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ملخص الدراسة

    هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أمنــاط ودوافــع اســتخدام املراهقــن للفيســبوك وتصويــر 

الــذات الســيلفي،  واختبــار العالقــة بــن اســتخدامات تصويــر الــذات الســيلفي وبعــض الســمات الشــخصية 

للعينــة، والتــي متثلــت  يف )النرجســية، صــورة اجلســد، تقديــر الــذات(، والتعــرف علــى الفــروق بــن الســمات 

الشــخصية ومعــدل تصويــر الــذات الســيلفي طبًقــا للنــوع )الذكــور، اإلنــاث(.

      واعتمــدت الدراســة علــى نظريــات نفســية مثــل: )نظريــة الســلوك املخطــط الختبــار متغيــر النرجســية- 

ــر  ــاس تقدي ــرج لقي ــت وروزنب ــات واي ــة الســلوكية لتفســير وإدراك صــورة اجلســد– نظري ــة املعرفي النظري

الــذات (، باإلضافــة إلــى مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات،  وتكونــت عينــة الدراســة مــن )450( مفــردة 

ــة الشــروق، ومت ســحبها بالطريقــة  ــي لإلعــالم- أكادميي ــي العال ــى باملعهــد الدول مــن طــالب الفرقــة األول

العمديــة احلصصيــة غيــر االحتماليــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ مــن أهمهــا:

وجــود عالقــة بــن الســمات النفســية ومعــدل تصويــر الــذات- ارتفــاع مســتوى النرجســية لــدى الذكــور أكثــر 

مــن اإلنــاث والتقــارب الشــديد بينهمــا يف مســتوى الرضــا عــن صــورة اجلســد وتقديــر الــذات. 

الكلمات املفتاحية: الفيس بوك- تصوير الذات السيلفي- النرجسية- صورة اجلسد- تقدير الذات.

Abstract
This Study aims to measure The Uses of Adolescents   of Facebook and Selfies and 
The Effects Of These Uses On Psychological Traits (Narcissism-Body Image-Self 
Esteem) And To examine The Relationship Between Selfies On Facebook And These 
Psychological Traits According To Gender
Theoretical Framework: -
The Theory of Planned Behavior T.P.B-Perception of Body Image Theory- White and 
Rosenberg Theory for Self Esteem and Uses and Gratification Theory
Sample:- The sample was purposive quota sample and consisted of 450 students 
enrolled in the first year  in the highest  international institute of mass communication 
El- Shourouk Academy 
Results:
Positive Co-Relation is proved Between Psychological Traits (Narcissism-Body 
Image-Self Esteem) And Selfies on Facebook
There are Statistically significant differences between Males and  Females in The 
Narcissism Level, But They are almost the same In Self-esteem level  and Body Image  

Key words: Facebook, Selfie, Narcissism, Body Image, Self-Esteem. 



أ. م.د. إلهام يونس

565 العدد الرابع واخلمسون- ج2 - يوليو 2020 م

مقدمة:

أعطتنــا التكنولوجيــا احلديثــة اضطرابــات قــد تصــل يف بعض األحيان إلــى اإلدمان بداية 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــة smart phones  ووصــواًل إلدمــان مواق ــف الذكي بإدمــان الهوات
social media ؛ وقــد تدخلــت يف حياتنــا اليوميــة دون أن نعــي؛ فأصبحنــا جيــل التطبيقــات 

الذكيــة وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، والهواتــف ذات الكاميــرات عاليــة اجلــودة والدقــة.

ــه إســهامات  ــي ل ــا احلال ــه عصرن ــذي يتســم ب ــي ال ــدو للبعــض أن التطــور التقن ــد يب وق
العديــد مــن األضــرار  التطــور يحمــل معــه  ناصعــة علــى حيــاة املواطنــن؛ إال أن هــذا 
ــة، فمــع  ــات النفســية والســلوكية واالجتماعي ــى حــد االضطراب ــت إل ــي وصل والســلبيات الت
زيــادة ســرعات اإلنترنــت وكثــرة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعيــة خــالل األعــوام 
القليلــة املاضيــة زاد انتشــار التصويــر الذاتــي )selfie(  بالتــوازي مــع زيــادة اســتخدام 
 Basile &(  مواقــع التواصــل االجتماعــي، فوفًقــا إلحصائيــات اإلنترنــت العامليــة وكمــا ذكــر
Linne 2014( أن أكثــر مــن 22مليــون مراهــق يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي 
عــام 2013 وقــد أطلــق عليهــم حســب وصــف دراســتهDigital Citezens  (1( وإن بلغــت هــذه 
اإلحصائيــة اآلن أغســطس 2019 إلــى  حوالــي 4.5 مليــار مواطــن، مبــا يقــرب مــن نصــف 

ــة. ســكان الكــرة األرضي

فقــد أصبــح تصويــر الــذات الســيلفي ظاهــرة عامليــة أو هوًســا عاملًيــا ميارســه اجلميــع من 
كل الفئــات العمريــة؛ وصــارت الصــورة الذاتيــة الســيلفي يف كل وقــت وحــن، وحتــى داخــل 
غرفــة العمليــات، فــإن حــدث التصويــر الفوتوغــرايف الرقمــي أصبــح وســيلة لتناقــل األخبــار 
ــان بســبب املغــاالة  ــرون حياتهــم يف بعــض األحي واألحــداث فــور وقوعهــا، وقــد يدفــع الكثي

والتهــور يف التقــاط الصــور الذاتيــة أو الســيلفي؛ ألنهــم يعتقــدون أنهــا ســتكون مميــزة.

ويتطلــب ذلــك دراســة وبحــث العوامــل واملتغيــرات املتعــددة التــي تؤثــر يف هــذه الظاهــرة 
يف محاولــة لترســيخ مفهــوم التربيــة االعالميــة لتوعيــة األفــراد بكيفيــة جتنــب ســلبيات 

ــة. ــا احلديث التكنولوجي
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مشكلة الدراسة:
ــد مــن الدراســات املتخصصــة)Barry et al( )2., 2014( أن الصــورة      أشــارت العدي
الذاتيــة قفــزت مــن عــام 2004 حتــى عــام 2012 مــن 17% إلــى 47% عبــر الصفحــات 
الشــخصية، ويتــراوح أعمارهــم مــا بــن 18-43 مــن معتــادي نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي.

وقــد ذكــر )Acquisiti &Gross, 2006()3( أن مواقــع التواصــل االجتماعــي مت إنشــاؤها 
لتحقيــق غــرض التواصــل االجتماعــي علــى مســتوى تقنيــة شــبكة اإلنترنــت، وســد احتيــاج 

األفــراد لعمــل عالقــات وإعــادة التواصــل فيمــا بينهــم خــالل فتــرات العمــر املختلفــة.

ــة الســيلفي ومحــاوالت  ــرار الصــور الذاتي وأشــارت دراســة )Weiser, 2015( )4( أن تك
احلصول على االهتمام واإلعجاب من اآلخرين يظهر جانًبا من النرجســية واالســتعراضية، 
إذ يســعى املراهقــون دائًمــا اللتقــاط أكثــر مــن 200 صــورة ذاتيــة ســيلفي علــى مــدار اليــوم 
ــي لشــكل  ــإلدراك اإليجاب ــك ل ــة  perfect image ، ويرجــع ذل ــى يصــل للصــورة املثالي حت

صــورة اجلســم لديهــم.

وقــد أوضحــت دراســة )Millivojevic & Ercegovac, 2014()5( اســتقراء الظاهــرة 
ومــدى ارتباطهــا بالتكنولوجيــا احلديثــة التــى أســفرت عــن ســلبيات كثيــرة تؤثــر علــى تشــكيل 
شــخصية الفــرد، وكيفيــة تأثيرهــا علــى اجلوانــب النفســية واالجتماعيــة والقواعــد واملعاييــر 

األخالقية.

ويف ضــوء النتائــج والتجــارب العامليــة التــي مت عــرض جــزء منهــا؛ فقــد تنبــه التربويــون 
وتنميتهــا،  الطــالب  ودورهــا يف صقــل شــخصية  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ألهميــة 
وبخاصــة أن الدراســات التــي أجريــت يف فبرايــر 2019 أكــدت أن بالنســبة ملوقع فيــس 

6( ”Facebook”:  ( بــوك: 

-  تتزايد كل عام نسبة املستخدمن لفيس بوك عاملًيا لتصل إلى 2.121 بليون عاملًيا. 

-  عــدد املســتخدمن لفيــس بــوك بشــكل يومــي يف اململكــة الســعودية تصــل نســبتهم إلــى 
78% وعددهــم 2,100,000 مســتخدم؛ وهــي أكبــر ثانــي مســتخدم للفيــس بــوك يومًيــا 

بعــد مصــر علــى مســتوى الــدول العربيــة. 

ــى %96،  ــوك تصــل إل ــق فيــس ب ــت لتطبي ــة والتابل ــف املحمول - نســبة مســتخدمي الهوات
ــا عــن  ــام، أمَّ ــون مســتخدم هــذا الع ــر مــن 2.240 ملي ــغ أكث ــا بل وعــدد النشــطاء يومًي
نســبة مســتخدمي أجهــزة الكمبيوتــر قــد بلــغ عددهــم أكثــر مــن 580 مليــون مســتخدم 
بنســبة 25%. ، تصــدرت مصــر دول املنطقــة العربيــة، يف اســتخدام وســائل التواصــل 
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االجتماعــي “فيســبوك، وتويتــر”، حيــث كشــف تقريــر حديــث أعــده جهــاز التعبئــة 
ــد   ــذى اعتم ــأمم املتحــدة، وال ــة ل ــة اإلحصائي ــع اللجن ــاون م ــة واإلحصــاء، بالتع العام
ــن  ــد ب ــة محم ــن كلي ــي، م ــر وســائل التواصــل االجتماعــي العرب ــى تقاري ــه عل يف بيانات
راشــد احلكوميــة، حيــث أشــار إلــى أن عــدد مســتخدمي “فيســبوك” يف مصــر جتــاوز 
34.5 مليــون مســتخدم، وأن الفتــرة مــن يونيــو/ حزيــران 2014 إلــى ينايــر/ كانــون 
ــد، وأن نســبة الشــباب  الثانــي 2017 فقــط، شــهدت دخــول 14 مليــون مســتخدم جدي
املســتخدمن لـ”فيســبوك” يف ســن أقــل مــن 30 عاًمــا، تصــل إلــى %65.8 مــن إجمالــي 
املســتخدمن، يزيــد فيهــم الذكــور علــى اإلنــاث؛ وهــذه األرقــام واإلحصــاءات يف تزايــد 
ــة والنفســية، لذلــك دعــت  ــار االجتماعي ــد مــن اآلث ــى العدي ــؤدي إل مســتمر ممــا قــد ي
الضــرورة البحثيــة بدراســة تأثيــر هــذا االســتخدام علــى العوامــل الشــخصية والنفســية 

لــدى املراهقــن.

أهمية الدراسة:
قلــة، بــل محدوديــة الظاهــرة يف الدراســات االعالميــة العربيــة التــي اهتمــت بفحــص . 1

املتغيــرات والعوامــل املؤثــرة يف ظاهــرة التصويــر الســيلفي، وكذلــك التأثيــرات النفســية 
الناجتــة واملســببة لهــذه الظاهــرة.

إلــى  . 2 ولــم تتطــرق  للظاهــرة  النفســية  املتغيــرات  الدراســات األجنبيــة علــى  ركــزت 
فيهــا.  واألخالقــي  اإلعالمــي  اجلانــب 

االنتشار الكبير لهذه الظاهرة مما يستلزم دراستها علمًيا ومنهجًيا.. 3

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى :

التعــرف علــى أمنــاط اســتخدام املراهقــن مــن عينــة الدراســةFace book  ودوافــع . 1
هــذا االســتخدام.

2 .. face bookاستخدامات تصوير الذات السيلفي على

دراســة العالقــة بــن اســتخدامات تصويــر الــذات الســيلفي والســمات الشــخصية . 3
للعينــة والتــي متثلــت )النرجســية، صــورة اجلســد، تقديــر الــذات(.

