت لو القدرة عمى
توسيع العبلقات االجتماعية .
واستيدفت دراسة ) (Goulet& Purcell,2011التعرؼ إلى التأثير االجتماعي
الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في أمريكا ،واعتمدت عمى منيج المسح االجتماعي،
وتوصمت الدراسة إلى أف العبلقات االجتماعية في أمريكا أصبحت أكثر حميمية مما كانت عميو
مف قبؿ  ،وأف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ساعد بشكؿ كبير في إيجاد عبلقات وثيقة
بيف األفراد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما استيدفت دراسة ( الشماس )7117 ،الكشؼ عف خصائص الصداقة ودورىا في

حياة الشباب الجامعي ،وكيفية اختيار األصدقاء مف الجنس الواحد أو مف الجنسيف ،واستخدـ

الباحث المنيج الوصفي/التحميمي ،وأسفرت نتائج البحث أنو التوجد فروؽ جوىرية بيف) الشباب)
فمـ يستطيعوا إعطاء رأي حاسـ في مضموف الصداقة واختيار الصديؽ ؛ عمى الرغـ مف تعدد

بيئاتيـ االجتماعية ،بالنظر لطبيعة جامعة دمشؽ التي تضـ طمبة مف فئات المجتمع العربي
السوري كافة ،فمـ يظير أي تأثير داؿ لمتخصص الدراسي الجامعي في الصداقة عند
الشباب،كما لـ يظير تأثير واضح لمجنس في خصائص الصداقة ودورىا في حياة الشباب.

ودراسة ( نومار )7117 ،التي استيدفت الكشؼ عف أثر استخداـ مواقع الشبكات
االجتماعية في العبلقات االجتماعية  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتوصمت الدراسة
إلى أف المبحوثيف األكبر سنا يتعامموف بنوع مف الوعي عند استخداميـ لموقع الفيسبوؾ ،كما
أسفرت الدراسة أف استخداـ ىذا الموقع يؤثر في االتصاؿ الشخصي وجيا لوجو وفي تفاعؿ
المستخدميف مع أسرىـ وآقاربيـ وأصدقائيـ كما يؤدي االنسحاب الممحوظ لمفرد مف التفاعؿ
االجتماعي.
كما تناولت دراسة ( الضبع )7115 ،أىـ خصائص ومحددات تشكؿ العبلقات
االفتراضية التي يقيميما الشباب في المجتمع السعودي  ،واستخدمت الدراسة منيج المسح
االجتماعي ،وقد خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا :إف األقارب يمثموف الفئة الرئيسية
التي يتواصؿ معيا أفراد عينة الدراسة عبر العبلقات االفتراضية عمى اإلنترنت  ،إف النسبة
الغالبة مف أفراد عينة الدراسة أشارت إلى أنيا تتواصؿ فقط مع اإلناث عبر شبكة اإلنترنت  ،أما
عف الغرض مف إقامة العبلقات االفتراضية عبر اإلنترنت  ،فقد تمثمت في :قضاء وقت الفراغ،
واقامة عبلقات جديدة  ،وصمة الرحـ.
ودراسة ( العقبي ،وبركات)7111 ،أيضا التي تناولت نمط العبلقات االجتماعية في ظؿ

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي حيث استيدفت الكشؼ عف ماىية النمط التقميدي لمعبلقات

االجتماعية الحقيقية والنمط الجديد والمستحدث لمعبلقات االجتماعية االفتراضية

مف خبلؿ

استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتوصمت الدراسة إلى
أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي قد أثر عمى حياة األفراد عمى المستوى الشخصي

واالجتماعي ،كما أف ىذه المواقع أصبحت تشكؿ عالما افتراضيا يفتح المجاؿ عمى مصرعيو

لؤلفراد والمجتمعات بمختمؼ أنواعيا إلبداء أرائيـ ومواقفيـ في القضايا والموضوعات التي تيميـ

بحرية غير مسبوقة.
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كما تناولت دراسة ( )Alshare& Eneizan,2019أثر استخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي عمى العبلقات االجتماعية حيث استيدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات االجتماعية لدى طبلب الجامعة ،واستخدمت الدراسة منيج
المسح االجتماعي  ،وقد أظيرت النتائج أف أكثر مف نصؼ األشخاص البالغيف الذيف
يستخدموف مواقع مف بينيا فيسبوؾ ،يوتيوب ،قد اعترفوا بأنيـ يقضوف وقتا أطوؿ عمى شبكة
اإلنترنت مف ذلؾ الذي يقضونو مع أصدقائيـ الحقيقييف أو مع أفراد أسرىـ ،وأظيرت الدراسة
أنيـ يتحدثوف وقتا أقؿ خبلؿ الياتؼ وال يشاىدوف التمفاز كثي ار ويرسموا رسائؿ نصية عبر البريد
االلكتروني ،وقد بينت الدراسة أف شبكات التواصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت أدت إلى تغيير
أنماط حياتيـ.

تعميق عمى الدراسات السابقة:

 مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح تنامي تأثير تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى تشكيؿالعبلقات االجتماعية ،حيث سمطت بعض الدراسات الضوء عمى بعض الجوانب المتعمقة
بموضوع الدراسة والتي تتفؽ معيا الدراسة الحالية والتي منيا :تأثير االتصاؿ عبر اإلنترنت
في العبلقات االجتماعية حيث أف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ساعد بشكؿ كبير في
إيجاد عبلقات وثيقة بيف األفراد ،وأف األفراد الذيف يستخدموف مواقع مف بينيا فيسبوؾ،
يوتيوب ،قد اعترفوا بأنيـ يقضوف وقتا أطوؿ عمى شبكة اإلنترنت مف ذلؾ الذي يقضونو مع
أصدقائيـ الحقيقييف أو مع أفراد أسرىـ.
 تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع العبلقات االجتماعية بشكؿ عاـ ،أما الدراسة الحاليةأقتصرت عمى أحد أشكاؿ العبلقات االجتماعية أال وىي موضوع الصداقة فقط ،وىذا ما
تختمؼ عنو الدراسة الحالية تميزه ألف شبكة العبلقات االجتماعية واسعة .
 تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع الصداقة بتعمؽ والكشؼعف الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية وىذا ما لـ تتعرض لو الدراسات
السابقة.
 تميزت الدراسة الحالية عف معظـ الدراسات السابقة ،كونيا أصمت لمفيوـ الصداقةوالمجتمعات االفتراضية ودور التربية في المجتمعات االفتراضية إضافة إلى الجانب
الميداني لمدراسة التي تناولت الكشؼ عف أبعاد الدور التربوي لمصداقة عبر المجتمعات
االفتراضية
 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تصنيفيا لمدور التربوي ألبعاد اجتماعيةواقتصادية وأخبلقية وتعميمية.
 كما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المقارنة بيف الصداقة في المجتمعاتالواقعية واالفتراضية وىذا ايضا لـ تتعرض لو الدراسات السابقة ،كما أنو يميز الدراسة
الحالية .
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشكمة الدراسة:

انطبلقا مف الدراسات السابقة والتي أكدت تأثير تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى تشكيؿ
العبلقات االجتماعية  ،ىذا باإلضافة إلى أف اإلنترنت يعد مف أكثر مظاىر تكنولوجيا االتصاؿ
والتي أثبتت نجاحيا عمى نطاؽ واسع لمتواصؿ والتفاعؿ بيف األفراد لنقؿ خبراتيـ وىموميـ
ومشاكميـ مف خبلؿ إقامة عبلقات صداقة افتراضية تنتيي عند حدود الشاشة  ،فبدال مف
االتصاؿ وجيا لوجو وتعابير الوجو واإليماءات وغيرىا مف طرؽ االتصاؿ التي عرفتيا اإلنسانية
منذ آالؼ السنيف أصبح االتصاؿ الوسيطي عمى الخط ليتحوؿ الشخص إلى فرد افتراضي
يتفاعؿ ضمف مجتمع افتراضي وبدال مف عبلقة الصداقة الواقعية أصبحت الصداقة االفتراضية
أكثر ظيو ار في المجتمع التي قد تطغى عمى عبلقة الصداقة الواقعية وىذه الصداقة االفتراضية
ليا دور تربوي فالتربية اليمكف إغفاؿ دورىا حتى في المجتمعات االفتراضية كونيا عممية
اجتماعية ومف ىنا جاءت فكرتيا والتي تتبمور مشكمتيا في الكشؼ عف أبعاد الدور التربوي
لمصداقة في المجتمعات االفتراضية لدى طبلب الجامعة.

ومن ثم يمكن بمورة مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:
 -1ما الصداقة ،وخصائصيا ،النظريات المفسرة لمصداقة؟

 -7ما المجتمعات االفتراضية  ،وخصائصيا ،والنظريات المفسرة ليا ؟
 -4ما التأثيرات التربوية لممجتمعات االفتراضية عمى عبلقة الصداقة ،وعوامؿ االنضماـ ليا؟
 -3ما أبعاد الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية لدى طبلب جامعة الفيوـ؟
 -5ما التصور المقترح لتفعيؿ دور الصداقة في المجتمعات االفتراضية؟

أىمية الدراسة :

ترجع أىمية الدراسة لالعتبارات التالية:

 -1األىمية النظرية  :وتتمثل في
-

أىمية الصداقة نفسيا ،حيث تعد قيمة اجتماعية راقية ،تحدد عبلقة الفرد باآلخريف وتجعؿ
الفرد يشعر بذاتو  ،كما أنيا أحد منابع التعايش االجتماعي  ،وأحد روافد التنشئة
االجتماعية.

-

تعد أحد الدراسات النادرة التي تبحث في دراسة التغيرات الثقافية واالجتماعية التي طرأت
عمى مفيوـ الصداقة وتطورىا مف الشكؿ التقميدي إلى الشكؿ االفتراضي .

-

ترجع أىمية الدراسة أيضا ألىمية المجتمعات االفتراضية في تعميؽ قيـ
والتعاوف والتفاعؿ والمساندة وتنمية رأس الماؿ االجتماعي لدى مستخدمييا.

الصداقة

-

أىمية دور اإلنترنت في تشكيؿ عبلقات اجتماعية داخؿ المجتمعات االفتراضية .
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 -0األىمية التطبيقية  :وتتمثل في
 التوصؿ آلليات لتفعيؿ دور التربية لمتعامؿ الفعاؿ مع المجتمعات االفتراضية -وضع ضوابط أخبلقية لضبط التفاعبلت االجتماعية في المجتمعات االفتراضية .

أىداف الدراسة :

تستيدف الدراسة التعرف إلى األدوار التربوية لمصداقة في المجتمعات االفتراضية وذلك
من خالل
 -1التعرؼ إلى مفيوـ الصداقة وخصائصيا ،والنظريات المفسرة لمصداقة.
 -7التعرؼ إلى المجتمعات االفتراضية وخصائصيا والنظريات المفسرة ليا.
 -4دراسة وتحميؿ التأثيرات التربوية لمصداقة في المجتمعات االفتراضية .

 -3التعرؼ إلى أبعاد دور التربية اتجاه الصداقة في المجتمعات االفتراضية لدى طبلب
جامعة الفيوـ.
 -5وضع تصور مقترح لتفعيؿ دور الصداقة لدى طبلب الجامعة في المجتمعات االفتراضية.

منيج الدراسة وأدواتيا:

تسعى ىذه الدراسة إلى جمع معمومات حوؿ مستخدمي المجتمعات االفتراضية فيما
يتعمؽ بعبلقة الصداقة ونمطيا في ىذه المجتمعات ،ومف ثـ فإنيا تندرج ضمف البحوث الوصفية
التي تيتـ بشرح وتوضيح األحداث والمواقؼ المختمفة المعبرة عف ظاىرة أو مجموعة ظواىر
ميمة ومحاولة تحميؿ الواقع الذي تدور حولو تمؾ األحداث مف تحميؿ و تفسير األسباب
الظاىرية لتمؾ األحداث ،بقصد الوصوؿ إلى استنتاجات منطقية مفيدة ،تسيـ في إزالة المعوقات
أو الغموض الذي يكتنؼ بعض الظواىر ،مف أجؿ تطوير الواقع واستحداث أفكار ومعمومات
ونماذج سموؾ جديدة ( الطائي& أبوبؾ.)45 ،7112 ،
ومف ثـ يعد المنيج الوصفي ىو المنيج المناسب لطبيعة البحث لدراسة ووصؼ عبلقة
الصداقة في كؿ مف المجتمعات الواقعية واالفتراضية .
وتستخدـ الدراسة أيضا االستبانة االلكترونية كأداة لمبحث لموقوؼ عمى آراء الطبلب
بشأف التعرؼ إلى الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية لدييـ ،حيث تـ بث
األستبانة في الجروبات التعميمية لمطمبة عمى مواقع كمياتيـ.

مصطمحات الدراسة :

تتمثل مصطمحات الدراسة فيما يمي:

الدور:

يعرؼ الدور بأنو " مجموعة مف األنماط السموكية التي يتخذىا الفرد أو المؤسسة تجاه
موقؼ ما وفؽ إطار نسؽ اجتماعي محدد"( البدري)114 ،7117 ،

966

اجمللد  - 63العدد الثانى  -فرباٌر 0202م

الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارتبط مفيوـ الدور وتعريفاتو بالمدرسة الوظيفية األمريكية والتي قسمت الدور إلى الدور
المتوقع والدور الممارس والدور المستقبمي ،فالدور المتوقع يتمثؿ في الوظائؼ والمياـ التي يتوقع
المجتمع مف المؤسسة أف تقوـ بيا ،أما الدور الممارس فيو السموؾ الظاىر الذي يمارسو الفرد
أثناء أدائو لمينتو أي الواقع بالفعؿ ،والدور المستقبمي فيتمثؿ في مجموعة المواصفات والتي
ترسـ لممؤسسات أدوارىا المستقبمية ( خميس.)13 ،7114 ،
ومف ثـ يمكف تعريؼ الدور التربوي اجرائيا بأنو مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التي
تقوـ بيا التربية في المجتمعات االفتراضية بيدؼ التأثير في سموؾ الطبلب بحيث تكوف
صداقاتيـ في ىذه المجتمعات أكثر إيجابية  ،والدور المقصود بو في الدراسة ىو الدور
الممارس أي الواقع فعميا ،وأقتصرت الباحثة في تناوليا لمدور عمى معرفة أبعاد الدور التربوي
لمصداقة االفتراضية .

الصداقة:

تعرؼ الصداقة لغة مف الصدؽ حيث جاء في لساف العرب البف منظور  :الصداقة مف
الصدؽ والصدؽ نقيض الكذب وبيذا تكوف الصداقة ىي صدؽ النصيحة واإلخاء ،والصديؽ ىو
المصادؽ لؾ والجمع أصدقاء( ابف منظور)1443،154 ،
كما تعرؼ اصطبلحا بأنيا عبلقة بيف شخصيف أو أكثر تجمع بينيـ مشاعر متبادلة
وتسودىا قيـ معينة كالثقة والحب والمساعدة والتعاوف المتبادؿ والقبوؿ والدعـ فيما بينيـ
( )Maroney,2005,1
ومف ثـ يمكف تعريؼ الصداقة إجرائيا بأنيا عبلقة بيف فرديف أو أكثر يسودىا التفاعؿ
االجتماعي اإليجابي وتتضمف المحافظة عمى األسرار ومساعدة كؿ فرد لؤلخر بطريقة تبادلية،
وتعبر عف التشابو والتماثؿ في القيـ فيما بينيما ،وتستند إلى قيـ الحب واالحتراـ المتبادؿ،
والمقصود ىنا في الدراسة الصداقة بيف طبلب الجامعة عبر المجتمعات االفتراضية

المجتمعات االفتراضية :

تعرؼ المجتمعات االفتراضية بأنيا "مجموعة مف األشخاص يتفاعموف في اإلنترنت مثؿ
غرؼ الدردشة ويتبادلوف االىتماـ"( ) ,2009, 300, Marcel
كما تعرؼ المجتمعات االفتراضية عمى شبكة اإلنترنت عمى أنيا مستوى عاؿ مف االنصيار
االجتماعي في الوسط الرقمي ،يجسد فضاء رقميا إلكترونيا يستوعب في مساراتو المتشابكة
عددا ال متناىيا مف األفكار اإلنسانية ،يتناقميا ،ويوزعيا ويخزنيا(رحومة.)417 ،7115 ،
ويمكف تعريفيا إجرائيا بأنيا تجمعات المكانية بمعنى أال يوجد العضائيا تجمعا مكانيا
حيث تنتشر عمى شبكة اإلنترنت كما أف ألعضائيا اىتمامات مشتركة ويمكف ألي عضو أف
يدخؿ في مناقشات مع فرد واحد أو أكثر وأف يشارؾ في أكثر مف جماعة عمى حسب
ميولو واىتماماتو.
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حدود الدراسة :
تتمثل حدود الدراسة فيما يمي:
الحدود الموضوعية :يقتصر البحث عمى تناوؿ موضوع الصداقة بيف المجتمعات االفتراضية ،
وقد تـ تحديد الفيس البوؾ كأحد أشكاؿ المجتمعات االفتراضية المعبرة عف وسائؿ التواصؿ
اال جتماعي نظ ار ألنو أكثر شيوعا واستخداما بيف األفراد كما أنو أحد صور وسائؿ التواصؿ
االجتماعي التي يقوـ األفراد بعمؿ صداقة فيو.
الحدود الجغرافية :تقتصر الدراسة عمى عينة مف طبلب جامعة الفيوـ لتطبيؽ الدراسة الميدانية
وتتمثؿ العينة في طبلب مف الكميات النظرية المتمثمة في كميتي ( التربية – اآلداب ) وطبلب
مف الكميات العممية المتمثمة في كميتي ( الزراعة – العموـ )  ،وقد تـ اختيار جامعة الفيوـ نظ ار
ألنيا محؿ عمؿ الباحثة ،كـ تـ اختيار فئة طبلب الجامعة نظ ار ألنيـ أكثر فئة استخداما
لممجتمعات االفتراضية  .الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفترة مف
 7114/11/1حتى 7114/11/13

خطوات السير في الدراسة :

تسير الدراسة وفقا لمخطوات التالية :
 -1المحور األول :ويتناوؿ مفيوـ الصداقة وخصائصيا والنظريات المفسرة ليا.
 -7المحور الثاني  :ويشمؿ مفيوـ المجتمعات االفتراضية والنظريات المفسرة ليا .
 -4المحور الثالث :ويتضمف دراسة وتحميؿ التأثيرات التربوية لممجتمعات االفتراضية عمى
الصداقة ،وعوامؿ االنضماـ لمصداقة في المجتمعات االفتراضية .
 -3المحور الرابع :ويتناوؿ الدراسة الميدانية لدراسة دور التربية تجاه الصداقة في المجتمعات
االفتراضية .
 -5المحور الخامس :ويشمؿ التصور المقترح لتفعيؿ دور الصداقة لدى طبلب الجامعة في
المجتمعات االفتراضية.

المحور األول :الصداقة :مفيوميا ،خصائصيا ،النظريات المفسرة ليا

يحظى مفيوـ الصداقة باىتماـ واسع المدى التنحصر حدوده في إطار الدراسات
النفسية واالجتماعية فقط بؿ أتسع مجالو ليتضمف مجاالت الحياة االنسانية مف فمسفة وآداب،
واالىتماـ بالصداقة ليس وليد الحياة المعاصرة بؿ أف االىتماـ بيا ظير منذ القدـ نظ ار لممكانة
الرفيعة التي شغمتيا الصداقة لكونيا قيمة إنسانية عظيمة ولكونيا جس ار يمر عبره اآلخروف في
عبلقاتيـ اليومية وينشئوف أدؽ الجماليات مف خبلؿ التواصؿ النفسي والفكري واألخبلقي
والروحي لمشوار حياتي طويؿ ،والصداقة في األصؿ فطرية بيف الناس فاإلنساف اجتماعي
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بطبعو ،والمجتمع ال يستطيع العيش إال بوجود جسر المحبة ،والتفاىـ مع اآلخريف؛ ليذا توفرت
في األدبيات المختمفة حقائؽ كثيرة عف الصداقة  ،وفيما يمي تتناوؿ الدراسة مفيوـ الصداقة مف
أكثر مف جانب كما يمي

أ -الصداقة من منظور فمسفي:

أف التدبر والتأمؿ في معنى الصداقة يستمزـ العودة إلى الفمسفة حيث كبار الفبلسفة
الذيف لـ يكتفوا بالبحث في مصادرىا وأصميا ،بؿ مارسوىا واختبروىا كخبرة حقيقية فمف قبؿ
"أرسطو" ظير "فيثاغورس" ومدرستو الشييرة وظير أيضا "إمبادقميس وىيرقميس" ،وكانوا ىؤالء
الفبلسفة يؤمنوف أف الصداقة تحكـ الكوف وتعمؿ عمى تماسكو ووحدتو وتتضح الصداقة في
انسجاـ الكوف وترابط ظواىره ( أبو سريع.)4 ،1444 ،
فقد أكد "ديمقريطس" ( 411 -321ؽ.ـ) أىمية التعاوف بيف االصدقاء وأف يمنح
االنساف أخاه الماؿ والعمـ والنصيحة إذا كاف محتاجا حيث قاؿ" مف أعطى أخاه الماؿ فقد
أعطاه خزائنو ومف أعطاه عممو ونصيحتو فقد وىب لو نفسو" ( طاىر ،)411 ،7113 ،كما أكد
"سقراط " (444-314ؽ.ـ) عمى أىمية الصداقة مؤكدا دور الصديؽ في نصيحة صديقو ومف
ضمف ما نقؿ عنو أنو ينبغي عمى الصديؽ في نصيحة صديقو حيث نقؿ عنو" إني ألكثر
التعجب ممف يعمـ أوالده أخبار المموؾ ووقائع بعضيـ ببعض وذكر الحروب والضغائف ومف
انتقـ أو وثب عمى صاحبو وال يخطر بباليـ أمر المودة وأحاديث األلفة وما يحصؿ مف
الخيرات العامة لجميع الناس بالمحبة واألنس وأنو اليستطيع أحد مف الناس أف يعيش بغير
المودة واف مالت إليو الدنيا بجميع رغائبيا" ( المشيدي)145 ،7111 ،
ومف ثـ أكد "سقراط" عمى أىمية المودة ونبذ الحرب والعنؼ وضرورة النصيحة حيث
إذا وعظ االنساف بشكؿ فيو صبلحو فينبغي أف يتشكؿ بشكؿ المريض لمطبيب ،وأف نصيحة
الصديؽ لصديقو أنما يدلؾ عمى عيوبؾ وينفييا عنؾ .
وىكذا يتضح تأكيد كؿ مف "ديمقريطس وسقراط" عمى اإلخاء والمودة وأف الصديؽ مرآة
لصديقو يكشؼ لو عف عيوبو ويحاوؿ أف يوصمو إلى بر األماف متخذا النصيحة والموعظة
وسيمة لذلؾ.
وشغمت مسألة الصداقة أيضا فكر تمميذ "سقراط" الفيمسوؼ الكبير "أفبلطوف"
( 432-372ؽ.ـ) الذي وضع لمصداقة محاور كاممة سماىا" ليزيس" حيث وضح فييا أف
الرجؿ إذا كاف عاقبل أو حكيما فإف كؿ الناس سيكونوف أصدقائو ومقربيف لو ألنو سيكوف انساف
مفيد ،أما إف لـ يكف ك ذلؾ فإنو ال أحد سيكوف صديقو حتى أقاربو وأىمو وأمو وأبوه وأكد عمى أف
المؤذي أو المسئ اليستحؽ الصداقة ألف الصداقة الحقو ىي التي تتـ بيف الجيديف المفيديف
لبعضيـ ( طاىر))411-411( ،7113 ،
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ووضح أيضا أف الصداقة عبلقة محبة متبادلة بيف األنا والغير أي بيف الفرد وغيره،
والمبدأ األساسي في ىذه العبلقة أف اإلنساف يعيش في حالة وجودية وسط بيف الخير وىو
الكماؿ المطمؽ ،والشر وىو النقص المطمؽ ،وما داـ اإلنساف لديو صفات الخير في غير حاجة
إلى الغير ألنو يكتفي بنفسو وشخصو ،ومف يتصؼ بالشر ال يحب اكتساب أي نوع مف الكماؿ،
فإف مف يعيش في حالة الوسط ىو نفسو الذي يبحث عف الخير لدى غيره مف خبلؿ إنشاء
عبلقة صداقة معيـ( أكاديمية الحرار.)7114 ،
وتطرؽ "أفبلطوف" لبعض األفكار التي تتعمؽ بالصداقة والمتمثمة في أف ما
يقع بيف االصحاب واألقارب مف مشادات وصراعات اليسمى حربا بؿ ىو نزاعا ألف
األصحاب البد ليـ مف أف يتصافوا ويتصالحوا بروح االخاء وال يحؽ استبعاد بعضيـ البعض
( طاىر.)411 ،7113 ،
وأىتـ بالصداقة أيضا المعمـ األوؿ مؤسس عمـ المنطؽ "أرسطو طاليس" حيث بيف في
كتابو " عمـ األخبلؽ إلى نيقوماخوس" أف الصداقة حد وسط بيف خمقيف ،فالصديؽ ىو الشخص
الذي يعرؼ كيؼ يكوف مقبوال مف اآلخريف كما ينبغي ،أما الشخص الذي يبالغ حتى يكوف مقبوال
لدى الجميع إلى الدرجة التي تجعمو اليعارض في أي شئ حتى اليسئ إلى اآلخريف فيو
الشخص المساير ،وذلؾ إذا كاف يفعؿ ذلؾ بدوف سعي إلى منفعة شخصية وانما لحبو وشغفو
لئلرضاء ،أما إف كاف ييدؼ مف مسايرتو إلى مصمحة شخصية فيو المتممؽ وعمى العكس
يصؼ أرسطو الشخص الذي الييتـ بالقبوؿ مف جانب اآلخريف بأنو الشخص الشرس والمشاغب
والصعب في المعيشة( طاليس.)741 ،1473 ،
وىكذا يتضح أنحياز أرسطو إلى الوضع الوسط حيث يوضح ىذا الوضع مفيوـ
الصداقة فاألفراد أكثر استعدادا لقبوؿ الشخص الذي ينتمي إلى ىذا الوضع كصديؽ إذا جمع
إلى رغبتو في التقبؿ والشعور بالميؿ نحو اآلخريف ،كما أف الرغبة في التقبؿ واكتساب قبوؿ
اآلخريف ليست مردافة لمصداقة ،حيث أف بعض األفراد يرغبوف في أف يكونوا مقبوليف ولكف دوف
أف يشعروا بأي عاطفة فيـ يفعموا ما يجب وما ينبغي أف يفعموه مع مف يعرفونيـ ومع ما
اليعرفونيـ ليس حبا أو بغضا ولكف لحرصيـ عمى إرضاء األخريف .

