
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ رامی جمال مهدي - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة الورقية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية

العدد الثامن  واخلمسون - اجلزء  الرابع -  ذو القعدة  1442هـ - يوليو 2021 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر  وعميد كلية اإلعالم.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

سكرتيرو  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - أستاذ اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة-  أستاذ اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

د/ محمد كامل- مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة األزهر/كلية اإلعالم

جملة البحوث اإلعالمية

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق اللغة العربية:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن بالكلية. مدير التحرير:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمود عبدالعاطي )مصر(. 10

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة األزهر.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



محتويات العدد

1673

1703

1765

1809

1865

1903

1941

الروبــوت  الــذكاء االصطناعــي )صحافــة    مســتقبل الصحفيــني يف عصــر 
منوذًجــا(                                       أ.م. د. أســماء محمــد مصطفــى عــرام

  التحليل الســيميولوجي لصور جائحة كورونا يف املواقع اإلخبارية  »دراســة 
مقارنــة بــني موقعــي DW األملانــي وFrance 24 الفرنســي يف نســختهما 
الناطقة بالعربية«                                             أ.م.د. نشوى يوسف أمني اللواتي

   اســتراتيجيات مكافحــة اجلرائــم اإللكترونيــة يف العصــر املعلوماتــي تعزيــًزا 
لرؤيــة مصــر 2030: دراســة استشــرافية     أ.م. د. أميــرة محمــد محمــد ســيد 

  اســتخدام طلبة اجلامعات للرموز التعبيرية )االميوجي( مبوقع التواصل 
االجتماعي فيســبوك وانعكاســه على إدراك جودة الصداقة االفتراضية

أ.م. د. أحمد عبد الكايف عبد الفتاح

 التحليل السيميولوجي للصورة اإلعالنية السياحية يف الصحف اإللكترونية 
املصرية                                                                                 د. ساره عبد الفتاح السيد

  إســـتراتيجيات املؤسســـات الصحفيـــة املصريـــة يف توظيـــف منصاتهـــا الرقميـــة 
على مواقع التواصل االجتماعي يف مواجهة منصات التنظيمات اإلرهابية                                                     
                         د. فيـــروز عبـــد احلميـــد جابـــر 

   اســتخدام الريفيــات العامــالت ملواقــع التواصــل االجتماعــي وأثــره علــى 
العالقــات األســرية »دراســة ميدانيــة«             إســراء ســامي فهمــي أحمــد



1991

2035

2075

   دور احلمالت اإلعالمية لتعزيز الوعي اإلعالمي لدى الشباب يف مكافحة 
املخــدرات: برنامــج نبــراس منوذًجــا         رائــد بــن علــي عبــد الرحمــن العمــرود

  Media in Saudi Arabia: The Challenge for Female Journalists

 Dr. Khoulod Aljuaid

  Nostalgia from the Perspective of Intertextuality in the Newspaper 
Coverage: The Case of Prince Harry and Meghan Markle

Dr. Fedaa Mohamed







استخدام طلبة اجلامعات للرموز التعبيرية )االميوجي( مبوقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك وانعكاسه على إدراك جودة الصداقة االفتراضية

أ.م. د. أحمد عبد الكايف عبد الفتاح عبد الكايف

أستاذ الصحافة املساعد بقسم اإلعالم التربوي - كلية التربية النوعية - 
جامعة املنيا

Dr.kafy42@gmail.com

Universities students use for expressive symbols (Emoji) 

in social network site (face book) and it’s reflection on 

perceiving the quality of the virtual friendship
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام طلبــة اجلامعــات للرمــوز التعبيريــة )االميوجــي( مبوقــع 
التواصــل االجتماعــي فيســبوك وانعكاســه علــى إدراك جــودة الصداقــة االفتراضيــة.

نوع ومنهج الدراسة:  تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج املسح بالعينة.

ــة بقســم  ــرق األربع ــردة مــن طــاب الف ــا )400( مف ــة عشــوائية قوامه ــى عين ــق الباحــث دراســته عل ــة: طب العين
اإلعــام التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة- جامعــة املنيــا بواقــع كل فرقــة )100( مفــردة.

أدوات الدراسة: 

1 - صحيفة االستبيان الورقية.

2 - مقياس جودة الصداقة االفتراضية من إعداد الباحث. 

أهم النتائج:

• وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام الطــاب للرمــوز التعبيريــة )االميوجــي( 
مبوقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك وإدراك جــودة الصداقــة االفتراضيــة.

ــة )االميوجــي(  ــن اســتخدام الطــاب للرمــوز التعبيري ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة طردي ــة ارتباطي •  وجــود عاق
ــم مــع منشــوراتهم. ــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك وتفاعله مبوق

الكلمات املفتاحية: استخدام - الرموز التعبيرية - جودة الصداقة االفتراضية. 

This study aims at Universities students use for expressive symbols (Emoji) in social 
network sites (Facebook) and it’s a reflection on perceiving the quality of the virtual 
friendship

This study belongs to the descriptive ones and uses the method of sampling survey 
The researcher applied his study on a random sample of (400) items from 

fourth-graders in the department of educational information at faculty of specific 
education –Minia university as much like (100) respondents. 

Tools of the study: 
1) A paper questionnaire 
2) A scale of the quality of virtual friendship prepared by the researcher.
The most important findings:

* There is a statistically significant direct correlation between students’ use of ex-
pressive symbols (Emoji) at social network sites (Facebook) and the perception of 
the virtual friendship quality. 

* There is a statistically significant direct correlation between students’ use of ex-
pressive symbols (Emoji) at social network sites (Facebook) and their interaction 
with their posts. 

 Keywords: Use - expressive symbols - the quality of the virtual friendship
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العاملي   باليوم  العالم  التعبيرية؛ ملا لها من    17يحتفل  يوليو من كل عام بالرموز 
لألفراد،   السلوكيات احلياتية  تعليم  لدرجة  تطور  استخدامها  وملحوظ ألن  واسع  انتشار 
إضافة إلى أنها تقوم بالتعبير عن املشاعر اإلنسانية يف رموز وأشكال بسيطة تتناسب مع 

الف له  يتعرض  موقف  كل  كل  يناسب  ما  فيسبوك  التواصل  موقع  مستخدمو  ويجد  رد، 
ترجمة   البعض  يستطيع  ال  قد  التي  الكتابة  من  بدًال  اآلخرين  مع  ومواقفهم  مشاعرهم 
واملرح،   والفرح،  والسعادة،  واحلب،  الغضب،  عن  التعبير  ميكنك  بحيث  بها،  شعورهم 

  والضحك، والصدمة، واالشمئزاز، واملزيد املشاعر األخرى.  
من  وال   املزيد  إضافة  يتم  ولكن  فحسب،  ذلك  على  التعبيرية  الرموز  تقتصر 

األشياء واألنشطة، والوجوه، والرموز يف كل عام؛ للتأكد من أنه إذا احتجت إلى قول شيء 
ما، فيمكن القيام بذلك من خالل الرموز التعبيرية، وتستطيع أيًضا تكوين جمل كاملة من 

  خاللها أيًضا. 
النمو   فيها ومع  أصبح  التي  الرقمي  التكنولوجي  والتطور  احلداثة  نحو  املتسارع 

والتفاعل  اإللكتروني،  االفتراضي  العالم  هذا  لدخول  متكنه  رقمية  هوية  يحمل  اإلنسان 
التواصل  مواقع  على  االفتراضية  الصداقة  وانتشرت  شاء،  ومتى  كان  أينما  معه 

تي أصبحت معتادة وأثرت بشكل كبير االجتماعي، وهي من الظواهر السريعة واملتوفرة وال
تكون  قد  التأثيرات  وهذه  األعمار،  مختلف  يف  األفراد  بني  االجتماعية  العالقات  على 
مختلفة   ثقافات  على  التعرف  يف  واملساعدة  اآلخرين،  مع  التواصل  دعم  مثل  إيجابية 

الصداقا  تكوين  على  التأثير  مثل  سلبي  هو  ما  ومنها  االجتماعية،  الدائرة  ت  وتوسيع 
الواقعية وقد يكون لهذا النوع من الصداقة نوايا وأهداف سيئة وتكون النتيجة التعرض  

  ملخاطر نفسية أبرزها ما يعرف بإدمان اإلنترنت. 
(االميوجي  التعبيرية  الرموز  استخدام  النتشار  مستخدمي ونظًرا  الطالب  بني   (

السلبية  آثارها  على  الوقوف  الدراسة  هذه  حتاول  فيسبوك؛  االجتماعي  التواصل  موقع 
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االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  تتكون  التي  االفتراضية  الصداقة  على  واإليجابية 
  فيسبوك.

  مشكلة الدراسة:
ان إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتطور  الذكية  الهواتف  أسهم ظهور  تشار  لقد 

وميكننا   اجلميع،  متناول  يف  وأصبحت  (االميوجي)،  التعبيرية  للرموز  املختلفة  األشكال 
وبصفة خاصة يف موقع الفيسبوك محل الدراسة   Emojisالقول إن استخدام االميوجي  

احلالية بشكل افتراضي بديل يساعد يف بناء اتصال عاطفي بني األصدقاء االفتراضيني 
ب التواصل  عملية  هذه إلمتام  عبر  مشاعره  يترجم  أن  شخص  ألي  فيمكن  كامل،  شكل 

مواقع  عبر  محادثتنا  تخلو  ال  أساسًيا  جزًءا  لتصبح  أهميتها  وتطورت  التعبيرية،  الرموز 
بني   العالقة  مستوى  على  واضح  بشكل  تؤثر  وأصبحت  منها،  االجتماعي  التواصل 

  األصدقاء، لدرجة أنها تختصر الكثير من التعبيرات لدى األشخاص.
وأصبح طالب اجلامعات باختالف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية يقبلون إقباًال 
مختلف   من  أشخاص  مع  صداقات  لتكوين  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  كبيًرا 
اجلنسيات واألعمار، وجنح العديد منهم يف ربط عالقات قوية امتزجت مبشاعر صادقة  

الفراغ، كما استطاعت هذه ومحبة ومودة من جهة، وأخرى وهمية للتسلية وق ضاء وقت 
الصداقة أن جتمع بني جنسيات مختلفة ومتنت أواصر الصداقة، فكثيرا ما جتاوزت هذه  

  الصداقة شاشة الكمبيوتر والمست الواقع.
ومن هذا املنطلق حاولت الدراسة احلالية التعرف على استخدام طلبة اجلامعات 

فيسبوك االجتماعي  التواصل  مبوقع  الصداقة    لالميوجي  جودة  إدراك  على  وانعكاسه 
  االفتراضية.  

  اإلطار املعريف: 
  نظرية االستخدامات واإلشباعات: 

هناك شبه إجماع على أن نظرية االستخدامات واإلشباعات بدأت يف األربعينات  
بأشكال  الناس  اهتمام  تفسير  بعملية  املهتمون  الباحثون  بدأ  عندما  املاضي  القرن  من 

كاالستماع لإلذاعة، مشاهدة التلفاز، وقراءة الصحف، كما أشار باحثون  اإلعالم املختلفة  
) التي جاءت على شكل 1949آخرون إلى أن النظرية نشأت بسبب جهود ولبور شرام (

)، وأهتم كاتز وزمالؤه بصياغة العالقة بني حاجات الفرد  1( من أشكال اإلشباع اإلعالمي
الب السلوكية إلشباعها من بني  املختلفة ومنها وسائل اإلعالم ومحتواها،  واجتاهاته  دائل 

  وأهتموا بثالثة عوامل فرضية أساسية تتمثل يف اآلتي: 
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أن جوهر الفرض اخلاص باالستخدام هو اعتبار املتلقي إيجابًيا ونشًطا يف  -1
  سلوكه مع وسائل اإلعالم.

 اإلشباع.االختيار يكون يف يد األفراد من املتلقني بناء على احلاجة من  -2
 )2(تتنافس وسائل اإلعالم مع املصادر األخرى إلشباع احلاجات -3

 دوافع التعرض لوسائل اإلعالم:
  تصنف معظم الدراسات االتصالية إلى فئتني أساسيتني هما: 

النفعية:   -1 واملعلومات  الدوافع  املعرفة  واكتساب  الذات،  على  التعرف  وتستهدف 
  املكتسبة من األخبار التعليمية والثقافية.واخلبرات، وجميع أشكال التعلم 

وتهدف إلى متضية الوقت والتنفيس واالسترخاء والصداقة  الدوافع الطقوسية:   -2
 )3(والهروب من املشكالت وقضاء وقت الفراغ 

وقد ترتبط دوافع استخدام وسائل اإلعالم مبتغيرات مختلفة مثل العمر، والنوع،  
والعادات  االجتماعية،  والعالقات  واالقتصادية،  واالجتماعية،  التعليمية،  واحلالة 

  )4(األسرية، ومثل الدوافع ترتبط تأثيرات وسائل اإلعالم أيًضا بهذه املتغيرات.
 وسائل اإلعالم: إشباعات

السبعينات  التي استعانت مبدخل االستخدامات واإلشباعات منذ  الدراسات  أهتمت 
تتحقق   التي  واإلشباعات  اجلمهور  عنها  يبحث  التي  اإلشباعات  بني  التمييز  بضرورة 

  بالفعل واإلشباعات نوعني: 
املحتوي: - إلى    إشباعات  تنقسم  وهي  اإلعالم  وسائل  التعرض ملحتوي  عند  وتنتج 

  وعني: ن
  تتمثل يف مراقبة البيئة واحلصول على املعلومات. إشباعات توجيهية: األول:

: ويقصد بها ربط املعلومات التي يحصل عليها الفرد بشبكة إشباعات اجتماعية  الثاني:
   )5(عالقاته االجتماعية.

تنتج عن عملية االتصال واالرتباط بوسيلة محددة وال ترتبط    إشباعات العملية: -
  مباشرة بخصائص الرسائل وتنقسم إلى نوعني: 

توجيهية  األول:   - شبه  بالتوتر  إشباعات  اإلحساس  تخفيف  خالل  من  وتتحقق 
 والدفاع عن الذات وتنعكس يف برامج التسلية والترفيه واإلثارة. 

من خالل التواجد مع شخصيات وسائل وتتحقق    إشباعات شبه اجتماعيةالثاني:   -
وزيادة   االجتماعية  الفرد  عالقات  ضعف  مع  اإلشباعات  هذه  وتزيد  اإلعالم، 

 )6( إحساسه بالعزلة. 
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واإلشباعات االستخدامات  نظرية  بتوظيف  الباحث  لتحديد    وقام  الدراسة  يف 
طبيعة استخدام الطالب للرموز التعبيرية االميوجي على موقع التواصل االجتماعي 

 فيسبوك وإدراك جودة الصداقة التي تنتج من االستخدام. 
 مفهوم االميوجي:

احلاضر   وقتنا  يف  واملشاعر  األفكار  نقل  أدوات  أهم  من  التعبيرية  الرموز  تعد 
أنواع اللغة غير اللفظية، حتى أن بعض الباحثني ذهب إلى اعتبار أن باعتبارها نوًعا من  

بأن  تفيد  إحصائية  على  مستندين  املستقبل  لغة  ستكون  (االميوجي)  التعبيرية  الرموز 
) مليار رسالة تتضمن  6) مليار رسالة نصية ترسل كل يوم حول العالم منها (41هناك (

شعوب العالم حتتفي باليوم العاملي للرموز  واحدة من هذه الرموز التعبيرية وقد أصبحت  
  . "Emoji"التعبيرية 

ولقد أحدثت الصور التعبيرية قفزة نوعية يف مجال اللغة واالتصال، مما أسهم  
الناقص يف   املعني  اللغة بشكل عام من خالل ما تقدمه من مزايا أهمها تكملة  إثراء  يف 

أنواع االتصال غي نوًعا من  املكتوب بوصفها  لغة اجلسد الكالم  اللفظي وعادلت بذلك  ر 
   )7(كاإلمياءات واإلشارات واإليحاءات.

ثقافاتها   تباينت  الزمن  ومبرور  والقبائل،  والشعوب  واألمم  املجتمعات  ولدت 
داخله   يختزن  إنسان  كل  وصار  أفرادها،  بني  العالقات  تنظم  التي  وقوانينها  ومفاهيمها 
نظاًما شديد التعقيد من املشاعر واألفكار والطموحات املوروثة ممن سبقوه، وأصبح من  

مع التعامل  أراد  إذا  له  مشاعر    الضروري  من  يحملونه  ما  اكتشاف  يحاول  أن  اآلخرين 
   )8(وأحاسيس ومعتقدات إلقامة عالقات ناجحة معهم يف إطار املجتمع الذي يعيش فيه.