 تأثير الدوافع النفعية والطقوسية يف معدل التصوير الذاتي السيلفي. . 4

التعــرف علــى الفــروق  بــن الســمات الشــخصية ومعــدل تصويــر الــذات الســيلفي طبًقــا . 5
للنــوع )الذكــور، اإلناث(.
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اجلانب الفكري للدراسة: تعريف املتغيرات علمًيا: 

:Selfie أوًل: تصوير الذات السيلفي
اعتمــد هــذا املصطلــح يف عــام 2013 مــن قبــل أكســفورد، وكمــا أوضحهــا قامــوس 
“أكســفورد” هــي الصــورة التــي يأخذهــا الفــرد لنفســه عــن طريــق كاميــرا الهاتــف ويتــم 
عرضهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتكــون مقبولــة يف املناســبات؛ ولكنهــا أمــر غيــر 

ــة)7(. ــة دائم ضــروري لنشــرها بصف

فــت )Rutledge,2013()8( الصــور الذاتيــة الســيلفي أنهــا “االتصــال املرئــي لأفــراد  وعرَّ
لســرد خبراتهــم والســياق اليومــي، مــن خــالل عــرض صورهــم الشــخصية اليوميــة لتقييــم 
 )Comment( أو تعليــق علــى الصــورة )Like( وتعزيــز الــذات لديهــم عــن طريــق رمزيــة
مــن  Believability، فهــي  للتصديــق  القابليــة  أو   Likeability القابليــة لإلعجــاب  أو 

ــة الســيلفي.  خصائــص الصــور الذاتي

المفاهيم المرتبطة بالصور الذاتية السيلفي:
1 .:Real Selfie تصوير الذات احلقيقية

أخــذت الصــور الوهميــة “الفوتوشــوب” رواًجــا كبيــًرا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
الشــبكات  علــى  مصداقيتهــا  ومــدى  املعروضــة  احلقيقــة  الــذات  عــن  البحــث  وأصبــح 
 Real االجتماعيــة أمــًرا يتعلــق بزمــان ومــكان التصويــر وطريقــة التواجــد اجلســدي للفــرد
physical self ، وهنــا نبحــث عــن القصديــة يف التصويــر وطريقــة العــرض؛ فنجــد أن 
الكثيــر مــن الصــور الذاتيــة احلقيقيــة املنشــورة تشــير إلــى “مــن أنــا – مــا عملــي – ومــدى 

. Grandiose ــب مــن العظمــة ــث توضــح جان ــي”، حي إجنازات

2 . Virtual Selfie: تصوير الذات االفتراضية

إن الصــورة الذاتيــة االفتراضيــة هــي النســخة األكثــر حداثــة مــن اللوحــات الفنية والصور 
ــن  ــر عــدد م ــج أكب ــروف أن Rembrandt أنت ــن املع ــن؛ وم ــة يف األدب والف ــة املمثل التقليدي
الصــور الذاتيــة املرســومة Selfie Portrait )9(، وتتيــح مواقــع التواصــل االجتماعــي إمكانيــة 
حتويــل الهويــة احلقيقــة Real Identity  إلــى  هويــة افتراضيــة Virtual Identity ؛ وذلك 
لتقــدمي أنفســنا بطريقــة أكثــر مثاليــة، حيــث إن تعديــل الصــورة والســعي إلــى  الكماليــة ســمة 
مميــزة للصــور االفتراضيــة الوهميــة غيــر املعبــرة عــن العالمــة الذاتيــة احلقيقــة للفــرد 

Real Selfie Branding ، وبالتالــي تبعــد الفــرد عــن الواقــع بحًثــا عــن املثاليــة)10(.
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خصائص الصورة الذاتية )السيلفي(:
مــن خــالل رصــد طــرق التقــدمي والعــرض الذاتــي، تبــنَّ أن الصــورة الذاتيــة ليســت فقــط 
طريقــة فرديــة أو اجتماعيــة؛ بــل امتــدت لتشــمل األعمــال التجاريــة والتســويقية واملنظمــات 
 Selfie Communication الســيلفي  االتصــال  عمليــة  عليهــا  أطلــق  حتــى  املجتمعيــة، 
Process، حيــث يتــم تســويق أنفســنا مهنًيــا فيمــا يســمى التســويق الشــخصي االجتماعــي 
ــق  ــج أنفســنا عــن طري Personal Social Marketing، وهــو تســويق موجــه بهــدف تروي

مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتعتمــد الصــور الذاتيــة علــى خصائــص؛ منهــا:

:Like ability 1- القابلية لإلعجاب

حيث أخذت رمزية اإلعجاب “like” انتشــارًا واســًعا على ســاحات التواصل االجتماعي، 
ــا؛ وذلــك اســتناًدا إلــى املســتوى الثالــث  مبــا يعكــس حاجــة الفــرد أن يكــون شــخًصا محبوبً
مــن مثلــث “ماســلو” للحاجــات، وهــو احلاجــة إلــى االنتمــاء املرتبــط بحاجــة الفــرد أن يكــون 
ــة لإلعجــاب شــكاًل مــن  ــذات)11(، وتعــد القابلي ــر ال ــى تقدي ــا مــا ينعكــس عل ــا، وغالًب محبوبً
أشــكال التواصــل الذاتــي self- communication مــن املســتقبل مــع الصــورة الذاتيــة عبــر 

مواقــع التواصــل االجتماعــي)12(.

:Believability 2- القابلية للتصديق

تقــدمي الصــورة الذاتيــة ترتبــط مبــدى مصداقيــة النــص والرســالة املكتوبــة، حيــث تعــد 
مصداقيــة الصــورة الذاتيــة هــي اســتجابة تقييميــة مــن املتلقــي أو املشــاهد للصــورة، ويتوقف 

علــى تصــور املتلقــي ملصداقيــة املصــدر وفًقــا خلبراتــه وثقــة املصــدر)13(. 

:)Selfie( استخدامات تصوير الذات
تصوير الذات )Selfie(  كأداة جنسية:. 1

ــة  ــد املراهقــن حتمــل الغواي ــا عن ــي يف حــد ذاته ــة العــرض الذات ميكــن أن تكــون طريق
واإلغــراء؛ فقــد أشــارت إحــدى الدراســات)14( أن 40% مــن الصــور للمراهقــن حتمــل طابًعــا 
جنســًيا، حيــث يظهــر املراهقــون األوضــاع األكثــر نشــاًطا واألكثــر إثــارة بدنيــة بعــرض 
العضــالت وارتــداء املالبــس املخصصــة لذلــك، فــى حــن أن املراهقــات حتمــل صورهــن 

أغــراض االســتعراض اجلســدي؛ بهــدف الترويــج ألنفســهن أو تبادلهــا مــع األصدقــاء.

2 .:Self-branding تصوير الذات السيلفي كعالمة مميزة للذات

لقــد أنتجــت ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي مــا يســمى بالعالمــة الذاتيــة للفــرد التــى 
ترتبــط بتغييــر الســلوك واختيــار وانتقــاء نوعيــة االتصــال بــن األفــراد عبــر مواقــع التواصــل 
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االجتماعــي.

3 .:Self- confidence أداة تدعم الثقة بالنفس )Selfie( تصوير الذات

الثقــة بالنفــس هــي قــدرة الفــرد علــى أن يســتجيب اســتجابات توافقيــة جتــاه املثيــرات 
وإدراكــه تقبــل اآلخريــن لــه وتقبلــه لذاتــه بدرجــة مرتفعــة)15(، فاألفــراد يســتخدمون الصــور 
الذاتيــة لتعزيــز الثقــة بالنفــس لديهــم؛ ويظهــر ذلــك يف متابعــة عــدد التعليقــات اإليجابية)16(.

: Narcissism : ثانًيا النرجسية
تعتبــر النرجســية مــن املفاهيــم النفســية التــي القــت اهتماًمــا كبيــًرا مــن طــرف العديــد 
مــن علمــاء النفــس؛ وكانــت بدايــات اســتخدام هــذا املصطلــح منحصــًرا يف الطابــع املرضــي، 
وفيمــا بعــد اتضــح أنهــا ال متــس اجلانــب الباثولوجــي فقــط؛ بــل هــي ســمة يف الشــخصية 

تتواجــد لــدى جميــع األفــراد بدرجــات متفاوتــة)17(.

لقــد اســتعير املصطلــح مــن أســطورة نرســيس )نرجــس( الــذي نظــر إلــى  صورتــه يف املــاء 
فعشــق ذاتــه وثــم كان موتــه.

واســتخدم مصطلــح النرجــسNarcissis  ألول مــرة يف الطــب النفســي مــن جانــب 
“هافلــوك إليــس” Havelock Ellis 1898 ، حيــث ذكــر أن هــذا املصطلــح يشــير إلــى اجتــاه 
ــا ليشــير إلــى  الفــرد للتعامــل مــع جســده كموضــوع جنســي)18(، ولكنــه مــا لبــث أن تغيــر كلًي

self- admiration. اإلعجــاب بالــذات

وقــد ذكــر Dewall, Buffardi ,Campbell)2011( )19( أن األشــخاص النرجســن 
الذيــن يتداولــون كلمــا “ أنــا، me, mai, je”  يحبــون احلديــث عــن أنفســهم وعــن صورتهــم 
اإليجابيــة؛ فاســتعمالهم لهــذه الضمائــر تكــون بدافــع تعزيــز إيجابيــات النفس وجــذب االنتباه 

بالطــرق املختلفــة، فهــي تعويــض داخلــي للنرجســية املتواجــدة عنــد هــؤالء األشــخاص.

سمات النرجسية:
ــز اهتمــام . 1 ــة الفــرد يف أن يكــون مرك ــل يف رغب االســتعراضية Exhibitionism: تتمث

ــا بذاتــه، ويعشــق جســده مــن أجــل احلصــول علــى اإلعجــاب  ــا دائًم اآلخريــن، ومعجًب
مــن اآلخريــن.

الغرورVanity : وهو اعتقاد بأنه متميز وأفضل من اآلخرين.. 2

الســلطة Authority: وهــو شــعور الفــرد بقدرتــه علــى التأثيــر يف اآلخريــن ولديــه . 3
القــدرة علــى القيــادة والتحكــم وحــب الســلطة.
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التفوق Superiority: شعور الفرد باالستحقاق يف أن يكون ناجًحا ومتقدًما.. 4

االستغاللية Exploitative: هو استغالل الفرد لآلخرين يف تلبيه حاجاته اخلاصة.. 5

وقد ذكر علماء النفس أن النرجسية تنقسم إلى  منطن-

 Pathological ــة النرجســية الســويَّة  Narcissism  Healthy والنرجســية املَرضيَّ
.  Narcissism

:Body Image ثالًثا صورة الجسم
ــا  ــى “أنهــا صــورة جســمنا التــي نشــكلها يف ذهنن يعــرف »Shelder« صــورة اجلســد عل
ــة  ــى وجــود أربع ــن شــخصيتنا”،  ويشــير “Collings” إل ــرى يف تكوي ــة كب ــا أهمي ــي له والت
مكونــات متضمنــة  يف بنيــة صــورة اجلســم وهــي: املظاهــر املعرفيــة واالنفعاليــة والســلوكية 
واإلدراكيــة، ويــرى “Slade”  صــورة اجلســم بأنهــا “الصــورة الذهنيــة التــي يكونهــا الفــرد 
عــن جســمه ككل، مبــا فيهــا اخلصائــص الفيزيقيــة والوظيفيــة والتــي بدورهــا تســهم يف 
تقييمــه لذاتــه، وتتضمــن صــورة اجلســم إدراًكا لشــكل اجلســم وحجمــه وحــدوده واالرتباطات 
الداخليــة ألجزائــه، وتتبــع صــورة اجلســم لدينــا مــن مصــادر شــعورية وال شــعورية متثــل 

ــا)20(. ــا أساســًيا يف مفهومنــا عــن ذواتن مكوًن

وتعتبــر صــورة اجلســم مكوًنــا هاًمــا مــن مكونــات تقديــر الــذات، وأن أي تغييــر يف صــورة 
اجلســم يؤثــر علــى تقديــر الــذات والصحــة النفســية واالجتماعيــة)21(.

رابًعا: تقدير الذات:
ــد الشــخصية، خاصــة  ــه حتدي ــذي يقــوم علي ــذات احلجــر األساســي ال ــر ال ــر تقدي يعتب

ــا. ــا إليجــاد نفســه وتقديرهــا وحتقيقه ــذي يســعى دائًم بالنســبة للمراهــق ال

وقــد وضــع اإلطــار املفاهيمــي عاملًيــا لتقديــر الــذات باعتبــاره واحــًدا مــن التقييمــات 
اإليجابيــة والســلبية للفــرد، ويرتبــط ذلــك بالرضــا وعــدم الرضــا علــى الــذات.

فقــد تعــددت التعريفــات اخلاصــة بتقديــر الــذات فهنــاك جهــود مســتمرة لوضــع تعريــف 
 Coopr Smith , : ــن ــه كل م ف ــد عرَّ ــذ عــام 1965 فق ــوم احلســاس من ــذا املفه واضــح له
1967إبراهيــم أبــو زيــد 1987، عــالء كفانــي 1989، مجــدي الدســوقي 2006، بأنــه “تقييــم 
يضعــه الفــرد لنفســه وبنفســه، ويتضمــن اجتاهــات الفــرد اإليجابيــة والســلبية نحــو الــذات 
أي: احلكــم الشــخصي للفــرد باالســتحقاق أو عدمــه، والــذي يتــم التعبيــر عنــه يف االجتاهــات 

التــي يحملهــا الفــرد جتــاه نفســه.

فــه Rosenberg 1979، بأنــه تقديــر الــذات باعتبــاره اجتاًهــا Attitude لــدى الفرد  وعرَّ
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نحــو ذاتــه ســواء أكان هــذا االجتــاه موجًبــا أم ســالًبا، أي: هــو التقييــم االنفعالــي الــذي يكونــه 
األفــراد لذواتهــم، والــذي ميتــد بشــكل عــام مــن االستحســان إلــى عــدم االستحســان، ويشــير 

., 2011Salsmi إلــى مــدى اعتقادهــم بنجاحهــم

فــه محمــد إبراهيــم عيــد2002: بأنــه يحتــل مكانــة محوريــة لــدى علمــاء النفــس ميكــن  وعرَّ
مــن خاللــه الكشــف عــن الســواء والالســواء وعــن الطاقــات الكامنــة.