ومن ثم قسم أرسطو الصداقة إلى ثالثة أقسام وىي( متياس:)99 ،0217 ،

 الصداقة المبنية عمى أساس المنفعة :يتـ تحديد قيمتيا في نظر األفراد بمقدار ما يستطيعالفرد أف يحصؿ مقابؿ ما يعطي لغيره.
 الصداقة مف أجؿ المتعة :يتـ تحديد قيمتيا بدرجة الشعور بالسعادة والبيجة واأللفة عندالحديث مع شخص آخر.
 الصداقة مف أجؿ الفضيمة :ىي الصداقة التي تنشأ بيف أفراد المجتمع الطيبيف الذي يحبوفبعضيـ البعض ألنيـ طيبوف.
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ويؤكد أرسطو في كتابو " عمـ األخبلؽ إلى نيقوماخوس" " :بحيث نكوف مستعديف إلى أف
نسميو صديقا حقا ،إذا جمع إلى معروفو شعو ار بالميؿ لنا ،ولكنو يخالؼ الصداقة في أف قمب
ذلؾ اإلنساف اليشعر بعاطفة  ،وأنو ليس مرتبطا جدا االرتباط بأولئؾ الذيف يمتقي بيـ ألنو ليس
لحب وال لبغض يصطنع األشياء كما ينبغي ،بؿ ألنو ىكذا خمؽ ،ذلؾ حقا إال أنو يمزـ دائما ىذا
الخمؽ عينو مع مف اليعرفيـ ومع مف يعرفيـ"( طاليس)31 ،1473 ،
ويؤكد أرسطو أيضا عمى أف الصداقة المبنية عمى المذة أو المنفعة أكثر شيوعا مف
الصداقة الحقيقية ألف الصداقة الحقيقية نادرة ،ألف الناس الصالحيف بالمعنى الصحيح نادروف
–فالصداقة الحقيقية تقتضي شخصية تتميز بالعدالة والشفقة والكرـ والشجاعة والصدؽ والشرؼ
والعفة والحكمة العممية( أبو سريع ،)15 ،1444 ،وىذه الصفات تعد أساسية وضرورية لممارسة
الصداقة ،ويتضمف ىذا المفيوـ أيضا نظاما تربويا وثقافة تساعد عمى نمو الشخصية.
ومف ثـ وعمى الرغـ مف واقعية أرسطو في تحديده لماىية الصداقة إال أنو يؤخذ عميو
ربطو بيف الصداقة ومبدأ الوسط الذي ىو جوىر الفضائؿ عنده ،فالوسط عند أرسطو وجيت لو
سياـ النقد حيث أف كثير مف الفضائؿ اليمكف تحديدىا بحدود مبدأ الوسط الذي تبناه أرسطو
فبعض الفضائؿ يكوف أقرب إلى اإلفراط ،وبعضيا يكوف أقرب إلى التفريط فالشجاعة مثبل أقرب
إلى التيور منيا إلى الجبف والعفة أقرب إلى جمود الشيوة منيا إلى اشتغاليا( أبو رياف،1447 ،
 ،)774كما أف مبدأ الوسط يصعب تحديده فالوسط يتغير مف شخص ألخر كما أف الوسط ليس
خط مرسوـ أقيسو لمعرفة وسطو وال يوجد قاعدة واحدة أو معيار يتـ القياس عمى أساسو.
نستنتج مما سبؽ أنو ال يمكف إنشاء صداقة بيف الشبيو وشبييو وال بيف النقيض ونقيضو،
بؿ يمكف خمؽ عبلقة صداقة بيف شخصيف مختمفيف لكنيما ليسا متناقضيف بؿ متكامميف ،وىكذا
استطاع أرسطو ترسيخ فكرة أساسية؛ وىي :إف أساس الصداقة في الحياة ىو التكامؿ.
ولف تغفؿ الفمسفة االسبلمية عف موضوع الصداقة بؿ ناؿ اىتماما كبي ار مف جانب الفبلسفة
المسمميف فقد تناوؿ أبى حامد الغزالي موضوع الصداقة حيث يرى أنيا المجالسة والمجاورة،
والتي ال تكوف إال مع المحبوب ،أما غير المحبوب فيتـ البعد عنو وعدـ مخالطتو،
ويربط الغزالي الصحبة أو األخوة بحسف الخمؽ فمف مقوالتو " حسف الخمؽ يوجب التحاب
والتآلؼ والتوافؽ ،وسوء الخمؽ يثمر التباغض والتحاسد والتدابر" ،ثـ يقسـ الصحبة إلى قسميف
(زىير:)114 ،7114 ،
 القسم األول :ما يقع باالتفاؽ ،كالصحبة بسبب الجوار ،أو االجتماع في المدرسة أوالسوؽ وغيرىا.
 -القسم الثاني :ما ينشأ اختيا ار وىو الذي عميو الثواب إذ الثواب إال عمى األفعاؿ االختيارية.
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وقسم المحبوب بدوره إلى أربعة أقسام ( الوزير:)88 ،0218 ،
 القسم األول :وىو أف نحب ونصاحب اإلنساف لذاتو ،أي نستمتع برؤيتو ومعرفتو ومشاىدةأخبلقو الستحساننا لو حيث " كؿ جميؿ لذيذ في حؽ مف أدرؾ جمالو وكؿ لذيذ محبوب
والمذة تتبع االستحساف واالستسحساف يتبع المناسبة والمبلءمة والموافقة بيف الطباع ".
 القسم الثاني :أف يحب شخص ويصاحب ليناؿ مف ذاتو غير ذاتو ،حيث يكوف وسيمة إلىمحبوب غيره ،والوسيمة إلى المحبوب محبوبة ومثاؿ ذلؾ حب الذىب والفضة فبل غرض
فييما حيث اليطعما ولكنيما وسيمة إلى المحبوب والمقصود وىو الماؿ بمعنى أف مف خبلؿ
الذىب يتوصؿ الفرد إلى الماؿ
 القسم الثالث  :أف يحب ويصاحبفي الدنيا بؿ راجعا إلى ما ينالو في
إلى تحصيؿ العمـ وتحسيف العمؿ
وأصحاب ىذا القسـ عند الغزالي مف
-

ال لذاتو بؿ لغيره ،وذلؾ الغير ليس راجعا إلى ما ينالو
اآلخرة  ،فمف يحب أستاذه وشيخو يتوصؿ مف خبلليما
والغرض مف العمـ والعمؿ الفوز باألخرة وارضاء اهلل
المحبيف في اهلل .

القسم الرابع :أف يحب ويصاحب شخص هلل وفي اهلل ليس ليناؿ منو عمـ أو عمؿ أو
يتوسؿ بو إلى أمر وراء ذاتو وانما إلرضاء اهلل ،وىو أعمى الدرجات وىو أدقيا وأغمضيا.

ويرى الغزالي أنو اليصمح لمصحبة كؿ إنساف ،ولذلؾ فبلبد مف توفر مجموعة مف الخصاؿ
والصفات في الفرد الذي يتـ اختياره صحبتو وصداقتو ،وتحدد ىذه الخصاؿ والصفات بحسب
األغراض والفوائد المطموبة مف الصحبة أو الغرض مف الصحبة ،وىي أغراض وفوائد دينية
ودنيوية ،وتتمثؿ الدنيوية في االنتفاع بالماؿ أو الجاه أو مجرد المجاورة لممشاىدة ،أما الدينية
فتتمثؿ في االستفادة مف العمـ والعمؿ واالستفادة مف الجاه تحصنا بو عف إيذاء مف يشوش القمب
ويمنع عف العبادة ( زىير)114 ،7114 ،
وىكذا يتضح أف الغزالي تناوؿ الصداقة بمعني الصحبة ،كما أكد عمى أف الفرد يقوـ
بالصداقة أو الصحبة مف أجؿ مجموعة مف األغراض كبل حسب شخصيتو ،وشابو الغزالي
أفبلطف في آرائو عف الصداقة.
كما تناوؿ محمد بف مسكويو أيضا موضوع الصداقة ففي كتابو" تيذيب األخبلؽ
وتطيير االعراؽ" صنؼ الصداقة إلى ثبلثة ضروب ،األوؿ وىي صداقة المذة وىي الذي تنعقد
سريعا وتنحؿ سريعا ،وىي أكثر شيوعا بيف الفتياف ،والثاني وىي صداقة المنفعة وىي التي تنعقد
بطيئا وتنحؿ سريعا بانتياء المصمحة وىي صداقة كبار السف ،و الثالث وىي صداقة الفضيمة
وىي التي تنعقد سريعو وتنحؿ بطيئا ،وىي صداقة االخيار( ابف مسكويو،)14 ،1442 ،
ويتضح أف رأي مسكويو يستند إلى رأي أرسطو حيث نفس التصنيؼ الذي وضعو مسكويو ذكره
أرسطو مف قبؿ.
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مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف مف أىـ شروط الصداقة التي ينبغي توافرىا الجانب
االخبلقى حيث أكدت العديد مف األدياف والفمسفات إلى ضرورة توافر الشرط االخبلقى لمصداقة
 ،ممثبل في ضرورة اختيار الشخص الممتزـ أخبلقيا ليكوف صديقا  ،ومرجع ذلؾ أف الصداقة
ىي ذاتيا قيمو أخبلقيو  ،وذات أثر فاعؿ عمى السموؾ االخبلقى ألطرافيا  ،ويمكف إضافو سبب
آخر ىو أف السموؾ االخبلقى (اإليجابي أو السمبي ) ،يتصؼ بالكمية والشموؿ  ،مف جية أف
صاحبو يمتزـ بو تجاه الجميع ( فاألصؿ في الشخص الذي يصدؽ أنو يصدؽ مع الجميع
واألصؿ في الشخص الذي يكذب انو يكذب عمى الجميع وىكذا )  ،وبالتالي فإف أى استثناء
يقوـ بو صاحبو فإنو يظؿ استثناء يفتقد لضماف كونو حقيقي أو مستمر.

ب -الصداقة من منظور عمم النفس:

تعرؼ الصداقة وفقا لمجانب النفسي بأنيا " عبلقة بيف شخصيف أو أكثر تتسـ بالجاذبية
المصحوبة بمشاعر وجدانية تخمو عامة مف الرغبة الجنسية" ( ) English, 1983,

وعرفت الصداقة أيضا بأنيا عبلقة اجتماعية وثيقة ودائمة تقوـ عمى التماثؿ والتشابو
لبلتجاىات بصفة خاصة ،وتحمؿ دالالت ذات أىمية كبيرة ترتبط بتوافؽ الفرد واستقرار الجماعة
( الشماس.)14 ،7117 ،
ويشير تعريؼ آخر بأف الصداقة عبلقة اجتماعية تتسـ بثبلث خصائص تتمثؿ األولى في
االعتمادية المتبادلة ،والتي تظير مف خبلؿ تأثير كؿ طرؼ في مشاعر ومعتقدات وسموؾ
الطرؼ اآلخر؛ وتتمثؿ الثانية في االىتمامات المتبادلة واألنشطة التي يشتركوف فييا؛ وتتمثؿ
الثالثة في قدرة كؿ طرؼ مف أطراؼ العبلقة عمى استثارة انفعاالت قوية في الطرؼ اآلخر وىي
خاصية مترتبة عمى االعتمادية المتبادلة بيف االصدقاء وىذه االستثارة ترتبط بجانبيف جانب
المشاعر االيجابية السارة وجانب المشاعر السمبية غير السارة ( أبو سريع.)73 ،1444 ،

ومن خالل العرض السابق لمفيوم الصداقة سواء من الجانب الفمسفي وجانب عمم النفس
يمكن استخالص ما يمي:


الصداقة مفيوـ بعدى وليس قبمي  :فصفو ( صديؽ) ال يمكف أف تطمؽ عمى شخص  ،إال
بعد التحقؽ مف وقوفو مع صديقو في المحف والشدائد وليس قبؿ ذلؾ.



الصداقة مفيوـ كيفي وليس كمي:الصداقة مفيوـ كيفي(بمعنى أنو يقاس بمدى وقوؼ
الصديؽ مع صديقو في المحف والشدائد)،وليس مفيوـ كمي(أى ال يقاس بطوؿ مدة الصداقة).



الصداقة مفيوـ نادر :حيث أف الصداقة الحقيقية نادرة ،خاصة في ظؿ الوقت الحالي حيث
ظيرت الصداقة لممصمحة ولفترة زمنية معينة.

ج -خصائص الصداقة:

حيث أ ف الصداقة قائمة عمى عبلقة فعمية ،متبادلة بيف شخصيف أو أكثر ،فتوجد مجموعة
مف الخصائص التي تتسـ بيا الصداقة الحقيقية ،لتحقؽ التكامؿ بيف الشخص وأصدقائو .ويمكف
إجماؿ ىذه الخصائص بما يمي:
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 -1المناقشة والحوار :تختمف الصداقة عن غيرىا مف العبلقات األخرى ،كالزمالة والمعرفة
والصحبة ،حيث تتيح لؤلصدقاء أف يناقشوا كؿ أمور حياتيـ بما يعود عمييـ بالفائدة ،كما
في ضروب متنوعة مف األنشطة واالىتمامات ،وذلؾ عمى عكس العبلقات السطحية التي
تتركز في أغمب األحواؿ ،حوؿ موضوع محدد أو نشاط معيف( الشماس.)14 ،7117 ،
ومف ثـ تتيح الصداقة فرصة المناقشة والحوار كما تسمح لكؿ فرد أف يسقط ويعبر عما
بداخمو أثناء الحوار وأف يتحقؽ مف صدؽ أفكاره .
 -7االعتماد المتبادل :ويتمثؿ فيما يقوـ بو كؿ طرؼ مف أطراؼ الصداقة مف تأثير في مشاعر
الطرؼ اآلخر ومعتقداتو وسموكو ،ففي الصداقة يكوف كؿ طرؼ قاد ار عمى استثارة انفعاالت
قوية لدى الطرؼ اآلخر واالفصاح عما بالداخؿ ،وىو أمر يرتبط بخاصية االعتماد المتبادؿ
بيف األصدقاء ،ويعد مصد ار لكثير مف المشاعر اإليجابية السارة غالبا ،وغير السارة أحيانا
( أبو سريع.)43 ،1444 ،
ومف ثـ عمى الطرؼ اآلخر الذي يستمع أف يشجع صديقو المتحدث والمعتمد عميو وأف
يدعمو األمر الذي يؤدي إلى زيادة الثقة بيف الطرفيف.
 -4تحقيق المنفعة المتبادلة :وترتبط المنفعة المتبادلة باالعتماد المتبادؿ ،حيث تتيح الصداقة
لؤلفراد المرتبطيف بيا أف يحققوا ألنفسيـ منفعة مباشرة ،وذلؾ مف خبلؿ ما يقوموف بو
بعضيـ نحو بعض ،سواء مف خبلؿ استغبلؿ الوقت أو تسخير الجيد( المجذوب،7111 ،
 ،)517وغير ذلؾ مف اإلمكانات الشخصية ،سواء أكانت مادية أـ معنوية ،وبما يخدـ
بعضيـ ،ويمبي مطالب بعضيـ البعض  ،ولكف تقديـ العوف وقضاء مصمحة الصديؽ ال
يكوف عمى حساب منفعة أخرى أو مقابؿ قضاء مصمحة  ،بؿ تكوف المنفعة لصالح
األصدقاء ببل مقابؿ أو ثمف  ،وانما تكوف المصمحة والتضحية محبة مف أجؿ الصديؽ.
مما سبؽ يتضح أف الصداقة تتسـ بعدة خصائص تميزىا عف غيرىا مف العبلقات األخرى
كالزمالة والصحبة ولكف أىـ ما يميز الصداقة ىو االحساس باألماف عند الصديؽ فالفرد اليمكنو
التعبير عما بداخمو والتحاور مع صديقو إال إذا أحس باألماف والطمأنينة لدى صديقو ،كما أف
أىـ ما يميز الصداقة أنيا اختيارية وبذلؾ فيي تختمؼ عف األخوة فاألخوة إجبارية ،أما الصداقة
اختيارية بمعنى أف الفرد لو حرية االختيار في الصداقة.
كما أف مف أىـ خصائص الصداقة إمكانيو التعايش مع السمبيات بمعنى أف الصداقة ال
تقتضى عدـ وجود سمبيات ألطراؼ عبلقة الصداقة  ،حيث أنو مف المستحيؿ وجود شخص
بدوف سمبيات  ،فمكؿ شخص إيجابيات وسمبيات  ،فالصداقة تتوقؼ عمى مدى إمكانيو التعايش
مع ىذه السمبيات كما ونوعا  ،بشرط أف ال تكوف ذات تأثير سمبي عمى الصداقة ،وبالتالي تتسـ
الصداقة بعدة قيـ كما أنيا قيمة تربوية في ذاتيا وليا أدوار تربوية متعددة في المجتمع.
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د-الصداقة وعالقات اجتماعية أخرى(الزمالة-الحب-التجاذب بين األشخاص–التقبل االجتماعي):
يتداخؿ مفيوـ الصداقة مع غيره مف المفاىيـ كالحب والزمالة وغيرىا مف المفاىيـ وفيما
يمي توضيح العبلقة بيف مفيوـ الصداقة وعبلقتو ببعض المفاىيـ
 -1الصداقة والزمالة :تتنوع عبلقات األشخاص مع بعضيـ البعض مف حيث القرب والعمؽ،
فالفرد يستطيع التمييز بيف الصديؽ المقرب والمألوؼ وبجانب عبلقات الصداقة يستطيع
الفرد تكويف عبلقات اجتماعية أخرى كعبلقة الزمالة ،ولكف عبلقة الزمالة تكوف أقؿ مف
مستوى عمؽ عبلقة الصداقة ،فعبلقة الزمالة تتضمف عبلقات المعارؼ أو العبلقات
السطحية ،وعمى ذلؾ يمكف التمييز بيف أربعة مستويات مف العبلقات االجتماعية متدرجة
مف حيث الخصوصية والعمؽ كالتالي(:) Þórðarson, 2012, 19
 االصدقاء المقربون :يتميز األصدقاء المقربوف بتفاعبلت اجتماعية عمى درجة عالية مف العمؽوالخصوصية ،حيث يسود بينيـ الحب المتبادؿ والمعرفة الدقيقة بخصائص الصديؽ مع وجود
تبادؿ لممعمومات واألسرار بمعنى أف الفرد ال يستطيع تعويضيـ بسيولة ويطمؽ عمييـ األقراف.
 األصدقاء االجتماعيون :وىـ األفراد الذيف تتصؼ العبلقات االجتماعية فيما بينيـ بدرجاتمنخفضة مف التجاذب والحب والمشاركة بمعني أف العبلقة بينيـ لـ تصؿ لمرحمة الصداقة
وتكوف قابمة لمتعويض .
 المشاركون في النشاط :وىـ فئة األفراد الذيف تقتصر العبلقات االجتماعية فيما بينيـ عمىمشاركة نشاط ما أو أداء ميمة مشتركة مع شخص آخر ويبلحظ عمى ىذا النمط مف العبلقة
غياب عبلقة الصداقة فالتفاعبلت تنتيي بمجر أنتياء الميمة المشتركة بينيـ.
 المعارف :وىي عبلقات التنيض عمى الصداقة وال عمى االشتراؾ في نشاط ما فتكوف العبلقةفي ىذه الحالة سطحية.
ومف ثـ تختمؼ الزمالة عف الصداقة في أف الصداقة مفيوـ أعمؽ مف الزمالة فالزمالة
عبلقة اجتماعية سطحية .
 -0الصداقة والحب :الحب ليس ىدفا يتـ بموغو وينتيي عنده بؿ ىو ممارسة مستمرة وحياة
وكفاح مف أجؿ االحتفاظ بما وصؿ إليو الفرد فالحب ليس ىبة تيبط مف السماء لكنو جيد
جميؿ يتطور مف أجؿ االقتراب بيف األفراد بحيث يصبح كؿ فرد ضرورة لآلخر ،أي أف
الحب يتميز بالشغؼ واالىتماـ والعناية( الشاروني ،)13 ،1447 ،ومف ثـ يتشابو الحب
مع الصداقة في جوانب كثيرة ولكف يزيد عمييا بالشغؼ والعناية.
 -4الصداقة والتجاذب بين األشخاص :تعرؼ الجاذبية بأنيا خاصية لشخص تستثير استجابات
التقرب مف جانب األشخاص األخريف بمعنى ىي ميؿ إلى االقتراب مف شخص وقد يكوف
ىذا الشخص ليس لديو الرغبة مف الشخص الذي يميؿ إليو أي اليوجد جاذبية متبادلة
( لعميجي ، )411 ، 7115،ومف ثـ تختمؼ الجاذبية عف الصداقة ألف الصداقة عبلقة
متبادلة بيف شخصيف ،أما الجاذبية قد تكوف عبلقة مف طرؼ واحد .
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 -3الصداقة والتقبل االجتماعي :يشير التقبؿ االجتماعي إلى درجة نجاح األشخاص في
عضوية الجماعات التي ينتموف إلييا( ،)Ravichandran, 1999 , 24ومف ثـ فالتقبؿ
االجتماعي يشير إلى النجومية والشعبية وال يمزـ لحدوثيا عبلقة متبادلة وبالتالي فيي
تختمؼ عف الصداقة.
مف خبلؿ العرض السابؽ لممفاىيـ المرتبطة بمفيوـ الصداقة يتضح أف الصداقة مفيوـ
أعمؽ وأشمؿ وعبلقة خاصة بيف األفراد تقوـ عمى الفضيمة والمنفعة والمتعة والعبلقات المتبادلة
بيف األفراد ومف ثـ تختمؼ الصداقة عف الحب في أف الحب يتميز عنيا في الشغؼ والعناية،
وتختمؼ عف الجاذبية عمى اعتبار أف الجاذبية ميؿ وقد التؤدي في أغمب األحياف إلى
الصداقة ،وتختمؼ أيضا عف الزمالة في أف الزمالة عبلقة سطحية غير متعمقة مثؿ الصداقة،
وتختمؼ عف التقبؿ االجتماعي في أف التقبؿ االجتماعي مرتبط بالجماىيرية والشعبية ،واليشترط
حدوث صداقة في حالة التقبؿ االجتماعي.
ومف ثـ فإف التمييز بيف الصداقة وغيرىا مف المفاىيـ األخرى ال يعنى أف الفروؽ بيف
الصداقة وغيرىا مف العبلقات االجتماعية األخرى تقوـ عمى التناقض بؿ ىي تدرج ،فمف الممكف
أف تتحوؿ ىذه العبلقات إلى صداقو إذا توافرت مقومات الصداقة الحقيقية وخصائصيا.