وقد ظهر أول اميوجي يف عهد الفراعنة على ورق البردي.. الصورة التعبيرية.."  
جتاوزت مفيدة  تواصل  أداة  فاالميوجي  مشاعر"،  أو  خبًرا  تساوي  اللغات،  صورة  )  9( كل 

االميوجي عبارة عن صورة صغيرة، إما ثابتة أو متحركة، متثل تعبيًرا لوجه أو مفهوًما ما  و
الشبكات  مواقع  يف  واسع  نطاق  على  االميوجي  أشكال  وتتواجد  الشبكي،  العالم  يف 

  .االجتماعية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصات املراسلة األخرى
عبارة التعبيرية  يف    والرموز  تظهر  أن  ميكن  شائعة  رقمية  توضيحية  صور  عن 

وتقوم  االجتماعي.  التواصل  منصات  وعلى  اإللكتروني  البريد  ورسائل  النصية  الرسائل 
طريقة   األفراد  وإعطاء  الفكاهة،  وإدخال  النغمة،  على  للتأكيد  كبير  بعمل  الرموز  هذه 

اللون. ومع  سريعة وفعالة إلضفاء بعض األلوان والشخصية إلى مساحات نصية أ حادية 
التعبيرية   الرموز  تعمل  أن  وميكن  ذلك،  من  أكثر  تفعل  التعبيرية  الرموز  فإن  ذلك، 
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تأقلم   الرموز    emo-tionalكاستراتيجية  وتخلق  اإلبداعي،  التعبير  من  جديد  وشكل 
  )10(التعبيرية سبًال جديدة للشعور الرقمي.

اميوجي   كلمة  (  emojiأصل  حرف  حيث  اليابانية،  اللغة  الصورة  eمن  يعني   (
كوريتا  mojiو( شيغيتاكا  طريق  عن  اميوجي  أول  إنشاء  مت  كما  شخصية،  تعني   (

Shigetaka Kurita  تستخدم كانت  التي  اجلوية  النشرات  من  الفكرة  استمد  الذي   ،
اليابانية   والشخصيات  سي،  )11( الرموز  االميوجي  أن  يعتقد  لم  أنه  كوريتا  نتشر  وقال 

  )12( ويصبح شائًعا على املستوى الدولي وحتوله إلى أداة تواصل مفيدة جتاوزت اللغات 
  مزايا استخدام االميوجي:

  دمج الرسالة مع الصور مينح نوًعا من اللطف.  -1
 االميوجي يوفر درجة عالية من اخليال. -2
 تكسر حاجز امللل يف املحادثات اإللكترونية. -3
 املحادثة وتخفف من إيقاع اللغة الرسمية.تعدل اجلو العام من  -4
 )13( تساعد على التعبير عن اآلراء يف أقصر طريقة ممكنة. -5
 توفير املساحة. -6
 التعبير عن الشعور.  -7
 )14(اختصار الكثير من الكالم يف تعبير واحد. -8

  سلبيات استخدام االميوجي:
يكون   -1 قد  فالرمز  الشخص،  انفعاالت  أو  املشاعر  حتديد  سبًبا  صعوبة 

  الستنتاج العديد من املعاني املختلفة. 
 اختالف معنى الرمز وتصميمه من منصة ألخرى.  -2
 اختالف تفسيرها وقبولها باختالف نوع اجلنس.  -3
 الهروب من املحادثة وإنهاؤها. -4
  )15( ضياع اللغة فقد تكون سبًبا يف التأثير على اللغة وخاصة لغة األطفال. -5
 الصداقة: 
يف     جاء  مفهومها  منظور  عن  البن  العرب  واملخاللة،  لسان  واملصادقة  "الصداقة 

وصدقت النصيحة واإلخاء: محضه وصادقه مصادقة وصدًقا، خاللته، واالسم الصداقة، 
وصدقان  صدقاء  واجلمع  لك،  املصادق  والصديق:  املودة،  ويف  احلديث  يف  وتصادق 

وأصادق. ا)  16(وأصدقاء  أن  الفالسفة  أحد  بال  وقال  كالشمال  أصدقاء  بال  إلنسان 
   )17( ميني.
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متاثل     على  تقوم  ودائمة  وثيقة  اجتماعية  "عالقة  بأنها  الصداقة  وتعرف 
واستقرار   الفرد  توافق  متس  األهمية  بالغة  دالالت  وحتمل  خاصة  بصفة  االجتاهات 

  )18( اجلماعة".

الواحد أساسها   أفراد اجلنس  بن  بأنها "عالقة متبادلة  تعريفها  التقارب  وميكن 
بإيجابية،   تفاعل  التقارب  هذا  عن  وينتج  الصديقني  بن  والفكري  واملكاني  النفسي 
الشخصية،   واألسرار  واملشاعر  اآلراء  عن  وإفصاح  أشكالها،  بكل  ومساندة  ومشاركة، 
والتعاون واملساعدة واالهتمامات يف امليول املختلفة وجتاوز اخلالفات واحلرص عل دوام 

  ) 19( هذ العالقة".
  ة الصداقة:  جود

إذ   للفرد،  االجتماعي  الدعم  مصادر  أهم  من  السوية  االجتماعية  العالقات  إن 
يشعر   يجعله  مما  النفسية،  واألمراض  واالكتئاب  العزلة  من  للفرد  واقًيا  درًعا  تشكل 
النفسي   الدعم  الفرد  متنح  احلقيقية  والصداقات  والراحة،  النفس،  وهدوء  باالطمئنان، 

   )20(الالزم الكتمال صحته النفسية.
وملعرفة مفهوم جودة الصداقة يتم تعريفها على أنها مزيج من االستجابة املتبادلة  

وهو مصطلح يستخدم لوصف طبيعة الصداقة،   )21( واملعاملة باملثل واالنسجام بني األفراد
السمات  من  مبجموعة  الصداقة  جودة  وتتميز  األفراد،  بني  التفاعالت  وخصائص 

واأللفة والوالء، ومستوى منخفض من الصفات السلبية اإليجابية مثل السلوك االجتماعي  
والتشاجر الصراع  بني    )22( مثل  اختيارية مستمرة  اجتماعية  آخر هي عالقة  تعريف  ويف 

واألفكار،   والسلوك،  العمر،  تقارب يف  بينهما  يكون  نفس اجلنس،  من  اكثر  أو  شخصني، 
   )23(قة اجليدة واألخالق، وتبادل الكثير من املظاهر املوجبة املميزة للصدا

  الصداقة االفتراضية: 
االفتراضية   الصداقة  تعريف  املعرفة    Virtual friendshipميكن  أنها 

االتصال   وسائل  خالل  من  أساسي  بشكل  اإللكتروني  التواصل  على  القائمة  والصداقة 
 Electronicاحلديثة وشبكات التواصل االجتماعي وتسمى أيًضا الصداقة اإللكترونية  

friendship )24(  
حتى   العلماء  كان  مجتمعاتنا،  بناء  يف  أساسية  لبنة  االجتماعية  الروابط  وتشكل 
التقارب من شخص آلخر على   أواصر  لدعم  الالزمة  األدوات  إلى  يفتقرون  وقت قريب، 
الهواتف   مثل  التطورات  احلديثة  التكنولوجيا  ومع  كبيرة،  نطاقات  وعلى  الطويل  املدى 

ية عبر اإلنترنت، أصبحت هذه املهمة مجدية بشكل الذكية واإلنترنت والشبكات االجتماع
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وتطلق الشبكات االجتماعية مسمي صديق على الشخص املضاف إلى قائمة    )25(متزايد،
أو   "اتصال  مسمي  باملحترفني  اخلاصة  الشبكات  مواقع  بعض  تطلق  بينما  أصدقائك، 

  ) 26( عالقة" على هذا الشخص املضاف إلى قائمتك.
اليوم   الشباب  نشأ  هذه  ولقد  تأثير  ويصل  االجتماعية،  الشبكات  تقنيات  مع 

التقنيات يف حياتهم إلى إعادة تشكيل فهم املجتمع األوسع للصداقة. املميز بخصائصها  
من  وغيرها  والعرض،  والبحث  الصور  وحتميل  الفورية،  واملراسلة  الدردشة  مثل 

مع االجتماعي  للتواصل  منها  االستفادة  لألصدقاء  ميكن  والتي  بعضهم    اخلصائص 
أصبحت الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت منصات شائعة للمستخدمني حتى    )27(البعض،

   )28( للتواصل مع اآلخرين، والتعبير عن أنفسهم، وتبادل املعلومات يف شتي املجاالت.
ملياري شخص حول   من  اليومية ألكثر  احلياة  من  الفيسبوك جزًءا  أصبح  ولقد 

يف  )  29( العالم   املشتركون  العالقات  الفيسبوك  ويستخدم  على  احلفاظ  أجل  من  املوقع 
احلالية غير املتصلة باإلنترنت، مثل األصدقاء الذين التقوا خالل فصل دراسي مشترك  

غالبً  إنه  القول  وميكن  سابق،  زميل  مستخدمي أو  أصدقاء  قوائم  استخدام  يتم  ما  ا 
وتطوير الفيسبوك   احلالية،  العالقات  على  احلفاظ  أجل  العالقات   من    املعارف وجتديد 

خاصة    )30(   بينهم والكينونة،  بالهوية  اإلحساس  منو  يف  االفتراضية  الصداقة  وتسهم 
و املختبئني  باألصدقاء  يعرف  ما  أو  املياسرة،  غير  العالقات  ذات  يصل  الصداقة  عندما 

هذا الشاب إلى إحساسه بالهوية ملستوى معني من القوى والتماسك، فإنه يشعر بنوع من  
  ) 31(الدفء واأللفة مع هؤالء األصدقاء.

  أنواع الصداقة االفتراضية: 
  : والتي يتم تطويرها عبر اإلنترنت وتبقى على اإلنترنت فقط.الصداقة عبر اإلنترنت -1
والتي مت تطويرها عبر اإلنترنت، ولكنها متتد إلى واقع آخر  : الصداقات املختلطة  -2

  غير متصل باإلنترنت. 
: ويتم تطويرها يف وضع عدم االتصال ومتتد إلى  الصداقة غير املتصلة باإلنترنت  -3

 )32(  الصداقة عبر اإلنترنت.
  تأثير شبكات التواصل على عالقة الصداقة:

تغيًرا   املعاصر  املجتمع  الواسع  شهد  االستخدام  مع  النطاق  واسع  تكنولوجًيا 
موقع  بها  املرتبط  االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت  ذلك  يف  مبا  اجلديدة  للتكنولوجيات 
التفاعل  يف  كبيرة  حتوالت  حدوث  يف  أيًضا  وأسهمت  فيسبوك  الشبكي  التواصل 

التواصل فرضت شكًال جدي  )33(االجتماعي أن شبكات  يرى  الباحثني  من  ًدا من والكثير 
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يصل   بحيث  الوقت،  إهدار  يف  يكمن  السلبية  اجلوانب  أبرز  وأن  سلبياته،  له  االتصال 
انعزال عن املجتمع   الوقت، ويصبح يف  التحكم يف  املستخدم لدرجة اإلدمان ويصل لعدم 
الشبكات  لنفسه ضمن هذه  اختارها  التي  االفتراضية  اهتمامه على هذه احلياة  ويصب 

نها أوجدت فراًغا كبيًرا بني األصدقاء، وأثرت يف العالقات بني  وأن من سلبياتها أيًضا أ
الوسائط  عبر  اإللكترونية  الرسائل  خالل  من  اآلخرين  عن  السؤال  وأصبح  األصدقاء، 
كالتهنئة يف   التقليدية  واملجامالت  للعالقات  تدريجي  بغياب  املتعددة حتى أصبحنا نشعر 

  املناسبات السعيدة أو تقدمي التعازي. 
العالم   أن  من  بالرغم  أنه  مؤكدين  الباحثني  من  البعض  السابق  الرأي  ويعارض 
االفتراضي يحمل بعض العقبات التي تقف حائًال أمام تطور العالقات الشخصية إال أنها  
يف نفس الوقت حتمل يف طياتها بعض املميزات تدعم عملية إنشاء العالقات إذ أنه ميكن  

ن من املمكن أن توجد يف العالم احلقيقي، كما أنها قد  لإلنترنت أن يعزز عالقات لم يك
تكون على مستوى أعمق من تلك التي تنشأ يف العالم الفيزيقي، وأيًضا تساعد األشخاص  

  ) 34( اخلجولني يف تكوين صداقات تصعب عليهم تكوينها يف العالم احلقيقي. 

  الدراسات السابقة:
اث العلمي املتعلقة مبوضوع الدراسة، ومتكن  أجرى الباحث مسًحا استطالعًيا ألدبيات التر

  من رصد الدراسات التالية: 
دراسة   حتديد    )35(   Muhamad Hasan Abdillah  )2020(هدفت  إلى 

الدراسات  من  وهي  للطالب،  واجلنس  النمو  مراحل  على  القائمة  الصداقة  جودة  معنى 
عينة   على  الدراسة  تطبيق  ومت  بالعينة،  املسح  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  الوصفية، 

) قوامها  على  200عشوائية  الباحث  واعتمد  يوجياكارتا،  جامعة  طالب  من  مفردة   (
البي كأداة جلمع  أن االستبيان  إلى  الفرد  مييل  اآلتي:  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  انات، 

انفتاح   فائدة  بأنه قريب منهم حًقا، وتكمن  انفتاًحا مع اآلخرين عندما يشعر  أكثر  يكون 
نفسية،  برفاهية  يتمتع  وأن  لديه  التوتر  من  يقلل  أن  ميكن  أنه  يف  اآلخرين  على  الفرد 

ى اختيار حل مشاكله مبفرده، ويصبح أكثر  عندما تنخفض ثقة الفرد يف األصدقاء مييل إل
  ثقة يف قراراته عندما يتم دعمها من قبل األشخاص املقربني إليه. 

طبيعة العالقة االجتماعية    )36()  2020ورام العيد وقرين العيد ( ورصدت دراسة  
الفيسبوك الوصفي،  facebook  لدى طلبة اجلامعة عبر  املنهج  الباحثان على  واعتمد   ،

واستخدمت الدراسة أداة االستبيان جلمع املعلومات، إعداد الباحثني. ومت التطبيق على  
عينة من طلبة جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، بوالية، وبرج بوعريريج، باجلزائر خالل  
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وصلت الدراسة إلى  ) طالًبا وطالبة، وت 230) بلغ قوامها (2018 -2017سنة الدراسة (
النتائج التالية: توجد بدرجة عالية، العالقات االجتماعية (الصداقة والتعارف والتواصل)،  

)، ووزن 19.24"، مبتوسط حسابي بلغ (facebookبني طلبة اجلامعة عبر "الفيسبوك  
) بـ  قدر  (املعرفية،  80.18نسبي  االجتماعية  العالقات  متوسطة  بدرجة  وتوجد   ،.(%

"، مبتوسط حسابي facebook، التثقيفية)، بني طلبة اجلامعة عبر "الفيسبوك  التعليمية
  %).63.40)، ووزن نسبي قدر بـ (15.22بلغ (

الفهم    Jessica Troilo Bob Britten (  (37) (2020  وكان الهدف من دراسة 
التواصل  العالقات باستخدام وسائل  للطالب اجلامعي احلفاظ على  إلى أي مدى ميكن 

) 232ي؟، وتنتمي إلى الدراسات الوصفية، ومت تطبيق الدراسة على عينة من ( االجتماع
عاًما، ترتبط بأربعة    26-18طالًبا جامعًيا يستخدم شبكة اإلنترنت تتراوح أعمارهم بني  

الصداقات    / املعارف   / اجلامعي  احلرم  خارج   / (داخل  العالقات  من  مختلفة  أنواع 
أشارت النتائج إلى أن اخلمسة مهام لتوثيق العالقات    املقربة) يف استطالع عبر اإلنترنت، 

استخدام  مت  االجتماعية  التأكيدات،  االنفتاح،  (اإليجابية،  املختلفة  الصداقات  أنواع  يف 
احلرم   وخارج  داخل  العالقات  على  للحفاظ  كبير  بشكل  املشتركة)  واملهام  الشبكات 

ميكن أن يفيد يف   Facebookأن    اجلامعي ومع املعارف واملقربني. وأشارت النتائج أيضاَ 
  توثيق الصداقة بني الطالب خارج احلرم اجلامعي.