الدراسات السابقة:
بنــاًء علــى العــرض الســابق ملتغيــرات الدراســة؛ مت حتديــد محــاور الدراســات الســابقة 

طبًقــا لهــذه املتغيــرات، فجــاءت املحــاور كمــا يلــى:

1 ..)selfie( الدراسات التي تناولت ظاهرة تصوير الذات

الدراسات التي تناولت النرجسية وعالقتها بتصوير الذات السيلفي.. 2

الدراسات التي تناولت صورة اجلسم وعالقته بتصوير الذات السيلفي.. 3

الدراسات التي تناولت تقدير الذات وعالقته بتصوير الذات السيلفي.. 4

الدراسات التي تناولت استخدامات الفيس بوك وتأثيراته املتنوعة.. 5

:)selfie( أوًل: الدراسات التي تناولت ظاهرة تصوير الذات

1- Chea, J. )2017( )22(: Virtual make over: Selfie-taking and social 
media use increase selfie –editing frequency through social 
comparison.

وقــد أوضحــت هــذه الدراســة الســلوكيات التكراريــة يف تصوير الذات الســيلفي، ويتضمن 
أيًضــا ســلوكيات تكــرار وتعديــل الصــور الذاتيــة، وهدفــت الدراســة إلــى  رصــد ســلوكيات 
ــى  ــت دراســة اســتقصائية عل ــع التواصــل االجتماعــي، وأجري ــر مواق ــاط والنشــر عب االلتق
عينتــن عبــر اإلنترنــت يف “كوريــا” مــن مســتخدمي الهواتــف الذكيــة مــن اإلنــاث الالتــي 
ــة  ــة الثاني ــة )1064(، وشــملت العين ــغ حجــم العين ــا، وبل ــن 20-39عاًم ــراوح أعمارهــن ب تت

)782(، وأظهــرت نتائــج الدراســة:

وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن تكــرار الصــورة الذاتيــة الســيلفي ومســتويات الوعــي . 1
الذاتــي. 

ارتبــط االســتخدام املفــرط ملواقــع التواصــل االجتماعــي بزيــادة تعديــل ونشــر الصــور . 2
الســيلفي. 
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املقارنات االجتماعية  باملشاهير لها تاثير غير مباشر على تعديل الصورة.. 3

األفــراد ينخرطــون يف املقارنــة االجتماعيــة، وماينتــج عــن ذلــك مــن إعــادة ضبــط . 4
الصــورة الذاتيــة رغبــة يف املثاليــة.

أوضحــت الدراســة كذلــك أن اســتراتيجيات العــرض الذاتــي تكشــف لنــا الطريقــة . 5
التــي يرانــا بهــا اآلخــرون، وتوضــح لنــا ســوابق ســلوكيات العــرض عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، فالتحديــث الدائــم للصــور الذاتيــة يعتبــر ســلوًكا قهرًيــا يصعــب الســيطرة 

عليــه، حيــث تعتبــر ظاهــرة تصويــر الــذات نوًعــا مــن اإلدمــان الســلوكي.

2- Sosin, I., Chuev, Y., Goncharova, )2017()23(: Integrated 
identification of new substantial gadget addiction: with selfie-mania  
phenomenon model 

بحثــت هــذه الدراســة ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي كنــوع جديــد مــن اإلدمــان، وأطلــق 
ــت  ــا، وتوصل ــة الدراســة )157( طالًب ــه هــوس الســيلفي Selfie Mania  وشــملت عين علي

الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:

إن ســلوكيات تصويــر الــذات الســيلفي وانتشــار هــذه الظاهــرة تتفــق مــع املعاييــر . 1
لإلدمــان. التشــخيصية 

إن التحديــث الدائــم للصــورة الذاتيــة الســيلفي يعتبــر ســلوًكا قهرًيــا يصعــب الســيطرة . 2
عليــه.

3 .Obsessive Crav-  إن االلتقــاط الدائــم للصــور نتيجــة رغبــة وسواســية مــن امللتقــط
.ing

أكــدت الدراســة أن األضــرار النفســية والعصبيــة والســلوكية الناجتــة مــن اإلقــالع عــن . 4
ــا ولــه أعــراض انســحابية، وأطلــق مــا  ظاهــرة االلتقــاط والتصويــر وصــرح بهــا إدماًن

.Selfie deprivation syndrome يســمى

3- KIM, J., K )2015()24(: Relationship between selfie practice and 
cultural  characteristics: independent and interdependent self-
construal’s dissertations 

اقترحــت هــذه الدراســة ســوابق ممارســات ســلوكية لنشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي 
وتتمثــل يف املعيــار الشــخصي ونيــة الفــرد يف النشــر وكذلــك النرجســية، واعتبــرت هــذه 
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املتغيــرات حديثــة البــد مــن دراســتها جتريبًيــا لبحــث عالقتهــا بالتصويــر الــذات الســيلفي.

وتوصلت إلى النتائج التالية:

اقترحــت الدراســة منوذًجــا قائًمــا علــى نظريــة الســلوك املخطــط لدراســة ســلوكيات . 1
نشــر الصــورة الذاتيــة الســيلفي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. 

إن املوقف جتاه نشــر الصور الذاتية معيار شــخصي، والســيطرة الســلوكية املحسوســة . 2
والنرجســية هــي املحــددات الهامة لهذا الســلوك. 

ثانًيا: الدراسات التي تناولت العالقة بين النرجسية وتصوير الذات السيلفي: 

1- Halpern, D, James, E, K & Carrli, C)2017(25: The online ideal. 
persona Vs the Jealousy effect : two explanations of why selfies are 
associated with lower quality romantic relationships:

ناقشــت هذه الدراســة مســتويات النرجســية؛ حيث يتميز األشــخاص النرجســيون بتكرار 
الصــور الذاتيــة بشــكل يومــي، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتويات النرجســية، وكذلــك هدفــت 
ــذات الســيلفي وعالقتهــا بالنرجســية،  ــر ال ــى الكشــف عــن ظاهــرة تصوي هــذه الدراســة إل
وأوضحــت الدراســة العالقــة اإليجابيــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بصفــة 

عامــة والنرجســية.

وأسفرت كذلك عن النتائج التالية:

توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن التقــاط الصــور الذاتيــة  selfies والدوافــع الذاتيــة . 1
اإليجابيــة.

توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن نشــر والتقــاط الصــور الذاتيــة الســيلفي وزيــادة . 2
مســتويات النرجســية لــدى معتــادي التصويــر الذاتــي.

2- Mc Cain, J., L. ,Borg, Z, G, Rothenberg,A,H,churillo,K,M,: 
Weiler, P & Campbell ,W, K )2016( )26(Personality and Selfies :  
Narcissism and the  Dark  Triad

أوضحــت هــذه الدراســة العالقــة بــن ســلوكيات ودوافــع نشــر والتقــاط الصــور الذاتيــة 
وأمناط النرجســية الســوية واملرضية يشــمل الثالوث املظلم لســمات الشــخصية )النرجســية 

الســيكوباتية، امليكيافيليــة، تقديــر الــذات(.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

توجد عالقة ارتباطية موجبة بن النرجسية وزيادة نشر الصور الذاتية السيلفي.. 1

كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بن النرجسية وزيادة التقاط الصور أيًضا. . 2

كمــا توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن النرجســية ودوافــع التقــاط وعــرض الــذات . 3
املبالــغ فيــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ال توجد عالقة بن النرجسية املرضية والتقاط الصور الذاتية السيلفي.. 4

ال توجد عالقة بن تقدير الذات والتقاط الصور الذاتية السيلفي.. 5

3- Fox & Roony )2015(27: The dark triad and trait self-objectification. 
as predictors of men،s Use and self-presentation behaviors on Social 
networking sites. Personality and individual differences.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى  اســتطالع أشــكال العــرض البصــري للصور الذاتية الســيلفي، 
والتعــرف علــى اســتجابتهم الســلوكية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وركــزت الدراســة 
علــى العــرض الذاتــي والصــور الســيلفي، واشــتملت الدراســة علــى عينــة مــن )800( رجــل 
ــر  ــرأي عب ــوا اســتطالع ال ــات املتحــدة ممــن أكمل ــن 18-40 مــن الوالي ــراوح أعمارهــم ب تت

اإلنترنــت.

   وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

أكــدت الدراســة أن األفــراد الذيــن يقضــون ســاعات طويلــة يف تصويــر الــذات الســيلفي . 1
تتســم ســلوكياتهم بالنرجسية. 

كمــا أكــدت أن األفــراد وخاصــة الرجــال معتــادي نشــر الصــور الذاتيــة لهــم علــى مواقــع . 2
التواصــل أكثــر ميــاًل يف املســتقبل بــأن تصبــح شــخصيتهم تتســم بالتهــور. 

كمــا أوضــح الباحثــون أن املبالغــة يف نشــر الصــور الذاتيــة بشــكل منتظــم تعتبــر ســلوكيات 
معاديــة للمجتمع.  

4- Weiser )2015(: )28( Me : Narcissism and its facets as predictors  of 
selfie–posting frequency.

أشــارت الدراســة إلــى  الســمات املزاجيــة والدوافــع النفســية ذات الصلــة بنشــر الصــور 
الذاتيــة، وهدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن العالقــة بــن النرجســية وســمات املزاجيــة التــي 
متيــز وجهــات النظــر حــول تكــرار نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي، ومحــاوالت احلصــول علــى 
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االهتمــام واإلعجــاب مــن اآلخريــن عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى  تلــك 
اجلوانــب االســتعراضية)القيادة، الســلطة(، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ 

أهمهــا:

هناك عالقة بن جوانب النرجسية ونشر الصور الذاتية.. 1

أظهرت الدراسة أن جانب السلطة مؤشر قوي لنشر الصور الذاتية.. 2

5- Milivojevic,  Ercego Vac)2014(, selfie  or virtual mirror to new 
Narcissism)29(

   توصلت هذه الدراسة إلى  مجموعة من النتائج؛ من أهمها :

إن تصوير الذات السيلفي يعني النرجسية أي العشق العميق للذات.. 1

ــات . 2 ــة ومــدى ارتباطهــا ببعــض االضطراب ــذات الفردي رصــدت الدراســة انعكاســات ال
النفســية.

ــع التواصــل االجتماعــي هــو يف . 3 ــى مواق ــا عل ــه وعرضه ــر ذات ــر تصوي الشــخص الكثي
حقيقــة األمــر نرجســي هســتيري.

ــم هــذه الظاهــرة . 4 الشــخص كثيــر االلتقــاط للصــور يســعى دائًمــا إلــى الكمــال؛ وقــد دعَّ
انتشــار وتــداول الهواتــف الذكيــة.

6- Sorokowski, )2014( )30(: Selfie posting behavior are associated with 
narcissism among me.

مــت هــذه الدراســة عالقــة النرجســية بنشــر الصــور الذاتيــة لــدى عينــة مــن الرجــال؛  دعَّ
وتوصلــت إلــى النتائــج التاليــة:

الكشــف عــن العالقــة بــن ســلوكيات نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي والنرجســية لــدى . 1
عينــة الدراســة.

حددت الدراسة فئات الصور الذاتية كما يلي:. 2

- .own Selfie   سيلفي للنفس

-    Selfie with a romantic partner  سيلفي مع الشريك

-   group Selfie   سيلفي املجموعة

وأوضحــت أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي وســلوكيات 
النرجســية لــدى اإلنــاث، علــى الرغــم مــن كونهــن أكثــر نشــًرا للصــور الذاتيــة عــن الذكــور.  
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ثالًثا: الدراسات التي تناولتها العالقة بني صورة اجلسم وتصوير الذات السيلفي:

1- Mclean et. al, )2015(: Photoshopping the selfie: self-photo editing 
and photo investment are associated with body dissatisfaction in 
adolescent girls. )31(

ــؤدي . 1 ــى أن التفاعــل مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي قــد ت أشــارت هــذه الدراســة إل
ــاع نظــام غذائــي معــن. إلــى نتائــج ســلبية منهــا عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســم واتب

إن املراهقــات الالتــى ينشــرن صورهــن الذاتيــة بشــكل منتظــم أكثــر اهتماًمــا بالشــكل . 2
والــوزن والرضــا عــن صــورة اجلســم واتبــاع نظــام غذائــي متــوازن.

ــل صورهــن . 3 ــر عرضــة لتعدي ــة أكث ــي يقمــن بنشــر صورهــن الذاتي إن املراهقــات الالت
ومشــاركة هــذه الصــور.

2- Ridgway, Clayton, )2015( )32(: Instagram unfiltered exploring 
association of body image satiation Instagram # selfie posting and 
negative romantic relationship outcomes.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى املســببات والنتائــج املرتبطــة بنشــر الصــور 
الشــخصية علــى اإلنســتجرام وعــدم الرضــا عــن صــورة اجلســم والنتائــج الســلبية للعالقــات 

ــة؛ وتوصلــت الدراســة إلــى  النتائــج التاليــة: العاطفي

إن الرضا عن اجلسم مرتبط بشكل متتاٍل مع زيادة نشر الصور الذاتية.. 1

ــز الرضــا عــن صــورة اجلســم مــن خــالل . 2 ــون بتعزي إن مســتخدمي اإلنســتجرام يقوم
ــات الصــورة.  ــى تطبيق ــة الســيلفي املوجــودة عل ــالت الصــور الذاتي تعدي

تســاعد الدراســة يف وضــع أســاس لالجتاهــات املحتملــة بشــأن الصــورة الذاتيــة . 3
اإلنســتجرام. علــى  املنشــورة 

3- Dutta, et al. )2016(: Attitudes toword selfie taking in school-going 
adolescents: an exploratory study)33(.