ه -النظريات المفسرة لمصداقة:

تناوؿ عمماء االجتماع العديد مف النظريات المفسرة لعبلقات الصداقة لئلجابة عف أسئمة مثؿ
لماذا نختار بعض الناس كأصدقاء واآلخريف ال ؟ ولماذا نكوف سعداء فى بعض الصداقات عف
غيرىا ؟ لماذا تنتيى بعض الصداقات بينما تنمو األخرى وتزدىر ؟ لذلؾ تتناوؿ الدراسة فيما
يمي النظريات التى تركز عمى الصداقة فيما يمى:

 - 1نظرية التعزيز:

Reinforcement Theory

ظيرت ىذه النظرية فى الستينات عمى يد  Lot&Lottواستكمميا كمور وبيرف
 Clore&Byrneفى السبعينات وتستند ىذه النظرية عمى أف األفراد يتجاذبوف ويقيموف عبلقات
صداقة مع مف يتكافؤ معيـ أو يسعدوا في وجودىـ وتمر عممية الصداقة بمجموعة مف المراحؿ
أوليا أف الشخص يخضع لمجموعة مف االستجابات مف طرؼ آخر ،ثـ يبدأ في التصرؼ
بإيجابية عندما يخبر بمكافأة أو سعادة أو تعزيز مف الطرؼ اآلخر وكمما حضر ىذا الطرؼ تـ
استدعاء الخبرات السارة وأصبح صديقا( ،)Fehr,1996,20
وقد حاوؿ  Lot&Lottإثبات صحة نظريتو بأف أحضر مجموعتيف مف األطفاؿ وترؾ كؿ
مجموعة تمعب عمى حده وقاـ بمكافأة مجموعة أثناء المعب ولـ يكافئ المجموعة األخرى  ،ثـ قاـ
بعد ذلؾ بتطبيؽ مقياس سوسيومترى وطمب مف كؿ طفؿ فى تمؾ المجموعتيف اختيار اسميف
لمف يريد أف يقضى معيـ اإلجازة  ،فاختار أطفاؿ المجموعة التى كوفئت أصدقائيـ مف
المجموعة ذاتيا أما أطفاؿ المجموعة األخرى كانت اختياراتيـ ال تقتصر عمى أطفاؿ نفس
المجموعة بؿ اتجيوا ألطفاؿ المجموعة التي كوفئت ،وىكذا تأكد Lot&Lottمف إثبات فرض
النظرية(الببلح ،)53 ،7113 ،أما "كمور وبيرف" فوجدوا أف ىذه النظرية تستمد مبادئيا مف
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نظرية االشتراط الكبلسيكى لبافموؼ حيث تشير النظرية إلى أف األفراد تمجأ وتتصادؽ مع
األخريف الذيف ترتبط خبراتيـ معيـ بأحداث سعيدة وسارة  ،حيث تكوف األحداث السعيدة أو
التعزيز الذى يمقاه الفرد مثي ار غير شرطى  ،وتكوف الصداقة استجابة غير شرطية .
مما سبؽ يتضح أف النظرية تناولت مفيوـ الصداقة مف حيث أنيا تتـ نتيجة التعزيز بيف
مثير واستجابة وأرتباط الفرد المنجذب لمثير ما أحدث إليو اشتراط وشعوره بسعادة كمما ظير
أمامو المثير وبالتالي فيي أكدت عمى كيفية حدوث الصداقة لكنيا لـ توضح األسس التي يتـ
بموجبيا استمرار عبلقة الصداقة ىؿ تستمر الصداقة باستمرار التعزيز؟ أـ أف االنطباع األوؿ
ىو االساس في بناء عبلقة الصداقة واستم ارراىا

 -7نظرية التبادل االجتماعي:

Social Exchange Theory

ظيرت ىذه النظرية عمى يد  Thibaut& Kellyوتستند إلى أف الرضا وقبوؿ أي عبلقة
يكوف عمى أساس العائد منيا والتكمفة بمقارنتيا مع بقية العبلقات ،فإذا كاف العائد أكبر وجدت
قبوال والفرد عندما يبدأ في مقارنة العائد مف ىذه العبلقة فإنو يبدأ في مقارنة العائد مف ىذه
العبلقة والمتمثؿ في السعادة والمرح واالستفادة العممية بتكمفة ما أنفقو في ىذه العبلقة والتي قد
تكوف خدمات أداىا ،ومساندة أو زيارات واذا ثبت أف العائد أكبر مف التكمفة وأكبر مف أي عائد
في عبلقة أخرى فإف الصداقة تحدث ( لطفي.)4 ،1443 ،
ومف ثـ فإف النظرية تشير عمى أف الرضا والقبوؿ الذي يؤدي إلقامة عبلقة اليتحقؽ إال
بحساب العائد منيا والبد أف يكوف العائد مف الصداقة أكبر مف التكمفة وبالتالي فيي تفسر
عبلقات الصداقة والعبلقات الشخصية وكأنيا عبلقات تجارية تحسب بالعائد والتكمفة بالرغـ مف
أنو فى العبلقات اإلنسانية عندما يتعمؽ إنساف بآخر فإنو يكوف مستعدا لمتضحية مف أجمو
وإلرضائو بغض النظر عف التكمفة والعائد وبالتالي فيذا تصور برجماتي نفعي أي أف العبلقات
في ىذه الحالة تبنى عمى أساس المصمحة والمنفعة وىي تعبر عف المجتمع األمريكي الذي
تسوده النزعة الفردية ويسعى إلى الربح والبحث عف العائد.

 -4نظرية التكافؤEquity Theory :

توكد ىذه النظرية نفس مفاىيـ نظرية التبادؿ االجتماعي وىي العائد والتكمفة ولكنيا
تنظر لمصداقة في حالة التساوي والتكافؤ لكؿ مف طرفي العبلقة بمعنى أف العائد يكوف
مكافئ لمتكمفة أي إذا كاف العائد أكبر مف التكمفة إف الفرد يشعر بالذنب وكأنو ظالـ لمشخص
اآلخر الذي يصادقو  ،واذا كاف العائد اقؿ فإف الفرد يشعر بالغضب ألنو يعتقد أف اآلخر
يستخؼ بو؛ ومف ثـ فإف ما تستند إليو نظرية التكافؤ ىو المساواة بمعنى أف يكوف العائد مف
الصداقة مساوي أو مكافأ لمتكمفة أو ما ينفقو الشخص في سبيؿ الصداقة ،وبالتالي إذا كاف
يوجد فرداف بينيما عبلقة وأحداىما يحصؿ عمى عائد أكبر مف التكمفة فإف ىذه لـ تكف صداقة
مف وجية نظر نظرية التكافؤء ،وانما تكوف صداقة مف وجية نظر نظرية التبادؿ االجتماعي
(عبد الجواد.)43 ،1444 ،
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ومف ثـ فقد حاولت نظرية التكافؤ أف تضبط أفتراضات نظرية التبادؿ االجتماعي والتي
كانت تنظر لمصداقة عمى أساس العائد مف الصداقة فأدخمت عنصر المساواة بيف العائد والتكمفة
لكنيا مازالت تتعامؿ بمغة التجارة وتنظر لمصداقو مف منظور العائد والتكمفة والمساواة بيف
العائد والتكمفة .

 -4نظرية االتساق المعرفى Cognitive Consistency theory

يعد  Heiderىو المؤسس ليذه النظرية وتستند إلى افتراض اساسي وىو أف األفراد بحاجة
إلى قدر مف االتزاف والثبات  ،حيث أف االتزاف في العبلقات ىو المسئوؿ عف تحقيؽ الثبات كما
أف االتزاف اليتحقؽ إال بوحدة االتجاه التي تكوف االساس إلقامة عبلقة صداقة  ،فأي عبلقة
تأخذ شكبل ثبلثيا فمثبل إذا كاف (س) و (ص) يحب كبل منيما (أ) أو يكره كؿ منيما (أ) فإف
االتزاف يتحقؽ بعبلقة إيجابية بيف (س) و (ص) ومف ثـ يحب كؿ منيما األخر حتى تتحقؽ
الصداقة بينيما وبالتالي فالصداقة تتحقؽ بتوحد االتجاىات نحو الموضوعات واالشياء
( .)Fehr,1996,20
ومف ثـ يرى ىيدر أف االتجاىات نحو األشياء ونحو الناس ليا جاذبية ايجابية أو جاذبية
سمبية وبالتالي يحدث التطابؽ في حالة التوازف والجاذبية االيجابية أو اليحدث في حالة عدـ
التوازف ،كما يوجد حركة دائمة نحو التوازف مف قبؿ األفراد ،وتتميز ىذه النظرية بأنيا حاولت أف
تتعمؽ أكثر فى ديناميات عبلقة الصداقة حيث أنيا تفترض نوعا مف االتزاف ال يتحقؽ إال
بتشابو االتجاىات نحو األشياء.

 -5النظرية االرتقائية

Developmental theory

يعد كؿ مف ليفنجر وسنوؾ Levenger&snoeckىـ المؤسسيف ليذه النظرية والتي تنطمؽ
مف منطمؽ أف أي عبلقة ومنيا عبلقة الصداقة تتـ في مراحؿ متتالية وىذه المراحؿ تتطور كما
يمي(الببلح:)51 ،7113 ،
 المرحمة األولى :تكوف العبلقة في ىذه المرحمة اتصاؿ في اتجاه واحد Unilateral awarenessحيث يوجد اىتماـ مف كؿ طرؼ باألخر بناء عمى جاذبية ولكف ال يوجد رغبة
مشتركة في اال فصاح عف الذات لدى كؿ منيما حيث أنيا تكوف مبنية عمى صفات خارجية
مثؿ الجاذبية البدنية مثبل أما المحافظة عمى العبلقة نفسيا ال تحتؿ اىتماـ مف كؿ منيما.
 المرحمة الثانية  :تكوف العبلقة في ىذه المرحمة عممية اتصاؿ سطحي Surface contactحيث تتسـ ىذه المرحمة بالتبادؿ السطحي لممعمومات بيف الطرفيف ويتوقؼ حدود المعمومات التي
يتبادلونيا عمى اإلدراؾ العاـ حيث ما يزاؿ االفصاح سطحيا في حدود المعمومات العامة .
 المرحمة الثالثة :وتتسـ ىذه المرحمة بأف يوجد اتصاؿ متبادؿ  Mutualityوفييا يبدأ كؿ طرؼباالفصاح عف ذاتو والتحدث عف معموماتو الشخصية الخاصة وخبراتو ويبدأ كؿ منيما في
الحفاظ عمى ىذه العبلقة وتصبح ىذه العبلقة عبلقة صداقة .
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد
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وبذلؾ يتضح أف ىذه النظرية قدمت أفضؿ وأعمؽ تفسير لنمو عبلقة الصداقة حيث أنيا لـ
تكتؼ بذكر البداية فقط  ،حيث أوضحت أف الصداقة التحدث نتيجة المقاء األوؿ بيف شخصيف
وانما تتـ نتيجة العديد مف المراحؿ و تعمقت في المراحؿ التي تمر بيا عبلقة الصداقة إلى
أف تتكوف.
ويتبيف مف خبلؿ العرض السابؽ لتمؾ النظريات أنيا مفسرة أيضا لمصداقة االفتراضية
لمطبلب فمثبل مف خبلؿ عمؿ إعجاب طالب لطالب أخر عمى منشور عبر المجتمع االفتراضي
فيذا يؤكد عمى نظرية التعزيز ،وكذلؾ تتضح نظرية التبادؿ االجتماعي كمفسرة لمصداقة
االفتراضية في عمؿ صداقات مف أجؿ االستفادة العممية لمطبلب أو تبادؿ المراجع والمحاضرات
بيدؼ المنفعة المتبادلة ،وكذلؾ نظرية التكافؤء التي تستند إلى التساوي في تبادؿ المنفعة بيف
طبلب الجامعة.
وتتبنى الباحثة في الدراسة الحالية نظريتي االتساؽ المعرفي حيث التجاذب نحو األشخاص
بناء عمى االتجاه والنظرية االرتقائية التي حددت مراحؿ عبلقة الصداقة بيف األفراد ،وذلؾ ألف
الصداقة الحقيقية التحدث بيف يوـ وليمة ولكنيا تتخذ مراحؿ حتى تنمو ،كما أف الصداقة تحدث
نتيجة توافؽ االتجاىات بيف األفراد.

المحور الثاني :المجتمعات االفتراضية  :مفيوميا،نشأتيا ،أنواعيا،
النظريات المفسرة ليا
يتناوؿ ىذه المحور مفيوـ المجتمعات االفتراضية
المفسرة لياكما يمي:

وخصائصيا وأنواعيا والنظريات

أ -مفيوم المجتمعات االفتراضية

يتـ التطرؽ في البداية لمجماعات االجتماعية ثـ مفيوـ المجتمعات وذلؾ عمى أساس أف
المجتمع يتكوف مف الجماعات؛ ويعود مفيوـ الجماعات االجتماعية إلى زمف بعيد في تاريخ عمـ
االجتماع ،ولقد تمت دراسة الجماعات االجتماعية وتفاعبلتيا بأشكاؿ وطرؽ متعددة وأيضا
الظواىر المختمفة التي ترتبط بيا اعتمادا عمي فسمفات وخمفيات اجتماعية متباينة ولكف مع
االنتشار الواسع لبلنترنت والتي أدى بدوره إلى ابتكار أنماط غير تقميدية مف الجماعات ومف
العبلقات االجتماعية والتفاعبلت التي ال ترتبط بيوية أو قومية بذاتيا وال ترتبط أيضا بإطار
فيزيقي محدد المعالـ واألبعاد ولكنيا تتـ عبر الفضاء المعموماتي الذي تكوف بفضؿ اإلنترنت
والثورة التكنولوجية( حجازي.)3413 ،7111 ،
وقد ظير الفضاء المعموماتي بفعؿ العديد مف المتغيرات كالعولمة والتكنولوجيا المتمثمة في
اإلنترنت وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة ،حيث أفرزت ىذه المتغيرات ثبلث عناصر أساسية
ىما المعمومات  Informationوالفضاء اإللكتروني Cyber Spaceوالطابع االلكتروني
 Digitalوتعد كممة  Cyberمقتبسة مف عمـ  Cyberneticeالذي ىو عبارة عف نظرية
االتصاالت والتحكـ في الحياة وفي اآلليات واألساليب التي صنعيا اإلنساف وتعني التفكير المعقد
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في النظـ الديناميكية عف طريؽ مفاىيـ التحكـ والتغذية العكسية ،ومف ثـ فإف كممة
إطار جديدا لعبلقات اجتماعية عابرة القوميات فمف المعروؼ أف الجماعة
ا
 Cyber Spaceتعد
االجتماعية مجموعة مف األفراد تجمع بينيـ قيـ مشتركة وشعور باالنتماء ويعيشوف في بيئة
جغرافية واحدة وتحكميـ قيـ وأعراؼ يتفقوف عمييا فيما بينيـ( زايد ،)11 ،7114 ،ولكف
اإلنترنت قد ساىـ في تشكيؿ عبلقات تتجاوز اإلطار المكاني وتفاعؿ الوجو بالوجو عرفت
باسـ المجتمعات االفتراضية
وتتعدد تعريفات المجتمع االفتراضي لكف نقطة االنطبلؽ التي اعتمد عمييا العديد مف
الباحثيف ىي تحديدىـ لمفيوـ المجتمع المحمي والتوصؿ مف خبللو إلى مفيوـ المجتمع
االفتراضي حيث أف معظـ العناصر التي يتسـ بيا المجتمع المحمي أصبحت متوفرة في مجتمع
مف نوع جديد يعيش في جغرافيا الفضاء السيبري.
يعرؼ المجتمع بأنو "مجموعة مف الناس تجمعيـ مصمحة مشتركة أو عمؿ واحد"
( الصالح)114 ،1444 ،
كما يعرؼ المجتمع بأنو إطار يحدد الحمقات التي تنشأ بيف جميع األفراد الذيف يعيشوف في
بيئة معينة ،تنشأ بينيـ مجموعة مف األىداؼ والمصالح المشتركة وتحكميـ مجموعة مف القيـ
والمبادئ والمعايير واألساليب المنظمة لسموكياتيـ( الخميفة.)341 ،7113 ،
ومف ثـ فإف المتأمؿ لمفيوـ المجتمع يبلحظ أنو يتكوف مف مجموعة مف العناصر األساسية
المتمثمة في مجموعة مف األفراد يتفاعموف في عبلقات اجتماعية ويتميزوف بثقافة معينة ويتقيدوف
بتقاليد وقواعد وقيـ لؤلدوار والسموكيات التي يصدرونيا ،كما أنو مجاؿ التفاعؿ الحقيقي الذي
يستعمؿ عبلقات مباشرة بيف األفراد مف خبلؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة
والمدرسة والمسجد .
وقد ظير مصطمح المجتمعات االفتراضية في صورتو اإل نجميزية عنوانا لكتاب" ىووارد
راينجولد ويعني جماعة مف البشر تربطيـ اىتمامات مشتركة  ،وال تربطيـ)(Rheingold
بالضرورة حدود جغرافية أو أواصر عرقية أو قبمية أو سياسية أو دينية  ،يتفاعموف عبر وسائؿ
االتصاؿ ومواقع التواصؿ االجتماعي الحديثة  ،وبالتالي فيي تجمعات اجتماعية تنشأ مف
الشبكة ،حيث يستمر أناس بعدد كاؼ في مناقشاتيـ عمنيا لوقت كاؼ مف الزمف بمشاعر إنسانية
كافية لتشكيؿ شبكات مف العبلقات الشخصية في الفضاء السايبري()Chan, 2014,
كما تعرؼ بأنيا مجموعة أفراد يستخدموف منتديات المحادثة ،حمقات النقاش ،أو مجموعات
الحوار وبالتالي تنشأ ب ينيـ عبلقة انتماء إلى جماعة واحدة ويتقاسموف نفس األذواؽ والقيـ
واالىتمامات وليـ أىداؼ مشتركة ( ) Serge, 2004,2
وبالتالي فإف الشئ المميز ليذه المجتمعات ىو أنيا تتكوف عمى أساس االىتمامات بيف
المشاركيف والمستخدميف ومف ثـ فإف االىتمامات والصفات والخصائص التي يتصؼ بيا كؿ
شخص ىي التي تحدد نوع الجماعة االفتراضية الذي ينتمي إلييا ،كما أنيا متاحة لؤلفراد في
أي وقت وقد عرفت بأنيا مجتمعات التناـ بمعنى أنيا متاحة في أي وقت.
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كما عرفت بأنيا شبكة عالمية مف الحاسبات المرتبطة ببعضيا البعض عف طريؽ البنية
التحتية االتصالية ،والتي تسمح بتبادؿ المعمومات ونقميا بطريقة رقمية( ياسيف)13 ،7113 ،
وقد عرفيا نبيؿ عمي بأنيا تجمعات اجتماعية تجمع بيف أصحاب االىتمامات المشتركة
وأىؿ التخصص الواحد وأصحاب الرأي وجماعات السمر والدردشة وتبادؿ المعمومات واألحاديث
كما يمكف ألي عضو في ىذه الجماعة أف يبث حديثو لجميع أعضائيا دوف استثناء أو يخص
فريقا منيـ بعينو ما يريد أف يحجبو عف اآلخريف ويمكف أف يقدـ نفسو تحت أسماء مستعارة بؿ
ويمكف أف يتنكر العضو في شخصيات متعددة ( عمي)511 ،1444 ،
مف خبلؿ العرض السابؽ لممفاىيـ المتعمقة بالمجتمعات االفتراضية يتضح أف كؿ مف ىذه
التعريفات أتخذت اتجاىا معينا ،فالبعض قاـ بتعريؼ المجتمع االفتراضي بناء عمى تعريؼ
المجتمع الكبلسيكي وعناصره والبعض األخر حصر تعريفو عمى االستخدمات التي تتيحيا غرؼ
الدردشة والحوار في حيف أف لو أبعاد وأسس أعمؽ مف أقتصاره عمى غرؼ الدردشة.
كما يتضح مف عرض المفاىيـ السابقة أف المجتمعات االفتراضية تجمعات المكانية
بمعنى أال يوجد ألعضائيا تجمعا مكانيا كما أنيا تنتشر في الفضاء الرمزي وىو شبكة اإلنترنت
كما أف ألعضائيا اىتمامات مشتركة ويمكف ألي عضو أف يدخؿ في مناقشات مع فرد واحد أو
أكثر وأف يشارؾ في أكثر مف جماعة عمى حسب ميولو واىتماماتو كما تتميز المجتمعات
االفتراضية بأنيا متاحة ليبل ونيارا.
ويمكف توضيح الفروؽ بيف المجتمعات الطبيعية واالفتراضية فيما يمي:
 المجتمع الطبيعي يدوـ لفترة طويمة أما المجتمع االفتراضي ينتيي بمجرد انقطاع اإلنترنت. التقارب الجغ ارفي في المجتمع الطبيعي يقابمو غياب العامؿ الجغرافي والمكاف في المجتمعاالفتراضي.
 يتميز المجتمع االفتراضي بالكونية والعالمية في حيف يتميز المجتمع الطبيعي بالمحمية. االتصاؿ في المجتمع الطبيعي يكوف وجيا لوجو أما في المجتمع االفتراضي يكف االتصاؿعف طريؽ وسيط ،حيث تعمؿ ىذه المجتمعات عمى تخفيؼ القيود التي تفرضيا حدود
الزماف والمكاف وتوفر الكثير مف الجيد والعناء.
 التعبير عف االنفعاالت في المجتمعات الطبيعية يكوف مف خبلؿ الوجو وباقي الحواس ،أمافي المجتمعات االفتراضية يكوف مف خبلؿ رموز أو ما يعرؼ بالسميمز. Smile
وم ف ثـ تستند المجتمعات االفتراضية في تكوينيا عمى عناصر أساسية منيا الغرض
المشترؾ وعدد األفراد المتفاعميف والنفاذ إلى الموارد المشتركة والدعـ التكنولوجي والبرمجيات
المشتركة وقواعد وسياسات التواصؿ وطقوس وتقاليد التفاعؿ االجتماعي االلكتروني.
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ب -نشأة وتطور المجتمعات االفتراضية :
تعود بدايات تشكؿ المجتمعات االفتراضية وتأثيرىا عمى العبلقات االجتماعية إلى المنظور
الدوركيمي وفكرتو األساسية عف مجتمعي التضامف اآللي والعضوي  ،حيث نظر)(Alexander
ألكساندر منذ فترة مبكرة إلى التميفوف بوصفو تكنولوجيا تدعـ )(Organic Solidarity
التضامف العضوي كما اعتبر أيضا اإلذاعة والتمفزيوف  ،قوة ىائمة تعمؿ عمى إيجاد حالة مف
التوازف والتضامف بيف أفراد المجتمع  ،فيي تقوـ بتدعيـ الفكرة األساسية لمعقؿ الجمعي عبر ما
تدعمو مف تشكيؿ حالة مف الفيـ المشترؾ بيف األفراد() Alexander, 1988,
كما دعـ الماركسيوف المحدثوف وجية النظر السابقة فمـ يبتعدوا كثي ار في نظرتيـ لتمؾ
الوسائط عف التحميؿ الماركسي الكبلسيكي  ،حيث نظر إلييا شيممر) (Schillerبوصفيا أحد
اآلليات التي تستخدميا الطبقات الحاكمة والمسيطرة في أي مجتمع  ،مف أجؿ فرض سيطرتيـ
ونفوذىـ وتغميب أيديولوجياتيـ عمى باقي الطبقات األخرى() Schiller, 1996,2
ورغـ كؿ وجيات النظر السابقة إال أف االىتماـ الحقيقي بالمجتمعات االفتراضية وتأثيرىا
في بنية المجتمع تعود إلى تشكيؿ المجتمع الشبكي (عمى الخط) ،في فترة الستينيات مف القرف
الماضي وذلؾ بعد ظيور شبكات الحواسيب ألغراض التعميـ مثؿ شبكة ببلتو  PLATOوالتي
كانت تعبير عف النظاـ الرائد لمقاءات والمنتديات عمى الخط ( )On Line Forumsأو
المراسبلت والموحات االلكترونية والبريد االلكتروني ،وغرؼ الدردشة والتراسؿ اآللي ومشاركة
الشاشات عف بعد وألعاب التسالي متعددة البلعبيف( رحومة.)11 ،7113 ،
ومف ثـ تعد شبكة (ببلتو) الشكؿ األولي البدائي لممجتمعات االفتراضية الحالية ،حيث
إنيا نوع مف التنظيـ االفتراضي والتجمع التشاركي الطبيعي (رمزيا ،رقميا ،آليا) .
وفي آواخر الستينيات وأوائؿ السبعينيات ظيرت أيضا شبكة آربانت وغيرىا مف الشبكات
التي ظيرت في فترة السبعينيات والثمانينيات والتي عرفت بالمجتمعات الشبكية networked
 communitiesوبخاصة مع انتشار استخداـ لوحات االتصاؿ المحمي ،ولوحات النشرات
( ) BBSSإلتاحة مجاؿ واسع لمتكنولوجيات الجديدة آنذاؾ ،ومف أىـ المجتمعات التي انتشرت
:مجتمع محمي افتراضي ،اسمو ويؿ ( ،)Whole Earth Lectronic Linkفي ساف
فرانسيسكو ،ومجتمع نظاـ "تويكس ( )TWICSالذي أسس في طوكيو ،سي .آي .اكس ()CIX
في لندف ،وكالفا كوـ )Calva Com( ،في باريس ،ومجتمع شبكة سياتؿ
( ،)Seattle Community Networkويوزنت ( )Usenetفي الواليات المتحدة االمريكية،
ونظـ ( )Echoفي نيويورؾ سيتي ،والتي كانت تستخدـ بصعوبة لممحافظة عمى مواكبتيا لمتقنية
الشبكية المتغيرة في نماذج األعماؿ في ذلؾ الوقت ولقد واجيت مختمؼ ىذه النظـ صعوبات
عديدة لعمؿ قاعدة بيانات لممشاركيف تشمؿ جماعات سوسيو-اقتصادية ،خاصة في ظؿ غياب
نموذج مالي ذي قاعدة ربحية( رحومة.)51 ،7111 ،
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ومف ثـ تعد ىذه الفترة مرحمة تأسيسية لممجتمعات االفتراضية
الشبكات زيادة التفاعؿ والحوار بيف المستخدميف.