دراسة   تأثير    )Geert P. Verheijen and others (2019  )38(وبحثت  يف 
أسلوب اللعب على سلوك املراهقني أثناء اللعب، باإلضافة إلى جودة صداقتهم وسلوكهم  

الدراسة إلى الدراسات التجريبية، ومت تطبيق التجربة  االجتماعي اإليجابي، وتنتمي هذه  
) مراهًقا يف هولندا، وأظهرت النتائج أن ممارسة لعبة ما بشكل 180على عينة قوامها (

تنافسي تؤدي إلى انخفاض جودة الصداقة، مقارنة بلعبهم نفس الشيء بشكل انفرادي،  
اللعبة والسلوك الذ ي يتم عرضه أثناء جلسة اللعب  وأن كًال من الطريقة التي تكون بها 

  ميكن تغيير عالقة املراهقني بأحد أصدقائه على األقل مؤقًتا.
دراسة (  وهدفت  الشهري  محمد  شعشوع  على    )39(  )2019حنان  التعرف  إلى 

والتعرف على   وتويتر حتديًدا،  الفيسبوك  موقعي  االشتراك يف  إلى  دفعت  التي  األسباب 
طبيعة العالقات االجتماعية التي أنشئت عبر هذه املواقع، والكشف عن اآلثار اإليجابية  
والسلبية على الفرد حسب جتربتهن، اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي واستخدمت 

أسلو ( فيه  عددها  عمدية  عينة  على  امليداني  املسح  جامعة 150ب  طالبات  من  طالبة   (
أربعة   من  تكون  الذي  االستبيان  وهو  البيانات  جمع  أداة  تصميم  مت  العزيز.  عبد  امللك 
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أجزاء يفي بتساؤالت الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن من 
سهولة وحرية التعبير، تعزيز صداقات قدمية،    أقوى دوافع االستخدام حسب تدرجها هي

البحث على صداقات جديدة، ثم التواصل مع األقارب البعيدين. إن طبيعة العالقات التي  
  من أجلها مت التواصل هي عالقة صداقة، تشاور يف مجال الدراسة، تبادل األخبار. 

دراسة (  ورصدت  الهجني  محمد  الفتاح  عبد  عن  )40(  )2019عادل    الكشف 
العالقة بني أساليب الفكاهة وجودة الصداقة لدى طالب اجلامعة، ومدى قدرة أساليب 
الفكاهة على التنبؤ بجودة الصداقة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقد  

من   110من الذكور،    110) طالًبا جامعًيا (220أجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها (
ألدوات مقياس أساليب الفكاهة (إعداد الباحث)، ومقياس جودة  اإلناث)، مستخدًما من ا

دال   موجب  ارتباط  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  الباحث).  (إعداد  الصداقة 
) مستوى  عند  لدى  0.01إحصائًيا  الصداقة  وجودة  الفكاهة  أساليب  أبعاد  بعض  بني   (

اآلخ جتاه  اإليجابية  الفكاهة  بالترتيب  وهي  اجلامعة،  ( طالب  الفكاهة 0.586رين   ،(
) الذات  جتاه  ( 0.465اإليجابية  الذات  جتاه  السلبية  الفكاهة  كان 0.311)،  بينما   ،(

) مستوى  عند  إحصائًيا  دال  سالًبا  اآلخرين  0.01االرتباط  السلبية جتاه  الفكاهة  بني   (
  ). 0.321-وجودة الصداقة (

دراسة   إذا    )41(  Hua Pang)  2018(وهدفت  ما  وفهم  التحقق  كان  إلى 
الدراسة   WeChatاستخدام   وهذه  النفسية،  والرفاهية  األفراد  بجودة صداقة  يرتبط 

عينة   وكانت  املعلومات،  جلمع  االستبيان  على  الباحث  واعتمد  الوصفية،  الدراسات  من 
) قوامها  استخدام  508البحث  سلوكيات  لقياس  اجلامعات  طالب  من   (WeChat  ،

استخدام  كثافة  أن  النتائج:  وأظهرت  والرفاهية،  الصداقة  وجودة  الذات،  عن  واإلفصاح 
WeChat    بشكل كبير يرتبط بجودة صداقات طالب اجلامعات، ولكن ال يرتبط بجودة

الصداقات املتصورة، عالوة على ذلك، تكشف النتائج أيًضا عن جودة صداقة الطالب أنه  
ذ ومع  الرفاهية،  على  مهم  عبر  مؤشر  الذات  عن  اإلفصاح  بني  عالقة  توجد  ال  لك، 

  اإلنترنت وجودة الصداقة أو الرفاهية. بشكل عام. 
دارسة هدفت  (  وقد  خالد  أحمد  قائد  مستوى    )42(   )2018إبراهيم  على  التعرف  إلى 

الدراسات  الواقعية لدى عينة من طلبة  الصداقة  الفيسبوك وعالقته مبستوى  استخدام 
باحث املنهج الوصفي، واستخدم الباحث أداة االستبيان على عينة  اجلامعية، واستخدم ال

) طالب وطالبة من اليمنيني الدارسني داخل اليمن وخارجه، وأظهرت نتائج  200قوامها (
متوسط   بلغ  إذ  متوسطة  بدرجة  كان  للفيسبوك  الطلبة  استخدام  مستوى  أن  الدراسة 
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القات الصداقة لديهم كانت  )، كما أن مستوى ع65.92) وبنسبة (38.24االستخدام (
)، هذا وقد أظهرت  63.06) وبنسبة (78.83أيًضا بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط (

النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية بني استخدام الفيسبوك ومستوى عالقات الصداقة  
يف   إيجابًيا  يسهم  الفيسبوك  استخدام  مستوى  ارتفاع  أن  إلى  يشير  لديهم، مبا  الواقعية 

  تدعيم مستوى الصداقة الواقعية بني الطلبة.
دراسة   (ورصدت  زيتوني  للرموز    )43(  )2017خديجة  الشباب  استخدام  أثر 

التعبيرية يف فيسبوك على اللغة، وتنتمي إلى الدراسة الوصفية، وقامت الباحثة بتطبيق 
وكان  الفيسبوك  مستخدمي  من  املسيلة  مبدينة  الشباب  من  عمدية  عينة  على  الدراسة 

) وتوصلت  80قوامها  البيانات،  جلمع  االستبيان  أداة  على  الباحثة  واعتمدت  مفردة،   (
% من عينة الدراسة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي، أن  98.7الدراسة إلي: أن  

اللغة التي يعتمد عليها الشباب يف فيسبوك هي املزج بني الرموز اللفظية وغير اللفظية 
بنسبة   بنسبة 85.89وجاءت  أحياًنا  التعبيرية  الرموز  يستخدمون  الذين  الشباب  أن   ،%

ودائًما  52.6 ون%25.6،  بنسبة  %،  نسبة  21.8ادرًا  يعتبرون 92.3%،أن  العينة  من   %
% يرون أنها غير مناسبة، أن نسبة 7.7الرموز التعبيرية أداة تواصلية مناسبة، يف مقابل  

  % يرون أنها جتسد املعاني واألفكار. 53
إلـى التعـرف علـى تـأثير وسـائل   )44(.  Janet,Saravia)  2017(  هدفت دراسـةو

ا، والتعــرف علــى تــأثير  17إلــى  10التواصــل االجتمــاعي علــى الشــباب مــن ســن  عامــً
الشبكات االجتماعية على الناحية االجتماعية واإلنسانية لـدى عينـة الدراسـة، عـن طريـق 
استخدام أسلوب املقابالت البحثيـة النوعيـة والكميـة واسـتخدام مقيـاس االجتـاه؛ للتعـرف 
على االجتاهات االجتماعية والعاطفية التي حتدث بني الشباب نتيجـة تفـاعلهم مـع مواقـع 

تـويتر   –انسـتجرام    –الشبكات االجتماعية حيث طبقت الدراسة علـى مواقـع (الفيسـبوك  
سناب شات)، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى: أن عينـة الدراسـة أجـابوا بـأنهم يتعرضـون   –

يات غيـر املرغـوب فيهـا عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي بشكل غير مباشر لبعض السلوك
والتــي تــؤثر علــى عالقــاتهم العاطفيــة، وزيــادة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي بــني 

  األجيال األصغر سًنا.
دراسة (  وهدفت  الطراونة  جعفر  اهللا  عبد  على  )  45()  2017أحمد  التعرف  إلى 

الفصل   من  مؤتة  جامعة  طلبة  لدى  والصداقة  التعلق  أمناط  بني  االرتباطية  العالقة 
لعام   الثاني  على  2014/2015الدراسي  معتمًدا  الوصفية  الدراسات  إلى  وتنتمي   ،

أسلوب املسح، مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، واستخدم الباحث  
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جل االستبيان  (أداة  من  الدراسة  عينة  وتكونت  املعلومات،  وطالبة،  294مع  طالًبا   (
وتوصلت الدراسة أن أكثر أمناط التعلق شيوًعا لدى أفراد عينة الدراسة هو منط التعلق  
التجنبي، كما اتضح من نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني   التعلق  اآلمن، ومن ثم 

ينة الدراسة، وأخيًرا خرجت الدراسة مبجموعة  التعلق اآلمن، والتجنبي، والصداقة لدى ع 
  .من التوصيات

دراسة   (ورصدت  الفتوح  أبو  كمال  الصداقة  )  46(  )2016محمد  جودة  طبيعة 
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، كذلك فحص تأثير كل من: املهارات اللغوية، املهارات  

عل البيئة،  الصعوبة،  نوع  الزمني،  العمر  الطبع،  لديهم.  االجتماعية،  الصداقة  جودة  ى 
) من  الدراسة  عينة  و(35تكونت  التعلم،  صعوبات  ذوي  من  تلميًذا  من 33)  تلميًذا   (

على   العينة  هذه  توزعت  واحدة،  سنة  يبلغ  عمر  مبتوسط  ابتدائية   3العاديني  مدارس 
أدوات  الدراسة  هذه  يف  الباحث  استخدم  السعودية.  العربية  باململكة  جازان  مبحافظة 

متمثل  باملرحلة  قياس  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  الصداقة  جودة  مقياس  يف:  ة 
ومن   الطبع.  مقياس  االجتماعية،  املهارات  مقياس  اللغوية،  املهارات  مقياس  االبتدائية، 
وأهدافها،   ومنهجها  الدراسة  لطبيعة  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  استخدام  خالل 

يأتي يف مقدمتها وجود تأثير لكل من املهارات  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:  
يف  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  الصداقة  جودة  على  والطبع  االجتماعية  اللغوية 

  املرحلة االبتدائية؛ وعليه مت تقدمي مجموعة من التوصيات التربوية. 
إلى حتديد الفروق بني مرتفعي    )47(  )2016نشوى كرم أبو بكر (وهدفت دراسة  

الصداقة  ومن جودة  إدراك  على  اإللكتروني  التواصل  لوسائل  السيء  االستخدام  خفضي 
التواصـل   لوسـائل  السيء  االستخدام  انتشار  مدى  على  والتعرف  الوجدانية  واملشاركة 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  جودة    188اإللكتروني،  إدراك  مقياس  استخدام  مت  طالبـة، 
والتواص الوجدانية  واملشاركة  نتائج  الصداقة  وأشارت  الباحثة  إعداد  من  اإللكتروني  ل 

التواصل   لوسائل  السيء  االستخدام  ومنخفضي  مرتفعي  بني  فروق  وجود  إلى  الدراسة 
منخفضي   اجتاه  يف  الوجدانية  واملشاركة  الصداقة  جودة  إدراك  على  اإللكتروني 

ال االسـتخدام  على  فروق  ووجـود  اإللكتروني  التواصل  لوسائل  السيء  سيء االستخدام 
  لوسائل التواصل اإللكتروني ترجع لعدد سـاعات االستخدام يف االجتاه األكثر اسـتخداًما. 

دراسة املراهقني  Amanda Lenhart (2015)  )48  وتناولت  "استخدامات   ،(
على   التعرف  إلى  الدراسة  وهدفت  بوك"  الفيس  وخاصة  االجتماعي  التواصل  ملواقع 
واستخدمت  بوك،  الفيس  وخاصة  االجتماعي  التواصل  ملواقع  املراهقني  استخدامات 
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) 18  -  13) مراهق ما بني (800استمارة استبيان وطبقت على عينة عشوائية قوامها (
الد سنة،   أنوتوصلت  إلى  التواصل راسة  مواقع  استخداًما من بني  األكثر  الفيسبوك هو   :

% من املراهقني يستخدمون املوقع ويقوم املراهقون بالتواصل مع 71االجتماعي حيث إن  
أصدقائهم وأقاربهم وزمالء العمل يف املقام األول، وال يوجد فروق بني الذكور واإلناث يف  

  استخدامهم للفيس بوك.  
د       العالقات إلى    )Nicole ,(2014) Ellison )49  راسةوسعت  طبيعة  على  التعرف 

التواصل االجتماعي. استخدمت  التي يقيمها الشباب اجلامعي على شبكات  االجتماعية 
لعينة عشوائية بسيطة قوامها ( ) مفردة من  614الدراسة منهج املسح عن طريق مسح 

باستخدا األمريكية  املتحدة  بالواليات  جامعة  اإللكتروني.  طالب  االستبيان  وتوصلت م 
النتائج  من  العديد  إلى  املبحوثات  الدراسة  أن  الدراسة  وجدت  بارتفاع    أهمها:  يتميزن 

احترام الذات باملقارنة بالذكور، كما كشفت الدراسة أن موقع الفيس بوك يوفر مصادر  
السن  مثل  مشتركة  خصائص  لديهم  تتوافر  الذين  األصدقاء  بني  للتعارف  مهمة 

  والتخصص. 
دراسة (  ورصدت  الرحمن  عبد  محمد  الصفحات  )  50(   )2014أسامة  دور 

الشباب اجلامعي باملعلومات عن األحداث اجلارية، وتنتمي   اإلخبارية بالفيسبوك يف إمداد
إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت صحيفة االستبيان، ومت التطبيق على عينة قوامها 

تتراوح أعمارهم بني  200( الزقازيق) من    -سنة بجامعة (عني شمس  19-17) مفردة 
لفيس بوك بني أفراد العينة  الذكور واإلناث، وخلصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة استخدام ا

% 91% من أفراد العينة لديهم صفحة على موقع الفيس بوك، موزعة بنسبة  88.5بنسبة  
% للمقيمني 89% للمقيمني بالريف ونسبة  88% لإلناث، وكذلك نسبة  86للذكور ونسبة  

باحلضر، ارتفاع نسبة استخدام الفيس بوك بني أفراد العينة ألكثر من ثالث ساعات يف  
 % لإلناث.46.5% للذكور، ونسبة 61.5يوم موزعة بنسبة ال

دراسة   (ورصدت  حمزة  كاظم  األطفال    )51( )  2013إميان  لدى  الصداقة  تطور 
ملتغيرى  تبًعا  فيها  الفروق  وداللة  من    واملراهقني  البحث  عينة  تكونت  واجلنس.  العمر 

مدينة  347( يف  واإلعدادية  املتوسطة  االبتدائية،  املدارس  تالميذ  من  ومراهًقا  طفًال   (
) طفًال وطفلة  182) سنة، بواقع (15،  13،  9بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بأعمار (

) و(9لعمر  سنوات   (165) األعمار  من  عمر  لكل  فرًدا  وق15،  13)  سنة.  تبنت  )  د 
) لقياس تطور الصداقة لدى األطفال واملراهقني بعد  2005الباحثة مقياس أبو مغلي (

تكييفه على البيئة العراقية، وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية: ارتفاع درجة الصداقة لدى  
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األطفال واملراهقني يف عينة البحث، ووجود أثر ملتغير اجلنس يف تطور الصداقة ولصالح  
  .ال يوجد أثر للتفاعل بني متغيرى العمر واجلنس يف تطور الصداقةالذكور، و

(دراسة  وتناولت   سرميني  مصطفى  مستوى    )52(   )2013إميان  إمكانية  بحث 
الصداقة على التنبؤ بالسعادة وأثر بعض املتغيرات الدميوغرافية على الصداقة، وتنتمي  

على  الباحثة  واعتمدت  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  جلمع    هذه  االستبيان  أداة 
عينة   على  بالتطبيق  وذلك  الباحثة  إعداد  من  والسعادة)  (الصداقة  ومقياس  املعلومات 

) و    ١٧٠) (194مكونة من  التربية  ٢٤طالبة  كلية  جامعة عني شمس، يف    -طالب)، من 
األول   الدراسي  تختلف    ٢٠١٣  –  ٢٠١٢الفصل  ال  الصداقة  أن:  النتائج  وأوضحت  م. 