أوضحــت هــذه الدراســة العالقــة بــن االجتاهــات نحــو الصــور الذاتيــة ومــدى قبــول 
ــن املراهقــن. ــه م ــدى عين صــورة اجلســم ل

وتوصلت إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها:
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توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن اجتاهــات تكــرار وعــرض وتعديــل الصــور الذاتيــة . 1
ومســتويات الرضــا عــن صــورة اجلســم لــدى عينــة الدراســة.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بن الذكور واإلناث لصالح اإلناث.. 2

إن 54% مــن الذكــور و42.6% مــن اإلنــاث مــن عينــة الدراســة ينشــرون صورهــم الذاتية . 3
بشــكل منتظم.

رابًعا: الدراسات التي تناولت العالقة بين تقدير الذات وتصوير الذات السيلفي:

1- Murphy, )2014(Selfie Esteem.us .Catholic  )34(                

التــى أو ضحــت أن املراهقــات أكثــر اهتماًمــا باملعاييــر اجلماليــة واملقارنــة عــن املراهقــن 
مــن الذكــور؛ وبالتالــي تشــعرن بانخفــاض يف تقديرهــن لذواتهــن، حيــث يتلقــن رســائل 

تقيميــة ســلبية مــن قبــل املتابعــن.

2- Barry et. al, )2015(:Let Me take a Selfie: )35(

التــى أشــارت إلــى أن هنــاك عالقــة بــن نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي علــى اإلنســتجرام 
وتقديــر الــذات والنرجســية، وأوضحــت الدراســة التــي ُطبقــت علــى عينــة )128( طالًبــا 

ــا تتــراوح أعمارهــم بــن 43-18 النتائــج التاليــة: جامعًي

األفــراد ذوو تقديــر الــذات املنخفــض نســبة كبيــرة مــن صورهــم الذاتيــة الســيلفي تبــرز . 1
املظهــر البدنــي.

األفــراد ذوو تقديــر الــذات املنخفــض مييلــون أكثــر لنشــر صــور ذاتيــة selfie  لتعزيــز . 2
تقديراتهــم الذاتيــة ألنفســهم.

3-Shin, et. al )2017()36(:Selfie and Self: The Effect of Selfies on Self-
  Esteem and Social Sensitivity, Personality and Individual Differences

التــي أوضحــت أن ظاهــرة أخــذ الصــور الذاتيــة الســيلفي ومشــاركتها واســعة االنتشــار 
يف احليــاه اليوميــة، كمــا ركــزت الدراســة علــى فحــص تأثيــر الصــور الذاتيــة علــى األفــراد 

الذيــن أخــذوا وشــاركوا صورهــم الذاتيــة الســيلفي، وأســفرت عــن النتائــج التاليــة:

وجــود عالقــة بــن جتربــة الصــورة يف حــد ذاتهــا ومفهــوم الــذات لــدى معتــادي أخــذ . 1
الصــور الذاتيــة.

توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن أخــذ وحفــظ الصــورة الذاتيــة دون نشــر وتدنــي تقديــر . 2
الــذات.
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4- Wang, et. Al, )2017(:Let Me Take a Selfie Exploring The Psychological 
Effect of Posting and Viewing Selfie and Groupie Media  )37(

وقــد أوضحــت هــذه الدراســة ســلوكيات الحقــة لتكــرار مشــاهدة الصــور الذاتية الســيلفى 
وعالقتهــا بتقديــر الــذات والرضــا عــن احليــاة وهدفــت لدرســة اآلثار النفســية لنشــر وعرض 

الصــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــى وأســفرت عن النتائــج التالية:-

وجــود عالقــة إرتباطيــة ســالبة بــن ســلوك تكــرار مشــاهدة الصــور الذاتيــة الســيلفى . 1
وتدنــى تقديــر الــذات.

وجــود عالقــة إرتباطيــة موجبــة بــن تكــرار مشــاهدة وعــرض صــور املجموعــات. 2
لديهــم. الــذات  تقديــر  وزيــادة    groupie

خامًسا: الدراسات التي تناولت استخدامات الفيس بوك وتأثيراته املتنوعة:

جنالء املصيلحي )2015( )38(: “الفيس بوك ورأس املال االجتماعي يف مصر”:. 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تاثيــر الفيــس بــوك علــى العالقــات 
االجتماعيــة يف املجتمــع املصــري والوقــوف علــى اجلوانــب الســلبية واإليجابيــة الســتخدامه؛ 
وأشــارت النتائــج إلــى أن 64.2% مــن إجمالــي العينــة يشــعرون عبــر الفيــس بــوك بأنهــم جــزء 
مــن مجتمــع أكبــر محلًيــا كان أو عاملًيــا تعــدى احلــدود اجلغرافيــة والسياســية واالجتماعيــة 
ــى أن  ــراد الدراســة أشــاروا إل ــة أف ــرد، وأن غالبي ــة للف ــة، وجتــاوز احلــدود الضيق والثقافي
اســتخدامهم للفيــس بــوك ســاعدهم علــى االنخــراط يف العديــد مــن النشــاطات التــي تســهم 
بشــكل أو بآخــر يف تدعيــم العالقــات االجتماعيــة عبــر آليــات للتعــارف، وتعميــق التفاعــالت 
مــن أجــل التحــرر مــن أســر املؤسســات املجتمعيــة وقيودهــا الثقافيــة والسياســية واألمنيــة 

واإلداريــة والدينيــة املألوفــة التــي تتحكــم يف حياتهــم.

عبــد الكــرمي ســعودي )2014()39( “إدمــان الفيــس بــوك وعالقتــه بالتوافــق األســري . 2
للطالــب اجلامعــي”: 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى التوافــق األســري للطالــب اجلامعــي يف جامعــة 
“بشــار” يف اجلزائــر، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود عالقــة ســلبية دالــة إحصائًيــا بــن إدمــان 
اســتخدام الفيــس بــوك والتوافــق األســري، حيــث إن إدمــان اســتخدام الفيــس بوك يؤثر ســلًبا 
علــى التوافــق األســري للطالــب اجلامعــي، كمــا يؤثــر يف االتصــال الشــخصي وجًهــا لوجــه، 
ويف تفاعــل املســتخدمن مــع أســرهم وأصدقائهــم، ممــا يــؤدي إلــى االنســحاب امللحــوظ مــن 
ــي االســتخدام،  ــدى مدمن ــاب ل ــز عوامــل االكتئ ــي تعزي ــا يعن التفاعــل االجتماعــي، وهــذا م
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وتفتــت عالقاتهــم اإلنســانية غيــر الســوية.

ســميرة بالعربــي )2013()40( “دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف زيــادة التفاعــل يف . 3
الوســط اجلامعــي”: 

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى  دور الفيــس بــوك كأحــد شــبكات التواصــل 
االجتماعــي يف زيــادة التفاعــل يف الوســط اجلامعــي؛ وأشــارت النتائــج إلــى أن 50% مــن 
أفــراد عينــة الدراســة يقضــون مــا بــن ســاعة إلــى ثــالث ســاعات يومًيــا علــى موقــع التواصــل 
ــا علــى  االجتماعــي فيــس بــوك، يف حــن أن 44% منهــم يقضــون أكثــر مــن 4 ســاعات يومًي
هــذا املوقــع، وهــو مــا يعنــي أن معظــم املبحوثــن يقضــون وقًتــا كبيــًرا يف اســتخدام الفيــس 
بــوك وهــو أحــد مظاهــر اإلدمــان، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن كثــرة الوقــت املســتخدم 
للفيــس بــوك قــد قلــل مــن تفاعــل أفــراد الدراســة األكادميــي واملتعلــق بدراســتهم، وأدى إلــى 

مشــاكل متعلقــة بحياتهــم اليوميــة. 

ــى . 4 ــة املترتبــة عل ــة واألكادميي ــي )2014()41( “دراســة النتائــج االجتماعي عبدالهــادي عل
اســتخدام  طــالب اجلامعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك”: 

   هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــن اســتخدام الفيــس بــوك وبــن رأس 
املــال االجتماعــي املتضمن)شــعور الطــالب بالرضــا عــن احليــاة، شــعور الطــالب بالثقــة 
االجتماعيــة، شــعور الطــالب باالنتمــاء، األداء األكادميــي، املشــاركة السياســية، املشــاركة 
املدنيــة(؛ وقــد دلَّــت النتائــج علــى وجــود عالقــة ارتبــاط طــردي موجــب بــن اســتخدام الفيس 
بــوك وبــن تنميــة احلفــاظ علــى هيــكل رأس املــال االجتماعــي للطــالب املشــاركن يف عينــة 
الدراســة، إضافــة إلــى  وجــود عالقــة ارتبــاط طــردي موجــب بــن اســتخدام األفــراد للفيــس 
بــوك وبــن كل مــن: الرضــا عــن احليــاة، والثقــة االجتماعيــة، واملشــاركة املدنيــة، واملشــاركة 
السياســية، كمــا أشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود أيــة عالقــة معنويــة ســالبة بــن اســتخدام 

الفيــس بــوك وبــن األداء األكادميــي للطــالب.

5. Ferrel, 2011:.A functional Role of Face book: Psychological and 
Social needs :(42)

أجريــت هــذه ا دراســة يف جامعــة أوكالهومــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وهدفــت 
ــى أن املســتبعدين  ــج عل ــت النتائ ــوك، وقــد دلَّ ــى التحقــق مــن دوافــع اســتخدام الفيــس ب إل
ــا أســرع يف الدخــول إلــى موقــع الفيــس بــوك وأطــول مــدة اســتخدام مــن األفــراد  اجتماعًي
ر الباحــث تلــك النتيجــة بــأن الفيــس بــوك يســاعد يف احلــد  غيــر املســتبعدين اجتماعًيــا، وبــرَّ
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مــن الظلــم االجتماعــي، كمــا أن الفيــس بــوك قــد يســاعد يف حفــظ التــوازن لــدى األفــراد يف 
حياتهــم ويف املوازنــة بــن احلاجــات النفســية والتفاعــالت االجتماعيــة.

6. Alomgir hossaim, )2018( Effects of Uses and Gratification of Social 
media use the Facebook case with Multiple Mediator analysis( 43) : 

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح األمنــاط املتعــددة الســتخدام فيــس بــوك، ومعرفــة 
اإلشباعات التي تتحقق من وراء االستخدامات اجلديدة؛ وكشفت النتائج أن االستخدامات 
واإلشــباعات لهــا تأثيــر مباشــر علــى كيفيــة االســتخدام، باإلضافــة إلــى عــادات املســتخدمن 
ــن  ــة ب ــى العالق ــر عل ــرات وســيطة تؤث ــا كمتغي ــؤدي دورًا مهًم ــي ت وســماتهم الشــخصية الت

االســتخدامات واإلشــباعات املتحققــة.

نــت الدراســة أيًضــا أن اإلشــباعات املختلفــة مثــل اإلشــباع االجتماعــي، اإلشــباع  وبيَّ
باملحتــوى، اإلرضــاءات املتعــددة هــي القــوى املحركــة للتنبــؤ بالنوايــا الســلوكية للمســتخدمن، 
ومتثلــت اآلثــار املباشــرة لالســتخدام يف: الترفيــة - قضــاء وقــت الفــراغ – البحــث عــن 

املعلومــات – تقــدمي الــذات – احلضــور االجتماعــي – والتفاعــل االجتماعــي.

نيرمــن خضــر )2009()44( “اآلثــار النفســية واالجتماعيــة الســتخدام الشــباب املصــري . 7
ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة” دراســة علــى مســتخدمي موقــع الفيــس بــوك: 

علــى  املترتبــة  واالجتماعيــة  النفســية  اآلثــار  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  وهدفــت 
ــوك؛ وشــملت  ــس ب ــة بالفي ــة ممثل ــع الشــبكات االجتماعي اســتخدام الشــباب املصــري ملواق
ــة” بالقاهــرة،  ــة الدراســة الشــباب اجلامعــي بجامعــة “القاهــرة” واجلامعــة “البريطاني عين
وتوصلــت الدراســة إلــى أن تصفــح ألبومــات الصــور اخلاصــة باألصدقــاء يأتــي علــى رأس 
قائمــة األنشــطة التــي ميارســها املبحوثــون علــى موقــع الفيــس بــوك بنســبة 76.5% مــن 
إجمالــي العينــة، كمــا جــاء دافــع التســلية والترفيــه علــى رأس قائمــة دوافــع اســتخدام طــالب 

ــوك. اجلامعــة ملوقــع الفيــس ب

أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:
مت عــرض الدراســات الســابقة طبًقــا ملتغيــرات الدراســة، وســيتم عــرض أوجــه اإلفــادة 

منهــا كذلــك: 

 تناولــت بعــض الدراســات ثقافــة العــرض الذاتــي وظاهــرة تصويــر الــذات، فقــد . 1
ــذات الســيلفي بشــكل واضــح،  ــر ال أوضحــت دراســةsosin)2016( أن ظاهــرة تصوي

.self – mania حيــث اعتبرتهــا نوًعــا جديــًدا مــن اإلدمــان وأطلقــت عليــه
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وأوضحــت دراســة murray2015 أن الصــورة الذاتيــة الســيلفي وســيلة قويــة للتعبيــر . 2
عــن الــذات لــدى املراهقــن، وطريقــة لصنــع لقطــات أكثــر إبداًعــا تعبــر عــن ذات 

الشــخص يف مواقــف مختلفــة.