حيث أتاحت كؿ ىذه

وفي فترة التسعينيات تمثمت مجتمعات الشبكات نفسيا كحركة اجتماعية-تقنية
خاصة في عاـ  ، 1441حيث تـ نشر شبكة دوغبلس شولمر لممجتمع المحمي الجديد -
أيرد لمتغييرDouglas Schuler's New Community Networking Wired for ( -
 ، )Changeوتأسيس منظمات شبكية مثؿ :جمعية شبكات المجتمعات المحمية
( ( )Association for Community Networkingعبوب)5 ،7114 ،
وتوالى بعد ذلؾ ظيور الشبكات والمتتبع لحركة تطور المجتمعات االفتراضية المختمفة
والمتنوعة يبلحظ أنيا تيدؼ بالتحديد إلى تحقيؽ التواصؿ والتفاعؿ بيف األصدقاء والمستخدميف،
دوف تحديد نوعية المستخدميف أو طبيعة المناقشات ،فيي مواقع عامة لجميع المستخدميف عمى
مستوى العالـ.
مما سبؽ يتضح أف المتغيرات الطارئة عمى المجتمع وعمى رأسيا العولمة وثورة
االتصاالت ليا دو ار كبي ار في ظيور المجتمعات االفتراضية فمقد كاف ليذه الثورة أدواتيا
التكنولوجية التي أستطاعت تحويؿ العالـ بطابعو المادي إلى عالـ رقمي افتراضي.

ج -أنواع المجتمعات االفتراضية :

تتضمف المجتمعات االفتراضية عدة أنواع وأشكاؿ داخؿ الفضاء السيبري ،وبالتالي يمكف
تصنيفيا إلى نوعيف كما يمي:

 -1أنواع المجتمعات االفتراضية وفقا لمتكنولوجيا المستخدمة:

ويستند ىذا التصنيؼ لممجتمعات االفتراضية إلى نوع التكنولوجيا التي يعتمد عمييا بناء
المكوف التقني لممجتمع االفتراضي ،ويعد ىذا التصنيؼ أكثر شموال وتمثيبل لممجتمع االفتراضي
وىي كما يمي:
 غرف المحادثة اإللكترونية :ويتمثؿ في غرؼ الدردشة في صورة موقع إلكتروني يضـ غرفةأو أكثر مف غرؼ الدردشة ،وفي كؿ غرفة يوجد فرديف أو أكثر تجمعيـ اىتمامات مشتركة،
ويمكف أف يتفاعموا اجتماعيا مع بعضيـ البعض مف خبلؿ محادثات إلكترونية متزامنة قد
تكوف نصية أو صوتية أو مرئية ،وقد تدعـ بأدوات أخرى لمتواصؿ أو الترفيو
 http://www.12allchat.comومف أمثمتيا :موقع 17شات ()Armentor,2004
 مواقع تشارك تسجيالت الفيديو :ويكوف مف خبلؿ صورة موقع إلكتروني يمكف لممشتركيف بوأف يضعوا عميو مقاطع مف تسجيبلت الفيديو مصنفة وفقا لعنواف وموضوع التسجيؿ،
ويتـ التفاعؿ مف خبلؿ مشاىدة ىذه المقاطع بواسطة المشتركيف في الموقع أو
الزائريف والتعميؽ عمييا والرد بمقاطع أخرى أو مشاركتيا عبر مجتمعات افتراضية أخرى
( مشرى ،)153 ،7117 ،ومف أشير األمثمة موقع  www.youtube.comلمشاركة
مقاطع تسجيبلت الفيديو.
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 المدونات اإللكترونية :وىي شكؿ مف أشكاؿ المجتمع االفتراضي تتمثؿ في صورة موقعإلكتروني يديره شخص مسئوؿ ،ويطرح بو موضوعات وقضايا نقاشية مشتركة أو مقاالت
قصيرة ،مصنفة ومرتبة ترتيبا زمنيا ،يتـ مناقشتيا والتعميؽ عمييا مف خبلؿ بقية المشتركيف
في الموقع في شكؿ حوارات الكترونية غالبا ما تكوف نصية مثؿ :موقع مدونة االسواؽ
المالية واألسيـ  ( http ://www.timothysykes.com/منصور)41 ،7114 ،
 المنتديات اإللكترونية :وتعد مف أشكاؿ المجتمعات االفتراضية األكثر شيوعا واقباال بيفالمستخدميف ،وىي عبارة عف موقع الكتروني ينشئو يديره ويشرؼ عميو عدد مف األشخاص،
ويتـ تقسيمو إلى أقساـ وفقا لمقضايا ومجاالت االىتماـ المختمفة ،ويتـ اشتراؾ األفراد في
المنتدى وفقا لقواعد وقوانيف العضوية عامة ومعمنة ،ويصبح لكؿ عضو صفحة لبياناتو التي
تعبر عف ىويتو الرقمية داخؿ المنتدى ،ويحدث التفاعؿ االجتماعي داخؿ المنتدى مف خبلؿ
قياـ كؿ عضو في المنتدى بطرح موضوع لمنقاش في القسـ المناسب ،أو الحصوؿ عمى
معمومات مف خبللو ،ويتاح لبقية األعضاء في المنتدى التعميؽ وابداء الرأي عمى ىذا
الموضوع( حرب ،)131 ،7111 ،ومف أمثمتيا :منتدى فتكات لممرأة
forums.fatakat.com
ومف ثـ يمكف اعتبار المنتديات ساحة لمحوار وتبادؿ المعمومات في شتى المجاالت وذلؾ
عف طريؽ التسجيؿ والمشاركة باآلراء والمقاالت إما عف طريؽ صور أو فيديوىات أو مقاالت
نصية ويكوف غرضيا تعميمي أو اكساب األفراد بعض الميارات.
 شبكات التواصل االجتماعي :تعد شبكات التواصؿ االجتماعي أكثر أشكاؿ المجتمعاتاالفتراضية محاكاة لممجتمع الطبيعي خاصة فيما يتعمؽ بالطريقة الشبكية في تشكيؿ
العبلقات االجتماعية بيف األفراد ،وىي عبارة عف موقع إلكتروني يسجؿ فيو األفراد عمى
الشبكة عضويتيـ مف خبلؿ بريدىـ اإللكتروني وكممة مرور خاصة بيـ ،وينشئ كؿ عضو
صفحة خاصة تعبر عف ىويتو االفتراضية التي يتعامؿ مف خبلليا داخؿ المجتمع
االفتراضي ،ويقوـ كؿ عضو بالتعرؼ عمى أعضاء آخريف مف خبلؿ صفحاتيـ الشخصية،
ومف ثـ تكويف صداقات ومجموعات وعبلقات متشابكة داخؿ الموقع ،ويتفاعؿ األعضاء
واألصدقاء مف خبلؿ أدوات لمتفاعؿ االجتماعي مثؿ :الدردشة النصية والصوتية والمرئية
المتزامنة وغير المتزامنة ،أو مشاركة الصور وتسجيبلت الفيديو ،وارساؿ الرسائؿ عمى البريد
اإللكتروني  (،المحتسب لبلستشارات ،)15 ،7112 ،ومف ثـ تساعد مواقع التواصؿ
االجتماعي عمى زيادة التفاعؿ االجتماعي بيف االعضاء وذلؾ مف خبلؿ اإلنترنت ومف
أمثمتيا موقع التواصؿ االجتماعي www.facebook.com
مما سبؽ يتضح تعدد وتنوع المجتمعات االفتراضية وقد يرجع السبب في نمو ىذه
المجتمعات إلى أف االنساف كائف اجتماعي وال يستطيع أف يحيا بمفرده والرغبة في التواصؿ
مع الغير رغبة متأصمة بداخمو ،وعمى النقيض قد يكوف الشعور باالغتراب واالكتفاء عمى
الذات وأنقطاع صمة الفرد بمف حولو عالعبلقة مع الجيراف مثبل سببا في انتشار ونمو
المجتمعات االفتراضية .

911

اجمللد  - 63العدد الثانى  -فرباٌر 0202م

الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -0أنواع المجتمعات االفتراضية وفقا لممحتوى المعموماتي

وتتمثؿ ىذه المجتمعات في تعبيرات عف اىتمامات أعضاءه وأىداؼ المجتمع ،بغض
النظر عف نوع التكنولوجيا المستخدمة بو  ،حيث توجد المجتمعات االفتراضية الدينية واألخبلقية،
التربوية والتعميمية ،والعممية والتكنولوجية ،االقتصادية والتجارية ،والسياسية ،والقانونية والحقوقية،
والصحية والطبية ،البيئية والجغرافية ،الترفييية،األدبية والثقافية ،العاطفية والجنسية ،والنفسية
واالجتماعية ،والصناعية والحرفية ..وغيرىا ،وتوجد مجتمعات افتراضية كبيرة تضـ نوعيف أو
أكثر مف المجتمعات االفتراضية السابقة ،فمثبل قد يوجد مجتمع افتراضي لمشباب ويضـ بداخمو
مجموعات افتراضية دينية وتعميمية وترفييية واجتماعية مثبل (عمي.)21 ،7112 ،

مف خبلؿ العرض السابؽ لؤلنواع المختمفة لممجتمعات االفتراضية يتضح أنيا أنماط غير
تقميدية مف المجتمعات ومف العبلقات االجتماعية والتفاعبلت التي ال ترتبط بيوية أو قومية
بذاتيا وال ترتبط أيضا بإطار فيزيقي محدد المعالـ واألبعاد ولكنيا تتـ عبر الفضاء المعموماتي
الذي تشكؿ بفضؿ اإلنترنت ,ال يشترط في تأسيس ىذه الجماعات بيئة جغرافية واحدة أو ىيكؿ
أو بناء محدد ليا كما ىو متعارؼ في الجماعات التقميدية ولكف تتـ العضوية في ىذه
المجتمعات مف خبلؿ معرفة العضو المتفاعؿ باستخداـ تقنية العبور إلي الجماعة واالىتمامات
المشتركة ،كما أف اليدؼ مف كؿ ىذه األنماط مختمؼ بإختبلؼ المجاالت فبعضيا لو غرض
تعميمي والبعض اآلخر لو غرض خدمي والبعض مف ىذه المجتمعات يعد بمثابة وسيمة لئلسقاط
عما بداخؿ الفرد ففي بعض األحياف اليستطيع الفرد أف يعبر عما بداخمو في المجتمع الطبيعي
ولكنو في المجتمع االفتراضي يعبر بما يريد وال يستطيع التعبير عنو في المجتمع الواقعي.

د -النظريات المفسرة لممجتمعات االفتراضية :

توجد مجموعة مف النظريات التي حاولت توضيح وتفسير ماىية المجتمعات االفتراضية
يتـ تناوليا فيما يمي:

 -1نظرية الشبكات االجتماعية

إف فكرة التنظير لمشبكات االجتماعية يرجع أصميا إلى عمـ االجتماع فمقد تبنى التحميؿ
االجتماعي أط ار تحميمية أبرزىا التحميبلت المرتبطة برأس الماؿ االجتماعي لدراسة فاعمية
الشبكات االجتماعية ،والمقوالت األساسية المتعمقة بالشبكات االجتماعية عمى مستوى التنظير
االجتماعي ومف أىـ ىذه المقوالت مقولة البناء الشبكي وتنطمؽ ىذه المقولة مف حقيقة مغزاىا أف
البناء الشبكي يمثؿ الرابط بيف مجموعة مف الحزـ االجتماعية التي تتمثؿ في األفراد أو
الجماعات فقد يتـ التفاعؿ االجتماعي في مستواه االفتراضي بيف األفراد بعضيـ البعض أو
الجماعات واألفراد وقد ييمؿ األفراد أو تيمؿ الجماعات تفاعبلت مع أفراد آخريف داخؿ الشبكة
وقد يصؿ األمر إلى غياب التفاعؿ لدى بعض األفراد داخؿ الشبكة ،ويستند البناء الشبكي إلى
دعامتيف أساسيتيف ،تتمثؿ األولى في قوة الروابط والتي تعني أف الشبكات االجتماعية والبناء
الشبكي يستمد طاقتو مف قوة الروابط بيف األفراد والجماعات والدعامة الثانية تتمثؿ في خواص
الروابط التي تتنوع بتنوع مجاالت االىتماـ والتي تتعدد بدورىا داخؿ البناء الشبكي
( زكي.))44-43 ( ،7111 ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبتطبيؽ ىذه النظرية عمى المجتمعات االفتراضية يتضح أف المجتمعات االفتراضية تشكؿ
بناء شبكيا يعكس واقعا اجتماعيا يسيـ في زيادة التواصؿ والتفاعؿ السريع بيف األفراد ويتيح ليـ
حرية التعبير عف آرائيـ  ،كما تفسر ىذه النظرية عبلقة الصداقة االفتراضية بيف طبلب
الجامعات حيث يكوف الدافع مف وراء استخداـ الصداقة االفتراضية مف قبؿ الطبلب توسيع دائرة
العبلقات والتفاعبلت االجتماعية.

 -2نظرية التفاعمية الرمزية:
يمتد جذور المدخؿ التفاعمي الرمزي إلسيامات عمماء النفس االجتماعي أمثاؿ جور ميد
 Meadوتشارلز كولي Coolyوجور ىومانز  Homansوغيرىـ ،والذيف أسيموا في استخداـ
المدخؿ السموكي في د ارسة الظواىر االجتماعية والقضايا المجتمعية بصورة عامة
( جونز.) 7111،153 ،
وتيتـ نظرية التفاعمية الرمزية بالعبلقة بيف الفرد والمجتمع وكيؼ يرتبط الفرد بالمجتمع،
وكيؼ ينفصؿ عنو ،فالحياة االجتماعية التي نعيشيا مف وجية نظر التفاعمية الرمزية ما ىي إال
"حصيمة تفاعبلت بيف البشر بعضيـ بعضا أو بينيـ وبيف المؤسسات االجتماعية في المجتمع"،
حيث أنيا تنظر ألدوار البشر بعضيـ تجاه بعض مف خبلؿ المعاني والرموز التي قد تكوف تمؾ
العبلقة إيجابيو أو سمبيو ،وطبيعة ىذا الرمز والذي يحدد عبلقتنا باآلخر ،مف حيث قد تكوف تمؾ
العبلقة إيجابيو أو سمبيو اعتمادا عمى ىذا الرمز أو الصورة الذىنية التي كونيا عف ىذا الرمز أو
عمف نتفاعؿ معيـ( القرني.)2 ،7111 ،
ومف ثـ تعد التفاعمية الرمزية مف أىـ النظريات المفسرة لممجتمعات االفتراضية حيث
يتفاعؿ األفراد مع بعضيـ مف خبلؿ الرموز والتعبيرات الرمزية ،كما تعد ىذه النظرية مفسرة
أيضا لمصداقة االفتراضية لمطبلب الجامعات مف خبلؿ استخداميـ في الحوار بعض التعبيرات
الرمزية كالتعبير عف الحالة المزاجية أ األعجاب وغيرىا مف الرموز .

 -3نظرية وسائل االتصال:
تخاطب وسائؿ االتصاؿ عقوؿ الناس ولذلؾ فيي تعتبر رافدا ىاما مف روافد نشر الثقافة
والوعي وتنمية الفكر وتشجيع التفكير السميـ وتيدؼ إلى زيادة الوعي والتفاىـ واالقناع باالضافة
إلى ما تقدمو مف معمومات جديدة حو المشكبلت القائمة والمحيطة بالناس داخميا وخارجيا ،لذلؾ
فإف المجتمعات االفتراضية تعد عممية تيدؼ إلى توعية وتعميـ وتثقيؼ واقناع مختمؼ فئات
الجماىير باختبلؼ ثقافاتيـ وعاداتيـ ودرجة وعييـ مف خبلؿ تزويد الناس بأكبر قدر ممكف مف
المعمومات والحقائؽ الواضحة مما يساعدىـ عمى تكويف رأي عاـ عف طريؽ اإلقناع بالمعمومات
والحقائؽ الموثوقة( ىماـ.))341-341( ،7111 ،
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ومف ثـ فرسالة المجتمعات االفتراضية ىي اإلقناع عف طريؽ المعمومات والحقائؽ الموثوقة
مخاطبا العقوؿ بالتوضيح والشرح والتفسير والتعميؽ والجدؿ المنطقي في تحقيؽ غايتو ،وتقوـ
أيضا بدور ىاـ في التنوير والتثقيؼ والتاثير في السموؾ واتجاىات األفراد لتحقيؽ أىداؼ وغايات
كثيرة ترتبط بمختمؼ مجاالت الحياة االنسانية كما تعمؿ عمى تكويف رأي عاـ يتسـ بالموضوعية
وبالتالي فيي تعد عممية اتصالية.

 -4نطرية المجال العام:

نشأ مفيوـ" المجاؿ العاـ "في الفكر الغربي الحديث ،وانتشر باعتباره مصطمحا محددا في
العموـ االجتماعية في ستينيات القرف العشريف بعد أف نشر المفكر األلماني ىابرماس Jurgen
 Habermasكتا با بعنواف" التحوالت الييكمية لممجاؿ العاـ البرجوازي ترجـ إلى اإلنجميزية في
التسعينيات مما زاد مف انتشار المفيوـ واستخدامو ،وتوالت تحميبلت المفكريف والباحثيف
وشروحيـ ونقدىـ لممفيوـ مف مداخؿ ومجاالت مختمفة()Parkins, 2002, 165
ويشير مفيوـ المجاؿ إلى أف ثمة قطاعا في المجتمع مفتوحا لمتفاعؿ االجتماعي وتبادؿ
اآلراء واألفكار واالتصاؿ بيف األفراد ،أي أنو ساحة يمجأ إلييا األفراد بيدؼ الحوار والنقاش مع
غيرىـ في ما يتصؿ بالمسائؿ العامة ويستند الحوار إلى مجموعة مف المبادئ المتمثمة في قبوؿ
اآلخر والتسامح واإليماف بالتعددية وحرية الرأي والتعبير والوصوؿ في نياية الحوار إلى رأي عاـ
موضوعي وجماعي ،ويتـ الحوار مف خبلؿ حمقات النقاش والصالونات األدبية والمنتديات
( أبو دوح.)144 ،7111 ،
ومف ثـ يمكف القوؿ أف المجاؿ العاـ ىو أي مساحة مادية أو افتراضية يمكف ألي فرد
عادي أيا كاف مستواه االقتصادي واالجتماعي والثقافي وأيا كاف انتماؤه الفكري واأليديولوجي
وأيا كاف توجيو السياسي أف يعبر عف رأيو بحرية تامة منفردا أو في جماعة دوف قيود ودوف
تأثير مف أي طرؼ أو جية رسمية أو غير رسمية.

 -5نظرية االستخدمات واالشباعات

تستند ىذه النظرية إلى الخمفية االجتماعية لمفرد وطبيعة التجربة االتصالية ودرجة توقعاتو
مسبقا ،وتؤكد عمى أف الجميور المتعرض لممادة االعبلمية ،يتسـ بأنو نشيط ،ولديو المبادرة
والقدرة عمى الربط بيف حاجاتو ،واالعبلـ التي سيشبع ىذه الحاجات ،باإلضافة إلى اعتقاد
النظرية أف األفراد لدييـ القدرة عمى إدراؾ احتياجاتيـ ،وميوليـ ورغباتيـ وىذه االشباعات
تنقسـ لنوعيف اشباعات لمبحث عف الوسيمة التي تشبع احتياجاتو واشباعات متحققة لديو
( المصري.)14 ،7111 ،
ووفؽ النظرية يختار الجميور أنواعا مف المجتمعات االفتراضية ،وفقا لما تشبع حاجاتو،
مثؿ حاجات التنفيس أو الترفيو ،والمعمومات ،وىذه االشباعات تنقسـ إلى نوعيف ،األوؿ ،ىو
االشباع الذي يحققو الجميور بعد البحث والوصوؿ إليو ،واشباع الحاجة بالدخوؿ لممجتمع،
وتسمى اإلشباعات المطموبة أو االحتياجات ،أما النوع اآلخر ،وتكوف ىنا االشباعات التي
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تتحقؽ بعد استخداـ األفراد لممجتمع االفتراضي ،وبعد التعرض واكتساب القيمة والمنفعة ،وتحقيؽ
اإلشباع لدوافع األفراد ،وتسمى االشباعات المتحققة أو المكتسبة.
ومف ثـ تفسر ىذه النظرية الصداقة االفتراضية حيث يمجأ طبلب الجامعات لمصداقة
االفتراضية ألغراض متعددة تشبع إحتياجاتيـ .

ه -نمط العالقات االجتماعية في ظل المجتمعات االفتراضية :

مف المسمـ بو أف الرغبة في التواصؿ مع الغير ىي نزعة متأصمة في االنساف وميما قيؿ
عف حوار اإلنساف واآللة فبل يوجد أفضؿ مف إقامة عبلقات اجتماعية وحوار مع إنساف آخر
يبني معو صداقات ويشاركو اىتماماتو ويتبادؿ معو معارفو وخبراتو  ،ومف الطبيعي أف تنمو
الرغبة في التواصؿ مع اآلخريف فاإلنساف اجتماعي بطبعو( عمي.)511 ،7111 ،
يشير مفيوـ العبلقة االجتماعية بأنيا ترتيب أو تنظيـ ثابت لمعناصر التي تظير في الفعؿ
االجتماعي ،بمعنى أنيا التوجد خارج الفعؿ االجتماعي( السيد.)474 ،7112 ،
تعرؼ العبلقات االجتماعية بأنيا الروابط واآلثار المتبادلة بيف األفراد في المجتمع ،والتي
تنشأ نتيجة تفاعميـ وتبادؿ مشاعرىـ واحتكاكيـ ببعضيـ البعض في المجتمع
(خيرة) 137 ،7114،
ومف ثـ يمكف القوؿ أف العبلقات االجتماعية تفاعؿ بيف شخصيف أو أكثر ينشأ نتيجة
أحتكاكيـ وتفاعميـ مع بعضيـ إلشباع احتياجاتيـ ،والعبلقات االجتماعية متنوعة كالعبلقات
األسرية والصداقة والقرابة والصحبة وغيرىا ،وقد تكوف عبلقات بناءة كعبلقات الحب والتعاوف ،
وقد تكوف ىدامة كالعداوة والصراع والكراىية وبالتالي تعد الصداقة إحدى أشكاؿ العبلقات
االجتماعية البناءة أو اإليجابية .
ومع االنتشار السريع و االستخداـ المفرط لممجتمعات االفتراضية عمى اإلنترنت أصبح
األفراد يميموف إلى قضاء وقتيـ في عالـ يوازي عالميـ الفيزيائي ،األمر الذي دفعيـ إلى
االنقطاع عف العديد مف األنشطة االجتماعية كالتسوؽ مثبل والتقميؿ مف العبلقات االجتماعية
التقميدية مقابؿ استخداـ المجتمعات االفتراضية  ،وربما ىذا يفسر نمو وانتشار المجتمعات
االفتراضية ،ومف بيف العبلقات التي يقيميا األفراد في المجتمعات االفتراضية عبلقات الصداقة.
وتعد كممة صديؽ Friendىي الشائعة لوصؼ العبلقة في المجتمعات االفتراضية ولكف
توجد العديد مف وجيات النظر حوؿ كممة صديؽ في المجتمعات االفتراضية فالبعض يعتبره
شخص يتقاسـ معو المستخدـ اىتمامات معينة والبعض يرى أنو صديؽ مشترؾ أو أنو صديؽ
ينتمي لممجتمع الواقعي لمفرد ( ،)Geyer, 2007, 3ويرى آخروف أف مفيوـ صديؽ يعكس عدد
عريض مف العبلقات ( زمالة -معارؼ -أفراد عائمة) ،ألنو أخذ أتجاه عف االتجاه الذي أخذه في
العالـ الفيزيقي ،حيث يصبح المستخدـ صديؽ لغيره مف المستخدميف ألسباب قد تكف مختمفة
إلحساس الصداقة في العالـ الواقعي وأنيا التشكؿ عبلقة مقربة أو انعكاس ليا بؿ ىي قبؿ كؿ
شئ عبلقة تحدث ضمف عممية تكنولوجية( .)Filliettaz, & Gregori, 2011 ,7
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد
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ومف ثـ يتضح أف استخداـ كممة صديؽ في المجتمعات االفتراضية يتـ تناولو مف أكثر
مف جانب فممكف األىؿ عبر المجتمعات االفتراضية يتـ اعتبارىـ أصدقاء وكذلؾ الزمبلء
وكذلؾ أفراد آخروف لسنا عمى معرفة بيـ ولـ يتـ االحتكاؾ بيـ  ،فيؿ ىـ بالفعؿ أصدقاء
حقيقيوف كمفيوـ صداقة؟ وما دورىـ اتجاه بعضيـ في ىذه المجتمعات وىؿ ليذه المجتمعات
االفتراضية تأثيرات عمى مستخدمييا وما دور التربية في ظؿ الصداقة االفتراضية ؟ ىذا ما يتـ
تناولو في المحور التالي.