يف حني أنها تختلف باختالف التخصص يف اجتاه أصحاب التخصصات  باختالف النوع،  
  .األدبية، وكشف مقياس الصداقة عن قدرته يف التنبؤ بالسعادة

دراسة (  وتناولت  السيد  حسيب  اهللا  عبد  املنعم  عن  )  53(   )2013عبد  الكشف 
وجودة   النفسية،  والوحدة  اخلجل،  من  وكل  الفيسبوك  استخدام  بني  العالقة  طبيعة 
واستخدمت  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  اجلامعة.  طالب  لدى  الصداقة 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  الفيسبوك،    270االستبيان  مستخدمي  غير    120من  من 
الثالثة  العام   املستخدمني للفيسبوك بالفرقتني  والرابعة، من الطالب والطالبات بالدبلوم 

اجلامعي  العام  يف  املقيدين  اخلاصة  التربية  وشعبة  الواحد،  العام  نظام  التربية  يف 
استخدام 2011-2012 مقياس  التالية:  واألدوات  املقاييس  الباحث  واستخدم   .

الوح مقياس  اخلجل،  ملقياس  املعدلة  الصورة  الباحث)،  (إعداد:  النفسية،  الفيسبوك.  دة 
مقياس جودة الصداقة، وأشارت النتائج إلى ما يأتي: ال توجد عالقة دالة إحصائًيا بني  
الثقة يف  الفيسبوك وبني كل من اخلجل، وعدم  الفرد على  التي يقضيها  الساعات  عدد 
الساعات  عدد  بني  سالبة  ارتباطية  عالقة  وتوجد  الفيسبوك.  خارج  احلقيقية  الصداقة 

  فرد على الفيسبوك وبني الوحدة النفسية.التي يقضيها ال
دراسة  Anthenunis,M. L, Valkenburg,P. M.,& Peter,J  ورصدت 

) املقارنة بني جودة ثالثة أنواع من الصداقات التي يتم تكوينها الصداقات 54(  (2012)
االجتماعية  الشبكات  موقع  مستخدمي  بني  باإلنترنت  املتصلة  وغير  اإلنترنت  عبر 

من   العينة  وتكونت  الوصفية،  الدراسات  من  وهي  املختلطة.  صداقة   357والصداقات 
و اإلنترنت،  و   347عبر  مختلطة  ومت صداق  1484صداقة  باإلنترنت،  متصلة  غير  ة 

الوقت، لم   زيادة جودة الصداقات مبرور  النتائج:  استخدام استمارة االستبيان، وأظهرت 
مهم   مؤشر  هو  امللحوظ  التشابه  كان  الصداقات.  أنواع  من  أي  جودة  على  القرب  يؤثر 
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للصداقات عبر اإلنترنت، يف حني أن االجنذاب االجتماعي كان أهم مؤشر على الوضع 
  ملختلط والصداقات غير املتصلة باإلنترنت.  ا

دراسة   هدفت  تقدير  إلى    )Sullinan S& Paradise   )55  (2012)كما  فهم 
وتكونت   الفيسبوك،  نتيجة الستخدام  وعلى غيرهم  أنفسهم  السلبية على  لآلثار  الشباب 

) من  الدراسة  واستخدم  357عينة  املتحدة،  الواليات  شرق  شمال  من  جامعًيا  طالًبا   (
وأظهرت   البيانات،  جمع  يف  املقابلة  أسلوب  الدراسة الباحثان  (نتائج  أن  من  64:   (%

لفيسبوك سبعة أيام يف األسبوع، وأن متوسط دخول املشتركني إلى  املشاركني يستخدمون ا
دقيقة يومًيا، كما أشارت أن املشاركني    35.06) مرة يومًيا، وملدة  2.76الفيسبوك هو (

أن اإلدمان يؤدي إلى العزلة االجتماعية، واستخدامه بطريقة معتدلة يؤدي إلى مستويات  
  جيدة من التوافق النفسي واالجتماعي. 

دراسة  وف Teena  ,) Malinda Desjarlais *56( (2010)حصت 
Willoughby   استخدام وتأثير  املراهقني  بني  االجتماعي  للتعويض  املباشر  الدعم 

إلى   الكمبيوتر الدراسة  هذه  وتنتمي  الصداقة،  جودة  على  األصدقاء  مع  واإلنترنت 
الباحثان على منهج املسح بالعينة، واعتمدا على االستبيان   الدراسات الوصفية، واعتمد 

) طالًبا من 1471جلمع البيانات من املبحوثني، ومت تطبيق الدراسة على عينة قوامها ( 
يمية يف كندا. كانت هذه الدراسة جزًءا من مشروع  ثماني مدارس ثانوية تشمل منطقة تعل

أكبر يدرس خيارات منط حياة الشباب، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن معدل 
من حجم العينة، وكان نسبة عدم املشاركة بسبب تغيب الطالب    ٪83املشاركة اإلجمالي  

)14.2٪) الوالدين  رفض  وبسبب   ،(2.1٪.) الطالب  رفض  أو  املراهقني  )7٪)،  وأن   ،
الذين ذوو االستخدام بنسبة أكبر من أقرانهم هم أكثر إيجابية وأكثر يف جودة الصداقة، 
وأظهر منوذج النمو غير املشروط أنه لم يكن هناك انخفاض كبير يف جودة الصداقة عبر  
زاد   كلما  وأنه  االجتماعي،  القلق  مستويات  وانخفاض  للبنني،  الثانوية  املدرسة  مسار 

  دام الدردشة عبر اإلنترنت زاد مستوى جودة الصداقة.استخ
إلى التعرف    )57(   )2011سامية محمد صابر محمد عبد النبي ( وهدفت دراسة  

على طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعالي وجودة الصداقة، لدى عينة من طالب وطالبات 
االنفعالي   الذكاء  يف  اجلنسني  بني  الفروق  على  التعرف  وكذلك  وإناث)،  (ذكور  اجلامعة 

) من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  الصداقة،  التربية  160وجودة  بكليتي:  وطالبة،  طالًبا   (
ب (واآلداب  واإلناث  الذكور  عينة  أعمار  ومتوسط  القليوبية،  محافظة  ) 20,69بنها، 

الباحثة)،  0.85بانحراف معياري قدره ( (إعداد:  االنفعالي  الذكاء  تطبيق قياس:  )، ومت 
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الوصفي   املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  الباحثة)،  (إعداد:  الصداقة  جودة  وقياس: 
أن   النتائج  أظهرت  وقد  املقارن،  الذكاء  االرتباطي  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك 

االنفعالي وجودة الصداقة لدى عينة الدراسة من الذكور واإلناث، وأظهرت النتائج عدم  
  . وجود فروق بني اجلنسني يف: مستوى الذكاء االنفعالي، ومستوى جودة الصداقة

التعرف على االستخدامات )  58(  Morris,Baumgartner  )2010(وتناولت دراسة      
السياسية للشبكات االجتماعية مـن قبـل املبحـوثني، واملتمثلـة يف اليوتيـوب، والفـيس بـوك، 

للرئاســـة  2008ومـــاي ســـبيس، ومـــدى اســـتخدامها يف الدعايـــة االنتخابيـــة يف حملـــة 
األمريكيــة، واســتخدمت الدراســة مــنهج املســح اإلعالمــي، ومت تطبيــق اســتمارة االســتبيان 

ا، ومتثلــت العينــة يف  24إلــى  18نــة مــن الشــباب التــي تتــراوح أعمــارهم بــني علــى عي عامــً
أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي تــؤثر  وتوصــلت الدراســة إلــى:مفــردة مــن الشــباب،  3500

ا وجــود فــروق دالــة ، بشــكل محــدود علــى االجتــاه السياســي لعينــة الدراســة وأظهــرت أيضــً
نحــو مواقــع التواصــل االجتمــاعي وضــعف تــأثر إحصــائًيا بــني عينــة الدراســة يف اجتــاههم 

  الشبكات االجتماعية عينة الدراسة على املشاركة السياسية للشباب.
  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

وتساؤالت   -1 البحثية  املشكلة  بلورة  يف  السابقة  الدراسات  من  االستفادة  متت 
التعرف على املتغيرات التي كانت  وفروض الدراسة بشكل أكثر تفصيًال من خالل  

على   والوقوف  املتغيرات،  تلك  تقيس  التي  الفروض  صياغة  وكيفية  مستخدمة 
  النقاط التي لم تتناولها الدراسات السابقة.

السابقة،   -2 الدراسات  استخدمتها  التي  البحثية  واألساليب  األدوات  على  التعرف 
احث، وكذلك االستفادة منها  وكيفية االستفادة منها، وتوظيفها خلدمة دراسة الب

 يف حتديد األدوات التي يستخدمها الباحث لقياس فروض الدراسة.
يتم    -3 التي  والعناصر  األبعاد  أهم  حتديد  خالل  من  للدراسة  عام  تصور  وضع 

املنهج   اختيار  يف  الباحث  ومساعدة  البحثية،  املشكلة  تناول  يف  عليها  التركيز 
 املناسب لتناول موضوع الدراسة.

فاد الباحث من الدراسات السابقة يف التعرف على أوجه االختالف واالتفاق است  -4
 بني الدراسة احلالية والدراسات األخرى. 
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 أهمية الدراسة:
  تشتمل الدراسة على أهمية كبيرة على النحو اآلتي: 

أهمية املوضوع وإثراء اجلانب املعريف من خالل تقدمي املزيد من املعلومات حول   -1
  الرموز التعبيرية (االميوجي)، والصداقة االفتراضية. 

أهمية الدور الذي ميكن أن يقوم به االميوجي، والتي تعد عامًال مهًما يف قدرة   -2
 الشباب على التفاعل والتوافق مع البيئة االفتراضية. 

أهمية متغير جودة الصداقة االفتراضية وهو من املتغيرات احلديثة والتي تركز   -3
العالق تأثير على  على  لها  والتي  الفيسبوك،  ات االجتماعية بني األصدقاء على 

واالجتماعي   النفسي  بالدعم  إحساسه  خالل  من  النفسية  بالصحة  الفرد  متتع 
 بني األصدقاء والذي يجعله يضمن التغلب على الكثير من الضغوط احلياتية.

ب -4 وخاصة  الفيسبوك  ملوقع  الواسع  االنتشار  إلى  الدراسة  أهمية  فئة  ترجع  ني 
أن   املمكن  من  والتي  واالجتماعية  النفسية  تأثيراته  عن  اجلامعة، فضًال  طالب 

 تنعكس على عالقات الفرد اجتماعًيا.
أهمية الفئة عينة الدراسة طالب اإلعالم التربوي واستخدامهم للرموز التعبيرية   -5

 (االميوجي) الذي يتزايد بصورة مطردة مع مرور الوقت، ويحتاج هذا االستخدام
  إلى رصد التأثيرات اإليجابية والسلبية الناجمة عنه. 

إتاحة معلومات وبيانات عن الفروق بني نوعية استخدام التواصل اإللكتروني عبر   -6
 موقع الفيسبوك عن كل من: إدراك جودة الصداقة االفتراضية. 

 أهداف الدراسة:
التعبيرية   -1 للرموز  اجلامعة  طلبة  استخدام  انعكاسات  مدى  على  التعرف 

(االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك على إدراك جودة الصداقة  
  .االفتراضية

التعبيرية (االميوجي)   -2 التعرف على العالقة بني درجة استخدام التالميذ للرموز 
 مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتفاعلهم مع منشوراتهم. 

 التعرف على درجة ثقة عينة الدراسة يف األصدقاء االفتراضيني.   -3
 رصد السلبيات واإليجابيات التي قد حتدث من استخدام الطلبة لالميوجي.  -4
مشاركة   -5 عن  الناجتة  االفتراضية  الصداقة  جودة  إدراك  معدل  على  التعرف 

 التالميذ عن استخدام االميوجي. 
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  فروض الدراسة:
ذات   .1 عالقة  التعبيرية توجد  للرموز  الطالب  استخدام  درجة  بني  إحصائية  داللة 

  (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وإدراك جودة الصداقة االفتراضية. 
التعبيرية    .2 للرموز  الطالب  استخدام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 شوراتهم. (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتفاعلهم مع من
التعبيرية    .3 الرموز  استخدام  معدل  الدراسة يف  عينة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 

(االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع، 
  محل اإلقامة، الفرقة الدراسية).

ء االفتراضيني توجد فروق دالة إحصائًيا بني عينة الدراسة يف درجة الثقة باألصدقا  .4
  وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع، محل اإلقامة، الفرقة الدراسية).

الصداقة    .5 جودة  إدراك  معدل  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
املتغيرات   وفق  االميوجي  استخدام  عن  الطالب  مشاركة  عن  الناجتة  االفتراضية 

 رقة الدراسية).الدميوجرافية (النوع، محل اإلقامة، الف
  نوع الدراسة ومنهجها: 

ألنها تسعى إلى وصف العالقة بني  تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية؛  
التعبيرية االميوجي للرموز  االفتراضية،   استخدام طلبة اجلامعة  الصداقة  وإدراك جودة 

  . وتعتمد هذه الدراسة على منهج املسح بالعينة
  حدود الدراسة:

مكانية: والثالثة    حدود  والثانية  الفرقة األولى  الباحث بتطبيق االستبيان على طالب  قام 
  . جامعة املنيا -والرابعة بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية

زمنية:   تحدود  اجلامعي  مت  للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  يف  الدراسة  -2020طبيق 
  م. 2021

  طلبة قسم اإلعالم التربوي كلية التربية النوعية جميع الفرق الدراسية.حدود بشرية:  
  الرموز التعبيرية (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك.حدود موضوعية: 

  عينة الدارسة:
    ) قوامها  عشوائية  عينة  على  دراسته  الباحث  طالب  400طبق  من  مفردة   (

جامعة املنيا بواقع كل فرقة    -الفرق األربعة بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية
أبرزها:) مفردة،  100( كانت  محاور  عدة  على  االستمارة  درجة استخدام واهتمام   وركزت 

فيسبوك، ردود األفعال اإليجابية والسلبية التي يقوم    العينة لالميوجي على موقع التواصل
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بها الطلبة؛ نتيجة إدراج األصدقاء للرموز التعبيرية، قياس مستوى الصداقة االفتراضية 
الناجتة عن استخدام الطلبة للرموز التعبيرية (االميوجي) يف موقع التواصل االجتماعي 

  فيسبوك 
  مبررات اختيار العينة:  
تالميذ قسم اإلعالم التربوي نظًرا لكونهم أكثر عرضة من املراحل اختار الباحث  

للجانب   ودراستهم  الدراسة  يف  تخصصهم  بحكم  االجتماعي  التواصل  ملواقع  األخرى 
  النفسي والتربوي ضمن املقررات الدراسية. 

  توصيف عينة الدراسة: 

  لعينة الدراسة  ) يوضح اخلصائص الدميوجرافية1جدول (
  النسبة   التكرار   الفئة  الدراسة توصيف عينة 

  النوع  

 % 52.7 211 ذكر

 % 47.3 189 أنثى

 % 100  400 اإلجمالي

 محل اإلقامة 

 % 53.7  215 ريف

 % 46.2  185 حضر

 % 100 400 اإلجمالي

 الفرقة

 %25  100  أولى  

 %25  100 ثانية

 %25  100 ثالثة 

 %25  100 رابعة 

 % 100 400 اإلجمالي

 الدراسة: أدوات 
  صحيفة االستبيان الورقية. -1
الباحث   -2 االفتراضية أعده  الصداقة  حيث مت دراسة بعض املقاييس  مقياس جودة 

على   وعرضها  املقياس،  بنود  ومت وضع  أدبياتها،  على  واالطالع  بالصداقة،  اخلاصة 
األساتذة املحكمني إلبداء آرائهم حول الصياغة ومناسبة العبارات ملا وضعت لقياسه،  
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املطلوبة،   ومت  التعديالت  يف    إجراء  املتخصصني  من  نخبة  املقياس  بتحكيم  وقام 
 )1(الصحة النفسية. 