وقــد اتفقــت الدراســات التــي تناولــت متغيــر النرجســية عــن وجــود عالقــات ارتباطيــة . 3
بــن مســتويات النرجســية ونشــر الصــور الذاتيــة؛ لــذا اهتمــت هــذه الدراســة بفحــص 

العالقــة بــن النرجســية وتصويــر الــذات.

أكــدت الدراســات التــي تناولــت متغيــر صــورة اجلســم أن الرضــا عــن صــورة اجلســم . 4
مرتبــط بالصــور الذاتيــة الســيلفي للمشــاهير والشــخصيات العامــة، وأن تكــرار النشــر 
ــذا تســعى هــذه  ــة؛ ل ــل جــزء هــام يف اجتاهــات املراهقــن نحــو الصــور الذاتي والتعدي

الدراســة إلــى دراســة العالقــة بــن صــورة اجلســم وتصويــر الــذات الســيلفي.

وأكــدت كذلــك الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــن تقديــر الــذات وتصويــر الــذات . 5
الســيلفي، حيــث إنهــا أثبتــت أن مســتوى تقديــر الــذات مؤشــر كبيــر لرغبــة الفــرد يف 
نشــر وتعديــل الصــور الذاتيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، لــذا حتــاول الدراســة 

التحقــق مــن هــذه العالقــة.

تنــاول املحــور اخلامــس مــن الدراســات الســابقة اســتخدامات الفيــس بــوك املتنوعــة . 6
والتأثيــرات الناجتــة عنــه، وتتفــق هــذه الدراســة إلــى  حــد مــا مــع أهــداف الدراســات 
التــى ســبق عرضهــا يف هــذا املحــور؛ إال إنهــا أضافــت قيــاس عالقــة االســتخدام 
بالســمات النفســية وكذلــك اســتخدام تصويــر الــذات الســيلفي علــى موقــع فيــس بــوك 
لــدى عينــة مــن املراهقــن، وهــذه الدراســة هــي األولــى عربًيــا- يف حــدود معرفــة 

ــى هــذا الهــدف.  ــة واطالعهــا- التــي ســعت للتعــرف عل الباحث

ولذلــك أفــادت الدراســات الســابقة يف مجملهــا يف صياغــة فــروض ومتغيــرات الدراســة، 
وكذلــك مقاييــس الدراســة وبنــاء اســتبانة الدراســة ومقارنــة النتائــج. 

اإلطار النظري للدراسة:
أوًل: النظريات النفسية المفسرة لمتغيرات الدراسة: 

 النظرية املفسرة للنرجسية وعالقتها بتصوير الذات:. 1

:)The Theory of Planned Behavior )T.P.B(  )45نظرية السلوك املخطط

ــل أداء  ــة قب ــى قاعــدة الني ــد عل ــن املواقــف والســلوك تؤك ــة ب ــة حــول العالق هــي نظري
ــى كل العوامــل التــي  الســلوك؛ لكــن تتطــرق إلــى احلــاالت التــي ال يســيطر فيهــا الفــرد عل
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ــع  ــي يتناســب م ــى أن حــدوث الســلوك الفعل ــد عل ــي للســلوك، فتؤك ــى األداء الفعل ــر عل تؤث
مقــدار الســيطرة التــي ميارســها الفــرد علــى ســلوكه وقــوة نوايــا هــذا الســلوك، فوفًقــا لهــذه 

النظريــة يسترشــد ســلوك الفــرد مــن خــالل ثالثــة أنــواع مــن االعتبــارات)46(:

املعتقــدات حــول النتائــج املحتملــة للســلوك، وتقييــم أهميــة هــذه النتائــج بالنســبة . 1
للفــرد )املعتقــدات الســلوكية(.

املعتقــدات عــن وجــود العوامــل التــي ميكــن أن تســهل أو تعيــق تأديــة الســلوك والقــوة . 2
املتصــورة لهــذه العوامــل )معتقــدات التحكم(.

ــذه . 3 ــال له ــع لالمتث ــرد والداف ــة مــن الف ــخرين املعياري ــات اآلـ املعتقــدات حــول توقع
التوقعــات )املعتقــدات املعياريــة(. 

الســيلفي  الــذات  لظاهــرة تصويــر  تفســيرها  املخطــط يف  الســلوك  نظريــة  وتبحــث 
ــذا افترضــت أن النرجســية هــي إحــدى أســباب انتشــار  ــى ســوابق ســلوكيات النشــر؛ ل عل
ــار شــخصي تتحكــم  ــة الســيلفي معي هــذه الظاهــرة، وأن املوقــف جتــاه نشــر الصــور الذاتي
ــى مواقــع التواصــل  ــة الفــرد يف نشــر صــورة الســيلفي عل ــه النرجســية كمحــدد هــام لني في

االجتماعــي)47(.

النظرية املفسرة ملتغير صورة اجلسد:. 2
 Perception تســتخدم النظرية املعرفية الســلوكية لتفســير وإدراك صورة اجلســد   
Of Body Image  باالعتمــاد علــى املكونــات املعرفيــة والســلوكية؛ حيــث تبــدأ اإلثــارة 
الداخليــة لصــورة اجلســد بشــكل منطــي يف الصــور الذاتيــة ثــم حتــدث إثــارة بديلــة )ســلوك 
ــةAesthetically وتظهــر معــه حساســية  ــح اجلمالي ــا يظهــر مصطل ــل الصــورة(، وهن تعدي
الفــرد أو مســتوى رضــاه عــن صورتــه النهائيــة، وهــذا مــن خــالل عمليــة االنتبــاه االنتقائــي 
Selective Attention الــذي يعنــي التركيــز علــى جوانــب معينــة يف اجلســم ســعًيا للوصــول 
إلــى الرضــا الكامــل عــن صــورة اجلســد، وهنــا تظهــر ثــالث صــور مختلفــة )الصــورة 
الواقعيــة، الصــورة املثاليــة، الصــورة املشــوهة(، وغالًبــا مــا يحــدث تفــاوت بــن الصــورة 
الواقعيــة والصــورة املثاليــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى أفــكار ســلبية عــن الــذات تؤثــر يف تقديــر 

ــذي قدمــه. ــذات، وهــذا مــا أكــده “”Veale يف النمــوذج ال ال

النظريات املفسرة لتقدير الذات وعالقته بتصوير الذات:. 3
تعــددت واختلفــت النظريــات التــي تفســر تقديــر الــذات؛ وهــذا االختــالف كان مرتبًطــا 

باملــدارس التــي ينتمــي إليهــا أصحابهــا، والنظريــات التــي قامــت بتفســير الــذات كالتالــي:



استخدامات املراهقني للفيس بوك وتصوير الذات )السيلفي( ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر584

:white 1- نظرية وايت

قــد وضعهــا “وايــت” عــام 1963 عندمــا وجــد أن تقديــر الــذات هــو األســاس يف الكفــاءة 
والقــدرة، وبذلــك ميكــن النظــر إليــه علــى أنــه مكــون منائــي يغطــي دورة احليــاة مــن الطفولــة 
ــق والوجــع  ــى حتمــل القل ــرد عل ــاءة الف ــط بقــدرة وكف ــذات يرتب ــر ال ــى الرشــد، وأن تقدي إل
وهــذا مــا يســميه قــوة األنــا )ego strong( إذ أن العالقــة بــن القلــق والقــدرة هــي عالقــة 

تبادليــة)48(.

2- نظرية روزنبرج :

وضــع “روزنبــرج” عــام 1965 هــذه النظريــة مــن خــالل دراســته للفــرد وارتقــاء ســلوك 
ــي تشــمل املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي  ــه يف ضــوء العوامــل املختلفــة الت تقييمــه لذات
والديانــة وظــروف التنشــئة الوالديــة)49(، ويــرى بنــدر)50( أن “روزنبــرج” وضــع ثالثــة مســتويات 

للــذات، هــي: 

الذات احلالية أو املوجودة: وهي كما يرى الفرد ذاته ويتفاعل بها.. 1

الذات املرغوبة: وهي الذات التي يرغب الفرد أن يكون عليها.. 2

ــا . 3 ــا أو يعرفه ــرد أن يوضحه ــي يحــاول الف ــذات الت الــذات املتقدمــة: وهــي صــور ال
ــة. ــل االجتماعي ــى العوام ــرج” الضــوء عل ــن ويســلط “روزنب لآلخري

فال أحد يستطيع أن يصنع تقديًرا لذاته واإلحساس بقيمتها إال من خالل اآلخرين.

ولذلــك يوضــح “روزنبــرج” أن تقديــر الــذات هــو اجتــاه الفــرد نحــو الــذات والــذي يختلــف 
عــن اجتاهاتــه نحــو املوضوعــات األخــرى.

ثانًيا: مدخل الستخدامات واإلشباعات: 
خــالل األربعينــات مــن القــرن العشــرين)51( أدى إدراك عواقــب الفــروق الفرديــة والتبايــن 
االجتماعــي علــى الســلوك املرتبــط بوســائل اإلعــالم إلــى  بدايــة منظــور جديــد للعالقــة بــن 
اجلماهيــر وهــذه الوســائل؛ وكان ذلــك حتــواًل مــن رؤيــة اجلماهيــر علــى أنهــا عنصــر ســلبي 
غيــر فعــال، إلــى رؤيتهــا علــى أنهــا فعالــة يف انتقــاء أفرادهــا لرســائل ومضمــون مفضــل مــن 

وســائل اإلعــالم.

ويذهــب إدلســتاين “Edelstein”  وزمــالؤه إلــى أن تأســيس منــوذج “االســتخدامات 
واإلشــباعات” جــاء كــرد فعــل ملفهــوم “قــوة وســائل اإلعــالم الطاغيــة” ويضفــي هــذا النمــوذج 
صفــة اإليجابيــة علــى جمهــور وســائل اإلعــالم، فمــن خــالل هــذا املنظــور ال تعــد اجلماهيــر 
مجــرد مســتقبلن ســلبين لرســائل االتصــال، وإمنــا يختــار األفــراد بوعــي وســائل اإلعــالم 
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التــي يرغبــون يف التعــرض إليهــا، ونــوع املضمــون الــذي يلبــي حاجاتهم النفســية واالجتماعية 
مــن خــالل قنــوات املعلومــات والترفيــه املتاحــة.

فروض النظرية:  
وصلــت بحــوث االســتخدام واإلشــباع إلــى  حالــة مــن النضــج بعــد مراحــل مــن التطــور، 
فقــد تبلــورت العديــد مــن االفتراضــات األساســية لهــذه النظريــة يف دراســة االتصــال 
اجلماهيــري، وممــا ال شــك فيــه أن مــا قدمــه “كاتــز” وزمــالؤه عــام 1974م، قد أســهم بشــكل 
م كل مــن “الياهــو  أساســي يف نضــج هــذه النظريــة، وبلــورة افتراضاتهــا األساســية، فقــد قــدَّ
كاتــز e.katz” و”بلومــر blumer”وجورفيتــش gurvitch” وصًفــا ملدخــل االســتخدامات 

واإلشــباعات كمــا يلــى: 

يقوم الفرد باختيار الوسيلة اإلعالمية التي يتوقع أن تشبع حاجاته.. 1

ميكــن االســتدالل علــى املعاييــر الثقافيــة الســائدة يف مجتمــع مــا مــن خــالل التعــرف . 2
علــى اســتخدامات اجلمهــور لوســائل االتصــال، وليــس مــن خــالل محتــوى الرســائل 

فقط.

اجلمهور نشيط وله أهداف محددة من استخدامه لوسائل اإلعالم.. 3

اجلمهــور علــى وعــي تــام بنفســيته، وهــو قــادر علــى حتديــد اهتماماتــه ودوافعــه مــن . 4
اســتخدام وســائل اإلعــالم إلشــباع احتياجــات معينة)52(.

فالعالقــة بــن االســتخدام واإلشــباع يــرى فيهــا “كاتــز” أن لــدى كل فــرد عــدًدا مــن 
العوامــل االجتماعيــة والنفســية التــي تولــد حاجــات معينــة للفــرد، مــن خــالل خبــرة الفــرد 
يبــدأ يف رســم توقعاتــه عــن تلبيــة وســائل اإلعــالم لهــذه احلاجــات مقارنــة مبصــادر أخــرى 
ــن وســائل اإلعــالم  ــار ب ــرار باالختي ــك اتخــاذ ق ــى ذل ــب عل إلشــباع هــذه احلاجــات؛ فيترت
واملصــادر األخــرى، نتيجــة للتعــرض يتــم إشــباع بعــض احلاجــات بجانــب نتائــج أخــرى كامنــة؛ 
وهــو يــؤدي مــرة أخــرى إلــى نشــوء حاجــات أو توقعــات جديــدة تبــدأ مــن التفاعــل مــع 
العناصــر االجتماعيــة والنفســية، وهكــذا تتــم دورة العالقــة بــن نشــوء احلاجــة وقــرار الفــرد 

بالتعــرض إلــى وســائل اإلعــالم أمــاًل يف إشــباعها.