المحور الثالث:
أ -التأثيرات التربوية لممجتمعات االفتراضية :

ظيرت العديد مف التأثيرات لممجتمعات االفتراضية وانعكاساتيا االيجابية والسمبية عمى
األفراد والمجتمعات وعمى الرغـ مف أف ليذه المجتمعات تأثيرات سمبية إال أنو اليمكف بأي حاؿ
مف األحواؿ إغفاؿ الجوانب االيجابية لممجتمعات االفتراضية فأي شئ بو الجانب االيجابي
والجانب السمبي ،وفيما يمي تناوؿ التأثيرات التربوية االيجابية  ،والتربية كعممية إيجابية دورىا
تفعيؿ الجانب اإليجابي والحد مف الجوانب السمبية.

 -1التأثيرات االجتماعية :

ساىمت المجتمعات االفتراضية في سيولة اتصاؿ األفراد بعضيـ ببعض وتوطيد
العبلقات االنسانية ،كما ساىمت في تكويف صداقات جديدة ،ومشاركة االىتمامات بيف االصدقاء
وتبادؿ اآلراء في مختمؼ القضايا ،وانتشار الجماعات داخؿ ىذه المجتمعات كؿ حسب ميولو
وىواياتو واىتماماتو ( رشاد ،)2 ،7117 ،األمر الذي يؤكد عمى دور التربية كعممية اجتماعية
تعمؿ عمى زيادة التفاعؿ بيف األفراد سواء في المجتمع الواقعي أو االفتراضي.

 -0التأثيرات التعميمية :

ساىمت المجتمعات االفتراضية بدور تعميمي لدى األفراد واكسابيـ المعارؼ العممية
السميمة حيث أدت إلى زيادة فرص التواصؿ لدى الطمبة ونتنمية ميارات الطالب االجتماعية،
وارتفاع مستوى النضج االجتماعي انطبلقا مف مشاركة الطالب لجميع الفئات االجتماعية مف
مجتمعو االفتراضي ،كما أثرت ىذه المجتمعات االفتراضية في تحويؿ المؤسسة التعميمية مف
بيئة تعميمية محصورة بجدرانيا إلى عالـ مفتوح يتجاوز حدود الزماف والمكاف ،باإلضافة إلى
اشتراؾ أولياء األمور ومتابعتيـ ليذه المجتمعات مف أجؿ أبنائيـ ،إثراء الجوانب المعرفية
والثقافية لدى األفراد مف الفئات المجتمعية والعمرية المختمفة؛ حيث تعد المجتمعات االفتراضية
مصد ار لنشر اإلنتاج الفكري والثقافي والمعرفي بيف أعضائيا ،ووسيمة لمتعرؼ عمى حياة الشعوب
وعاداتيا وأنماط حياتيا الثقافية( زياني ،)12 ،7111 ،ىذا باإلضافة إلى التواصؿ والتفاعؿ
وتبادؿ المعرفة والمعمومات مع ثقافات الشعوب األخرى ،مما يثري الجوانب المعرفية والثقافية
لدى أفراد المجتمع وتوسيع مداركيـ وآفاقيـ الحياتية بشكؿ عاـ.
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 -8التأثيرات السياسية واالقتصادية:
لممجتمعات االفتراضية تأثيرات سياسية واقتصادية ايضا فمف خبلؿ انضماـ األفراد في
المجموعات الموجودة بيذه المجتمعات يتاح ليـ ممارسة العمؿ السياسي والتعبير عف آرائيـ
حيث ساىمت ىذه المجتمعات في زيادة التفاعؿ السياسي( رشاد ،)2 ،7117 ،حيث يتابع
األفراد األحداث الجارية في المجتمع الواقعي ويتفاعؿ مف خبلؿ المجتمعات االفتراضية عما ىو
جاري في الواقع .

أما عن التأثيرات السمبية لممجتمعات االفتراضية فتتمثل في( عبد الحي،
:.)150 ،0218
 .1ضعؼ التواصؿ الثقافي بيف األجياؿ ،حيث إف تفاعؿ األجياؿ الجديدة مف الشباب مع
تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات واطبلعيـ عمى الثقافات الغربية وتواصميـ مع منتجاتيا
وأفكارىا وانجذابيـ نحو ىذه الثقافة وأنبيارىـ بيا ،جعميـ يعزفوف عف التواصؿ مع تراثيـ
الثقافي ومع األجياؿ السابقة التي تمثؿ ىذا التراث وتعمؿ عمى نقمو ليـ ،ومف ثـ تعرض ىذا
التراث–(وخاصة المغة العربية والتاريخ العربي واإلسبلمي والفف والشعر واألدب والفكر الفمسفي
الديني وغيره مف التراث) إلى الضياع والتشويو والتحريؼ ،حيث أصبح األفراد ينبيروف
بالموضة دوف التفكير ىؿ ىي تتماشى مع ثقافة المجتمع المصري أـ ال .
 .7إىدار الوقت وضياع قيمتو ،حيث يؤدي االندماج في التفاعبلت االفتراضية -خاصة بيف
الشباب والمراىقيف -والتواصؿ مع أعداد كبيرة مف األشخاص عبر المجتمعات االفتراضية
إلى طوؿ فترة الجموس أماـ شاشات الكمبيوتر ،مما يؤدي إلى قضاء الوقت في اىتمامات
ثانوية تطغى عمى الواجبات األساسية لمفرد،األمر الذي أدى إلى إدماف التفاعبلت االجتماعية.
 .4الميؿ إلى العزلة االجتماعية واالغتراب ،نتيجة انخراط الفرد في التفاعبلت االفتراضية -
حتى لو كانت جماعية -ومف ثـ تستيمؾ وقتو وطاقتو في عبلقات افتراضية تؤدي إلى
انقطاع العبلقات االجتماعية مع األصدقاء واألقرباء والجيراف ،وتعزز الوحدة والفردية واالنعزاؿ
عف السياؽ االجتماعي المحيط بو ،األمر الذي أدى إلى وجود نوع مف أنواع االغتراب
االجتماعي نتيجة انفصالو عف الواقع الحقيقي واندماجو في المجتمع االفتراضي.
 .3غرس القيـ الفردية والمادية عمى حساب القيـ االجتماعية لمفرد ،حيث يؤدي التفاعؿ المفرط
وغير المتكافئ عبر المجتمعات االفتراضية ،وما يتعرض لو الشباب مف أفكار وقيـ العولمة
الثقافية الغربية ،إلى غرس القيـ الفردية واالستقبللية واألنامالية والسمبية والبل مباالة لدييـ ،مما
ينعكس سمبا عمى قيـ المسئولية االجتماعية واالنتماء الوطني والمشاركة المجتمعية.
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 .5وجود درجة م ف الصراع بيف ىوية الفرد االفتراضية وىويتو الحقيقة؛ خاصة إذا كانت
اليويتيف عمى قدر كبير مف التباعد والتناقض ،إذ يصعب أف تتعايش ىويتيف متناقضتيف في
جسد واحد ومف ثـ يصبح الفرد أماـ احتماؿ تخميو عف ىويتو الحقيقة مقابؿ االفتراضية
باعتبار أنيا تمنحو الشعور بالراحة واألماف وتحقيؽ الذات واالبتعاد عف المشكبلت الحياتية
الواقعية.
 .1ضعؼ العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة وتفككيا؛ حيث إف زيادة استخداـ المجتمعات
االفتراضية -مف قبؿ اآلباء أو األبناء -وألغراض غير ىادفة ،يؤثر سمبا عمى طبيعة ومستوى
التفاعؿ االجتماعي داخؿ األسرة ،بشكؿ قد يثير التوتر والصراع بيف أفرادىا ،ويقمؿ مف
مساحات الحوار بينيا ،ويزيد الفجوة بيف االجتماعية بيف األجياؿ وبيف أفراد األسرة نفسيا.
 .2تجاىؿ بعض القيـ والعادات والتقاليد المجتمعية والثقافية األصيمة والتمرد عمييا ،حيث إف
التواصؿ الثقافي عبر المجتمعات االفتراضية وما تتميز بو مف صبغة رقمية وتكنولوجية
تجذب بعض أفراد المجتمعات العربية لمثقافة الغربية واالنبيار بيا واعتناؽ قيميا وسموكياتيا
باعتبارىا الثقافة التي أفرزت ىذه التكنولوجيا ،وأنيا تتبلءـ ونمط الحياة والثقافة المعموماتية
الحديثة.
مما سبؽ يتضح التأثير الكبير لممجتمعات االفتراضية بفعؿ التربية عمى األفراد ،وىذا
التأثير يتخذ أشكاؿ متعددة منيا اإليجابي ومنيا السمبي ،وىنا يكمف دور التربية في الحد مف
التأثيرات السمبية وتفعيؿ األدوار اإليجابية.

ب-عوامل االنضمام لممجتمعات االفتراضية

توصمت نتائج العديد مف الدراسات والكتابات العممية إلى أف عوامؿ انضماـ األفراد
لممجتمعات االفتراضية عديدة ومتنوعة ،وتختمؼ أولوياتيا وفقا لعدد مف المتغيرات كالعمر
والجنس والحاالت التعميمية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا ،ومف ثـ ترى الباحثة إجماؿ أبرز
ما توصمت إليو تمؾ الدراسات والكتابات بشكؿ عاـ وتصنيفيا عمى النحو التالي:
 .1عوامل اجتماعية :وىي مجموعة العوامؿ المرتبطة بالطبيعة االجتماعية لئلنساف ،فاإلنساف
بطبيعتو كائف اجتماعي ،دائما ما يشعر بالحاجة إلى التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف داخؿ
مجتمع ما بشكؿ يحقؽ لو كينونتو االجتماعية وقدرتو عمى تحقيؽ ذاتو وتقديرىا
( خضر ،)434 ،7114 ،وتظير ىذه العوامؿ في رغبة الفرد وحاجاتو لعبلقات اجتماعية
جديدة وتكويف صداقات جديدة ومعارؼ والتواصؿ مع أفراد ذوي اىتمامات وأنشطة مشتركة
مف مختمؼ أنحاء العالـ.
 .7عوامل نفسية :وىي عوامؿ مرتبطة بالحالة النفسية لمفرد وبحثو عف االتزاف واالستقرار
النفسي ،ومف ثـ ينضـ العديد مف األفراد لممجتمعات االفتراضية بحثا عف االسترخاء
النفسي مف خبلؿ الترفية والتسمية ،أو البعد عف الروتيف اليومي وضغوط العمؿ ومسئوليات
الحياة ( ،خضر ،)434 ،7114 ،أو التحاور مع أشخاص يشعر ليـ باالرتياح النفسي.
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 .4عوامل تعويضية :وىي عوامؿ مرتبطة برغبة اإلنساف في تمبية حاجات يفتقد القدرة عمى
تمبيتيا في المجتمع الطبيعي ،ومنيا مثبل حاجة اإلنساف إلى حرية الرأي والتعبير المطمؽ،
أو تخطي حواجز العادات والتقاليد واألعراؼ المجتمعية ،أو تحقيؽ التواصؿ االجتماعي
لدى بعض ذوي االحتياجات الخاصة الذيف ال يتمكنوف مف التواصؿ مع المجتمع بشكؿ
طبيعي( رحومة.)17 ،7113 ،
 .3عوامل معرفية ثقافية :حيث يقبؿ العديد مف الناس لبلنضماـ لممجتمعات االفتراضية لمتعمـ
أو التدريب في تخصصات ومجاالت مختمفة والحصوؿ عمى شيادات ودرجات عممية ،أو
لمحصوؿ عمى المعرفة والمعمومات في شتى المجاالت بغرض التثقيؼ أو التنمية المينية
الذاتية ،أو لمتواصؿ مع ذوي االىتمامات العممية والفكرية والثقافية المشتركة ،أو لمبحث عف
إجابات لتساؤالت ذىنية( اليزني ،)5 ،7114 ،وذلؾ بفضؿ العديد مف الوسائؿ التي تتيحيا
المجتمعات االفتراضية مف نظـ المحادثة سواء محادثة فردية أو جماعية وعقد الندوات
ولدورات العممية عبرىا .
 .5عوامل سياسية :وىي عوامؿ مرتبطة باألوضاع السياسية التي تتحكـ في مجتمع أو دولة
أو مؤسسة أو منظمة ،فيناؾ العديد ممف ينضموف إلى المجتمعات االفتراضية بيدؼ زيادة
الوعي السياسي ،أو محاولة المشاركة في الحياة السياسية وممارسة العمؿ السياسي ،أو
الحشد الجماىيري لدعـ مطمب سياسي أو التعبير عف موقؼ سياسي معيف كالدعوة
لممظاىرات واالحتجاجات واإلضرابات ،وغيرىا( عبداهلل) 7111،147 ،
 .1عوامل اقتصادية تجارية :وىي عوامؿ تنتج عف حاجات اقتصادية ،ومنيا االنضماـ لبعض
المجتمعات االفتراضية بدافع إجراء عمميات بيع أو شراء لسمع ومنتجات وممتمكات بيف
األفراد أو المؤسسات ،أو البحث عف فرص عمؿ ،التسويؽ والدعاية اإلعبلنية لسمع
ومنتجات وخدمات ،وغيرىا( خضر)434 ،7114 ،
 .7عوامل إعالمية دعائية :وىي عوامؿ تتعمؽ بالحاجة إليصاؿ رسائؿ مف مرسؿ أو أكثر إلى
أكبر عدد ممكف مف المستقبميف ،فالمجتمعات االفتراضية تعد وسيطا فعاال لبلتصاؿ
الجماىيري وبيئة مناسبة لممارسة اإلعبلـ اإللكتروني في صوره المقروءة والمسموعة
والمرئية ،ولنشر وترويج ما تؤمف بو بعض الجماعات والمؤسسات مف آراء فكرية أو عقائدية
أو مذىبية ،وما إلى ذلؾ( عبداهلل.) 7111،147 ،
 .8عوامل عدائية إجرامية :وىي عوامؿ ذات طابع ال أخبلقي تدفع الفرد لبلنضماـ لممجتمعات
االفتراضية لمقياـ بسموكيات محرمة شرعا أو مجرمة قانونا ،مثؿ التعدي عمى األمف
والخصوصية المعموماتية ،نشر الشائعات والمعمومات الخاطئة إلثارة الفتف واحداث الفوضى
( رحومة.)17 ،7113 ،
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مما سبؽ يتضح تعدد الدوافع لدى األفراد اتجاه استخداـ المجتمعات االفتراضية فمنيـ
مف يستخدميا بدافع التسمية والترفيو ومنيـ مف يستخدميا لغرض اجتماعي ورغبتو في التفاعؿ
مع األخريف وتوسيع نطاؽ تفاعبلتو ،وممنيـ مف يستخدميا بغرض الترويج لبعض السمع أو
التجاىاتو السياسية وبالتالي يتضح االنتشار الكبير لممجتمع االفتراضي أنو يحاكي المجتمع
الواقعي ويقوـ بالعديد مف األدوار.

المحور الرابع :الدراسة الميدانية :
تسعى الباحثة مف خبلؿ ىذا الجزء مف البحث التعرؼ إلى آراء عينة مف طبلب جامعة
الفيوـ حوؿ الدور التربوي الحالي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية  ،لذا قامت الباحثة
بإعداد أداة الدراسة وفقا لمخطوات التالية:

أوال :خطوات إعداد أداة الدراسة:
في سبيؿ تحقيؽ الدراسة ليدفيا تـ إعداد أداة الدراسة الميدانية ،والتي تتكوف مف استبانة
موجية لعينة مف طبلب جامعة الفيوـ حوؿ الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية
وقد مرت االستبانة بالمراحؿ التالية:

المرحمة األولى :إعداد أداة الدراسة:
استعانت الباحثة في إعداد االستبانة بما استخمصتو مف اإلطار النظري لمدراسة ومجموعة
الدراسات السابقة التي تناولت المجتمعات االفتراضية والعبلقات االجتماعية .

المرحمة الثانية :تحكيم أداة الدراسة واجراء التعديالت المطموبة:
حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة عمى السادة المحكميف مف أساتذة التربية لموقوؼ
عمى مناسبة كؿ مفردة مف مفردات األداة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة .
قدـ السادة المحكموف مجموعة مف اآلراء التي أفادت الباحثة كثي ار في وضع األداة في
شكميا النيائي ،فقد أوصوا بضرورة إعادة صياغة بعض العبارات كما أكدوا عمى تكرار بعض
العبارات وضرورة حذفيا ،وقد قامت الباحثة بتعديؿ األداة وفقا لتمؾ اآلراء.

ثانيا :وصف أداة الدراسة:

استخدمت الباحثة استبانة موجية لعينة مف طبلب جامعة الفيوـ بيدؼ التعرؼ إلى الدور
التربوي الحالي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية  ،وتتكوف االستبانة مف محوريف المحور األوؿ
عبارة عف بيانات أساسية والمحور الثاني تناوؿ أدوار الصداقة في المجتمعات االفتراضية وتمثمت
ىذه االدوار في خمسة أبعاد وتكونت مف ثبلثة ثبلثيف مفردة تضمنت االبعاد التربوية لمدور
االجتماعي والنفسي واألخبلقي وكذلؾ الدور التعميمي واالقتصادي والسياسي.
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ثالثا :صدق أداة الدراسة :
صدؽ االستبياف يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو  ،كما يقصد بالصدؽ
"شموؿ االستمارة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح فقراتيا
ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومو لكؿ مف يستخدميا"( عبلـ. )7114،111،

وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:
أ-الصدق الظاىري لألداة:

ويعني التعرؼ عمى مدى صدؽ أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو ثـ عرضيا
عمى عدد مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ،وفي ضوء آراء المحكميف تـ
إعداد أداة ىذه الدراسة بصورتيا النيائية .

ب -صدق االتساق الداخمي لألداة:

بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة تـ تطبيقيا ميدانيا وتـ حساب معامؿ
االرتباط بيرسوف لمعرفة الصدؽ الداخمي لبلستبانة حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة
كؿ محور مف محاور االستبانة بالدرجة الكمية لبلستبانة  ،كما توضح ذلؾ الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()1
يوضح المصفوفة االرتباطية بين ابعاد االستبانو والمجموع الكمى
معامؿ االرتباط بالمجموع الكمى

االبعاد
البعد االجتماعي

**1.53

البعد األخبلقي

**1.13

البعد االقتصادي والسياسي

**1.12

**1.14

البعد النفسي

**1.14

البعد التعميمي

** تدل عمى أن معامل االرتباط دال عند مستوى ()2.21
يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتباط أبعاد االستبانو ببعضيا البعض بمستوى داللة (. )1.11
وىذا يؤكد أف االستبانو تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.

رابعا :ثبات األداة :

تـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ لمتأكد مف االتساؽ الداخمي لفقرات األداة ،حيث تـ استخراج
معامؿ الثبات عمى مستوى األداة بالكامؿ وعمى مستوى االبعاد ،والجدوؿ التالي يبيف معامؿ
الثبات ألداة الدراسة وأبعادىا :
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جدول رقم ()0
معامالت الثبات لالبعاد ولألداة ككل
معامؿ الثبات

االبعاد
البعد االجتماعي

1.24

البعد االقتصادي والسياسي
االستبانو ككؿ

1.24
1.34

1.41
1.27
1.41

البعد النفسي
البعد األخبلقي
البعد التعميمي

وبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ ثبات بالنسبة لمحاور
االستبانة والمجموع الكمي مرتفعة .وبناء عمى ىذه النتيجة فإف مستوى الثبات لمحتوى األداة يعد
مبلئما مف وجية نظر البحث العممي.

خامسا:خصائص عينة الدراسة:

اشتممت عينة الدراسة عمى عينة عشوائية مف طبلب جامعة الفيوـ حجميا  314طالبا
وقد تنوعت عينة الدراسة لتشمؿ بعض الكميات النظرية وبعض الكميات العممية وتشمؿ أيضا
عينة مف الذكور واإلناث ،وحيث أف الدراسة تقوـ عمى عدد مف المتغيرات المتعمقة بالخصائص
الشخصية ألفراد عينة الدراسة متمثمة في ( الكمية  ،النوع) ،وفي ضوء ىذه المتغيرات يمكف
تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة عمى النحو التالي:
جدول ()8
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الكمية
الكمية
التربية

العدد

النسبة المئوية

154

% 42.15

11

% 13.54

الزراعة

43

االداب

117

العموـ

314

اإلجمالي

% 74.24
% 73.2

% 111

يوضح الجدوؿ السابؽ توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الكمية  ،حيث يتبيف أف
( )154مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو ( )%42.15مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مف
كمية (التربية)  ،في حيف أف ( )43مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو ( )%74.24مف
إجمالي أفراد عينة الدراسة مف كمية (الزراعة)  ،في حيف أف ( )11مف أفراد عينة الدراسة يمثموف
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ما نسبتو ( )% 13.54مف إجمالي أفراد عينة الدراسة الدراسة مف كمية (العموـ)  ،في حيف أف
( )117مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو ( )%73.2مف إجمالي أفراد عينة الدراسة الدراسة
مف كمية (االداب) .
جدول ()4
توزيع عينة الد ارسة تبعا لمتغير النوع

النوع
ذكر

انثي

العدد

النسبة المئوية

147

% 31.34

314

% 111

771

اإلجمالي

% 54.51

يوضح الجدوؿ السابؽ توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع  ،حيث يتبيف أف
( )147مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو ( )%31.34مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مف
الذكور  ،في حيف أف ( )771مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو ( )%54.51مف إجمالي
أفراد عينة الدراسة مف اإلناث .

سادسا :األساليب اإلحصائية المتبعة في تحميل البيانات:
تـ إعداد االستبانة الخاصة بالدراسة التي تمثؿ وجية نظر عينة الدراسة وذلؾ بطريقة تحقؽ
أىداؼ الدراسة و يسيؿ معيا إدخاؿ متغيرات الدراسة لمحاسوب حتى يتسنى تحميميا بواسطة برنامج
 .SPSSتـ التعامؿ مع البيانات بمستوى داللة ( )1.15و ( )1.11لوصؼ وتحميؿ بيانات الدراسة،
وتـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSSالنسخة ( )71حيث تـ استخداـ
النسب المئوية لمتك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف لمعرفة الفروؽ

في آراء عينة الدراسة .

سابعا:عرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية
أسفرت المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة عف النتائج التالية حسب محاورىا
المختمفة وذلؾ كما يمي:

(  ) 1نتائج البعد االجتماعي :
تـ دراسة آراء عينة الدراسة حوؿ البعد االجتماعي  ،وذلؾ مف خبلؿ استجابات عينة

الدراسة  ،حيث تـ استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب
المئوية لممحور األول (البعد االجتماعي)  ،والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
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جدول ()5

0

التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا
لممحور األول (البعد االجتماعي)
ْعِ
ّ

ايبٓٛد

1

تكضٚ ٞقتا يف ايتحاٚز
َع أصدقا٥و عرب
اجملتُعات االفرتاض١ٝ
أنجس َٔ ايٛقت ايرٟ
جتًظ فیَ ٙع
أصدقا٥و ايٛاقعٝني.

134

2

تطاعدى ايصداق١
االفرتاض ١ٝعً٢
تعُٝل عالق١
ايصداق ١ايٛاقع.١ٝ

131

3

4

5

6

7

حتظ باأليفٚ ١االْتُا٤
االجتُاعَ ٞع مجاع١
أصدقا٥و االفرتاضٝني
أنجس َٔ أصدقا٥و يف
ايٛاقع.
تػعس إٔ ايصداقات
اييت نْٛتٗا عٔ
طسیم اجملتُعات
االفرتاض ١ٝتعادٍ يف
محُٝٝتٗا ايصداقات
اييت نْٛتٗا عٔ
طسیم االتصاٍ ٚجٗا
يٛج٘.
إحطاضو ظٛد٠
ايعالقَ ١ع أصدقا٥و
يف اجملتُعات
االفرتاض ١ٝدفعو
يإليتكا ٤بِٗ ٚجٗا
يٛج٘.
الُٜٗين إذا نإ
صدٜك ٞاالفرتاضٞ
ٜكطع صداقتٓا
ٜعد أصدقا٥و
االفرتاضٝني أصدقا٤
َؤقتني
اجملُٛع ايهً٢

ى

إىل حد َا
%

32.45

31.72

ى

177

148

%

42.86

35.84

ال
ى

102

134

%

24.70

32.45

املتٛضط
اذتطابٞ

2.08

1.99

اإلحنساف
املعٝازٟ

0.75

0.80

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦
()%

69.25

66.42

اجتاٙ
ايبٓد

َتٛضط

َتٛضط

نا

2

َطتٟٛ
ايدالي١

20.58

1.20

ايرتتٝب

0.01

3

غري
داي١

4

264

63.92

102

24.70

47

11.38

2.53

0.69

84.18

َستفع

184.89

0.01

2

273

66.10

94

22.76

46

11.14

2.55

0.69

84.99

َستفع

207.93

0.01

1

105

25.42

159

38.50

149

36.08

1.89

0.78

63.12

َتٛضط

11.99

0.01

7

134

32.45

129

31.23

150

36.32

1.96

0.83

65.38

َتٛضط

1.75

غري
داي١

5

112

27.12

155

37.53

146

35.35

1.92

0.79

63.92

َتٛضط

7.47

0.05

6

1153

39.88

964

33.35

774

26.77

2.13

0.76

71.00

َتٛضط

62.26

0.01

* قيمة ( كا ) 0الجدولية عند مستوى(، 9.012 =)2.21وعند مستوى (5.991 = )2.25
لدرجة حرية ()0
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مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله أف جميع قيـ كا 0دالة عند مستوى ( )1.11أو
( ، )1.15إذ أف قيـ كا 0المحسوبة أكبر مف قيمة كا 0الجدولية عند مستوي ( )1.11لدرجة
حرية ( )7الموضحة أسفؿ الجدوؿ السابؽ فيما عدا العبارة رقـ ( )2دالة عند مستوى (، )1.15
والعبارتيف ( )1 ، 7غير دالة  ،وىذا يؤكد أف أراء عينة الدراسة حوؿ بنود ىذا البعد متسقة مع
نفسيا وىذه البنود تميز أراء األفراد عينة الدراسة نحو إتجاه معيف وعدـ تشتت التك اررات حوؿ
بدائؿ االختيار الثبلثة (موافؽ ،إلى حد ما  ،غير موافؽ) فيما عدا العبارتيف ( )1 ، 7فتشتت
آراء عينة الدارسة حوليا .