 تنقسم متغيرات الدراسة إلى: متغيرات الدراسة:
لالميوجي -3 الطالب  استخدام  مستقل:  موقع    متغير  على  التعبيرية)  (الرموز 

  التواصل االجتماعي فيسبوك. 
 .  الصداقة االفتراضيةمتغير تابع:  -4
 محل السكن)   -الفرقة الدراسية   –متغيرات وسيطة: (النوع  -5

 املفاهيم اإلجرائية: 
هي األشكال الثابتة واملتحركة التي يستخدمها :  (emojis)الرموز التعبيرية (االميوجي)  

التواصل االجتماعي بغرض ترجمة شعورهم وأحاسيسهم مبا مت نشره على  رواد   مواقع 
  هذه املواقع.

) االفتراضية  الصداقة  التي يحصل عليها    ):Virtual friendshipجودة  الدرجات  هي 
  الطالب من خالل املقياس الذي صممه الباحث. 

طبيعًيا   تطورًا  عن  وتعد  تنشأ  وثيقة  اجتماعية  التواصل وعالقة  مواقع  استخدام 
احلب   مشاعر  على  وتقوم  املجتمع  يف  الفئات  كافة  بني  الترابط  تدعم  التي  االجتماعي 

  واجلاذبية املتبادلة بني شخصني أو أكثر. 
  إجراءات الصدق والثبات: 

بلغــت قيمــة معامــل الثبــات وفــق معامــل ألفــا كرونبــاخ   إجراءات ثبـات االسـتبيان:   
           س مستويات ثبات عالية لالستبيان.) وهي قيمة تعك0.80نحو (

مت حســـاب الصـــدق الـــذاتي كمؤشـــر لصـــدق االســـتبيان؛ وذلـــك الصـــدق الـــذاتي:    
ممــا يــدل علــى )،  0.89بحساب اجلــزر التربيعــي ملعامــل الثبــات، وقــد بلغــت قيمتــه (

  .متتع االستبيان بدرجة عالية من الصدق
  املعامالت اإلحصائية املستخدمة: 

" من خـالل اللجـوء Spss"احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام برنامج   
  إلى املعامالت اإلحصائية التالية:

 
 ) أسماء السادة املحكمني: 1

  جامعة املنيا.   –رياض عبد الرحيم، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية أ.د/ أنور  -1

 جامعة املنيا. –أ.د/ أمل أنور عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية  -2

 جامعة املنيا.  –أ.د/ أسماء فتحي أحمد، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية  -3
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  معامل ألفا كرونباخ حلساب الثبات. -
 اجلزر التربيعي حلساب الصدق. -
 التكرارات والنسب املئوية. -
 الوزن النسبي. -
 معامل ارتباط بيرسون. -
 .Averageاملتوسط احلسابي   -
 االنحراف املعياري. -
 .T.Testاختبار (ت) لداللة الفروق   -
 .one way anovaحتليل التباين أحادي االجتاه  -
 ).Post Hock- LSDاختبار املقارنات البعديه ( -

   *) نتائج الدراسة امليدانية وتفسيراتها:

  أوًال. النتائج العامة للدراسة:  
معدل استخدام عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك عبر  ) يوضح 2جدول (

  وفًقا للنوع)(اإلنترنت 

  مدى االستخدام

  إناث  ذكور  اإلجمالي   العينة

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

 1 68.8  275 % 64  121 % 73 154  دائًما

 2 26.8 107 % 29.6 56  % 24.2 51 أحياًنا

 3 4.4 18 % 6.3 12 % 2.8  6 نادرًا

    % 100  400  % 100  189  % 100 211  اإلجمالي 

اجلدول:   من  نسبة  يتضح  فيس 68.8أن  موقع  يستخدمون  البحث  عينة  من   %
من   ثم  األول،  الترتيب  يف  (دائًما)  بنسبة   يستخدمونهبوك  الثاني  الترتيب  يف  (أحياًنا) 

  %.4.4%، ثم من يستخدمونه (نادرًا) يف الترتيب الثالث واألخير بنسبة  26.8
يس بـــوك ويـــرى الباحـــث حصـــول اســـتخدام الطـــالب ملوقـــع التواصـــل االجتمـــاعي الفـــ 

بصفة دائمة يف الترتيب األول ملا له من أهمية وانتشــار عــاملي بــني كــل الفئــات وأن لهــذا املوقــع 
  خصائص كثيرة ومميزات جتعله يف مصاف مواقع التواصل من ناحية االستخدام.  
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68.8, دائما

, أحیانا
26.8

4.4, نادرا

دائما أحیانا نادرا

  
  االجتماعي فيسبوك عبر اإلنترنت. ) يوضح معدل استخدام عينة الدراسة ملوقع التواصل  1شكل ( 

معدل استخدام عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك عبر  ) يوضح 3جدول (
  اإلنترنت وفًقا للفرقة الدراسية 

مدى 
  االستخدام 

  العينة
  اإلجمالي

الفرقة    الفرقة األولى 
  الثانية

الفرقة  
  الثالثة 

الفرقة  
  الرابعة

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية 

الترتي
  ب

 1 68.8 275 %71 71 %70 70 %76 76 %58  58  دائًما

 2 26.8  107 %23 23 %22 22 %24 24 %38  38 أحياًنا

 3 4.5 18 %6 6 %8 8 %0 0 %4  4 نادرًا 

اإلجمال
  ي

10
0 

100
%  

10
0  

100
%  

10
0  

100
%  

10
0  

100
%  

40
0  

100
%    

اجلدول:   من  نسبة  يتضح  فيس 68.8أن  موقع  يستخدمون  البحث  عينة  من   %
الترتيب   يف  (أحياًنا)  يستخدمونه  من  ثم  األول،  الترتيب  يف  (دائًما)  بنسبة   الثانيبوك 

  %.4.4%، ثم من يستخدمونه (نادرًا) يف الترتيب الثالث واألخير بنسبة  26.8
ويرى الباحث حصول االستخدام بصفة دائمــة للفــيس بــوك جلميــع الفــرق الدراســية 
على الترتيب األول يرجع إلى أن كل الفئات واألعمار تســتخدم الفــيس بــوك بشــغف واهتمــام 

 زائد، وأن طبيعة االستخدام ال تتغير من فئة عمرية ألخرى. 
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تواصل االجتماعي فيسبوك عبر  معدل استخدام عينة الدراسة ملوقع ال ) يوضح 4جدول (
  اإلنترنت وفًقا (للسكن)

  مدى االستخدام

  اإلجمالي  العينة
  ريف   حضر 

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

 1 68.8  275 % 65.6  141 % 72.4 134  دائًما

 2 26.8 107 % 28.4 61  % 24.9 46 أحياًنا 

 3 4.5 18 % 6 13 % 2.7  5 نادرًا 
    % 100  400  % 100  215  % 100 185  اإلجمالي 

اجلدول:   من  نسبة  يتضح  فيس 68.8أن  موقع  يستخدمون  البحث  عينة  من   %
بنسبة  الثاني  الترتيب  يف  (أحياًنا)  يستخدمونه  من  ثم  األول،  الترتيب  يف  (دائًما)  بوك 

بنسبة  26.8 واألخير  الثالث  الترتيب  يف  (نادرًا)  يستخدمونه  من  ثم  ويرى    %.%4.4، 
الباحث حصول االستخدام بصفة دائمة للفيس بوك للريف واحلضر على الترتيب األول  
شبكة   غزت  فقد  ألخرى  جغرافية  طبيعة  من  تتغير  ال  االستخدام  طبيعة  أن  إلى  يرجع 

  اإلنترنت ربوع البالد للقاصي والداني. 
ــد ( ــد خالـ ــد أحمـ ــراهيم قائـ ــة إبـ ــة دارسـ ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــت هـ أن ) 2018واختلفـ

  مستوى استخدام الطلبة للفيسبوك كان بدرجة متوسطة.
  ) يوضح معدل متابعة عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك5جدول (

 الترتيب النسبة %   التكرار  معدل املتابعة 
 1 68  272 عدة مرات يومًيا

 2 15  60 مرة واحدة يومًيا

 3 8.5  34 عدة مرات أسبوعًيا
 5 3  12  شهرًياعدة مرات 

 4 5.5  22  ال أستطيع التحديد 

  100 400  اإلجمالي

% من عينة البحث يتابعون موقع التواصل االجتماعي 68أن نسبة  يتضح من اجلدول:  
فيس بوك (عدة مرات يومًيا) يف الترتيب األول، ثم من يتابعونها (مرة واحدة يومًيا) يف  

 %.3وأخيًرا من يتابعونها (عدة مرات شهرًيا) بنسبة %،  15الترتيب الثاني بنسبة 
ا يف الترتيــب األول ملــا لهــذا املوقــع  يــرى الباحــث حصــول معــدل املتابعــة عــدة مــرات يومــً
من أهمية وشهرة ومتابعة لألحــداث اليوميــة ومشــاركات لألصــدقاء االفتراضــيني ممــا يعمــق 
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الــبعض، ومــا يؤكــد رأي الباحــث مفهوم الصداقة ويزيد من الترابط بني األصــدقاء وبعضــهم  
  هو حصول معدل املتابعة عدة مرات شهرًيا على الترتيب األخير.

وفًقا  ) يوضح مدة متابعة عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك6جدول (
  للنوع

  مدة املتابعة

  اإلجمالي  العينة
  إناث  ذكور

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

 5 11  44 % 15.9  30 % 6.6  14  أقل من عام منذ 

 3 20 80 % 34.4 65  % 7.1  15 من عام إلى عامني 

 4 18.5 74 % 25.4 48  % 12.3  26 أعوام  4إلى  3من 
 1 28 112 % 13.8 26  % 40.8  86  أعوام  5إلى  4من 

 2 22.5  90 % 10.6 20 % 33.2  70  أكثر من ذلك 
    % 100  400  % 100  189  % 100 211  اإلجمالي 

اجلدول:   من  االجتماعي  يتضح  التواصل  ملوقع  الدراسة  عينة  متابعة  مدة  أن 
(من   بنسبة    5إلى    4فيسبوك متثلت يف  األول  الترتيب  يف  من  28أعوام)  (أكثر  ثم   ،%

الثاني بنسبة   الترتيب  ويرى  %.  11%، وأخيًرا (منذ أقل من عام) بنسبة  22.5ذلك) يف 
من   الفيسبوك  متابعة  أن  هذه    5إلى    4الباحث  تعود  األول  الترتيب  على  حازت  أعوم 

بارًزا وفعاًل منذ  دورًا  والتي حققت  الرائجة  التواصل االجتماعي  النتيجة ألنه من مواقع 
  مت إنشاؤه. 
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وفًقا  ) يوضح مدة متابعة عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك7جدول (
  للفرقة الدراسية

  مدة املتابعة 

  الفرقة الرابعة   الفرقة الثالثة   الفرقة الثانية  الفرقة األولى   اإلجمالي   العينة

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية

منذ أقل من  
  عام 

28  28% 4 4% 8 8% 4 4% 44 11 5 

من عام إلى  
 عامني

10  10% 38 38% 20 20% 12 12% 80  20 3 

  4إلى  3من 
 أعوام 

8  8% 14 14% 30 30% 22 22% 74  18.5 4 

  5إلى  4من 
  أعوام 

34  34% 20 20% 26 26% 32 32% 112  28 1  

 2 22.5 90 %30 30 %16 16 %24 24 %20  20  أكثر من ذلك 
    %100  400  %100  100  %100  100  %100  100  %100 100  اإلجمالي 

اجلدول:   من  التواصل  يتضح  ملوقع  الدراسة  عينة  متابعة  مدة  االجتماعي  أن 
(من   بنسبة    5إلى    4فيسبوك متثلت يف  األول  الترتيب  يف  من  28أعوام)  (أكثر  ثم   ،%

  %.11%، وأخيًرا (منذ أقل من عام) بنسبة 22.5ذلك) يف الترتيب الثاني بنسبة 
وفًقا  ) يوضح مدة متابعة عينة الدراسة ملوقع التواصل االجتماعي فيسبوك8جدول (

  للسكن 

  املتابعةمدة 

  اإلجمالي  العينة
  ريف   حضر 

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

 5 11  44 % 16.7  36 % 4.3  8  منذ أقل من عام 

 3 20 80 % 19.1 41  % 21.1  39 من عام إلى عامني 

 4 18.5 74 % 19.5 42  % 17.3  32 أعوام  4إلى  3من 
 1 28 112 % 23.7 51  % 33  61  أعوام  5إلى  4من 

 2 22.5  90 % 20.9 45 % 24.3  45  أكثر من ذلك 
    % 100  400  % 100  215  % 100 185  اإلجمالي 

ــاعي يتضـــح مـــن اجلـــدول:  ــة ملوقـــع التواصـــل االجتمـ أن مـــدة متابعـــة عينـــة الدراسـ

%، ثــم (أكثــر مــن 28أعــوام) يف الترتيــب األول بنســبة  5إلــى  4فيســبوك متثلــت يف (مــن 

 %.11%، وأخيًرا (منذ أقل من عام) بنسبة 22.5ذلك) يف الترتيب الثاني بنسبة  
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) يوضح املدة التي تقضيها العينة يف متابعة موقع التواصل االجتماعي 9جدول (
  فيسبوك

 الترتيب النسبة %   التكرار  املدة 
 1 38  152 التحديد  ال أستطيع

 2 23  92      أقل من نصف ساعة يف كل مرة
 5 9.5  38  أقل من ساعة 

 4 13.5  54  ساعتني أقل من 

 3 16  64 أكثر من ذلك 

  100 400 اإلجمالي

أن املدة التي تقضيها عينة الدراسة يف متابعة موقع التواصل يتضح من اجلدول:  
بنسبة  األول  الترتيب  يف  التحديد)  أستطيع  (ال  البدائل  يف  متثلت  فيسبوك  االجتماعي 

%، فيما جاءت 23%، ثم (أقل من نصف ساعة يف كل مرة) يف الترتيب الثاني بنسبة  38
بنسبة األخير  الترتيب  يف  ساعة)  من  (أقل  حصول  %.  9.5  املوضوعات  الباحث  ويرى 

البديل (ال أستطيع التحديد) يف الترتيب األول ترجع إلى أن طبيعة استخدام الفيس بوك 
والروابط  األصدقاء  ومشاركات  املكتوبة  والنصوص  والفيديوهات  الصور  بني  والتجول 

أفر الوقت ويجعل  يقتل  ذلك  كل  األخرى  املواقع  بالعديد من  املوقع  تربط  التي  اد املضافة 
  العينة ال يشعرون مبروره ولذلك ال يستطيعون التحديد.

  يوضح أسباب متابعة عينة الدراسة ملوقع فيسبوك ) 10جدول (
 الترتيب النسبة %   التكرار  األسباب 

 4 36.8 147يعرض مختلف القضايا                 

 2 52.5 210 للحصول على املعلومات                

 3 48  192تتابع األحداث بشكل فوري               

 1 67  268للتسلية وقضاء وقت الفراغ                

 8 18.5  74لعرضها مختلف وجهات النظر             

 7 22  88توفر قدر عاِل من التفاعلية               

 6 26.5  106التعرف على ثقافات أخرى                

 5 31.5  126لتكوين صداقات جديدة                   
    400(*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل ن=

اجلدول:   من  يف  يتضح  متثلت  فيسبوك  ملوقع  الدراسة  عينة  متابعة  أسباب  أن 
بنسبة   األول  الترتيب  يف  الفراغ)  وقت  وقضاء  على  67(للتسلية  (للحصول  ثم   ،%

بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  النظر)  52.5املعلومات)  وجهات  مختلف  (لعرضها  وأخيًرا   ،%
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لية وقضاء وقت الفراغ  ويرى الباحث أن سبب املتابعة ملوقع فيسبوك للتس  %.18.5بنسبة  
حازت على الترتيب األول ألن املوقع يقدم العديد من وسائل التسلية، وعلى األغلب يتوجه  

  الطلبة ملا يوفر لهم مساحة ترفيه وتسلية بعيًدا عن الصخب. 
مدى استخدام العينة للرموز التعبيرية (االميوجي) يف التعليق على يوضح ) 11جدول (

  منشورات األصدقاء
 الترتيب النسبة %   التكرار  االستخدام مدى

 1 52.5 210 دائًما

 2 39 156 أحياًنا 

 3 8.5  34 نادرًا 

  100 400  اإلجمالي

اجلدول:   من  نسبة  يتضح  الرموز  52.5أن  يستخدمون  البحث  عينة  من   %
الترتيب األول، ثم  التعبيرية (االميوجي  التعليق على منشورات األصدقاء (دائًما) يف  ) يف 

الثاني بنسبة   الترتيب  %، ثم من يستخدمونه (نادرًا) يف 39من يستخدمونه (أحياًنا) يف 
بنسبة   واألخير  الثالث  ويرى  8.5الترتيب  بصفة  %.  االميوجي  استخدام  حصول  الباحث 

يف   نادرة  وبصفة  األول  الترتيب  يف  وسهولة  دائمة  االميوجي  لرواج  يعود  األخير  الترتيب 
استخدامها؛ وألنها تعبر عن الكثير من املشاعر وأن مدلوالتها تترجم الكثير من الكلمات 

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة خديجة  بني األصدقاء االفتراضيني على موقع فيسبوك.  
أحياًنا يف الترتيب األول    ) أن الشباب الذين يستخدمون الرموز التعبيرية2017زيتوني (

 ودائًما يف الترتيب الثاني.