نقد النظرية:
تطــورت األبحــاث اخلاصــة باالســتخدامات واإلشــباعات خــالل الســبعينات ومــا بعدهــا، 
وبعــد أن قدمــت النظريــة اســتراتيجية جديــدة لدراســة وتفســير اســتخدامات اجلمهــور 
وإشــباعاته؛ ازداد إدراك الباحثــن بعــد ذلــك بأهميــة االســتخدام النشــط جلمهــور املتلقــن، 
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باعتبــاره عامــاًل وســيًطا يف إحــداث األثــر، ســواء كان كبيــًرا أو محــدوًدا، وعلــى الرغــم مــن 
تطــور أســاليب البحــث واالســتقصاءات املنهجيــة واملوضوعيــة يف هــذا املجــال، إال أن صــورًا 

مــن النقــد وجهــت لهــذه النظريــة وتطبيقاتهــا؛ ومــن أمثلتهــا مــا يلــى:

يشــعر بعــض النقــاد أن منــوذج االســتخدامات واإلشــباعات أقــل مــن أن يكــون نظريــة 	 
مســتقلة بذاتهــا، ومــا هــو إال صياغــة معــادة محــدودة جلوانــب معينــة مــن نظريــات 
التأثيــر االنتقائــي، ويشــيرون إلــى حقيقــة أن االفتــراض الرئيــس هنــا هــو أن احتياجــات 
األفــراد واملكافــآت التــي يحصلــون عليهــا مــن معلومــات، وهــذه أساًســا روايــة مبســطة 

لنظريــة الفــروق الفرديــة.

عــدم التحديــد الواضــح ملفهــوم “النشــاطactivity “ الــذي يتصــف بــه جمهــور املتلقــن 	 
يف عالقتــه باالســتخدام واإلشــباع.

لعــل أقــوى االنتقــادات املوجهــة لنظريــة االســتخدامات واإلشــباعات تكمــن يف الطابــع 	 
الوظيفــي لهــذا املدخــل، وهــو مــا يعنــي بتكريــس الوضــع القائــم، ومــن ســلبيات ذلــك أن 
صنــاع القــرار ميكنهــم التــذرع بــأن التنظيــم احلالــي لوســائل اإلعــالم تنظيــم وظيفــي 
بالنســبة ألفــراد اجلمهــور يحقــق لهــم مــا يريدونــه، ومــن ثــم ال ضــرورة ألي تغييــر يف 
عــون أن  هــذا التنظيــم، كمــا تخــدم هــذا النظريــة منتجــي املضمــون الهابــط الذيــن يدَّ
هــذا املضمــون مــا هــو إال االحتياجــات الفعليــة ألعضــاء اجلمهــور، ومــن ثــم فــال حاجــة 

لتغييــر هــذا املضمــون.

ترتكــز النظريــة علــى أســس وظيفيــة، تهتــم مبــا حتققــه وســائل اإلعــالم مــن وظائــف، 	 
وذلــك مــن منظــور فــرد يســتخدم الرســائل اإلعالميــة؛ يف حــن أن الرســائل اإلعالميــة 
قــد حتقــق وظائــف لبعــض األفــراد، وحتقــق اختــالاًل وظيفًيــا للبعــض اآلخــر؛ ولــذا فــكل 

االنتقــادات اخلاصــة بالوظيفيــة تنطبــق علــى النظريــة.

ال تصلــح نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات للتعميــم، ألن االســتخدامات واإلشــباعات 	 
مــن وســائل اإلعــالم تختلــف باختــالف الثقافــات والعوامــل الدميوغرافيــة.

مدى ارتباط الدراسة بمدخل الستخدامات واإلشباعات:
   أن نظرية االستخدامات واإلشباعات حتقق ثالثة أهداف رئيسة؛ وهي:

ــة،  - ــة واحلديث ــراد وســائل اإلعــالم التقليدي ــف يســتخدم األف ــى اكتشــاف كي الســعي إل
ــار ويســتخدم الوســائل  ــذي يســتطيع أن يخت ــور النشــط ال ــى  اجلمه ــك بالنظــر إل وذل
التــي تشــبع حاجاتــه وتوقعاتــه، ويطبــق هــذا الهــدف علــى الدراســة يف معرفــة كيفيــة 
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ــك  ــات خاصــة، وكذل ــة Facebook ومــدى اشــتراكهم يف جروب ــراد العين اســتخدام أف
Facebook ــى ــذات الســيلفي عل ــر ال ــدى اســتخدامهم لظاهــرة تصوي م

شــرح دوافــع التعــرض لوســيلة معينــة مــن وســائل اإلعــالم والتفاعــل الــذي يحــدث  -
نتيجــة هــذا التعــرض؛ ويطبــق هــذا الهــدف علــى الدراســة يف معرفــة الدوافــع النفعيــة 

.Facebook & Selfie والطقوســية التــي تدفــع أفــراد العينــة الســتخدامهم

ــري؛  - ــة االتصــال اجلماهي ــم عملي ــدف فه ــج اســتخدام وســائل االتصــال به ــد نتائ تأكي
ويطبــق هــذا الهــدف علــى الدراســة يف معرفــة اســتخدامات أفــراد العينــة للفيــس بــوك 
واإلشــباعات املتحققــة منــه، مــع حتليــل إحــدى هــذه االســتخدامات وهــو تصويــر الــذات 
الســيلفي يف ضــوء املتغيــرات النفســية الشــخصية والتــي متثلــت يف النرجســية وصــورة 

اجلســد وتقديــر الــذات 

اإلجراءات المنهجية:
منهــج الدراســة: تعتمــد الدراســة الراهنــة علــى منهــج املســح :حيــث ينــدرج حتــت البحــوث 

التــي تســعى لرصــد آراء املراهقــن فيمــا يتعلــق مبوضــوع الدراســة.

األولــى-  بالفرقــة  املقيديــن  الطــالب  يف  الدراســة  مجتمــع  يتحــدد  الدراســة:  مجتمــع 
تخصــص اإلعــالم بأكادمييــة الشــروق، خــالل العــام اجلامعــي 2020/2019، وفيمــا يلــي 

االختيــار: مبــررات 

ينتمــي الطــالب املقيــدون بالفرقــة األولــى إلــى مرحلــة املراهقــة املتأخــرة كمــا . 1
حددهــا حامــد زهــران 2005)53(، مرحلــة املراهقــة املتأخــرة مــن 20:18عاًمــا، وقــد 
ذكــرت العديــد مــن الدراســات انتشــار هــذه الظاهــرة يف الفئــة العمريــة وموضــوع 

الدراســة.

أوضحــت دراســة Takkac tulgar 2017, )54( أن تصويــر الــذات الســيلفي شــكل . 2
تقييمــي للــذات علــى مســتوى املرحلــة اجلامعيــة؛ لــذا ركــزت الدراســة احلاليــة علــى 

هــذه املرحلــة.

عينة الدراسة:
الباحــث يف  يعتمــد  التــي  العينــات العمديــة الحتماليــة  إلــى  الدراســة  تنتمــي عينــة 
ــا األنســب لدراســته،  ــرى أنه ــي ي ــة الت ــد العين ــى حتدي ــه عل ــه ومقدرت ــى خبرت اختيارهــا عل
ــار املتعمــد ملجموعــة  ــى االختي ــي تعتمــد عل ــوع العينــة العمديــة احلصصيــة الت وهــي مــن ن
مــن األفــراد تنطبــق عليهــم شــروط مجتمــع البحــث )املراهقــن(، الذيــن أثبتــت العديــد مــن 



استخدامات املراهقني للفيس بوك وتصوير الذات )السيلفي( ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر588

الدراســات كثــرة إقبالهــم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ولذلــك مت اختيــار العينــة مــن 
ــى إلعــالم الشــروق  ــة األول ــغ عددهــم )450( مفــردة مــن طــالب الفرق هــؤالء الطــالب وبل

)شــعبة عامــة(.

جدول )1( توزيع عينة الدراسة طبًقا للنوع 

%كالمتغيرات

النوع

10924.2 ذكر

34175.8أنثى

450001اإلجمالي
أدوات الدراســة: قامــت الباحثــة بعــد اطالعهــا علــى طــرق وأدوات القيــاس بالدراســات 

الســابقة وعلــى األطــر النظريــة املرتبطــة مبتغيــرات الدراســة احلاليــة بإعــداد: 

استمارة استبانة لقياس استخدامات الطالب لـــFacebook    واإلشباعات املتحققة . 1
ــذات الســيلفي  كإحــدى هــذه االســتخدامات يف  ــر ال ــل ظاهــرة تصوي ــع حتلي ــه، م من
ضــوء بعــض املتغيــرات الشــخصية، مــن خــالل بعــض املقاييــس املوجــودة يف نفــس 

االســتبانة، كمــا يلــي: 

مقياس الدوافع النفعية والطقوسية            من الدراسات السابقة . 1

مقياس تصوير الذات selfie            إعداد نورة أحمد 2018 . 2

مقياس النرجسية  Narcissism        إعداد نورة أحمد 2018. 3

مقياس صورة اجلسم   body image  إعداد زينب شقير 2002. 4

مقياس تقدير الذات  Self Esteem    إعداد محمد إبراهيم عيد 2002. 5

أوًل: مقياس الدوافع  النفسية، وتنقسم إلى دوافع نفعية ودوافع طقوسية:

دوافــع نفعيــة: وهــي تســتهدف التعــرف علــى الــذات واكتســاب املعلومــات واخلبــرات وجميــع 
أشــكال التعليــم بوجــه عــام، وتعكســها نشــرات األخبــار والبرامــج التعليميــة والثقافيــة.

ــة الوقــت واالســترخاء واأللفــة مــع الوســيلة،  ــي تســتهدف متضي دوافــع طقوســية: وهــي الت
والهــروب مــن املشــكالت.

ثانًيــا: مقيــاس تصويــر الــذات الســيلفي )نــورا أحمــد 2018(: ويهدف إلى قياس اســتخدامات 
تصويــر الــذات الســيلفي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى عينــة الدراســة، 

واشــتمل املقيــاس علــى:
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1 ..Selfie Motivations  دوافع تصوير الذات السيلفي

ســلوكيات تصويــر الــذات الســيلفي Selfie Behaviors ، وتنقســم هــذه الســلوكيات . 2
إلــى ســلوكيات تكراريــة يف تصويــر الــذات الســيلفي- وســلوكيات تكــرار تعديــل الصــور-

ــت  ــر شــبكات اإلنترن ــع التواصــل وعب ــى مواق ــي عل ــرض الذات ممارســات النشــر والع
Sharing Selfie Image

ويتكــون املقيــاس مــن 28 عبــارة تقيــس مــدى اســتخدامات تصويــر الــذات الســيلفي مــن 
ــر  ــم 1-14، وتصوي ــن رق ــارة م ــي 14 عب ــذات احلقيق ــر ال ــن تصوي ــن، ويتضم ــل املراهق قب

الــذات االفتراضــي 14 عبــارة مــن العبــارة رقــم 28-15.

وقــد قــدرت االســتجابات مــن خــالل مقيــاس “ليكــرت” الثالثــي واسترشــدت معــدة 
ــل  ــذات الســيلفي مث ــر ال ــاس تصوي ــي اهتمــت بقي ــه ببعــض الدراســات الت ــاس يف بنائ املقي
 Mclean,Sian.A,et Etgar & Amichai Hamburger2017))55، واســتبانة  اســتبانة 

 57(2015,Alblooshi( ومقيــاس    2015)56(al

ثالًثا: مقياس النرجسية )نورا أحمد 2018(:

ويهــدف إلــى الكشــف عــن مســتوى النرجســية كســمة مــن ســمات الشــخصية وأحــد 
اإلشــباعات التــي حتققهــا ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي، والتــي تبــرز يف مرحلــة املراهقــة 
وتظهر يف شــكل )االســتعراضية -الغرور-الســلطة- التفوق- االســتغاللية (، وتألف املقياس 
مــن)35( عبــارة تقيــس مســتوى النرجســية، وقــد قــدرت االســتجابة علــى هــذه املفــردات مــن 
ة  ــدَّ ــق(، واسترشــدت ُمع ــر مواف ــد- غي ــق- محاي ــن )مواف ــدًءا م ــاس “ليكــرت” ب خــالل مقي
املقيــاس بعــدد كبيــر مــن الدراســات األجنبيــة والعربيــة لتحديــد أبعــاد هــذا املقيــاس، ومنهــا:

1 ..1988 Raskin&Terry)58( مقياس

2 .2009 Pincus &Amsell)59( مقياس

مقياس محمد أحمد سعفان 2008 )60(.. 3

رابًعا: مقياس صورة اجلسم )إعداد زينب شقير،2002(:

ويهــدف إلــى دراســة تطــور وارتقــاء صــورة اجلســد كأحــد اإلشــباعات التــي حتققهــا ظاهرة 
التصويــر الســيلفي لــدى اإلنــاث بشــكل كبيــر يف مرحلــة املراهقــة مبــا يف ذلــك )طــول اجلســم- 

القامــة- الــوزن....(، ومت عمــل املقيــاس بصــورة ثالثيــة )موافــق- محايــد- غيــر موافق(.
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خامًسا: مقياس تقدير الذات )إعداد محمد إبراهيم عيد 2002(:

ويعتبــر مقيــاس تقديــر الــذات أحــد املقاييــس الفرعيــة الهامــة التــي تعكــس املكــون 
النفســي للفــرد، والــذي يتضمــن العديــد مــن العوامــل، مثــل:

)قــوة األنــا- االتــزان االنفعالي-تقــدر الــذات- املعنــى مــن احليــاة- التوكيديــة- اإلبــداع(، 
ومت قياســه أيًضــا بطريقــة ثالثيــة.