كما يتضح أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عمى المحور األول (البعد االجتماعي ) بنسبة
مئوية ( ، )%21.11وبمتوسط حسابي عاـ ( 7.14مف  )4وىو متوسط حيث أنو يقع فى الفئة
( 1.12إلى . )7.44
كما يتضح أيضا مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة مرتفعة عمى بعض
عبارات المحور األول (البعد االجتماعي)  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة
الدراسة عمييا وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ
المتوسط كما يمي-:

 جاءت العبارة رقـ (  ) 3وىي " تشعر أف الصداقات التي كونتيا عف طريؽ المجتمعاتاالفتراضية تعادؿ في حميميتيا الصداقات التي كونتيا عف طريؽ االتصاؿ وجيا لوجو" .
بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ، )%33.44وبمتوسط حسابي ( ،)7.55وانحراؼ معياري ( ، )1.14وىو متوسط حسابي
مرتفع ألنو واقع بيف ( ، )4 : 7.43وىذا يفسر الدور االجتماعي القوي لمصداقة االفتراضية
حيث أف أكد غالبية أفراد العينة عمى ىذه المفردة بالموافقة وىذا يشير عمى أف الصداقة
االفتراضية تتسـ بالقوة والعمؽ لمدرجة التي جعمتيا تحؿ محؿ الصداقة الواقعية لدى بعض
أفراد عينة الدراسة ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف الصداقة االفتراضية أدت إلى تضييؽ المسافات
بيف األفراد وتعدت أيضا حدود الزماف والمكاف فمف الممكف أف يكوف الفرد عبلقات
اجتماعية جيدة ويعمؿ عمى تعميقيا مف خبلؿ الصداقة االفتراضية  ،كما يمكف أف
تتحوؿ بعض الصداقات االفتراضية إلى صداقات واقعية ،وىذا يتفؽ مع دراسة
) (Goulet& Purcell,2011التي أكدت عمى أف العبلقات االجتماعية في أمريكا

أصبحت أكثر حميمية مما كانت عميو مف قبؿ  ،وأف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
ساعد بشكؿ كبير في إيجاد عبلقات وثيقة بيف األفراد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاءت العبارة رقـ (  ) 4وىي " تحس باأللفة واالنتماء االجتماعي مع جماعة أصدقائؾاالفتراضييف أكثر مف أصدقائؾ في الواقع " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة
الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ، )%33.13وبمتوسط حسابي (،)7.54
وانحراؼ معياري ( ، )1.14وىو متوسط حسابي مرتفع ألنو واقع بيف ( ، )4 : 7.43وىذا
يفسر زيادة ثقة األفراد واقباليـ عمى الصداقة االفتراضية فربما يجدوف في الصداقة
االفتراضية مجاؿ لبلستمتاع في التحدث مع اآلخريف ولتوسيع نطاؽ تفاعبلىـ ،ويجدونيا
طوؽ نجاة مف أجؿ الترويح عنيـ حيث تمثؿ منفذا لميروب مف سيطرة ظروؼ المجتمع
الواقعي وقسوة معايير الحكـ والنقد فيو  ،مقابؿ ارتفاع نسبة التعاطؼ والتفيـ في الصداقة
االفتراضية خاصة مع أصحاب الرؤى والمشكبلت المتشابية .
ويتفؽ ىذا مع ما جاء بو اإلطار النظري بأف الصداقة الجيدة تتسـ بالصدؽ واالعتماد
المتبادؿ مف الطرفيف ،وىو ما يمثؿ بعدا إيجابيا لما تمنحو ىذه الصداقات مف مشاعر الود
واأللفة ،إال أنو في ذات الوقت قد يحمؿ بعدا سمبيا ،حيث يتفؽ ىؤالء األصداقاء االفتراضيوف
عمى التنفيس عف مشكبلتيـ والتعبير عنيا بطريقة سمبية تسئ ألنفسيـ ولآلخريف ،أي أنو قد
تدعـ الصداقة االفتراضية بعض مشاعر التمرد والتطرؼ ،خاصة وأف المووضوعات االجتماعية
والعاطفية تحتؿ مكاف الصدارة في مثؿ ىذه الصداقات ،و يمكف تفسير موافقة أغمب الطبلب
عمى ىذه العبارة بأنيـ يشعروف بالراحة مع االصدقاء االفتراضييف حيث تحتؿ الموضوعات
االجتماعية والعاطفية مكاف الصدارة في النقاش في المجتمعات االفتراضية وىذا يتماشي مع
طبيعة المرحمة العمرية وقد اكدت ذلؾ دراسة ( الضبع)7115 ،حيث أكدت أف األفراد يتناقشوف
عبر المجتمع االفتراضي في موضوعات ذات خصوصية اليناقشيا االنساف في عبلقاتو الواقعية
إال مع مف ىـ أىؿ الثقة .
كما يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة متوسطة عمى بقية عبارات المحور
األوؿ(البعد االجتماعي) ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا وفقا
ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط كما يمي-:
جاءت العبارة رقـ (  ) 1وىي " تقضي وقتا في التحاور مع أصدقائؾ عبر المجتمعاتاالفتراضية أكثر مف الوقت الذي تجمس فيو مع أصدقائؾ الواقعييف " .بالمرتبة الثالثة مف
حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%14.75وبمتوسط
حسابي ( ،)7.13وانحراؼ معياري ( ، )1.25وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف
( ،)7.44 : 1.12وىذا يشير إلى أف الصداقة االفتراضية ليا تأثير كبير عمى عبلقات
األفراد ويؤكد مدى اندماج الطبلب مع أصدقائيـ االفتراضييف  ،ومف ناحية أخرى أثرت
الصداقة االفتراضية سمبيا عمى األفراد بشكؿ عاـ ،حيث أدت إلى الشعور بالعزلة داخؿ األسرة
الواحدة واالنسحاب االجتماعي ،وىذا يتفؽ مع دراسة ( نومار )7117 ،التي أكدت عمى أف
استخداـ مواقع التواصع االحتماعي يؤثر في االتصاؿ الشخصي وجيا لوجو وفي تفاعؿ
المستخدميف مع أسرىـ وآقاربيـ وأصدقائيـ كما يؤدي االنسحاب الممحوظ لمفرد مف التفاعؿ
االجتماعي،حيث عممت مواقع التواصؿ االجتماعي عمى قرب المتباعديف وبعد المتقاربيف .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاءت العبارة رقـ (  ) 7وىي " تساعدؾ الصداقة االفتراضية عمى تعميؽ عبلقة الصداقةالواقعية " .بالمرتبة الرابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة
مئوية ( ، )%11.37وبمتوسط حسابي ( ،)1.44وانحراؼ معياري ( ، )1.3وىو متوسط
حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12وىذا يفسر بأف كثي ار مف الصداقات
االفتراضية قد تتحوؿ إلى صداقات واقعية ،كما أف الصداقة االفتراضية تعمؿ عمى توسيع
نطاؽ التفاعبلت االجتماعية وتعميقيا ومف ثـ فميا دور تربوي ىاـ في المجتمع.
جاءت العبارة رقـ (  ) 1وىي " الييمني إذا كاف صديقي االفتراضي يقطع صداقتنا "
بالمرتبة الخامسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية
( ، )%15.43وبمتوسط حسابي ( ،)1.41وانحراؼ معياري ( ، )1.34وىو متوسط حسابي
متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12وىذا يشير إلى أف الصداقة االفتراضية في بعض
األحياف تكوف صداقة وىمية مف وجية نظر بعض أفراد العينة .
جاءت العبارة رقـ (  ) 2وىي " يعد أصدقائؾ االفتراضييف أصدقاء مؤقتيف " بالمرتبة
السادسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية (، )%14.47
وبمتوسط حسابي ( ،)1.47وانحراؼ معياري ( ، )1.24وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع
بيف ( ، )7.44 : 1.12ىذا يشير إلى أف الصداقة االفتراضية غير وقتية ودائمة في بعض
األحياف ويمكف أف تتحوؿ إلى صداقة واقعية وبالتالي ينفي الطبلب بأنيا مؤقتة ألف الصداقة
االفتراضية يمكف أف تكوف سببا تعميؽ العديد مف الصداقات  ،وىذا يتفؽ مع العبارتيف ()3 ،4
مف حيث الحميمية واأللفة .
جاءت العبارة رقـ (  ) 5وىي " إحساسؾ بجودة العبلقة مع أصدقائؾ في المجتمعاتاالفتراضية دفعؾ لئللتقاء بيـ وجيا لوجو " بالمرتبة السابعة مف حيث موافقة أفراد عينة
الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%14.17وبمتوسط حسابي (،)1.34
وانحراؼ معياري ( ، )1.23وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف (، )7.44 : 1.12
ويفسر ذلؾ بانقساـ في آراء عينة الدراسة  ،حيث ضعؼ ثقة بعض أفراد عينة الدراسة
بالصداقة االفتراضية نظ ار لممخاطر التي يمكف أف تحدث بسببيا والمتمثمة في الخداع
والكذب والخيانة التي تحدث ،فبعض الطبلب في الصداقة االفتراضية يختبئوف خمؼ
الشاشات ويمكف أف ينيوا صداقاتيـ في أي وقت  ،ويمكف اعتبار ىذا البعد مف سمبيات
الصداقة االفتراضية .

(  ) 0نتائج البعد النفسي :

تـ دراسة آراء عينة الدراسة حوؿ البعد النفسي ،وذلؾ مف خبلؿ استجابات عينة الدراسة ،
حيث تـ استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لممحور
الثانى (البعد النفسي)  ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

111

اجمللد  - 63العدد الثانى  -فرباٌر 0202م

د /سحر محمد عمي محمد

الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()6
0
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا لممحور الثاني (البعد النفسي)
ْعِ
ّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله يتضح أف جميع قيـ كا 0دالة عند مستوى (، )1.11
إذ أف قيـ كا 0المحسوبة أكبر مف قيمة كا 0الجدولية عند مستوي ( )1.11لدرجة حرية ()7
الموضحة أسفؿ الجدوؿ السابؽ  ،وىذا يؤكد أف أراء عينة الدراسة حوؿ بنود ىذا البعد متسقة مع
نفسيا وىذه البنود تميز أراء األفراد عينة الدراسة نحو إتجاه معيف وعدـ تشتت التك اررات حوؿ
بدائؿ االختيار الثبلثة (موافؽ ،إلى حد ما  ،غير موافؽ) .
كما يتضح أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عمى المحور الثاني (البعد النفسي) بنسبة

مئوية ( ، )%52.44وبمتوسط حسابي عاـ ( 1.27مف  )4وىو متوسط حيث أنو يقع فى الفئة
( 1.12إلى . )7.44
ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة مرتفعة عمى عبارة واحدة مف
عبارات المحور الثاني (البعد النفسي)  ،وىى :
جاءت العبارة رقـ (  ) 11وىي " توافؽ عمى طمبات الصداقة بدافع التسمية وقضاء وقت
الفراغ " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية

( ، )%31.57وبمتوسط حسابي ( ،)7.35وانحراؼ معياري ( ، )1.21وىو متوسط حسابي
مرتفع ألنو واقع بيف ( ، )4 : 7.43وىذا يفسر أف اليدؼ مف الصداقة االفتراضية يتمثؿ في
الترفيو والتسمية وىذا يشير عمى أف لمصداقة االفتراضية دور تربوي ترويحي وترفييي  ،وىذا ما
اكدتو دراسة ( الضبع )7115 ،حيث خمصت الدراسة إلى أف مف أغراض إقامة العبلقات
االفتراضية عبر اإلنترنت  ،يتمثؿ في :قضاء وقت الفراغ .
كما يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة متوسطة عمى بعض عبارات
المحور الثاني (البعد النفسي)  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا

وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط
كما يمي-:

جاءت العبارة رقـ (  ) 15وىي " يمكنؾ التحدث في الياتؼ وااللتقاء في أماكف خاصة
وتبادؿ الصور مع أصدقائؾ االفتراضييف " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة
عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%25.77وبمتوسط حسابي ( ،)7.71وانحراؼ معياري
( ، )1.24وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بالدور
الذي تقوـ بو الصداقة االفتراضية وأىميتيا في تعميؽ العبلقات بيف األفراد  ،ويفسر ذلؾ أيضا

نتيج ة الضغوط التي تتعرض ليا الطمبة نتيجة كثرة الدروس والمحاضرات أو نتيجة لظروؼ
أسرية فيمجأوا لمصداقة االفتراضية كوسيمة لمبعد عف الضغوط والترويح عف النفس.
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جاءت العبارة رقـ (  ) 11وىي " تحولت بعض الصداقات االفتراضية إلى صداقات

واقعية " بالمرتبة الثالثة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية

( ، )%52.32وبمتوسط حسابي ( ،)1.23وانحراؼ معياري ( ، )1.25وىو متوسط حسابي
متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12وىذا يفسر الدور االتربوي االيجابي لمصداقة
االفتراضية

المتمثؿ في تعميؽ العبلقات االجتماعية وتوطيدىا بيف األفراد  ،وتعمؿ فعبل

الصداقة االفتراضية عمى تعميؽ العبلقات لدى الطبلب حيث الشعور باالغتراب لدى البعض

سواء اغتراب داخؿ الجامعة أو داخؿ األسرة جعميـ يمجأوا لمصداقة االفتراضية .

جاءت العبارة رقـ (  ) 3وىي " يسبب لؾ استخداـ المجتمعات االفت ارضية بالوحدة

والعزلة عف محيطؾ االجتماعي " بالمرتبة الرابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا

بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%52.14وبمتوسط حسابي ( ،)1.24وانحراؼ معياري

( ، )1.24وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12وقد يرجع ذلؾ إلى
الدور ا لتربوي لمصداقات االفتراضية واعتبارىا مجاؿ لمترويح عف النفس والخروج مف الضيؽ

لدى أفراد عينة الدراسة ،ومف ناحية أخرى يمكف أف تتسبب الصداقة االفتراضية في االنسحاب

االجتماعي والعزلة مما يؤثر سمبيا عمى سموكيات الطالب في الجامعة.

جاءت العبارة رقـ (  ) 4وىي " تشعر أف عبلقاتؾ عف طريؽ المجتمعات االفتراضية

تسمح لؾ بالتكمـ بصراحة وجرأة في مختمؼ المواضيع أكثر مف أتصالؾ بيـ وجيا لوجو "
بالمرتبة الخامسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية

( ، )%52.55وبمتوسط حسابي ( ،)1.24وانحراؼ معياري ( ، )1.23وىو متوسط حسابي
متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12ويشير ذلؾ إلى أف الصداقة في المجتمعات

االفتراضية تعطي قد ار مف الحرية لمتحدث في موضوعات كثيرة والتعبير عما بداخميـ ولكف

نتيجة أزمة الثقة السائدة بيف الطمبة فإنيـ اليشعرف باآلماف ويثير الحظر الخوؼ لدييـ ،وىذا
ضروري ومف االحتياطات الواجبة لمتعامؿ في المجتمع االفتراضي حيث المخاطر والجرائـ التي

قد تحدث نتيجة الثقة الزائدة بيف األفراد .

كما يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة منخفضة عمى بقية عبارات

المحور الثاني (البعد النفسي)  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا

وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط

كما يمي-:
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جاءت العبارة رقـ (  ) 11وىي " إذا شعرت بالضيؽ تتجو إلى الصديؽ الواقعي أكثر
مف الصديؽ االفتراضي " بالمرتبة السادسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة
منخفضة بنسبة مئوية ( ، )%51.41وبمتوسط حسابي ( ،)1.51وانحراؼ معياري (، )1.22
وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف (  ، ) 1.11 : 1وىو ما يؤكد أىمية الصداقة
االفتراضية ودورىا في الترويح عف النفس لدى أفراد العينة لدرجة أف بعض أفراد عينة الدراسة
يجدوف

في الصداقة االفتراضية

ممجأ ليـ أكثر مف الواقع ويمكف تفسير

ذلؾ بيروييـ

مف الواقع .
جاءت العبارة رقـ (  ) 17وىي " تشارؾ أسرارؾ مع الصديؽ الواقعي أكثر مف
الصديؽ االفتراضي " بالمرتبة السابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة منخفضة
بنسبة مئوية ( ، )%32.31وبمتوسط حسابي ( ،)1.33وانحراؼ معياري ( ، )1.27وىو
متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف (  ، ) 1.11 : 1وقد يرجع ذلؾ نتيجة قمة االماف الذي
يشعر بو أفراد عينة الدراسة نتيجة وجود بعض العادات السيئة كالغيرة مثبل والتنافس غير
الشريؼ بيف الطمبة مما يجعميـ ال يشعروف باألماف مع زمبلئيـ أو أصدقائيـ الواقعييف .
جاءت العبارة رقـ (  ) 13وىي " الصديؽ الواقعي يكوف قاد ار عمى فيمؾ بطريقة
أفضؿ والتنبؤ بمشاعرؾ

وتستطيع االعتماد عميو مف الصديؽ االفتراضي " بالمرتبة

الثامنة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة منخفضة بنسبة مئوية (، )%34.5
وبمتوسط حسابي ( ،)1.41وانحراؼ معياري ( ، )1.1وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع
بيف (  ) 1.11 : 1وىذا يفسر أف الصداقة االفتراضية تقوـ بدور تربوي كبير يتمثؿ في
ا لترويح عف النفس واالعتماد عمييا في تعديؿ الحالة المزاجية لدى األفراد ،ىذا باإلضافة إلى
أنيا تتيح ألفراد عينة الدراسة مجاؿ أكبر مف الحرية لمتعبير عما بداخميـ ودوف رقابة عمييـ .

(  ) 8نتائج البعد األخالقي :

تـ دراسة آراء عينة الدراسة حوؿ البعد األخالقي ،وذلؾ مف خبلؿ استجابات عينة
الدراسة  ،حيث تـ استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب
المئوية لممحور الثالث (البعد األخالقي)  ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدول ()7

0

التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا
لممحور الثالث (البعد األخالقي )
ّ

ايبٓٛد

17

تفضٌ
عالق١
ايصداق١
االفرتاض١ٝ
ألْٗا تتٝح
ي ٞايتظاٖس
بإٔ أنٕٛ
ايػخص
اير ٟأزٜدٙ
ٜؤثس
اضتخداَو
يًُحتُعات
االفرتاض١ٝ
ضًبٝا عً٢
ايتٛاصٌ
َع
أصدقا٥و
ايٛاقعٝني
تتعسض
يإلضا ٠٤أٚ
االضتػالٍ
َٔ خالٍ
ايصداق١
االفرتاض١ٝ
تٛافل عً٢
طًبات
ايصداق١
تػرتى يف
اجملُٛعات
بدافع
َعسف١
ادتٓظ
اآلخس
ضاعدتو
اجملتُعات
االفرتاض١ٝ
عً ٢تكدِٜ
ايعٕٛ
يألخسٜٔ
ضاعدتو
ايصداق١
االفرتاض١ٝ
عً ٢ايتُٓس
باألخسٜٔ
اجملُٛع
ايهً٢

ْعِ
ى

18

19

20

21

22

222

176

217

313

48

إىل حد َا
%

53.75

42.62

52.54

75.79

11.62

ى

110

147

120

63

191

ال
%

26.63

35.59

29.06

15.25

46.25

ى

81

90

76

37

174

%

19.61

21.79

18.40

8.96

42.13

املتٛضط
اذتطابٞ

2.34

2.21

2.34

2.67

1.69

اإلحنساف
املعٝازٟ

0.79

0.78

0.77

0.63

0.67

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦
()%

78.05

73.61

78.05

88.94

56.50

اجتاٙ
ايبٓد

َستفع

َتٛضط

َستفع

َستفع

َتٛضط

نا2

َطتٟٛ
ايدالي١

80.55

27.81

75.61

337.41

88.65

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

283

68.52

72

17.43

58

14.04

2.54

0.73

84.83

َستفع

230.85

0.01

1259

50.81

703

28.37

516

20.82

2.30

0.73

76.67

َتٛضط

140.15

0.01

ايرتتٝب

3

5

3

1

6

2

* قيمة ( كا )0الجدولية عند مستوى ( ، 9.012 = )2.21وعند مستوى (= )2.25
 5.991لدرجة حرية ()0

115

اجمللد  - 63العدد الثانى  -فرباٌر 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله يتضح أف جميع قيـ كا 0دالة عند مستوى ()1.11
 ،إذ أف قيـ كا 0المحسوبة أكبر مف قيمة كا 0الجدولية عند مستوي ( )1.11لدرجة حرية ()7
الموضحة أسفؿ الجدوؿ السابؽ  ،وىذا يؤكد أف أراء عينة الدراسة حوؿ بنود ىذا البعد متسقة مع
نفسيا وىذه البنود تميز أراء األفراد عينة الدراسة نحو إتجاه معيف وعدـ تشتت التك اررات حوؿ
بدائؿ االختيار الثبلثة (نعـ ،إلى حد ما  ،ال) .
كما يتضح أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عمى المحور الثالث (البعد األخالقي ) بنسبة
مئوية ( ، )%21.12وبمتوسط حسابي عاـ ( 7.41مف  )4وىو متوسط حيث أنو يقع فى الفئة
( 1.12إلى . )7.44
ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة مرتفعة عمى عبارة واحدة مف
عبارات المحور الثالث (البعد األخالقي )  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة
الدراسة عمييا وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ
المتوسط كما يمي -:
جاءت العبارة رقـ (  ) 71وىي " توافؽ عمى طمبات الصداقة بدافع معرفة الجنس اآلخر
" بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ، )%33.43وبمتوسط حسابي ( ،)7.12وانحراؼ معياري ( ، )1.14وىو متوسط حسابي
مرتفع ألنو واقع بيف ( ، )4 : 7.43وىذا يشير إلى البعد الخطير ليذا الدور حيث أف كثي ار مف
األفراد يستخدموف الصداقة االفتراضية بيدؼ معرفة الجنس اآلخر إلى أف يصؿ بيـ األمر
الوقوع في الخطأ وخداع كثير مف الفتيات والكذب عمييـ ،ومف ثـ فإف الصداقة االفتراضية
تكوف قائمة عمى الكذب واالختفاء خمؼ الشاشات بيدؼ الكذب في بعض األحياف  ،وليذه
العبارة معزى خطير يشير عمى تدني مستوى القيـ األخبلقية لدى طبلب الجامعة  ،األمر الذي
يحتـ تفعيؿ دور التربية لمحد مف سمبيات التعامؿ مع المجتمعات االفتراضية .
جاءت العبارة رقـ (  ) 77وىي " ساعدتؾ الصداقة االفتراضية عمى التنمر باألخريف "
بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ، )%33.34وبمتوسط حسابي ( ،)7.53وانحراؼ معياري ( ، )1.24وىو متوسط حسابي
مرتفع ألنو واقع بيف ( )4 : 7.43وىذا يؤكد الجانب السمبي لمصداقة االفتراضية حيث يستخدـ
بعض األفراد الصداقة االفتراضية كوسيمة مف أجؿ إلحاؽ األذى باألخريف واسقاط ما بداخميـ
مف اتجاىات سمبية نحو األخريف مف خبلؿ الصداقة االفتراضية ػ أو قد يحدث ذلؾ نتيجة أنو تـ
التنمر بيـ فبالتالي يردوف ما حدث بيـ مف خبلؿ الصداقة االفتراضية .
جاءت العبارة رقـ (  ) 12وىي " تفضؿ عبلقة الصداقة االفتراضية ألنيا تتيح لي
التظاىر بأف أكوف الشخص الذي أريده " بالمرتبة الثالثة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة
عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ، )%23.15وبمتوسط حسابي ( ،)7.43وانحراؼ معياري
( ، )1.24وىو متوسط حسابي مرتفع ألنو واقع بيف ( )4 : 7.43وىذا يشير إلى وضع خطير
وىو أنو مف خبلؿ الصداقة االفتراضية يمكف لؤلفراد أف يعبروا عما يقولوف بحرية ويمبسوا أقنعة
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذابة التعبر عف شخصياتيـ وىذه تعد مف مداخؿ الخداع والغش ويدلؿ عمى ذلؾ أف الكثير مف
األفراد الذيف يستخدموف الصداقة االفتراضية تجدىـ مبلئكة الرحمف في المجتمعات االفتراضية
تجدىـ يكثروف مف استخداـ المنشورات الدينية والمنشورات التي تحث عمى التحمي بمكارـ
االخبلؽ في حيف تجدىـ في الواقع عمى النقيض ،فالصداقة االفتراضية تتيح لمفرد التعبير
بحرية عما يريد سواء كاف ذلؾ يعبر عف شخصيتو أو تقمصو شخصية أخرى لخداع اآلخريف.
جاءت العبارة رقـ (  ) 14وىي " تتعرض لئلساءة أو االستغبلؿ مف خبلؿ الصداقة
االفتراضية " بالمرتبة الثالثة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ، )%23.15وبمتوسط حسابي ( ،)7.43وانحراؼ معياري ( ، )1.22وىو متوسط حسابي
مرتفع ألنو واقع بيف ( ، )4 : 7.43وىذا يؤكد عمى أف الصداقة االفتراضية يمكف استخداميا
بشكؿ سئ لمخداع والغش وعقد المؤامرات لمغير.
ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة متوسطة عمى بقية عبارات
المحور الثالث (البعد األخالقي )  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة
عمييا وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط
كما يمي-:
جاءت العبارة رقـ (  ) 13وىي " يؤثر استخدامؾ لممجتمعات االفتراضية سمبيا عمى
التواصؿ مع أصدقائؾ الواقعييف " بالمرتبة الخامسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا
بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%24.11وبمتوسط حسابي ( ،)7.71وانحراؼ معياري
( ، )1.23وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12ويمكف تفسير ذلؾ
بأف الصداقات االفتراضية يمكف أف تعمؿ عمى توطيد العبلقات الواقعية وتعميقيا فالصداقة
االفتراضية يمكف أف تعمؿ عمى توطيد العبلقات بيف األفراد خاصة في حالة سفر أحد
األصدقاء ففي ىذه الحالة تعمؿ عمى استمرار تواصميـ.
جاءت العبارة رقـ (  ) 71وىي " ساعدتؾ المجتمعات االفتراضية عمى تقديـ العوف
لؤلخريف " بالمرتبة السادسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة
مئوية ( ، )%51.5وبمتوسط حسابي ( ،)1.14وانحراؼ معياري ( ، )1.12وىو متوسط
حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( )7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بأف لمصداقة االفتراضية دور في
مساندة اآلخريف وتقديـ الخدمات لبعضيـ البعض ،ولكف كوف أف تحتؿ ىذه العبارة البعد األخير
في الترتيب فإف ذلؾ يشير إلى تدني مستوى القيـ لدى طمبة الجامعة وقمة الخير فييـ وضعؼ
ثقافة التطوع لدى الطمبة ،وقد يرجع ذلؾ إلى انتشار ظاىرة التنافس غير الشريؼ بيف الطبلب
في الدراسة.