  
  ) يوضح مدى استخدام عينة الدراسة الرموز التعبيرية (االميوجي) يف التعليق على منشورات األصدقاء 2شكل ( 
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التعليق على مدى تأثر عينة الدراسة بنوع الرمز التعبيري املدرج يف  ) يوضح12جدول (
  منشوراتهم

 الترتيب النسبة %   التكرار  مدى التأثر 
 3 14  56 أهتم بدرجة كبيرة جًدا

 2 25.5  102 أهتم بدرجة كبيرة 

 1 40  160 أهتم بدرجة متوسطة 
 5 9.5  38  أهتم بدرجة ضعيفة 

 4 11  44  نادرًا ما أهتم 

  100 400  اإلجمالي

% من عينة البحث تأثروا بنوع الرمز التعبيري  40أن نسبة  يتضح من اجلدول:  
املدرج يف التعليق على منشوراتهم بدرجة (متوسطة) يف الترتيب األول، ثم من تأثروا بها  

بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  (كبيرة)  بدرجة  25.5بدرجة  بها  تأثروا  من  جاء  فيما   ،%
حث حصول التأثر بنوع الرمز بدرجة  البا%، ويرى  9.5(ضعيفة) يف الترتيب األخير بنسبة  

الترتيب   الثاني وبدرجة ضعيفة يف  الترتيب  الترتيب األول، وبدرجة كبيرة يف  متوسطة يف 
األخير يدل على أن معظم رواد موقع التواصل فيسبوك يتأثرون بالرموز التعبيرية ملا لها 

 من أهمية ودور واضح يف عالقة الصداقة االفتراضية.
مدى تأثير الرموز التعبيرية (االميوجي) على تقييم العينة   ) يوضح13جدول (

  ملنشوراتهم على الفيسبوك 
 الترتيب النسبة %   التكرار  مدى التأثير 

 2 16.5 66 دائًما

 1 56.3 225 أحياًنا 

 3 8.5  34 نادرًا 

  100 400  اإلجمالي

تأثروا بالرموز  % من عينة البحث (أحياًنا) ما  56.3أن نسبة  يتضح من اجلدول:  
من   ثم  األول،  الترتيب  يف  الفيسبوك  على  ملنشوراتهم  تقييمهم  يف  (االميوجي)  التعبيرية 

بنسبة   الثاني  الترتيب  (دائًما) يف  الثالث واألخير  16.5تأثروا  الترتيب  (نادرًا) يف  ثم   ،%
 %. 8.5بنسبة 
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16.5, دائما

, أحیانا
56.3

8.5, نادرا

دائما أحیانا نادرا

  
  التعبيرية (االميوجي) على تقييم عينة الدراسة ملنشوراتهم على الفيسبوك ) يوضح مدى تأثير الرموز  3شكل ( 

  
  ) يوضح مدى تأثير الرموز التعبيرية (االميوجي) على تقييم العينة ملنشورات أصدقائهم14جدول (

 الترتيب النسبة %   التكرار  مدى التأثير 
 2 33.5 134 دائًما

 1 52.5 210 أحياًنا 

 3 14  56 نادرًا 

  100 400  اإلجمالي

% من عينة البحث (أحياًنا) ما تأثروا بالرموز  52.5أن نسبة  يتضح من اجلدول:  
التعبيرية (االميوجي) يف تقييمهم ملنشورات أصدقائهم عبر الفيسبوك يف الترتيب األول، 

أحياًنا  ، ويرى الباحث حصول البديل  %.14ثم (نادرًا) يف الترتيب الثالث واألخير بنسبة  
على الترتيب األول من حيث تأثير الرموز التعبيرية على تقييم العينة ملنشورات أصدقائهم 
وقوة   التعبيرية  الرموز  أهمية  على  يدل  مما  واألخير  الثالث  الترتيب  على  نادرًا  وحصول 

 تأثيرها على ردود األفعال للمنشورات على الفيس بوك.
معدل اهتمام العينة بالرموز التعبيرية (االميوجي) التي يقوم   ) يوضح العوامل التي تزيد من15جدول (

  بإدراجها أصدقائهم 
 الترتيب النسبة %   التكرار  العوامل 

 3 20.8  83اجتاهات األصدقاء املتابعني لصفحتي         

آراء وردود متابعي صفحتي على  
 الفيسبوك      

127  31.8 2 

 1 35  140 الرموز ترجمة ملشاعر اآلخرين             
أشعر أن كتاباتي على الفيسبوك لها 

  قيمة        
18  4.4 5 

 4 6  24الرموز التعبيرية سهلة االستخدام            
تعطي شكل جذاب للمنشورات على  

       الصفحة
8  2 6 

  100 400  اإلجمالي 
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من اجلدول:   الدراسة أن أهم  يتضح  اهتمام عينة  التي تزيد من معدل  العوامل 
ترجمة   (الرموز  أصدقائهم متثلت يف  بإدراجها  يقوم  التي  (االميوجي)  التعبيرية  بالرموز 

بنسبة   األول  الترتيب  يف  اآلخرين)  على  35ملشاعر  متابعي صفحتي  وردود  (آراء  ثم   ،%
بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  عبا31.8الفيسبوك)  جاءت  فيما  جذاب %،  شكل  (تعطي  رة 

الباحث أن حصول البديل  %. ويرى  2للمنشورات على الصفحة) يف الترتيب األخير بنسبة  
(الرموز ترجمة ملشاعر اآلخرين) على الترتيب األول، وحصول البديل (تعطي شكل جذاب  
تتأثر  الدراسة  عينة  أن  إلى  يرجع  األخير  الترتيب  على  الصفحة)  على  للمنشورات 

 ردود األفعال وال تتأثر بكون الرموز التعبيرية شكل جذاب على الفيسبوك  باملضمون يف 

) يوضح ردود األفعال التي تقوم بها عينة الدراسة يف حالة إدراج أحد األصدقاء لرمز تعبيري 16جدول (
  (اميوجي) غير مناسب ألحد منشورتهم

 الترتيب النسبة %   التكرار  ردود األفعال 
 3 12  48 أقوم بإلغاء الصداقة                        

أقــوم بــالرد علــى منشــوراته بأحــد الرمــوز 
 التعبيرية املسيئة   

26  6.5 6 

 8 3.5  14 أقوم بتغيير املنشور                       
 3 12  48  أطالبة بحذف الرمز                       

 2 19.5  78  أسأله عن السبب وراء ذلك                   
 7 4.5  18  أشعر بالغضب واالنفعال                    

 4 11  44  أجتاهل منشوراته                        
ــداقة  ــن الصـــــــــــ ــومي عـــــــــــ ــر مفهـــــــــــ يتغيـــــــــــ

  االفتراضية            
4  1 9 

ــار  يجعلنـــي أفكـــر أكثـــر مـــن مـــرة يف اختيـ
  منشوراتي       

38  9.5 5 

 1 20.5  82  ال أهتم مطلًقا

  100 400  اإلجمالي

   300(*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل ن= 
التي تقوم بها عينة الدراسة يف حالة  يتضح من اجلدول:   أن أبرز ردود األفعال 
تعبيري (اميوجي) غير مناسب ألحد منشوراتهم متثلت يف (ال  إدراج أحد األصدقاء لرمز  

بنسبة   األول  الترتيب  يف  مطلًقا)  يف 20.5أهتم  ذلك)  وراء  السبب  عن  (أسأله  ثم   ،%
بنسبة   الثاني  الصداقة  19.5الترتيب  عن  مفهومي  (يتغير  عبارة  جاءت  فيما   ،%

الباحث أن حصول عبارة ال أهتم مطلًقا %، ويرى  1االفتراضية) يف الترتيب األخير بنسبة  
على الترتيب األول، وحصول العبارة يتغير مفهومي عن الصداقة االفتراضية على الترتيب  
ردود   تصل  ال  أنها  إال  على  االميوجي  التعبيرية  الرموز  أهمية  من  الرغم  على  أنه  األخير 
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ل أيًضا إلى عمق وقوة  األفعال جتاهها إلى حد تغيير مفهوم الصداقة االفتراضية مما يد
  الصداقة االفتراضية.

الدراسة يف حالة إدراج رموز مناسبة ملنشوراتهم على  عينةيوضح شعور ) 17جدول (
  الفيسبوك 

 الترتيب النسبة %   التكرار  العبارات
 1 53.5 214 أشعر بالسعادة                            

يــــــــزداد التــــــــرابط بينــــــــي وبــــــــني أصــــــــدقائي علــــــــى 
 الفيسبوك         

152 38 2 

 6 24.8  99 تعلمني احترام األخرين                       
أشــعر مبــؤازرة أصــدقائي االفتراضــيني يف مــواقفي 

  املختلفة    
48  12 8 

 7 15.5  62  تشجعني على قبول طلبات الصداقة                 
أشـــــعر بــــــأن مــــــا أقــــــوم بنشـــــره يجــــــد صــــــدي لــــــدى 

  أصدقائي على الفيسبوك
125  31.3 3 

ـفـــاق اجتاهــــاتي وميــــولي مــــع أصــــدقائي  أشــــعر بات
  على الفيسبوك    

109  27.3 5 

جتعلنـــــــــي أتوقـــــــــع ردود أفعـــــــــال أصـــــــــدقائي نحـــــــــو 
  منشوراتي        

119  29.8 4 

    400(*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل ن=
أن شعور العينة يف حالة إدراج رموز مناسبة ملنشوراتهم متثل  يتضح من اجلدول:  

بنسبة   األول  الترتيب  يف  بالسعادة)  (أشعر  وبني  53.5يف  بيني  الترابط  (يزداد  ثم   ،%
بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  الفيسبوك)  على  مبؤازرة  38أصدقائي  (أشعر  وأخيًرا   ،%

بنسبة   املختلفة)  مواقفي  يف  االفتراضيني  ويرى  %12أصدقائي  حصول  .  أن  الباحث 
وبني  بيني  الترابط  يزداد  البديل  وحصول  األول،  الترتيب  على  بالسعادة  أشعر  البديل 
ودورها   التعبيرية  الرموز  أهمية  على  يدل  الثاني  الترتيب  على  الفيسبوك  على  أصدقائي 

 وتأثيرها النفسي على األصدقاء حال ما تكون مناسبة للمنشور الذي يتم إدراجه. 
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) يوضح مدى ثقة العينة يف األصدقاء االفتراضيني على الفيسبوك وفًقا 18جدول (
  للنوع

  مدى الثقة 

  اإلجمالي  العينة
  إناث  ذكور

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

ال ميكــــن أن تــــزداد ثقتــــي إلــــى حــــد إفشــــاء 
  أسراري          

103  48.8 % 111  58.7 % 214  53.5 1 

األصــــدقاء االفتراضــــيني ال يرتقــــون إلــــى 
  درجة الصداقة الواقعية  

22  10.4 %  15 7.9 % 37 9.3 4 

نــــوع مــــن أنــــواع الترفيــــه والتســــلية ليســــت 
  أكثر من ذلك        

20  9.5  20 10.6 % 40  10 3 

 5 6.3 25 % 3.7 7  % 8.5  18  من السهل التخلي عن صداقتهم                   
يساعدونني علــى تفريــغ انفعــاالتي وطــرح 

  مشاكلي         
8  3.8 %  2 1.1 % 10 2.5 7 

ــل  ــن امللــــ يســــــاعدونني علــــــى الــــــتخلص مــــ
  والوحدة            

12  5.7 %  12 6.3 % 24 6 6 

أتردد كثيًرا يف قبول صــداقة مــن أشــخاص 
 ال أعرفهم يف الواقع 

28  13.3 % 189 47.3 % 50  12.5 2 

    % 100  400  % 100  189  % 100 211 اإلجمالي 

اجلدول:     من  على  يتضح  االفتراضيني  األصدقاء  يف  العينة  ثقة  مدى  أن 
األول   الترتيب  إفشاء أسراري) يف  إلى حد  ثقتي  تزداد  أن  الفيسبوك متثل يف (ال ميكن 

يف الواقع) يف   أعرفهم%، ثم (أتردد كثيًرا يف قبول صداقة من أشخاص ال  53.5بنسبة  
بنسبة   الثاني  (يساعدونني  12.5الترتيب  عبارة  جاءت  فيما  انفعاالتي  %،  تفريغ  على 

الباحث حصول البديل (ال ميكن  %. ويرى  2.5وطرح مشاكلي) يف الترتيب األخير بنسبة  
الصداقة   تعمقت  مهما  أنه  األول  الترتيب  على  أسراري)  إفشاء  حد  إلى  ثقتي  تزداد  أن 
الثقة   هذه  ألن  األسرار؛  إفشاء  حد  إلى  األصدقاء  بني  تصل  أن  ميكن  ال  أنها  االفتراضية 

البديل  تتطل حصول  أيًضا  التفسير  هذا  يؤكد  ومما  العميقة،  الواقعية  الصداقة  ب 
تتعدى   ال  أنها  األخير  الترتيب  على  مشاكلي)  وطرح  انفعاالتي  تفريغ  على  (يساعدونني 
اهللا   عبد  املنعم  عبد  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املشكالت،  وطرح  االنفعاالت  تفريغ 

 قة يف الصداقة احلقيقية خارج الفيسبوك.  ) من حيث عدم الث2013حسيب السيد (
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) يوضح مدى ثقة العينة يف األصدقاء االفتراضيني على الفيسبوك وفًقا 19جدول (
  للفرقة الدراسية

  مدى الثقة 

  العينة
  اإلجمالي 

  الفرقة الرابعة   الفرقة الثالثة   الفرقة الثانية  الفرقة األولى 

  التكرار  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
النسبة 
  املئوية

  الترتيب

ال ميكن أن تزداد 
ثقتي إلى حد 

إفشاء أسراري           
68  68% 40 40% 62 62% 44 44% 214 53.5 1 

األصدقاء  
االفتراضيني ال 

يرتقون إلى درجة  
  الصداقة الواقعية   

6  6% 10 10% 8 8% 13 13% 37  9.3 4 

نوع من أنواع  
الترفيه والتسلية 

ليست أكثر من  
  ذلك         

8  8% 20 20% 4 4% 8 8% 40  10 3 

من السهل التخلي  
عن صداقتهم                    

2  2% 4 4% 8 8% 11 11% 25  6.3 5 

يساعدونني على  
تفريغ انفعاالتي 

وطرح مشاكلي          
6  6% 0 0% 0 0% 4 4% 10  2.5 7 

يساعدونني على  
التخلص من امللل  
  والوحدة             

2  2% 2 2% 10 10% 10 10% 24  6 6 

أتردد كثيًرا يف 
قبول صداقة من 

أشخاص ال  
 أعرفهم يف الواقع 

8  8% 24 24% 8 8% 10 10% 50 12.5 2 

    %100  400  %100  100  %100  100  %100  100  %100 100 اإلجمالي 

ثقة العينة يف األصدقاء االفتراضيني على الفيسبوك    مدىأن يتضح من اجلدول: 
بنسبة   األول  الترتيب  يف  أسراري)  إفشاء  حد  إلى  ثقتي  تزداد  أن  ميكن  (ال  يف  متثل 