إجراءات الصدق والثبات:
أوًل: بالنسبة للمقاييس المستخدمة: 

صدق املقاييس: أ. 

مت االعتمــاد علــى مقاييــس نفســية محكمــة- نظــًرا لطبيعــة الدراســة مــن حيــث كونهــا 
دراســة بينيــة تربــط بــن اإلعــالم اجلديــد متمثــاًل يف اســتخدامات املراهقــن مــن طــالب 
اجلامعــة لـــــFacebook ، مــع حتليــل أحــد هــذه االســتخدامات وهــو التصويــر الذاتــي 
يف ضــوء املتغيــرات النفســية والســمات الشــخصية )النرجســية وصــورة اجلســد وتقديــر 
الــذات(، والتــي مت قياســها مبقاييــس طبقــت علــى دراســات يف الصحــة النفســية كليــة 
التربيــة جامعــة عــن شــمس، وقــام كل باحــث بتحكيــم املقيــاس الــذي وضعــه مــن مجموعــة 
مــن اخلبــراء إلبــداء رأيهــم ومقترحاتهــم فيمــا يتعلــق بوضــوح ومالئمــة املفــردات املســتخدمة، 
وإضافــة أيــة مفــردات أخــرى يــرون ضرورتهــا وحــذف أيــة مفــردات غيــر مالئمــة، وقامــوا 

ــارات.  ــي بــن العب ــي للمقاييــس، وكذلــك االتســاق الداخل أيًضــا بقيــاس الصــدق العامل

وانقسم قياس الثبات إلى شقن: 

أوًل: ثبات الستمارة يف مجملها: والذي بلغ بقياس معامل ألفا كرونباخ إلى %79.

يه كما يلي:  ثانًيا: ثبات املقاييس، والذي مت قياسه من قبل ُمعدِّ

ثبات مقياس تصوير الذات السيلفي الذى بلغ باستخدام معامل ألفا كرونباخ%87.

ثبات مقياس النرجسية الذي بلغ باستخدام معامل ألفا كرونباخ %85.

ثبات صورة اجلسد الذي بلغ باستخدام معامل ألفا كرونباخ %85.

ثبات مقياس تقدير الذات الذي بلغ باستخدام معامل ألفا كرونباخ %72.

ثانًيا: صدق االستمارة:

مت عرض االستمارة على مجموعة من املحكمن إلبداء الرأي والتعديل)61(.
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تساؤلت الدراسة:
ما مدى وجود حساب على  Facebook لدى أفراد العينة؟.. 1

كيفية تسمية احلساب )اسم حقيقي، اسم مستعار(؟.. 2

أسباب استخدام االسم املستعار؟.. 3

ما حجم االشتراك يف جروبات الــ Facebook) منظومة االتصال الرقمي(؟.. 4

ما طبيعة استخدامات عينة الدراسة للــ Facebook؟. 5

ما دوافع هذه االستخدامات؟. 6

مدى استخدام عينة الدراسة لتصوير الذات السيلفي؟. 7

مــا معــدل قبــول أو رفــض أفــراد العينــة لعبــارات مقيــاس تصويــر الــذات الســيلفي . 8
بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي؟

مــا معــدل قبــول أو رفــض أفــراد العينــة لعبــارات مقيــاس النرجســية بأبعادهــا . 9
التفــوق، الســلطة، االســتغاللية(؟ الغــرور،  اخلمســة )االســتعراضية، 

ما معدل رضا أفراد العينة عن صورة اجلسد؟. 10

ما مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة؟  . 11

فروض الدراسة: 
الفــرض األول: توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن تصويــر الــذات الســيلفي 
بنوعيــه )احلقيقــي واالفتراضــي(؛ والنرجســية بأبعادهــا اخلمســة )االســتعراضيةـ الغــرورـ 

الســلطةـ التفــوق ـ االســتغاللية(.

ــه  ــذات الســيلفي بنوعي ــر ال ــن تصوي ــة ب ــة احصائي ــة ذو دالل ــاك عالق ــي: هن الفــرض الثان
)احلقيقــي واالفتراضــي(؛ وصــورة اجلســد.

ــه  ــذات الســيلفي بنوعي ــر ال ــن تصوي ــة ب ــة احصائي ــاك عالقــة ذو دالل ــث: هن الفــرض الثال
)احلقيقــي واالفتراضــي(؛ وتقديــر الــذات )املرتفــع واملنخفــض(.

 الفــرض الرابــع : هنــاك عالقــة ذو داللــة احصائيــة بــن الســمات الشــخصية )النرجســية 
وصــورة اجلســد( ومســتوى تقديــر الــذات طبًقــا ملعــدل تصويــر الــذات الســيلفي بنوعيــه 

)احلقيقــي واالفتراضــي(.

الفــرض اخلامــس: هنــاك عالقــة ذو داللــة إحصائيــة بــن دوافــع اســتخدام الفيــس بــوك؛ 
ــذات الســيلفي بنوعيه)احلقيقــي واالفتراضــي(. ــر ال ومعــدل تصوي
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الفــرض الســادس: هنــاك فــروق يف الســمات الشــخصية للعينــة )النرجســية وصــورة اجلســد 
وتقديــر الــذات( وكذلــك معــدل تصويــر الــذات الســيلفي علــىFacebook  طبًقــا للنــوع.

جدول )1( متغيرات الدراسة

متغيرات تابعةمتغيرات وسيطةمتغيرات مستقلة

تصوير الذات السيلفيالنرجسية 

مستوى تقدير الذات صورة الجسد
النوع )ذكور-إناث(

Facebookدوافع استخدام ال

المعالجة اإلحصائية للبيانات:
ــى احلاســب  ــات الدراســة، مت إدخالهــا -بعــد ترميزهــا- إل بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيان
ــج  ــة باســتخدام برنام ــج اإلحصائي ــا واســتخراج النتائ ــا وحتليله ــم جــرت معاجلته ــي، ث اآلل
 Statistical :اختصــارًا لـ SPSS احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة« واملعروف باســم«
واالختبــارات  املعامــالت  إلــى  باللجــوء  وذلــك   ،Package for the Social Sciences

ــة: ــة التالي واملعاجلــات اإلحصائي

التكرارات البسيطة والنسب املئوية.. 1

املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري.. 2

الوزن املئوي الذي يحسب من املعادلة :. 3

الوزن املئوي = )املتوسط احلسابي x 100( ÷ الدرجة العظمى للعبارة.

الــوزن املئــوي، الــذي يحســب بالنقــاط الترجيحيــة اســتناًدا إلــى األوزان النســبية لقيــم . 4
املتغيــر مثــل: موافــق )1(، محايــد )2(، معــارض )3( عبــر القســمة احلســابية علــى القيــم 

املحددة.

شــدة . 5 لدراســة   )Pearson Correlation Coefficient( بيرســون  ارتبــاط  معامــل 
 Interval( واجتــاه العالقــة االرتباطيــة بــن متغيريــن مــن مســتوى املســافة أو النســبة
Or Ratio(، وقــد اعتبــرت العالقــة ضعيفــة إذا كانــت قيمــة املعامــل أقــل مــن 0.30 ، 

ومتوســطة مــا بــن 0.30-0.70 ، وقويــة إذا زادت عــن 0.70 .

اختبار »ت« لقياس الفروق بن املتوسطات.. 6
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النتائج العامة للدراسة:
أوًل: النتائج البسيطة:

Face book جدول رقم )2( مدى وجود حسابات على

%كالتكرار والنسبة 

43596.7نعم 

153.3ال

450100اإلجمالي

تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى أن 96.7% مــن إجمالــي العينــة البالــغ عددهــا )450( 
مفــردة لديهــا حســابات علــى الفيــس بــوك كأحــد تطبيقــات مواقــع التواصــل االجتماعي. 

وهناك مجموعة من العوامل وراء إقبال املراهقن على شبكات التواصل االجتماعي:

أنها وسيلة مريحة للغاية متكن الشباب املراهق أن يستعملها يف كل األماكن.. 1

الهــروب)62(: حيــث توفــر الهــروب مــن الواقــع احلقيقــي إلــى العالــم االفتراضــي؛ . 2
فاإلنســان االنطوائــي يجــد لنفســه أصدقــاء يف هــذا العالــم االفتراضــي، حيــث يتجنــب 

ــم احلقيقــي.  ــاء يف العال ــاء واألصدق ــع اآلب ــة م هــذا الشــخص املواجه

إخفــاء الهويــة )63( أو )الالاســمية(: هــي أن مســتخدم تلــك اخلدمــات بإمكانــه أن يخبــئ . 3
كل معلوماتــه الشــخصية؛ وهــذا يجعلــه يعبــر عــن أشــياء لــم يكــن مــن املمكــن أن يقولهــا 

عادة.

امللــل والفــراغ والوحــدة: فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن عــدًدا كبيــًرا مــن . 4
املســتخدمن لهــذه الشــبكات يرتــاد مواقعهــا لهــدف الترفيــه عــن النفــس ومتضيــة 

وقــت الفــراغ. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مجموعــة مــن الدراســات العربيــة التــي طبقــت علــى الشــباب 
العربــي: 

ــة . 1 ــى أن 92.9% مــن أفــراد العين ــت إل ــي توصل ــاور الراجحــي، 2016)64( الت دراســة من
يســتخدمون الفيــس بــوك بشــكل يومــي يف دولــة الكويــت. 

دراســة منصــور، 2012)65( التــي كشــفت وأكــدت احتــالل Facebook املرتبــة األولــى يف . 2
اســتخدام شــبكات التواصل بنســبة 72.4% يف دولة األردن. 
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دراســة عبــد الصــادق، 2014)66( والتــي كشــفت أن عينــة الشــباب اجلامعــي البحرينــي . 3
. Facebook يفضــل اليوتيــوب يف املرتبــة األولــى يليهــا

دراســة جــرار، 2011)67( والتــي أكــدت أن 75% مــن الشــباب اجلامعــي األردنــي عينــة . 4
ــا مبعــدل مرتفــع. الدراســة يســتخدمون موقــع Facebook يومًي

ــي أكــدت ارتفــاع نســبة طــالب جامعــة القاهــرة . 5 دراســة نيرمــن خضــر، 2009)68( الت
ــن %9. ــر م ــى أكث ــن يســتخدمون Facebook إل ــة الذي ــة البريطاني واجلامع

دراســة آالء رشــيد، 2013)69( والتــي أكــدت ارتفــاع نســبة اشــتراك طــالب اجلامعــات . 6
األردنيــة يف Facebook إلــى %99.6، وأن أكثــر األوقــات تفضيــاًل الرتيــاد هــذا املوقــع 

مــن 9 - 12 مســاًء.

دراســة ســامح الشــريف، 2016)70( والتــي أكــدت أن النســبة األكبــر مــن املبحوثــن مــن . 7
Face-  الشــباب املصــري يتفاعلــون يومًيــا مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي وبخاصــة

book وذلــك بنســبة 92.8% بشــكل يعكــس أن ارتيــاد الفيــس بــوك أصبــح عــادة 
اتصاليــة يوميــة لــدى قطاعــات كبيــرة مــن الشــباب املصــري والعربــي.

ــة . 8 ــي عين ــي أســفرت عــن أن 86.5% مــن إجمال ــاس، 2018)71( والت ــدة عب دراســة فري
ــر.  ــة اجلزائ ــا يف دول ــة يومًي ــة دائم ــع Facebook بصف الدراســة يســتخدمون مواق

 Facebook دراســة حنــون نزهــة، 2017)72( والتــي أكــدت ارتفــاع نســبة اســتخدام موقــع
عــن باقــي مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى الشــباب اجلامعــي اجلزائــري. 

جدول رقم )3(

هل حسابك باسمك أم باسم مستعار

%كالتكرار والنسبة
42196.8نعم باسمي

143.2ال باسم مستعار 
435100االجمالي

وقــد أشــار 96.8 % مــن إجمالــي مســتخدمي الفيــس بــوك مــن عينــة الدراســة إلــى أنهــم 
يتعاملــون مــع صفحاتهــم باالســم احلقيقــى.