(  ) 4نتائج البعد التعميمي :

تـ دراسة آراء عينة الدراسة حوؿ البعد التعميمي  ،وذلؾ مف خبلؿ استجابات عينة الدراسة
 ،حيث تـ استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية
لممحور الرابع (البعد التعميمي)  ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()8

0

التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا
لممحور الرابع (البعد التعميمي )
ّ
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله يتضح أف جميع قيـ كا 0دالة عند مستوى (، )1.11
إذ أف قيـ كا 0المحسوبة أكبر مف قيمة كا 0الجدولية عند مستوي ( )1.11لدرجة حرية ()7
الموضحة أسفؿ الجدوؿ السابؽ فيما عدا العبارة رقـ ( )75فيي غير دالة  ،وىذا يؤكد أف أراء
عينة الدراسة حوؿ بنود ىذا البعد متسقة مع نفسيا وىذه البنود تميز أراء األفراد عينة الدراسة
نحو إتجاه معيف وعدـ تشتت التك اررات حوؿ بدائؿ االختيار الثبلثة (موافؽ ،إلى حد ما  ،غير
موافؽ) فيما عدا العبارة رقـ ( )75فتشتت آراء عينة الدراسة حوليا.
كما يتضح أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عمى المحور الرابع (البعد التعميمي ) بنسبة
مئوية ( ، )%53.12وبمتوسط حسابي عاـ ( 1.13مف  )4وىو منخفض حيث أنو يقع فى
الفئة ( 1.11إلى . )1.11
ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة متوسطة عمى بعض عبارات
المحور الرابع (البعد التعميمي )  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا
وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط كما
يمي-:
جاءت العبارة رقـ (  ) 75وىي " تختار أصدقاءؾ االفتراضييف وفقا لممرحمة التعميمية
التي بيا " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة مئوية
( ، )%13.35وبمتوسط حسابي ( ،)7.12وانحراؼ معياري ( ، )1.31وىو متوسط حسابي
متوسط ألنو واقع بيف ( ،)7.44 : 1.12وقد يرجع ذلؾ إلى أف أفراد عينة الدراسة مف الطمبة
الجامعييف ومف ثـ فيـ يستخدموف الصداقة االفتراضية بيدؼ االستفادة التعميمية ومتابعة
الدراسة وبالتالي يمكف التأكيد عمى أف الصداقة االفتراضية ليا دور تربوي تعميمي .
جاءت العبارة رقـ (  ) 73وىي " ساعدتؾ الصداقة االفتراضية عمى االلتحاؽ ببعض
الكورسات " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة متوسطة بنسبة
مئوية ( ، )%13.42وبمتوسط حسابي( ،)1.45وانحراؼ معياري ( ، )1.23وىو متوسط
حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بأىمية الصداقة االفتراضية
ودورىا التعميمي وزيادة الوعي عف أىمية بعض الدورات والكورسات التدريبية في مجاؿ
التخصص واالعبلف عف التدريب عبر اإلنترنت أو مف خبلؿ مؤسسات يتـ االلتحاؽ بيا
وبالتالي فيي تعمؿ عمى التنمية المينية لؤلفراد في المجاالت المختمفة .
ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة منخفضة عمى بقية عبارات المحور
الرابع (البعد التعميمي )  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا وفقا
ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ المتوسط كما يمي-:
جاءت العبارة رقـ (  ) 71وىي " ساعدتؾ المجتمعات االفتراضية في الحصوؿ عمى
مصادر تعميمية مف كتب ومراجع " .بالمرتبة الثالثة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا
بدرجة منخفضة بنسبة مئوية ( ، )%53.51وبمتوسط حسابي ( ،)1.13وانحراؼ معياري
( ، )1.23وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف (  ، ) 1.11 : 1ويفسر ذلؾ بأف أفراد
عينة الدراسة اليستخدموف الصداقة االفتراضية بيدؼ التواصؿ الثقافي واثراء الجانب الثقافي
لدييـ األمر الذي يشير إلى أولوية الكتاب الجامعي لدى طبلب الجامعة .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمف خبلؿ الصداقة االفتراضية يمكف تبادؿ الكتب والمراجع العممية كما أنيا تساعد
الفرد في الحصوؿ عمى العديد مف المواقع التي تنشر كتب بشكؿ دوري مف ثـ تسيـ الصداقة
االفتراضية بدور تعميمي لكف كؿ ىذا اليستيوى أفراد عينة الدراسة فكؿ ما يشغميـ مف الصداقة
االفتراضية الترفيو وشغؿ وقت الفراغ ومعرفة الجنس اآلخر وىذا شئ محزف ،وقد يرجع قمة
اىتماميـ بالمرحمة الدراسية نتيجة الظروؼ المحيطة بيـ وقمة فرص التوظيؼ وأف اليدؼ مف
الدراسة الحصوؿ عمى شيادة بصرؼ النظر عف التقدير العاـ ،ويعزى ذلؾ لضعؼ تقدير
المجتمع لمعمـ والعمماء.
جاءت العبارة رقـ (  ) 74وىي " تساعدؾ الصداقة االفتراضية عمى اكتساب بعض
الجوانب معرفية وميارية  " .بالمرتبة الرابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة
منخفضة بنسبة مئوية ( ، )%51.33وبمتوسط حسابي ( ،)1.51وانحراؼ معياري (، )1.15
وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف (  ، ) 1.11 : 1ويفسر ذلؾ بضعؼ ثقة بعض
أفراد عينة الدراسة في الصداقة االفتراضية نتيجة أف بعض األفراد يستخدموف الصداقة
االفتراضية بغرض نشر وترويج بعض الشائعات .
جاءت العبارة رقـ (  ) 74وىي " تكتسب وتنمي معموماتؾ مع الصديؽ الواقعي أكثر
مف الصديؽ االفتراضي " بالمرتبة الخامسة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة
منخفضة بنسبة مئوية ( ، )%34.51وبمتوسط حسابي ( ،)1.34وانحراؼ معياري (، )1.2
وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف (  ،) 1.11 : 1ويفسر ذلؾ بأف أغمب األفراد تيتـ
بالصداقة االفتراضية أكثر مف الصداقة الواقعية ويكمف ذلؾ في ضيؽ الوقت وسرعة التغير
المجتمعي الذي نشيده وبالتالي فإف الصداقة االفتراضية أثرت بشكؿ كبير جدا عمى حياة
األفراد في مختمؼ الجوانب سواء االجتماعية االقتصادية والتعميمية وىذا لو بعداف األوؿ ايجابي
ويتمثؿ في اف الصداقة االفتراضية يمكف أف تحؿ مشكمة ضيؽ الوقت وتعمؿ عمى استمرار
التواصؿ بيف األفراد حتى لو كانت المسافة بينيـ بعيدة ،أما الثاني فيتمثؿ في أنيا أثرت وبشكؿ
سمبي عمى العادات المصرية األصمية والتي منيا المقاءات الدورية والزيارات وصمة االرحاـ ،ومف
ثـ تؤدي في بعض األحياف إلى قطع االرحاـ ألف ىذه العادات والمقاءات تعمؿ عمى توطيد
صمة االرحاـ العبلقات االجتماعية بشكؿ عاـ.
جاءت العبارة رقـ (  ) 72وىي " تساعدؾ الصداقة االفتراضية في التواصؿ مع زمبلء
الدراسة في الحصوؿ عمى الدروس وفيميا وفي إنجاز المياـ الدراسية " بالمرتبة السادسة مف
حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة منخفضة بنسبة مئوية ( ، )%34.41وبمتوسط
حسابي ( ،)1.33وانحراؼ معياري ( ، )1.12وىو متوسط حسابي منخفض ألنو واقع بيف
(  ،) 1.11 : 1ويرجع ذلؾ لطبيعة الدراسة لدى بعض أفراد العينة التي تحتـ عمييـ الحضر
الفعمي بالتالي الييتموف بالمتابعة خبلؿ الصداقة االفتراضية .
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاءت العبارة رقـ( )73وىي"تشترؾ في المجموعات التي ينتمي إلييا زمبلئؾ في الدراسة "
بالمرتبة السابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة منخفضة بنسبة مئوية
(،)%35.57وبمتوسط حسابي ( ،)1.42وانحراؼ معياري( ،)1.1وىو متوسط حسابي منخفض
ألنو واقع بيف (  ، )1.11 : 1ويفسر ذلؾ بأف بعض أفراد عينة الدراسة اليمكنيـ متابعة دراستيـ
مف خبلؿ الصداقة االفتراضية وذلؾ لطبيعة دراستيـ والتي تتطمب الحضور الفعمي واجراء
التجارب بأنفسيـ .

(  ) 5نتائج البعد االقتصادي والسياسي :

تـ دراسة آراء عينة الدراسة حوؿ البعد االقتصادي والسياسي  ،وذلؾ مف خبلؿ
استجابات عينة الدراسة  ،حيث تـ استخراج التك اررات والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات
المعيارية والنسب المئوية لممحور الخامس (البعد االقتصادي والسياسي)  ،والجدوؿ التالي
يوضح ذلؾ:
جدول ()9
0

التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و كا
لممحور الخامس (البعد االقتصادي والسياسي )
ّ

ايبٓٛد

30

ٜتِ ايرتٜٚخ يبعض
ايطًع ٚارتدَات أٚ
ايػسا َٔ ٤خالٍ
ايصداق ١االفرتاض١ٝ
تػحع ايصداق١
االفرتاض ١ٝعً٢
َٓاقػ ١األحداث
ايطٝاض ١ٝادتاز١ٜ
عً ٢ايطاح١
تعد ايصداق١
االفرتاضَ ١ٝصدزا
اضاضٝا يًحص ٍٛعً٢
األخباز ايطٝاض١ٝ
تطِٗ ايصداق١
االفرتاض ١ٝيف زفع
َطت ٣ٛايجكاف١
ٚايٛع ٞايطٝاضٞ
يدٜو

31

32

33

اجملُٛع ايهً٢

ْعِ

ال

إىل حد َا

ى

%

ى

%

ى

%

72

17.43

144

34.87
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47.70

112

125

27.12

30.27

132

166

31.96

40.19

169

122

40.92

29.54

املتٛضط
اذتطابٞ

اإلحنساف
املعٝازٟ

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦
()%

اجتاٙ
ايبٓد

1.70

0.75

56.58

َتٛضط

1.86

2.01

0.81

0.77

62.07

66.91

َتٛضط

َتٛضط

نا2

َطتٟٛ
ايدالي١

57.19

0.01

12.15

8.78

0.01

0.01

80

19.37

184

44.55

149

36.08

1.83

0.73

61.10

َتٛضط

40.68

0.01

389

23.55

626

37.89

637

38.56

1.85

0.77

61.67

َتٛضط

29.70

0.01

ايرتتٝب

4

2

1

3

* قيمة ( كا ) 0الجدولية عند مستوى ( ، 9.012 = )2.21وعند مستوى (= )2.25
 5.991لدرجة حرية ()0
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله يتضح أف جميع قيـ كا 0دالة عند مستوى (، )1.11

إذ أف قيـ كا

0

المحسوبة أكبر مف قيمة كا 0الجدولية عند مستوي ( )1.11لدرجة حرية ()7

الموضحة أسفؿ الجدوؿ السابؽ  ،وىذا يؤكد أف أراء عينة الدراسة حوؿ بنود ىذا البعد متسقة مع
نفسيا وىذه البنود تميز أراء األفراد عينة الدراسة نحو إتجاه معيف وعدـ تشتت التك اررات حوؿ

بدائؿ االختيار الثبلثة (موافؽ ،إلى حد ما  ،غير موافؽ) .

كما يتضح أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف عمى المحور الخامس (البعد االقتصادي

والسياسي ) بنسبة مئوية ( ، )%11.12وبمتوسط حسابي عاـ ( 1.35مف  )4وىو متوسط
حيث أنو يقع فى الفئة ( 1.12إلى .)7.44

ويتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة متوسطة عمى جميع عبارات

المحور الخامس (البعد االقتصادي والسياسي )  ،والتي تـ ترتيبيا تنازليا حسب موافقة أفراد

عينة الدراسة عمييا وفقا ألعمى قيـ لممتوسط ،ووفقا ألقؿ قيـ لمئلنحراؼ المعياري عند تساوي قيـ

المتوسط كما يمي-:

جاءت العبارة رقـ (  ) 47وىي " تعد الصداقة االفتراضية مصد ار أساسيا لمحصوؿ

عمى األخبار السياسية " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة

متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%11.41وبمتوسط حسابي ( ،)7.11وانحراؼ معياري (، )1.22
وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ،)7.44 : 1.12وىذا يشير إلى أف الصداقة
االفتراضية تسيـ بدور كبير في زيادة الوعي السياسي لدى األفراد ومتابعة األحداث الجارية.

جاءت العبارة رقـ (  ) 41وىي " تشجع الصداقة االفتراضية عمى مناقشة األحداث

السياسية الجارية عمى الساحة " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة

متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%17.12وبمتوسط حسابي ( ،)1.31وانحراؼ معياري (، )1.31
وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ، )7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بأف األفراد يجدوف

في الصداقة االفتراضية متعة في مناقشة ومشاركة اىتمامتيـ سواء كانت اىتمامات سياسية أو

اجتماعية أو اقتصادية  ،مع تنوع أساليب النقاش بيف الجاد والساخر.

جاءت العبارة رقـ (  ) 44وىي " تسيـ الصداقة االفتراضية في رفع مستوى الثقافة

والوعي السياسي لديؾ

" بالمرتبة الثالثة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة

متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%11.1وبمتوسط حسابي ( ،)1.34وانحراؼ معياري (، )1.24
وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( ،)7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بالدور التربوي الذي
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الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقوـ بو الصداقة االفتراضية في رفع الوعي السياسي ومستوى الثقافة بشكؿ عاـ ،فمف خبلؿ
المناقشات وتبادؿ معمومات األفراد مع بعضيـ ىذا بدوره يعمؿ عمى إثراء ثقافة الفرد ،إال أنو

ليس مف أولويات الصداقة لدى طبلب الجامعة

جاءت العبارة رقـ (  ) 41وىي " يتـ الترويج لبعض السمع والخدمات أو الشراء مف

خبلؿ الصداقة االفتراضية " بالمرتبة الرابعة مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا بدرجة

متوسطة بنسبة مئوية ( ، )%51.53وبمتوسط حسابي ( ،)1.2وانحراؼ معياري (، )1.25
وىو متوسط حسابي متوسط ألنو واقع بيف ( )7.44 : 1.12ويفسر ذلؾ بأف أفراد عينة الدراسة

مف الطمبة الجامعييف الذيف يكوف أغمب اىتماميـ يرتكز عمى التحصيؿ الدراسي ومتابعة
الدروس والمحاضرات اليومية وبالتالي ال يشغميـ عمميات البيع أو الشراء والترويج لبعض السمع.

مف خبلؿ العرض السابؽ ألبعاد الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية يمكف

استخبلص ما يمي:

-

تسيـ الصداقة االفتراضية بدور تربوي اجتماعي لدى أفراد عينة الدرسة

-

تسيـ الصداقة االفتراضية بدور تربوي نفسي قوي لدى أفراد عينة الدرسة

-

تسيـ الصداقة االفتراضية بدور تربوي أخبلقي قوي لدى أفراد عينة الدراسة وىذا الدور لو

-

تسيـ الصداقة االفتراضية بدور تعميمي ولكف نسبة الموافقة عمى ىذه المحور متوسطة

-

تعمؿ الصداقة االفتراضية عمى زيادة الوعي السياسي واالقتصادي لدى أفراد عينة الدراسة

أبعاد ايجابية وسمبية.

نتائج الفروق فى أبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات
االفتراضية تبعا لمتغيرات الدراسة:
أوال  :ىل توجــد فروق ذات داللة إحصائية فى أبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة في
المجتمعات االفتراضية تبعا لمتغير الكمية ؟
تـ استخداـ اختبار ( )One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية  ،ويوضح
الجدوؿ التالي نتائج اختبار ( ،)One Way ANOVAلممتغير المستقؿ أبعاد استبانة حول
الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية  ،والمتغير التابع الكمية .

191

اجمللد  - 63العدد الثانى  -فرباٌر 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()12
البيانات الوصفية ألبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات
االفتراضية تبعا لمتغير الكمية
ابعاد االستبانو

العدد

الكمية
التربية

البعد االجتماعي

البعد النفسي

154

الزراعة

43

13.24

اآلداب

117

13.34

7.71

Total

314

13.47

7.72

العموـ

التربية

154

15.11

الزراعة

43

15.34

7.57

11

العموـ
اآلداب

117

15.17

Total

314

15.32

7.15

154

14.44

7.57

الزراعة

43

14.24

7.71

العموـ

11

13.74

7.71

اآلداب

117

14.45

7.31

Total

314

14.31

7.44

154

11.32

7.57

الزراعة

43

11.53

7.31

العموـ

11

17.71

7.47

اآلداب

117

11.13

7.31

Total

314

11.51

7.55

154

2.54

7.14

الزراعة

43

2.71

7.45

العموـ

11

2.34

1.44

اآلداب

117

2.11

1.35

Total

314

2.31

7.14

التربية
المجموع الكمى

15.24

4.44
7.53

التربية
البعد االقتصادي
والسياسي

11

15.35

7.13

7.31

التربية
البعد التعميمي

13.33

7.47
7.42

التربية
البعد األخبلقي

المتوسط الحسابى

اإلنحراؼ المعيارى

154

14.33

2.34

الزراعة

43

17.35

2.43

العموـ

11

15.35

3.44

اآلداب

117

11.31

2.11

Total

314

14.14

2.54
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د /سحر محمد عمي محمد

الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوضح الجدوؿ السابؽ البيانات الوصفية ألبعاد استبانة حوؿ الدور التربوي لمصداقة في
المجتمعات االفتراضية تبعا لمتغير الكمية  ،يتضح مف الجدوؿ أف اإلنحراؼ المعياري متقارب
في كميات التربية والزراعة واألداب فيما عدا كمية العموـ بمعنى أنو ال يوجد اختبلؼ حوؿ أبعاد
االستبانة بالنسبة لطبلب كميات التربية والزراعة واآلداب  ،كما أف البعد النفسي لمصداقة يحتؿ
أعمى متوسط بالنسبة لكؿ الكميات  ،مما يشير إلى أف لمصداقة االفتراضية دو ار كبي ار بالنسبة
لمجانب النفسي والترويح عف النفس لدى أفراد عينة الدراسة  ،ثـ يميو البعد االجتماعي ويعزى
ذلؾ أف أف االنساف بطبعو اجتماعي وفي حاجة دائما لمتفاعؿ مع األخريف ،ثـ البعد األخبلقي
لمصداقة ،حيث أكد غالبية أفراد عينة الدراسة عمى أىمية الصداقة االفتراضية في تقديـ يد
العوف لؤلخريف.
جدول رقم ()11
نتائج تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق فى أبعاد استبانة
حول الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية تبعا لمتغير الكمية
ـ

االبعاد

1

البعد االجتماعي

7

البعد النفسي

4

البعد األخبلقي

3

البعد التعميمي

5

البعد االقتصادي
والسياسي

البياف

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ؼ

الداللة

بيف المجموعات

71.71

4.11

2.12

1.43

غير دالة

داخؿ المجموعات

7141.11

314.11

المجموع

7112.71

بيف المجموعات

14.34

317.11

داخؿ المجموعات

7315.34

314.11

7333.43

317.11

7472.32

314.11

المجموع

المجموع الكمى

43.35

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات
المجموع

بيف المجموعات

7417.47
51.33

7112.31
7114.73
45.12

4.11

4.11

317.11
4.11

314.11
317.11
4.11

5.17
1.51
2.11
11.33

12.73
1.31

11.14

داخؿ المجموعات

1211.11

314.11

بيف المجموعات

134.14

4.11

711.43

المجموع

داخؿ المجموعات
المجموع

1311.13
77214.24
74453.31

314.11
317.11

7.17

غير دالة

5.14

3.47

317.11

1.44

غير دالة

55.54

7.21

7.21

4.41

1.15

1.15

1.11

دلت نتائج الجدوؿ السابؽ أنو التوجد فروؽ ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة
( ) 1.15فى أبعاد استبانة حوؿ الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية بيف الكميات
المختمفة فيما عدا البعد التعميمي والبعد االقتصادي والسياسي والمجموع الكمى لصالح كمية العموـ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،أى أف عينة الدراسة مف كميات مختمفة يتوافقوف عمى ابعاد استبانة حوؿ الدور التربوي
لمصداقة في المجتمعات االفتراضية فيما عدا البعد التعميمي والبعد االقتصادي والسياسي
والمجموع الكمى توجد فروؽ لصالح كمية العموـ  ،وقد يرجع ذلؾ لطبيعة الدراسة العممية في كمية
العموـ وصعوبة الدراسة بيا حيث يكوف تركيز الطبلب عمى التحصيؿ الدراسي وضرورة نزوليـ
الجامعة بأنفسيـ ومتابعة محاضرتيـ وحضورىـ المعامؿ جعميـ اليستخدموا الجروبات التعميمية
بيدؼ المتابعة وىذا بالنسبة لمبعد التعميمي ،أما بالنسبة لمفروؽ في البعد االقتصادي والسياسي
فقد يرجع ذلؾ نتيجة لتركيز الطمبة في الدراسة وضيؽ الوقت أماميـ ،وبالتالي ال تسنح ليـ
الفرصة لمتابعة األحداث السياسية واالقتصادية مف خبلؿ الصداقة االفتراضية  ،كما قد يرجع
العتقاد كثير مف الطبلب أف تبادؿ الحديث حوؿ القضايا االقتصادية والسياسية قد يجمب ليـ
المتاعب أو أنيا مف القضايا الشائكة ،وأف ىناؾ رقابة عمى الحديث عنيا في وسائؿ االتصاؿ
اإللكترونية .
ثانيا  :ىل توجـد فروق ذات داللة إحصائية فى أبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة
في المجتمعات االفتراضية تبعا لمتغير النوع؟
تـ استخداـ اختبار (ت) لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية  ،ويوضح الجدوؿ التالي نتائج
اختبار (ت)  ،لممتغير المستقؿ أبعاد استبانة حوؿ الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات
االفتراضية  ،والمتغير التابع النوع
جدول رقم ()11
نتائج تحميل اختبار (ت) لداللة الفروق فى أبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة في
المجتمعات االفتراضية تبعا لمتغير النوع
ـ

االبعاد

1

البعد االجتماعي

7

البعد النفسي

4

البعد األخبلقي

3

البعد التعميمي

5

البعد االقتصادي
والسياسي
المجموع الكمى

النوع
ذكر

العدد

المتوسط
الحسابي

اإلنحراؼ
المعياري

147

13.22

7.44

147

13.42

7.14

انثي

771

انثي

771

انثي

771

انثي

771

انثي

771

انثي

771

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

147
147
147
147
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15.15
15.41
14.74
13.74
11.41
11.12
2.15
2.17

11.37
13.53

7.71
7.54
7.33
7.71
7.57
7.51
1.45
7.13
2.53
2.14

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.72

غير دالة

4.12

1.11
لصالح اإلناث

3.17

1.11
لصالح اإلناث

1.35

غير دالة

7.73

1.15
لصالح اإلناث

3.74
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1.11
لصالح اإلناث

الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات واالفتراضية

د /سحر محمد عمي محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلت نتائج الجدوؿ السابؽ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )1.11فى أبعاد استبانة حول الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية بيف
الذكور واإلناث لصالح اإلناث فيما عدا البعد االقتصادي والسياسي عند مستوى داللة ()1.15
لصالح اإلناث وعدـ وجود فروؽ في البعد االجتماعي والتعميمى ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف اإلناث
ىـ األكثر تعرضا لمواقؼ الصداقة خاصة في البعد األخبلقي والنفسي واالجتماعي ،كما قد
يفسر ذلؾ بكثرة الضغوط عمى الذكور أكثر مف اإلناث ،ويمكف التدليؿ عمى ذلؾ بحصر عدد
الذكور المعتقميف بالمقارنة باإلناث.