%، ثم (أتردد كثيًرا يف قبول صداقة من أشخاص ال أعرفهم يف الواقع) يف الترتيب  53.5
بنسبة   تف 12.5الثاني  على  (يساعدونني  عبارة  جاءت  فيما  وطرح  %،  انفعاالتي  ريغ 

  %. 2.5مشاكلي) يف الترتيب األخير بنسبة 



 

 
1844 1844 

وفًقا    ) يوضح مدى ثقة العينة يف األصدقاء االفتراضيني على الفيسبوك20جدول (
  للسكن 

  مدى الثقة 

  اإلجمالي  العينة
  ريف   حضر 

النسبة    التكرار  %  ك  %  ك
  الترتيب  املئوية 

ال ميكن أن تزداد ثقتي إلى حد 

  إفشاء أسراري          
100  54.1 % 114  53 % 214  53.5 1 

األصدقاء االفتراضيني ال يرتقون إلى  

  درجة الصداقة الواقعية  
19  10.3 % 18 8.4 % 37 9.3 4 

نوع من أنواع الترفيه والتسلية ليست 

  أكثر من ذلك        
14  7.6 %  26 12.1 % 40  10 3 

 5 6.3 25 % 6 13  % 6.5  12من السهل التخلي عن صداقتهم                   

يساعدونني على تفريغ انفعاالتي  

  وطرح مشاكلي          
2  1.1 %  8 3.7 % 10 2.5 7 

يساعدونني على التخلص من امللل  

  والوحدة             
12  6.5 %  12 5.6 % 24 6 6 

أتردد كثيًرا يف قبول صداقة من  

 أشخاص ال أعرفهم يف الواقع 
26  14.1 % 24 11.2 % 50  12.5 2 

    % 100  400  % 100  215  % 100 185 اإلجمالي 

االفتراضيني على الفيسبوك  أن مدى ثقة العينة يف األصدقاء يتضح من اجلدول: 
بنسبة   األول  الترتيب  يف  أسراري)  إفشاء  حد  إلى  ثقتي  تزداد  أن  ميكن  (ال  يف  متثل 

%، ثم (أتردد كثيًرا يف قبول صداقة من أشخاص ال أعرفهم يف الواقع) يف الترتيب  53.5
بنسبة   وطرح  12.5الثاني  انفعاالتي  تفريغ  على  (يساعدونني  عبارة  جاءت  فيما   ،%

  %. 2.5ي) يف الترتيب األخير بنسبة مشاكل
) يوضح تقييم العينة للصداقة االفتراضية إذا ما مت منع استخدام  21جدول (  

  الرموز التعبيرية (االميوجي) من قبل إدارة الفيسبوك 
 الترتيب النسبة %   التكرار  مدة املمارسة 

لن أجد ما يعبر عن اهتمامي مبنشــورات 
 األصدقاء    

86  21.5 3 

 1 37.5  150 يقل التفاعل بني األصدقاء                 

 4 9  36 أشعر بأن منشوراتي ليس لها قيمة             
 2 32  128                   سيتأثر الشكل العام للموقع

  100 400  اإلجمالي
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اجلدول:      من  منع   أنيتضح  مت  ما  إذا  االفتراضية  للصداقة  العينة  تقييم 
) من قبل إدارة الفيسبوك متثل يف (يقل التفاعل بني  استخدام الرموز التعبيرية (االميوجي
%، ثم (سيتأثر الشكل العام للموقع) يف الترتيب  37.5األصدقاء) يف الترتيب األول بنسبة  

%، فيما جاءت عبارة (أشعر بأن منشوراتي ليس لها قيمة) يف الترتيب  32الثاني بنسبة  
بنسبة   ويرى  9األخير  (يق%.  البديل  حصول  أن  على الباحث  األصدقاء)  بني  التفاعل  ل 

على   األشخاص  اعتادها  للتعبير  وسيلة  (االميوجي)  التعبيرية  الرموز  ألن  األول  الترتيب 
الفيسبوك وتعبر عن انفعاالتهم واجتاهاتهم نحو املنشورات وأصبحت من العناصر البارزة  

 االستخدام على املوقع.
ة عن استخدام الطلبة للرموز  ) مقياس جودة الصداقة االفتراضية الناجت22جدول (

  التعبيرية يف موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

عاد
ألب

ا
  

 العبارات 

 العينة الكلية

الوزن   التكرار
  النسبي 

النسبة 
يب املئوية

رت
لت

ا
ط   

وس
مت

عاد
ألب

ا
 

موافق 
معارض  معارض محايد  موافق جًدا 

  جًدا 

ات 
لذ

ن ا
 ع

اح
ص

إلف
ا

  

اعتيــاد األصــدقاء املقــربني 
اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي 
املناسب يشعرني باحلاجــة 
ــي  ــن خبراتــــــــــ ــالبوح عــــــــــ بــــــــــ

 .ومشاعري الذاتية لهم

83 135 128 36 18 1429  71.5 3 
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االميوجي جتعلني أشــارك 
األصـــــــدقاء االفتراضـــــــيني 

 أفراحهم وأحزانهم.
120 155 93 26 6 1557 77.9 1 

 اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي
يعلمنــــــــــــــــــــي اجلــــــــــــــــــــرأة يف 
منشـــــــــــــــــــــــــــوراتي علـــــــــــــــــــــــــــى 

  الفيسبوك.

71 137 124 50 18 1393  69.7 4 

اســـتخدام االميـــوجي غيــــر 
ــدقاء  ــن األصـــــ ــب مـــــ املناســـــ
ملنشــــــــــــــــــوراتي يجعلنـــــــــــــــــــي 

  أجتاهل منشوراتهم.

64 89 139 68 40 1269  63.5 5 

ــتخدام  ــاعدني اســــــــــــــ يســــــــــــــ
يف التعبيــر عمــا  االميــوجي

  بداخلي ببساطة.
151 116 79 32 22 1542  77.1 2 

 
ات 

لذ
م ا

ترا
ح

ة ا
مي

تن
  

اســــــــــــــــتخدام األصــــــــــــــــدقاء 
للرمـــــــــــوز غيـــــــــــر املناســـــــــــبة 
ــًدا يف  جتعلنــــــــي أكثــــــــر تبلــــــ

 مشاعري جتاههم.

77 108 109 92 14 1342  67.1 6 
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اســــــــــــــــتخدام األصــــــــــــــــدقاء 
للرمــــوز مناســــبة جتعلنــــي 
أشـــــــــــــعر أننـــــــــــــي شـــــــــــــخص 

 مرغوب.

112 166 88 22 12 1544  77.2 2 
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ــالفخر واالعتـــــزاز  ــعر بـــ أشـــ
لتفاعــــــــل األصــــــــدقاء مــــــــع 

  منشوراتي باالميوجي.
145 123 98 18 16 1563  78.2 1 

ــات األصــــدقاء  تعــــزز تعليقــ
بـــــــــــــــاالميوجي ثقتـــــــــــــــي يف 

  نفسي. 
76 132 138 32 22 1408  70.4 4 

اســــــــــــــــــتخدامي للرمــــــــــــــــــوز 
يشعرني بأنني إيجابي مع 

  أصدقائي.
83 190 87 24 16 1500  75.0 3 

تفاعـــــــــل األصـــــــــدقاء مـــــــــع 
منشـــــــــــوراتي بـــــــــــاالميوجي 
ــن  ــي أختلـــف عـ ــعرني أنـ يشـ

  اآلخرين.

76  105 159 48 12 1385  69.3 5 

ية
دان

ج
لو

ة ا
رك

شا
امل

  

اعتيـــــــاد األصـــــــدقاء إلدراج 
ملنشـــــــــــــــوراتي  االميـــــــــــــــوجي

يجعلنـــــــــــي أجلـــــــــــأ إلـــــــــــيهم 
 عندما أشعر بالضجر.

61 83 128  76 52 1225  61.3 6 
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اســــــــــــــــتخدام األصــــــــــــــــدقاء 
االميـــــــــــــــوجي ملنشـــــــــــــــوراتي 
يجعلنـــــــــــي أجلـــــــــــأ إلـــــــــــيهم 
ــات  ــابني ذكريــــ ــدما تنتــــ عنــــ

 مؤملة.

56 91 125 88 40 1235  61.8 5 

 اســـــــــتخدامي لالميـــــــــوجي
يشــــــــــعرني بــــــــــأنني أبــــــــــادل 

  أصدقائي نفس املشاعر.
126 154 82 30 8 1560  78.0 1 

مشــــــــــــــــــــاركة أصــــــــــــــــــــدقائي 
باالميوجي (األشكال التي 
ــن احلـــــــــــزن) يف  ــر عـــــــــ تعبـــــــــ
الشــــــــــــــــــــــدائد تشــــــــــــــــــــــعرني 

  مبؤازرتهم لي.

98 160 112 24 6 1520  76.0 3 

 اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي
ــدى  ــأنني لـــــــــ تشـــــــــــعرني بـــــــــ
القــدرة علــى حتديــد وفهــم 
مواقــــــــــــــــــــــــف اآلخــــــــــــــــــــــــرين 

  ومشاعرهم وأحاسيسهم.

100 160 104 20 16 1508  75.4 4 

اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي 
ــأ مبشـــــــاعر  ــي أتنبـــــ جتعلنـــــ
ــوم  ــا أقـــ ــو مـــ أصـــــدقائي نحـــ

  بنشره.

106  174 80 38 2 1544  77.2 2 

عي 
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بــــــأن  تشــــــعرني االميــــــوجي
وجــــودي مهــــم علــــى موقــــع 

 الفيسبوك.
95 129 104 36 36 1411  70.6 1 
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اســـتخدام أصـــدقائي علــــى 
الفيســـــــــــبوك لالميـــــــــــوجي 
يجعلنـــي يف حالـــة تواصـــل 

 دائم معهم.
62 138 146 28 26 1382  69.1 2 
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عــــــــدم تفاعــــــــل األصــــــــدقاء 
يجعلنـــــــــــــــي  بـــــــــــــــاالميوجي

أبحــث عـــنهم عنــد غيـــابهم 
  عن املوقع.

62 109 119 64 46 1277  63.9 5 

اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي 
ميكننــــــــــــي مــــــــــــن معرفــــــــــــة 

  متطلبات أصدقائي.
56 130 138 52 24 1342  67.1 4 

يســـــــــــــــــــــــاعد اســـــــــــــــــــــــتخدام 
علـــــــى تعميـــــــق  االميـــــــوجي

الصـــــــــــداقة بينـــــــــــي وبـــــــــــني 
  أصدقائي على املوقع.

82 117 131 36 34 1377  68.9 3 

 
ف

تآل
وال

ب 
قر

ال
  

ــب  ــي أرغـ االميـــوجي جتعلنـ
يف التحـــــدث عـــــن أمنيـــــاتي 

 ألصدقائي االفتراضيني.
104 108 98 66 24 1402  70.1 2 

69
.1

ــي   ــوجي عنــــ ــف االميــــ ـفـــ تخ
 أعباء احلياة.

52 138 106 72 32 1306  65.3 4 

تســــــاعد االميـــــــوجي علـــــــى 
ــى  ــداقة علــــ ــتمرار الصــــ اســــ

  الفيسبوك.
62 117 132 53 36 1316  65.8 3 

ــعرني بـــــــــــــــاالميوجي  تشـــــــــــــ
 باأللفة مع أصدقائي.

110  145 99 36 10 1509  75.5 1 

ية 
اع

تم
ج

اال
دة 

سان
 امل

تشــــــعرني بــــــأن  االميــــــوجي
فــون بجــواري  أصــدقائي يق
ا إلــــــــــــــى جنــــــــــــــب يف  ــً جنبــــــــــــ

  مشكالتي.

65  147 120 38 30 1379  69.0 5 

71
.9

 

اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي 
يشــــــــــعرني بـــــــــــأن أفكـــــــــــاري 
ــار  تتـــــــــــــــــوازن مـــــــــــــــــع أفكـــــــــــــــ

  أصدقائي.

82  152 116 42 8 1458  72.9 2 

 اســـــــــــــــتخدام االميـــــــــــــــوجي
يجعلنـــــــي أشـــــــعر بـــــــاقتران 
أهــدايف بأهــداف أصــدقائي 

 االفتراضيني.

54  154 134 38 20 1384  69.2 4 

ــعر  ــي أشـ ــوجي جتعلنـ االميـ
  بالقبول من اآلخرين.

87  149 100 48 16 1443  72.2 3 

تســاعد يف دعــم  االميــوجي
األصــــــــــــــــدقاء للمشــــــــــــــــاعر 

 اإليجابية السارة.
120  141 101 20 18 1525  76.3 1 

%71 44035 اإلجمالي     

اجلدول:   من  ما يتضح  تراوحت  االفتراضية  الصداقة  ملقياس  املئوية  النسب  أن 
 ) يف  متثل  الفيسبوك  على  االفتراضيني  األصدقاء  يف  العينة  ثقة  (مدى  : 87.2بني 

منشوراتي  61.3 مع  األصدقاء  لتفاعل  واالعتزاز  بالفخر  (أشعر  عبارة  جاءت  حيث   ،(
األصد (اعتياد  عبارة  جاءت  فيما  األول،  الترتيب  يف  االميوجي  باالميوجي)  إلدراج  قاء 

ملنشوراتي يجعلني أجلأ إليهم عندما أشعر بالضجر) يف الترتيب األخير يف مجمل درجات  



 

 
1848 1848 

ويرى   مع  املقياس.  األصدقاء  لتفاعل  واالعتزاز  بالفخر  (أشعر  عبارة  حصول  أن  الباحث 
لنقل  كوسيلة  االميوجي  أهمية  إلى  يرجع  قد  األول  الترتيب  يف  باالميوجي)  منشوراتي 

بتفاعل  املش واالعتزاز  بالفخر  يشعرون  األصدقاء  يجعل  مما  األحاسيس  وترجمة  اعر 
  أصدقائهم من خالل إدراج الرموز املناسبة ملنشوراتهم.

وجاء البعد الثاني اخلاص "بتنمية احترام الذات" كأكثر األبعاد إلى حظيت بنسب  
البعد   لهذا  اإلجمالي  املتوسط  قيمة  بلغت  حيث  مرتفعة،  بعد   %،72.8مئوية  جاء  فيما 

ويرى الباحث أيًضا حصول البعد الثاني بتنمية "االنتماء االجتماعي" يف الترتيب األخير.  
الرموز  أهمية  على  يدل  مرتفعة  مئوية  بنسب  حظيت  إلى  األبعاد  كأكثر  الذات"  احترام 
مفهوم  منطلق  ومن  لألصدقاء  بالنسبة  الذات  على  التأثير  يف  (االميوجي)  التعبيرية 

  لذات أنه تقدير اإلنسان قيمة وأهمية وجوده. احترام ا

 ثانًيا. نتائج اختبار فروض الدراسة: 

  :التحقق من الفرض األول *
 التعبيرية للرموز  الطالب  استخدام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

  (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وإدراك جودة الصداقة االفتراضية.
درجة استخدام الطالب للرموز التعبيرية  ) يوضح معامالت االرتباط بني  23جدول ( 

 (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وإدراك جودة الصداقة االفتراضية.

 املتغيرات
  إدراك جودة الصداقة االفتراضية 

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر

للرموز التعبيرية  درجة استخدام التالميذ 
  دال إحصائًيا  0.01  **0.14  (االميوجي) بفيسبوك

  يتبني من اجلدول: 
عالقة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية بــني درجــة حتقق الفرض، حيث ثبت وجود  

ــة (االميـــوجي ــالب للرمـــوز التعبيريـ ــتخدام الطـ ــاعي فيســـبوك اسـ ــع التواصـــل االجتمـ ) مبوقـ
وإدراك جـــودة الصـــداقة االفتراضـــية. يـــرى الباحـــث حتقـــق الفـــرض يرجـــع إلـــى أهميـــة ودور 

  وانتشار ورواج استخدام االميوجي بني األصدقاء على موقع فيسبوك.
دراسة   الفرض مع  نتائج هذا   Geert P. Verheijen and others(وتختلف 

نتائجه  2019) وأظهرت  انخفاض  والتي  يف  تتسبب  تنافسي  بشكل  ما  لعبة  ممارسة  أن  ا 
دراسة   مع  واتفقت  الصداقة،  كثافة    Hua Pang)  2018(جودة  أن  أوضحت  والتي 

 بشكل كبير يرتبط بجودة صداقات طالب اجلامعات. WeChatاستخدام 
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  :التحقق من الفرض الثاني *
  استخدام درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  التعبيرية توجد  للرموز  الطالب 

  (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتفاعلهم مع منشوراتهم. 
 