من خالل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن :



أف الفيسبوؾ أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي استخداما لدى طبلب الجامعة وأكثر المواقع
الذيف يقيموف عمييا عبلقات صداقة.



أف الصداقة االفتراضية تقوـ بدور اجتماعي ونفسي وأخبلقي لدى أفراد عينة الدراسة
ويعزى ذلؾ إلى أف الصداقة ليا بعد اجتماعي كبير فاالنساف اجتماعي بطبعو ولديو رغبة
دائمة في توسيع نطاؽ تفاعبلتو االجتماعية.



أف أفراد عينة الدراسة أكثر استخداما لمصداقة االفتراضية .



أف أفراد عينة الدراسة أكثر ميبل الستخداـ المجتمعات االفتراضية لمترفيو والتسمية  ،وبيدؼ
الترويح عف النفس.



أف أفراد عينة الدراسة أكثر استخداما لمصداقة االفتراضية بدافع التخمص مف الفراغ
االجتماعي والعاطفي.



الصداقة كقيمة تؤدي دو ار كبي ار في المجتمع سواء كاف مجتمع حقيقي أـ مجتمع افتراضي.



أف مف أكثر االبعاد الواضحة ألدوار الصداقة في المجتمعات االفتراضية البعد األخبلقي
والنفسي واالجتماعي والتعميمي ،مما يؤكد عمى أف الصداقة االفتراضية تقوـ بدور تربوي
واضح ومتعدد األبعاد لدى طبلب جامعة الفيوـ.



استخداـ األفراد لمصداقة االفتراضية يؤدي إلى االنسحاب الممحوظ ليـ مف األنشطة
االجتماعية ويقمؿ مف اتصاليـ الشخصي بعائمتيـ وأصدقائيـ في المجتممع الواقعي



مف سمبيات الصداقة االفتراضية أف كثير مف االصدقاء ال يقدموف أسمائيـ الصريحة بؿ
ألقابيـ ومعموماتيـ غير حقيقية  ،قد تكوف ليا أىداؼ ونوايا سيئة  ،وىذه تسبب مشاكؿ مما
يؤدي النعداـ الثقة بيف األصدقاء.



الصداقات االفتراضية تتسـ بالحميمية والجودة وتعادؿ في حميميتيا الصداقات التي تكونت
عف طريؽ االتصاؿ وجيا لوجو .



أف أفراد عينة الدراسة توافؽ عمى طمبات الصداقة بدافع معرفة الجنس .
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بعض أفراد عينة الدراسة تستخدـ الصداقة االفتراضية لمتنمر باألخريف واسقاط ما بداخميـ
اتجاه األخريف.



أف أفراد عينة الدراسة توافؽ عمى اختيار األصدقاء االفتراضييف وفقا لممرحمة التعميمية .

المحور الخامس  :تصور مقترح لتفعيل الدور التربوي لمصداقة لدى طالب الجامعة في
المجتمعات االفتراضية:
بناء عمى ما تقدـ مف استعراض ألىـ نتائج البحث في جانبو النظري والميداني فإنو يتـ
طرح تصور مقترح لتدعيـ مساىمة التربية بدور فعاؿ في المجتمعات االفتراضية لدى طبلب
الجامعة  ،ويتضمف التصر المقترح العناصر التالية:

 -1فمسفة التصور المقترح:

يستند التصور المقترح عمى فمسفة تتمثؿ في أف المجتمعات االفتراضية أصبحت وسيمة
ذات تأثير كبير عمى العبلقات االجتماعية في المجتمع ،في ظؿ تنامي استخداميا لدى األفراد
خاصة طبلب الجامعة ،وترتبط فمسفة التصور المقترح بفمسفة المجتمعات االفتراضية ،والتي
تتضمف النقاط التالية:
 تفرض التحديات التكنولوجية عمى المجتمعات مف حتمية التعامؿ باعتبارىا ضرورة حتميةتفرضيا خصائص وطبيعة العصر.
 تنمية االلتزاـ األخبلقي والقيمي لدى الطبلب في استخداـ المجتمعات االفتراضية بما يتماشىمع الثقافة االسبلمية وطبيعة المجتمع المصري .
 لـ تعد المجتمعات االفتراضية ترفا بقدر ما أصبحت ضرورة يمجأ إلييا الطبلب ويستخدمونيافيما بينيـ ،األمر الذي يحتـ تفعيؿ دور التربية لمتوعية بمخاطر استخداميا والتقميؿ مف
سمبياتيا مما يؤدي مف االستغبلؿ األمؿ ليا.
 ترسيخ مبادئ الحوار اإليجابي ونشر ثقافة حوار الثقافات مف خبلؿ تعريؼ الطبلب بآدابالحوار واالختبلؼ ليكوف منيجا ليـ في إقامة عبلقات صداقة فعالة وبناءة عبر المجتمعات
االفتراضية.

-0

األسس التي يرتكز عمييا التصور المقترح:

يستند التصور المقترح عمى مجموعة من األسس ىي:

 قياـ المؤسسات التربوية المختمفة ومنيا الجامعة بمسئولية تجاه أفراد المجتمع بصفة عامةوطبلبيا بصفة خاصة وتفعيؿ دورىا التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية.

 قياـ المؤسسات التربوية الجامعية بالتخطيط والتنظيـ لشغؿ أوقات ف ارغ الطبلب بما يفيدىـويعود عمييـ بالنفع.
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 قياـ المؤسسات التربوية ومنيا الجامعية بتعزيز الصداقة االفتراضية الفعالة لدى طبلبياواالستفادة مف إيجابيات التعامؿ مع المجتمعات االفتراضية.
 قياـ المؤسسات الجامعية بدورىا بتفعيؿ أسموب الحوار وتخفيؼ حدة التعصب في التفاعؿعبر المجتمعات االفتراضية.

-8

أىداف التصور المقترح:

ييدؼ التصور المقترح لتفعيؿ الدور التربوي لمصداقة في المجتمعات االفتراضية
والتقميص مف التأثيرات السمبية الستخداميا وذلؾ مف خبلؿ:
 تفعيؿ دور المؤسسات التربوية وخاصة الجامعية تجاه طبلبيا لتنمية الوعي بأىميةتفعيؿ الصداقة االفتراضية ودورىا التربوي الفعاؿ ذات األبعاد التعميمية واالجتماعية
والخمقية والدينية .
 إكساب الطبلب أخبلقيات وآداب الحوار عبر المجتمعات االفتراضية . تفعيؿ مبدأ الحوار والصداقة االفتراضية داخؿ المؤسسات التربوية بإعتبارىا األساس في بناءوتربية المواطف الصالح والمسئولة عف تكويف شخصية الفرد بشكؿ متكامؿ.

 -4محاور التصور المقترح:

من خالل اإلطار النظري والدراسة الميدانية يمكن تحديد محتوى التصور المقترح كما يمي:

 تفعيل الدور التعميمي لمصداقة االفتراضية :وذلؾ مف خبلؿ

 تقترح الباحثة تضميف البرامج الثقافية لمجامعة ببعض المحاضرات العامة التي تسيـ فيتنمية الوعي لدى الطبلب بضوابط وأخبلقيات التعامؿ مع المجتمعات االفتراضية .
 تقترح الباحثة أيضا ضرورة توافر مرشدا أكاديميا لمحوار مع طبلب الجامعة ليس فقطإلرشادىـ فيما يخص الجانب األكاديمي  ،ولكف أيضا فيما يمكف أف يستفادوا بو مف استخداـ
الصداقة االفتراضية في تطوير مياراتيـ الحياتية وزيادة ثقافتتيـ ووعييـ بما يجرى حوليـ مف
أحداث في مختمؼ المجاالت.
 تقترح الباحثة إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئات التدريس لتدريس أجزاء مف محتوى المقرراتالدراسية عبر المجتمعات االفتراضية وتدعيميا بروابط لمواقع مقاالت ذات صمة تفتح آفاؽ
الطبلب وتخرجيـ مف قيد الكتاب الجامعي وتشجعيـ عمى التعمـ التعاوني والتعمـ مف خبلؿ
الصداقة االفتراضية.
 ضرورة االىتماـ بالتعاوف بيف مراكز المعمومات والمؤسسات التعميمية لمقياـ بدراسات مستمرةلتعرؼ أىـ مشكبلت طبلب الجامعة في المجتمعات االفتراضية وأنماط تفكيرىـ في التعامؿ
مع ىذه المشكبلت.
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 ضرورة تضميف المناىج الدراسية في كميات الجامعة بموضوعات لتثقيؼ الطبلب بأىميةالصداقة االفتراضية وأبعاد الدور التربوي الضي تقوـ بو.
 تنمية الرقابة الذاتية لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ تضمينيا في المقررات الدراسية وحثيـعمى القيـ واألخبلقيات المجتمعية التي تتفؽ وصحيح الديف.

 تفعيل الدور االجتماعي لمصداقة االفتراضية :وذلؾ مف خبلؿ

 عقد الندوات بصورة منتظمة لمناقشة القضايا المجتمعية المختمفة التي تيـ طبلب الجامعةمع إتاحة الحرية ليـ في التعبير عف مشكبلتيـ وآرائيـ.
 توعية طبلب الجامعة عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة بالفرؽ بيف الغزو الثقافي والتواصؿالثقافي وحثيـ عمى االستخداـ االيجابي لمصداقة االفتراضية في إطار قيـ المجتمع
وأخبلقياتو.
 توعية طبلب الجامعة بأف الصداقة اإللكترونية ليست مجرد الكتابة عبر لوحة المفاتيحلشخصيات وىمية أو طيؼ خرافي ،فيمكف لمفرد أف يكتسب خبرات كثيرة وذلؾ مف خبلؿ
فكرة التبادؿ الثقافي ،مف خبلؿ التواصؿ مع أصدقاء مف بمداف مختمفة
 توعية الطبلب يأف حجـ االستفادة مف الصداقة االفتراضية يأتي مف خبلؿ القابمية ومدىاالستعداد لمتعمـ ،والتعرؼ عمى ثقافات أخرى.

 تفعيل الدور النفسي لمصداقة االفتراضية :وذلؾ مف خبلؿ

 التوعية بأىمية الصداقة االفتراضية وحاجة الفرد في بعض األحياف لمحديث مع صديؽ،يشكو لو مصاعب الحياة ،ويطمب منو المشورة والنصح في أمر ما دوف الحاجة لمقابمتو
وجيا لوجو.
 توعية الطبلب بأىمية الصداقة اإللكترونية في حياة اإلنساف ومف خبلؿ شبكات التواصؿاالجتماعي ،ولكف شرط أال تكوف بيدؼ التسمية ،وانما يجب أف يكوف ليا أىداؼ إيجابية،
مثؿ تبادؿ الثقافات والتعرؼ إلى حضارة اآلخر.
 حث الطبلب عمى التعاوف مع زمبلئيـ وتعميميـ معنى التعاوف ومشاركة المعرفة مع زمبلئيـوتشجعييـ لبعضيـ البعض ،ونبذ قيـ التعصب والعنؼ بينيـ.
 استخداـ الصداقة االفتراضية في أنشطة بناءة تيدؼ لمترويح عف النفس وتعمؿ أيضا عمىتكامؿ شخصية.

 تفعيل الدور االخالقي لمصداقة االفتراضية :وذلؾ مف خبلؿ

 التوعية بأنو ليس مف الضروري التحدث بانفتاح بجميع أسراري ومعموماتي الشخصية لمطرؼاآلخر ،فقط أكتفي بالمعمومات البسيطة مثؿ البمد والسف.
 -االلتزاـ بالميثاؽ األخبلقي لبل ستخداـ واحتراـ القوانيف والموائح الموضوعة لبلستخداـ اآلمف.
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 يتـ اختيار الصديؽ عمى اساس درجة الصبلح واالستقامة وذوي الرأي السديد والعقؿ الراجحالقويـ.
 إقامة صداقات بسيولة مع الشخصيات االجتماعية والسياسية والمثقفيف وأصحاب الرأيوالقرار والنخب االجتماعية والتواصؿ معيـ والتعرؼ عمى أخبارىـ ونشاطاتيـ واالفادة منيـ ،
بما يخدـ الفرد والمجتمع.
 ضرورة التحقؽ مف مصداقية المنشورات والجروبات التي يتـ االشتراؾ بيا. ضرورة التوعية مف قبؿ المؤسسات الجامعية بأف الصداقة االفتراضية سبلح ذو حديف،ونستطيع االستفادة مف إمكاناتيا اليائمة بتوجيو استخداميا؛ بحيث يصبح ليا أدوار تربوية
تعميمية ،تقدـ خدمة تربوية لجميع المستخدميف ،وتوفر منصة تعميمية تتجاوز حدود الزماف
والمكاف.

 تفعيل الدور االقتصادي والسياسي لمصداقة االفتراضية :وذلؾ مف خبلؿ

 نشر الوعي بيف الطبلب بماىيو الصداقة االفتراضية وكيفية التعامؿ معيا ،وتفعيؿ دورالتربية في استخداميا كحمقة وصؿ مع الطبلب ،وتوجيو الطبلب إلى االستخداـ األمثؿ ليا
واتاحة الفرصة ليـ لممشاركة والتفاعؿ في النواحي االقتصادية والسياسية.
 تصميـ برامج توعوية لبلستخداـ األمثؿ وااليجابي لمواقع التواصؿ االجتماعي ،وتعميؽالوعي بتأثيرات االستخداـ السمبي عمى الفرد والمجتمع.
 التوعية بأىمية الصداقة االفتراضية في الترويج لبعض السمع. العمؿ عمى حجب المواقع االلكترونية التي تدفع إلى العنؼ والفساد ،والمواقع التي تدعوالتبني الفكر المتطرؼ واإلرىاب.
 التوعية بأىمية الصداقة االفتراضية في متابعة األخبار السياسية واالقتصادية واستخداميا أداةفعالة لمتأثير في الرأي العاـ لكف بشكؿ مناسب دوف اليجوـ أو التطاوؿ عمى أي جية.
 التحقؽ مف ىوية األفراد عبر المجتمعات االفتراضية وعدـ تصديؽ الشائعات. توعية الطبلب في الكميات المختمفة بأىمية استخداـ الصداقة االفتراضية والتواصؿ الفعاؿواقناعيـ بدورىا في العممية التعميمية.
 الصداقة االفتراضية يمكف أف تكوف بدرجة واقعية الصداقة في الواقع إذا تـ استخداميا وفقاألخبلقيات وضوابط التعامؿ األخبلقي مع المجتمع االفتراضي .
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المراجع :

 )1عمي ،نبيؿ (  :)7111الثقافة العربية وعصر المعمومات :رؤية لمستقبؿ الخطاب الثقافي
العربي ،عالـ المعرفة ،الكويت ،ص .511
 )7السيد،السيد عبد العاطي ( : )7112عمـ االجتماع الحضري ،االسكندرية ،دار المعرفة
الجديدة ،ص .474
 )4عبداهلل ،سحر عويس ( :)7111دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية بعض قيـ
الحوار لدى طبلب جامعة الفيوـ ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة
الفيوـ ،ص .147
 )3بوقموؼ،سياـ ( :)7112المجتمع االفتراضي والنسؽ القيمي :قراءة في تأثيرات وسائط
االتصاؿ الجديدة ،مجمة الحكمة لمدراسات اإلعبلمية واإلتصالية ،العدد
( ،)11ص .153
 )5زايد ،أحمد ( :)7114عولمة الحداثة وتفكيؾ الثقافة الوطنية ،عالـ الفكر ،العدد(،)1
المجمد ( ،)47الكويت ،ص .11
 )1الطائي ،مصطفى حميد & أبوبؾ ،خير ميبلد ( :)7112مناىج البحث العممي وتطبيقاتيا،
دار الوفاء ،االسكندرية ،ص 45
 )2أبو سريع ،أسامة ( :)1444الصداقة مف منظور عمـ النفس ،عالـ المعرفة ،العدد (،)124
الكويت ،ص .4
 )3طاىر ،عمي ىادي ( :)7113الصداقة عند الغزالي ،مجمة آداب البصرة ،العدد (، )32
جامعة البصرة ،كمية اآلداب ،ص .411
 )4المشيدي ،سندس معيف حسف (  :)7111الفمسفة االجتماعية عند ابف مسكويو ،مجمة
الكمية االسبلمية ،العدد ( ،)31المجمد ( ،)7ص .145
 )11أكاديمية الحرار  :الصداقة مع الغير موقؼ أفبلطوف وأرسطو ،تاريخ الدخوؿ عمى
الموقع  ،7114/3/71متاح عمى:
https://www.facebook.com/ElhararAcademicSuccess/posts/
 )11طاليس ،أرسطو ( :)1473عمـ األخبلؽ إلى نيقوماخوس،القاىرة ،مطبعة دار الكتب
المصرية ،ص 741
 )17متياس ،ميشيؿ حنا ( :)7112الصداقة قيمة أخبلقية مركزية ،ترجمة ميشيؿ حنا
متياس،عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت،
ص .44
 )14أبو رياف ،محمد عمي (  :)1447تاريخ الفكر الفمسفي" أرسطو والمدارس المتأخرة"،
االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،الجزء الثاني ،ص .774
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 )13زىير ،محمد :الصحبة عند أبي حامد الغزالي مف خبلؿ كتابو" إحياء عموـ الديف" ،مجمة
المصباحية ،العدد (،)1المغرب ،7114 ،ص .114
 )15الشماس ،عيسى ( :)7117الصداقة عند الشباب الجامعي ،مجمة جامعة دمشؽ ،
المجمد ( ،)73العدد الثاني ،7117 ،ص .14
 )11عبوب ،محمد أميف ( :) 7114المجتمعات االفتراضية  :أنماطيا ومشكبلتيا ،مجمة
عموـ االعبلـ واالتصاؿ ،العدد الثاني  ،ص .5
 )12بف يعقوب ،أحمد ( ابف مسكويو)( :)1442تيذيب االخبلؽ وتطيير االعراؽ ،الطبعة
الثانية ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ص .14
 )13رحومة ،عمي محمد (  :)7115اإلنترنت والمنظومة التكنواجتماعية ،مركز الدرسات
الوحدة العربية ،بيروت 2005 ،ـ ،ص.302
 )14المجذوب ،أحمد عمي ( :)7111الصداقة والشباب ،الدار المصرية المبنانية ،بيروت،
ص .517
 )71الشاروني ،يوسؼ ( :)1447الحب والصداقة في التراث العربي والدراسات المعاصرة،
دار المعارؼ ،القاىرة ،ص .13
 )71لعميجي ،محمد األميف (  :)7115عبلقات الصداقة بيف الواقعي واالفتراضي ،مجمة
عموـ اإلنساف والمجتمع ،العدد ( ،)11ص .411
 )77الببلح ،خالد عوض حسيف ( :)7113تحسيف مستوى الصداقة وعبلقتو بالنسؽ القيمي
لدى المراىقيف الصـ ،رسالة ردكتوراه ،كمية اآلداب ،جامعة الزقازيؽ ،ص
.53
 )74لطفي ،طمعت إبراىيـ ( :)1443بيتر ببلو ومدى اسيامو في تطور نظرية التبادؿ
االجتماعي ،المجمة العربية لمعموـ اإلنسانية،العدد(  ،)31المجمد(،)17
الكويت ،ص .4
 )73عبد الجواد ،ىانـ معوض شياب (: :)1444فاعمية استخداـ مسرح العرائس فى تنمية
ميا رات الصداقة لدى أطفاؿ الرياض  ،رسالة ماجستير  ،معيد الد ا
رسات والبحوث التربوية  ،جامعة القاىرة ،ص .43
 )75حجازي ،سناء محمد (  :)7111المجتمعات االفتراضية كآلية لمقابمة حاجات الشباب
الجامعي دراسة مف منظور بيئي عمى طبلب كمية الخدمة االجتماعية
جامعة حمواف ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ االنسانية،
العدد ( ،)41المجمد( ،)4جامعة حمواف ،ص 3413
 )71زايد ،أحمد ( :)7114عولمة الحداثة وتفكيؾ الثقافة الوطنية ،عالـ الفكر ،العدد(،)1
المجمد ( ،)47الكويت ،ص11
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 )72الصالح ،مصمح (  :)1444الشامؿ قاموس مصطمحات العموـ االجتماعية ،دار عالـ
الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض ،ص .114
 )73الخميفة ،حسف جعفر (  :)7113المنيج المعاصر ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ص .341
 )74ياسيف ،السيد (  :)7113المعموماتية وحضارة العولمة رؤية نقدية عربية ،دار نيضة
مصر لمطباعة والنشر ،القاىرة  ،ص .13
 )41عمي ،نبيؿ ( , )1444صورة الثقافات العربية واإلسبلمية عمي اإلنترنت وخطة تنفيذية
مقترحة إلقامة شبكة مواقع خدمات لئلعبلـ الثقافي العربي ,المنظمة
العربية لمتربية والعموـ والثقافة ,إدارة البرامج العامة واالتصاؿ ,تونس ،ص
511
 )41رحومة ،عمي محمد ( :)7113عمـ االجتماع اآللي،سمسمة عمـ المعرفة ،المجمس الوطني
لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،ص .11
 )47رحومة ،عمي محمد ( :)7111البحث االجتماعي الرقمي ووسائمو في جمع البيانات مف
المستفيديف االفتراضييف ،المؤتمر السابع عشر لبلتحاد العربي لممكتبات
والمعمومات ،الجزائر ،ص .51
 )44عمي ،مطرؼ (  :)7112المجتمعات االفتراضية بيف دوافع االنتماء واعادة تشكيؿ
اليوية االجتماعية  ،المجمة المغربية لمعموـ االجتماعية واالنسانية ،العدد
( ،)1ص .21
 )43منصور ،عصاـ ( :) 7114المدونات االلكترونية مصدر جديد لممعمومات ،مجمة
دراسات المعمومات ،العدد (،)5الكويت ،ص 41
 )45حرب ،سميماف أحمد (  :)7111معايير تصميـ المنتديات التعميمية االلكترونية
المضبوطة،المجمة الفمسطينية لمتعميـ المفتوح ،العدد ( ،)11المجمد
(،)5فمسطيف ،ص 131
 )41مركز المحتسب لبلستشارات( :)7112دور مواقع التواصؿ االجتماعي في االحتساب
توتيتر نموذجا ،دار المحتسب لمنشر والتوزيع،السعودية ،ص.15
 )42عمي ،مطرؼ (  :)7112المجتمعات االفتراضية بيف دوافع االنتماء واعادة تشكيؿ
اليوية االجتماعية  ،المجمة المغربية لمعموـ االجتماعية واالنسانية ،العدد
( ،)1ص .21
 )43زكي ،وليد رشاد (  :)7111الشبكات االجتماعية ..محاولة لمفيـ ،مجمة السياسة الدولية،
العدد (  )131القاىرة ،مؤسس األىراـ ،ص ص ( .)44-43
 )44القرني ،عبداهلل أحمد :التفاعؿ االجتماعي في المجتمعات االفتراضية  :دراسة مسحية
عمى أساتذة وطبلب التعميـ عف بعد بجامعة الممؾ عبد العزيز ،مجمة
القراءة والمعرفة ،العدد (  ، 7111 ،)124ص .2
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