بني درجة استخدام الطالب للرموز التعبيرية  ) يوضح معامالت االرتباط  24جدول ( 
  (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتفاعلهم مع منشوراتهم. 

 املتغيرات

  منشوراتهم تفاعلهم مع 

  قيمة ر
مستوى  

  الداللة
  نوع الداللة

درجة استخدام التالميذ للرموز التعبيرية  
  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.25  (االميوجي) بفيسبوك

  يتبني من اجلدول: 
عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية اســتخدام حتقق الفرض، حيث ثبت وجود  

االميوجي) مبوقــع التواصــل االجتمــاعي فيســبوك وتفــاعلهم مــع الطالب للرموز التعبيرية (
منشوراتهم، وذلك يرجع إلى أن الرموز التعبيرية أصبحت جزء أساسي عند كتابة أي رســالة 

  مبعني أنها أمر ال مفر منه.
  :التحقق من الفرض الثالث *

التعب  الرموز  استخدام  معدل  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  يرية توجد 
(االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع،  

  محل اإلقامة، الفرقة الدراسية).
  (أ) الفروق وفًقا للنوع ومحل اإلقامة: 

) يوضح داللة بني عينة الدراسة يف معدل استخدام الرموز التعبيرية  25جدول (
  االجتماعي فيسبوك(االميوجي) مبوقع التواصل 

  )400(ن=                        

  املتغيرات 
  189اإلناث ن=   211الذكور ن= 

نوع   قيمة (ت) 
  ع  م  ع  م  الداللة

معدل استخدام الرموز 
التعبيرية (االميوجي) مبوقع 
  التواصل االجتماعي فيسبوك

  دال * 1.68-  0.66  2.49 0.62  2.38
  215حضر ن=   185ريف ن= 

نوع   (ت) قيمة 
  ع  م  ع  م  الداللة

  غير دال 1.60  0.66  2.40 0.62  2.47

  : يتضح من اجلدول السابق



 

 
1850 1850 

بــني الــذكور واإلنــاث عينــة الدراســة يف معــدل اســتخدام الرمــوز دالــة إحصــائًيا    * وجــود فــروق 
  .لصالح اإلناثالتعبيرية (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك  

بــني عينــة الدراســة يف معــدل اســتخدام الرمــوز غيــر دالــة إحصــائًيا  ثبــت وجــود فــروق  * يف حــني  
التعبيريــة (االميــوجي) مبوقــع التواصــل االجتمــاعي فيســبوك وفــق متغيــر محــل اإلقامــة 

  (ريف، حضر).
ــائية بالنســـبة ملحـــل اإلقامـــة يرجـــع إلـــى انعـــدام   ويـــرى الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـ

ضر يف اســتخدام موقــع التواصــل فيســبوك وذلــك يعــود لالنتشــار الواســع  الفوارق بني الريف واحل 
  لشبكة اإلنترنت وتغطيتها اجلغرافية الواسعة. 

  
) يوضح داللة الفروق بني أفراد العينة يف معدل استخدام الرموز التعبيرية  4شكل (

  ) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك  (االميوجي
  
  (ب) الفروق وفًقا للسنة الدراسية:   

 ) الرموز    ) 26جدول  استخدام  معدل  يف  العينة  بني  االجتاه  أحادي  التباين  حتليل  يوضح 
التعبيرية (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وفق متغير السنة الدراسية (أولى،  

  . ثانية، ثالثة، رابعة)

 مصدر التبيان  غيرات املت
مجموع 

 املربعات 
 درجة احلرية 

متوسط  

 املربعات 
 الداللة  ف

معدل استخدام الرموز 
التعبيرية (االميوجي)  

مبوقع التواصل  
 االجتماعي فيسبوك

 0.720 3  2.160  بني املجموعات 
غير   1.73

  دال
 0.415 396  164.40  داخل املجموعات 

 : يتضح من اجلدول السابق

ــروق   ــود فــ ــائًيا  وجــ ــة إحصــ ــر دالــ ــة  غيــ ــوز التعبيريــ ــة البحــــث يف معــــدل اســــتخدام الرمــ بــــني عينــ
  (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وفق متغير السنة الدراسية. 
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ويرى الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائية بالنسبة ملحل الفرقة الدراسية يرجع إلــى انعــدام  
املرحلـــة اجلامعيـــة وذلـــك يرجـــع إلـــى انتشـــار الفيســـبوك واهتمـــام  الفـــوارق بـــني عينـــة الدراســـة يف  

  .القاعدة العريضة من الطالب على اختالف مراحلهم العمية باستخدام املوقع 
  :التحقق من الفرض الرابع* 

الثقة باألصدقاء االفتراضيني    الدراسة يف درجة  توجد فروق دالة إحصائًيا بني عينة 
  الدميوجرافية (النوع، محل اإلقامة، الفرقة الدراسية). وفق املتغيرات  

  (أ) الفروق وفًقا للنوع ومحل اإلقامة: 
  ) يوضح داللة بني العينة يف درجة الثقة باألصدقاء االفتراضيني27جدول (

  )400(ن=                        

  189اإلناث ن=   211الذكور ن=   املتغيرات 
  قيمة (ت)

نوع 
  ع  م  ع  م  الداللة 

درجة الثقة باألصدقاء 
  االفتراضيني 

غير  1.46  2.16  2.46 2.21  2.78
  دال

  215حضر ن=   185ريف ن= 
  قيمة (ت)

نوع 
  ع  م  ع  م  الداللة 

2.65  2.26 2.60  2.13  0.249 
غير 
  دال

  : يتضح من اجلدول السابق

درجة الثقــة باألصــدقاء بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف غير دالة إحصائًيا  * وجود فروق  
  االفتراضيني.

ــا   ــروق  * كمـ ــود فـ ــائًيا  ثبـــت وجـ ــة إحصـ ــر دالـ ــة باألصـــدقاء غيـ ــة الثقـ ــة يف درجـ ــة الدراسـ بـــني عينـ
  االفتراضيني وفق متغير محل اإلقامة (ريف، حضر).

  (ب) الفروق وفًقا للسنة الدراسية:   
  

درجة الثقة باألصدقاء يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني عينة البحث يف )  28جدول ( 
  االفتراضيني وفق متغير السنة الدراسية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة) 

 مصدر التبيان  املتغيرات 
مجموع 

 املربعات 
 درجة احلرية 

متوسط  

 املربعات 
 الداللة  ف

درجة الثقة  
باألصدقاء 
 االفتراضيني 

 22.89 3  68.680  بني املجموعات 
  دال 4.89

 4.67 396  1850.56  املجموعات داخل 

 : يتضح من اجلدول السابق



 

 
1852 1852 

بـــني عينـــة البحـــث يف درجـــة الثقـــة باألصـــدقاء االفتراضـــيني وفـــق  دالـــة إحصـــائًيا    وجـــود فـــروق 
  متغير السنة الدراسية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة). 

لصالح أي فئة مت  ولتحديد اجتاه الفروق وفًقا ملتغير السنة الدراسية وملعرفة الفروق ستكون  

  ).  Post Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية ( 

  )  Post Hock- LSD) يوضح نتائج اختبار (29جدول (

 رابعة  ثالثة  ثانية   أولى   املتوسط  السنة 

 * 0.7800- 0.2800- * 1.0600- ـــــــــــــــــــــــــــــــ  2.10 أولى 
ـــ   3.16 ثانية   0.2800 * 0.7800 ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ     2.38 ثالثة   0.5000-  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ       2.63 رابعة 

 ). 0.05(*) دالة عند مستوى (

  ) اتضح ما يلي:Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار (  

بــني عينــة البحــث  دالــة إحصــائًيا    وجــود فــروق بالنظر إلى متوسطات الفئات العمريـة سيتضـح  
لصــــالح أصــــحاب طــــالب الفرقــــة  يف درجــــة الثقــــة باألصــــدقاء االفتراضــــيني وفــــق متغيــــر الســــنة  

  . الثانية 

  
  الدراسية) يوضح الفروق بني أفراد العينة وفق متغير السنة 5شكل (
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  :التحقق من الفرض اخلامس *
الصداقة    جودة  إدراك  معدل  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 

املتغيرات  وفق  االميوجي  استخدام  عن  الطالب  مشاركة  عن  الناجتة  االفتراضية 
  الدميوجرافية (النوع، محل اإلقامة، الفرقة الدراسية). 

  (أ) الفروق وفًقا للنوع ومحل اإلقامة: 
نة الدراسة يف معدل إدراك جودة الصداقة االفتراضية ) يوضح الداللة بني عي30جدول (

  الناجتة عن مشاركة الطالب عن استخدام االميوجي
  )400(ن=                        

  املتغيرات 
  189اإلناث ن=   211الذكور ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

معدل إدراك جودة الصداقة  
االفتراضية الناجتة عن مشاركة  
  التالميذ عن استخدام االميوجي 

  غير دال  0.607-  15.82  110.59 17.42  109.58
  215حضر ن=   185ريف ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  غير دال  1.55  15.82  108.86 17.56  111.45

  : يتضح من اجلدول السابق

بـــني الـــذكور واإلنـــاث عينـــة الدراســـة يف معـــدل إدراك جـــودة غيـــر دالـــة إحصـــائًيا    فـــروق * وجـــود  
  الصداقة االفتراضية الناجتة عن مشاركة الطالب عن استخدام االميوجي.

بــني عينــة الدراســة يف معــدل إدراك جــودة الصــداقة غيــر دالــة إحصــائًيا  وجــود فــروق    * كما ثبت 
يــذ عــن اســتخدام االميــوجي وفــق متغيــر محــل االفتراضية الناجتــة عــن مشــاركة التالم

  اإلقامة (ريف، حضر).
  (ب) الفروق وفًقا للسنة الدراسية:   

يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني عينة البحث يف معدل إدراك جودة  )  31جدول ( 
الصداقة االفتراضية الناجتة عن مشاركة الطالب عن استخدام االميوجي وفق متغير السنة  

  الدراسية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة) 

  املتغيرات 
مصدر  

 التبيان
 مجموع املربعات 

درجة 

 احلرية 

متوسط  

 املربعات 
 الداللة  ف

معدل إدراك جودة الصداقة  
االفتراضية الناجتة عن  

مشاركة التالميذ عن 
 استخدام االميوجي 

بني 

  املجموعات 
1133.16  3 377.72 

غير   1.36
داخل   دال

  املجموعات 
109840.27  396 277.37 

 : يتضح من اجلدول السابق

بــني عينــة البحــث يف معــدل إدراك جــودة الصــداقة االفتراضــية  غيــر دالــة إحصــائًيا  وجــود فــروق  
 الناجتة عن مشاركة الطالب عن استخدام االميوجي وفق متغير السنة الدراسية. 
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  ملخص النتائج:
   ا) يف الترتيـب 68.8أن نسبة % مـن عينـة البحـث يسـتخدمون موقـع فـيس بـوك (دائمـً

ا) يف  ــً ــتخدمونه (أحيانـ ــن يسـ ــم مـ ــبة األول، ثـ ــاني بنسـ ــب الثـ ــن 26.8الترتيـ ــم مـ %، ثـ
  %.4.4يستخدمونه (نادرًا) يف الترتيب الثالث واألخير بنسبة  

  ــت يف (للتســلية وقضــاء وقــت ــع فيســبوك متثل ــة الدراســة ملوق ــة عين أن أســباب متابع
%، ثــم (للحصــول علــى املعلومــات) يف الترتيــب 67الفــراغ) يف الترتيــب األول بنســبة 

 %.18.5خيًرا (لعرضها مختلف وجهات النظر) بنسبة  %، وأ52.5الثاني بنسبة  
  مــن عينــة البحــث تــأثروا بنــوع الرمــز التعبيــري املــدرج يف التعليــق علــى 40أن نســبة %

%، ثم من تأثروا بها بدرجـة 40منشوراتهم بدرجة (متوسطة) يف الترتيب األول بنسبة 
 %.25.5(كبيرة) يف الترتيب الثاني بنسبة  

 يف حالة إدراج رموز مناسبة ملنشوراتهم علـى الفيسـبوك متثـل   أن شعور عينة الدراسة
%، وأخيـــًرا (أشـــعر مبــــؤازرة 53.5يف (أشـــعر بالســـعادة) يف الترتيـــب األول بنســـبة 

 %.12أصدقائي االفتراضيني يف مواقفي املختلفة) بنسبة  
   عالقة ارتباطية طردية ذات داللـة إحصـائية بـني درجـة حتقق الفرض، حيث ثبت وجود

ام الطالب للرموز التعبيرية (االميوجي) مبوقـع التواصـل االجتمـاعي فيسـبوك استخد
 وإدراك جودة الصداقة االفتراضية.  

   عالقة ارتباطيـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية اسـتخدام حتقق الفرض، حيث ثبت وجود
الطالب للرموز التعبيرية (االميوجي) مبوقع التواصـل االجتمـاعي فيسـبوك وتفـاعلهم 

 راتهم.مع منشو
   بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف معدل استخدام الرمـوز وجود فروق دالة إحصائًيا

 التعبيرية (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك لصالح اإلناث.
   بــني عينــة الدراســة يف معــدل اســتخدام ثبــت وجــود فــروق غيــر دالــة إحصــائًيا  يف حــني

ع التواصـل االجتمـاعي فيسـبوك وفـق متغيـر محـل الرموز التعبيرية (االميـوجي) مبوقـ
 اإلقامة (ريف، حضر).

   وجــود فــروق غيــر دالــة إحصــائًيا بــني عينــة البحــث يف معــدل اســتخدام الرمــوز التعبيريــة
 (االميوجي) مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك وفق متغير السنة الدراسية. 

     ة الدراســة يف درجــة الثقــة بــني الــذكور واإلنــاث عينــوجــود فــروق غيــر دالــة إحصــائًيا
 باألصدقاء االفتراضيني.
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   بـني عينـة الدراسـة يف درجـة الثقـة باألصـدقاء ثبت وجود فروق غيـر دالـة إحصـائًيا  كما
 االفتراضيني وفق متغير محل اإلقامة (ريف، حضر).

   وجود فروق دالة إحصائًيا بـني عينـة البحـث يف درجـة الثقـة باألصـدقاء االفتراضـيني وفـق
 لسنة الدراسية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة). متغير ا 

   بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف معدل إدراك جـودة وجود فروق غير دالة إحصائًيا
 الصداقة االفتراضية الناجتة عن مشاركة الطالب عن استخدام االميوجي.

    ودة بــني عينــة الدراســة يف معــدل إدراك جــوجــود فــروق غيــر دالــة إحصــائًيا    كمــا ثبــت
الصــداقة االفتراضــية الناجتــة عــن مشــاركة الطــالب عــن اســتخدام االميــوجي وفــق 

 متغير محل اإلقامة (ريف، حضر).
   ــداقة ــودة الصـ ــدل إدراك جـ ــة البحـــث يف معـ ــائًيا بـــني عينـ ــة إحصـ ــر دالـ ــروق غيـ ــود فـ وجـ

االفتراضــية الناجتــة عــن مشــاركة الطــالب عــن اســتخدام االميــوجي وفــق متغيــر الســنة  
 الدراسية. 

  توصيات الدراسة: 
عمل دورات تدريبية يف اجلامعة لتوجيه الطالب لالستخدام األمثل للرموز   -1

  التعبيرية. 
قيام اإلعالم اإللكتروني بـدوره مـن خـالل حـث الطـالب علـى االسـتخدام األمثـل   -2

 لهذه الرموز.
العمل على توعيـة الطـالب بسـلبيات وإيجابيـات الصـداقة االفتراضـية مـن خـالل  -3

 توفير الدورات التدريبية املناسبة لها.
، وحثهم  متابعة أولياء األمور ألبنائهم ومتابعة عالقاتهم بأصدقائهم االفتراضيني  -4

 على اختيار الصديق االفتراضي بنفس مواصفات الصديق يف الواقع الفعلي. 
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