رأســها  وعلــى  االجتماعــي  التواصــل  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  إنتشــار  أدى  لقــد 
أشــكال  وتوحيــد  رواده  بــن  والتفاعــل  التواصــل  بروتوكــوالت  توحيــد  إلــى  الفيســبوك 
ــو  ــى ل ــى الشــبكة حت ــح للمســتخدم حســاب عل ــا، فبمجــرد أن يصب التعامــل مــع التكنولوجي
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كان احلســاب باســم مســتعار ووهمــي تنشــأ لــه هويــة رقميــة ومنصــة إلكترونيــة؛ حيــث 
اســتطاع الـــ Facebook أن يجمعهــم يف بوتقــة واحــدة للتفاعــل والتواصــل املباشــر وإدراك 
الــدور مــن خــالل االشــتراك يف لغــة االختصــارات، واالشــتراك يف نفــس فــرص االســتخدام 
والتواصــل، والــذي يشــكل لهــم هويتهــم االفتراضيــة)73(، فيهــدف يف العمــق إلــى بنــاء مــا 
ــًرا خاصــة مــع الشــباب  يســميه “Habermas” الفضــاء العمومــي الــذي عــرف حــراًكا كبي

واملراهقــن ومنهــم عينــة الدراســة. 

ــذي أســفرت  ــاور الراجحــي )2016( وال ــه من ــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إلي وتختل
نتائــج دراســته عــن أن ثلثــي العينــة مــن طــالب وطالبــات جامعــة الكويــت يســتخدمون 
Facebook بأســماء مســتعارة؛ وذلــك يعكــس رغبتهــم يف الشــعور باألمــان واحلريــة يف 
التعبيــر عــن آرائهــم والتعامــل مــع اآلخريــن، يف ظــل عــدم اإلعــالن عــن هوياتهــم أو أســمائهم 

احلقيقيــة، وقــد متثلــت هــذه اآلراء يف التعليقــات علــى املنشــورات. 

واتفقــت مــع دراســة آالء رشــيد )2013( التــي توصلــت إلــى أن نســبة بســيطة مــن العينــة 
تلجــأ لالســم املســتعار وأن أكثــر التفاعــالت التــي يقــوم بهــا أفــراد العينــة للمنشــور Post هــي 
ــر الوســائط تفاعــاًل هــي “النــص”  اإلعجــاب Like وأقلهــا هــي املشــاركة Share، وأن أكث

Text يليهــا الصــورة ثــم الصــوت ثــم الرســوم املتحركــة ثــم الفيديــو. 
جدول رقم )4(

أسباب استخدام السم غير احلقيقي على الفيس بوك

%كالتكرار والنسبة
428.6لحماية خصوصيتي 

428.6إلعطاء نفسي مزيًدا من الحرية للكتابة أو وضع ملفات فيديو 
428.6ليصبح اسم شهرة 

214.3اسم معروف لدى الجميع 
14جملة من أجابوا 

ــا بالنســبة ألفــراد العينــة الذيــن يتعاملــون مــع صفحاتهــم باســم مســتعار والذيــن بلغــت  أمَّ
نســبتهم 3.2% مــن إجمالــي مســتخدمي الفيــس بــوك، حيــث بلــغ عددهــم )14( مفــردة مــن 
إجمالــي )435(، فقــد أكــدو أن حمايــة اخلصوصيــة وحريــة التعامــل مــع صفحتهــم ومنحهــم 
اســم شــهرة هــي األســباب الرئيســة وراء اســتخدام اســم مســتعار، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة 
مــع منــاور الراجحــي الــذي أكــد أن أفــراد عينتــه يفضلــون االســم املســتعار بنســبة %66 
ألســباب ترجــع إلــى رغبتهــم يف الشــعور باألمــان واحلريــة يف التعبيــر عــن آرائهــم والتعامــل 
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مــع اآلخريــن يف ظــل عــدم اإلعــالم عــن هوياتهــم أثنــاء التعليقــات علــى املنشــورات. 

جدول رقم )5( حجم الستخدام بالساعة يومًيا

%كالتكرار والنسبة 

10023من ساعة إلى ساعتين

9120.9من ساعتين إلى 3 ساعات

24456.1أكثر من 3 ساعات

435100اإلجمالي

وبلــغ حجــم االســتخدام اليومــي املكثــف )أكثــر مــن 3 ســاعات( نســبة كبيــرة مــن عينــة 
الدراســة؛ حيــث وصــل إلــى 56.1% بإجمالــي عــدد )244( مفــردة مــن )435( )إجمالــي 
مســتخدمي الفيــس بــوك(، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع عــدد كبيــر مــن الدراســات العربيــة 
التــي بحثــت أمنــاط اســتخدام الشــباب اجلامعــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة 

:”Facebook“
دراســة الراجحــي )2016( عــن الشــباب الكويتــي، دراســة منصــور )2012( عــن الشــباب 
األردنــي، دراســة عبــد الصــادق )2014(، مــن الشــباب البحرينــي، دراســة جــرار )2012( 
عــن الشــباب األدرنــي أيًضــا وكذلــك دراســة آالء رشــيد )2013( عــن الشــباب األردنــي، 
دراســة ســامح الشــريف عــن الشــباب املصــري، دراســة فريــدة عبــاس )2018( عــن الشــباب 

اجلزائــري، ودراســة حنــون نزهــة 2017 عــن الشــباب اجلزائــري.

ــا  ــاًل مــن 9-12 مســاًء يومًي ــر تفضي وقــد اتفقــت معظــم الدراســات يف أن الوقــت األكث
ــي:  ــى اســتخدام الـــ Facebook فيمــا يل ــال املراهقــن)74( عل وتتلخــص أســباب إقب

أن مواقــع التواصــل االجتماعــي كأحــد التطبيقــات اإللكترونيــة منــت بســرعة كبيــرة مــن 
 ، Facebook، Twitter ،Whatsap حيــث االنتشــار والشــعبية بــن املراهقــن وخصوًصــا
وفيهــا يلتقــي األعضــاء مكونــن مجتمًعــا افتراضًيــا، وقــد تفــوق الفيــس بــوك عليهــم جميًعــا 
لقدرتــه علــى اجلمــع بــن غــرف املحادثة والصور ومســاحات الكتابة والتعليــق، بجانب البريد 
الــذي يســتخدم لبنــاء وتدعيــم العالقــات والترويــج لأفــكار واآلراء واملشــاعر؛ لذلــك فهــو 
ميثــل مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب التفاعــل بــن املســتخدمن ممــا ســهل علــى املراهقــن 
اخلــروج عــن املألــوف يف احلــوارات وتبــادل امللفــات املختلفــة وإقامــة عالقــات بــن اجلنســن 
دون ضوابــط وال قيــود، وهنــاك كذلــك مجموعــة مــن اإليجابيــات املترتبــة علــى اســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي منهــا جروبــات البنــوك واملجمعــات ومراكــز املعلومــات – توفيــر 



أ. م.د. إلهام يونس

597 العدد الرابع واخلمسون- ج2 - يوليو 2020 م

التواصــل والتفاعــل االجتماعــي – نشــر الثقافــة – توفيــر الوقــت واجلهــد يف احلصــول علــى 
املعلومات. 

التواصــل  ملواقــع  املراهقــن  اســتخدام  كثــرة  علــى  املترتبــة  الســلبيات  إلــى  ويضــاف 
ــم االفتراضــي،  ــة واالضطــراب النفســي والتوحــد مــع العال ــة االجتماعي االجتماعــي: العزل
واالعتقــاد بــأن املعلومــات علــى الشــبكة دوًمــا محميــة، وتصديــر اإلباحيــة بدعــوى احلريــة، 

وانتشــار جرائــم التزويــر والتلصــص باإلضافــة إلــى األمــراض الصحيــة. 

جدول رقم )6( ما مدى الشتراك يف جروبات على الفيس بوك 

%كالتكرار والنسبة 

6114أشترك في كل جروبات األصحاب 

34479.1أشترك في بعضها 
306.9ال أشتراك
435100اإلجمالي 

تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى إقبــال عينــة الدراســة مســتخدمي الفيــس بــوك علــى 
ــات بلغــت  ــات بنســبة 79.1%،  وأن االشــتراك فــى كل اجلروب االشــتراك يف بعــض اجلروب
نســبته 14%، وهــذه نســب توضــح ارتفــاع الرغبــة فــى االتصــال الرقمــي لــدى املراهقــن مــن 

أفراد العينة.   

ــد مــن  ــح التواصــل يف املجموعــات )التواصــل الرقمــي( فضــاًء مفضــاًل للعدي لقــد أصب
الفئــات االجتماعيــة املختلفــة وبخاصــة الشــباب؛ حيــث إن التواجــد فيهــا يتيــح الربــط بــن 
العديــد مــن املجموعــات واألفــراد ذات االهتمــام الواحــد، فهــو ينطلــق مــن مبــدأ قبــول اآلخــر 
املختلــف، فضــاًء عصرًيــا يجتمــع ويشــترك فيــه اجلميــع علــى اختــالف توجهاتهــم وهوياتهــم 
الدينيــة واحلضاريــة، والــذي يعبــر عــن ميــل األفــراد والرغبــة يف التجمــع يف فضــاء واســع 
وعقــد مقارنــات ونقاشــات داخــل كل مجموعــة، وتتــم مــن خــالل هــذه االنتمــاءات مجموعــة 
مــن العمليــات االجتماعيــة والتوجيهيــة للمواقــف واآلراء؛ فتتكــون مرجعيــات أو خلفيــات 
معرفيــة وبينيــة أو سياســية أو رياضيــة .. تقــوم بــدور وظيفــي يف تنشــيط عمليــة التفاعــل 
بــن األعضــاء)75(، وفــى ظــل هــذه األوضــاع أصبحــت جلماعــات اإلنترنــت بعــًدا أساســًيا يف 
احليــاة اليوميــة لإلنســان، حيــث تواصــل اجلماعــات منوهــا يف كل مــكان، ويصبــح لهــا دور 
ــي  ــد” والت ــك فهــي تشــكل “النمــوذج االجتماعــي اجلدي ــال يف الواقــع االجتماعــي؛ ولذل فع

جتمــع بــن العامليــة والفرديــة واالجتماعيــة)76(.
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جدول رقم )7( ما طبيعة استخدام الفيس بوك 

%كالتكرار والنسبة 

25257.9متابعة األخبار 

13029.9التواصل مع األصحاب

5813.3نشر الصور 

71.6حاجات متنوعة 

61.4عمل شير 

40.9أملك بعض الصفحات وأتابعها

20.5مشاهدة فيديوهات قصيرة 

20.5ال أفتح كثيًرا

20.5عمل فقط

435جملة من أجابوا
وقــد حــدد مســتخدمو الفيــس بــوك مــن أفــراد العينــة والذيــن بلــغ عددهــم )435( مفــردة 
مــن إجمالــي )450( أن متابعــة جميــع أنــواع األخبــار هــي االســتخدام الرئيــس للفيــس بــوك 
بالنســبة لهــم وذلــك بنســبة 57.9%، تليهــا التواصــل مــع األصحــاب بنســبة 29.9%، ثــم نشــر 

الصــور بنســبة %13.3.

 Facebook وتتفــق هــذه النتيجــة مــع منــاور الراجحي الذي أكد أن أفــراد عينته يعتبرون
هــو نافذتهــم علــى العالــم اخلارجــي ملعرفــة األخبــار ثــم التواصــل مــع األصدقــاء، واتفقــت 
كذلــك مــع عــدد كبيــر مــن الدراســات العربيــة التــي تناولــت طبيعــة اســتخدام الشــباب 
العربــي ملوقــع Facebook، وطبًقــا إلحــدى الدراســات77 تلخصــت الفوائــد املترتبــة علــى 
اســتخدام Facebook أنهــا: تتيــح للمراهــق فرصــة التخلــص مــن القلــق والشــعور بالوحــدة 
بنســبة 46%، ومــلء وقــت الفــراغ ونســيان املشــاكل والتواصــل والدردشــة بنســبة 26%، يليهــا 
منفعــة التعليــم بنســبة 20%، بينمــا ذكــر حوالــي 8% مــن عينــة الشــباب اجلزائــري أن الفيــس 
بــوك يحقــق إشــباع للرغبــات اجلنســية املكبوتــة والشــعور باملتعــة؛ أي يعتبروهــا وســيلة 

للتنفيــس عــن املكبوتــات.
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جدول رقم )8( دوافع استخدامFacebook   لدى أفراد العينة

                             درجة الموافقة 
العبارة

النقاط غير موافقمحايدموافق
الترجيحية %ك%ك%ك

عية
لنف

ع ا
واف

الد

28164.613932.0153.4355.5زيادة المعرفة 

27062.112929.7368.2346.5نافذتي على العالم الخارجي

26761.412027.64811.0343.0مناقشة اآلراء المطروحة مع اآلخرين 

الحصول على معلومات غير متوافرة على 
25759.113430.84410.1338.7مواقع أخرى

23353.615435.44811.0326.0معرفة عناوين أصدقاء الطفولة

22150.814433.17016.1316.3اإلعالن عن أمور تخصني أو تخص عملي

19043.716938.97617.4299.8اإلعالن عن إنجازات مؤسستي 

18642.818241.86715.4299.3معارف وعلوم

18342.116237.29020.7294.0الفضول في التعرض

13932.018642.811025.2268.7تحفيزي لتعلم بعض اللغات األجنبية

6514.915435.421649.7214.0الشعور باألمان واالطمئنان

سية
طقو

 ال
فع

دوا
ال

36784.36615.220.5400.7للترفيه والتسلية

35381.16815.7143.2391.7لقضاء وقت الفراغ والقضاء على الملل

26560.915435.4163.7347.3ألبقى على اتصال مع األصدقاء القدامى 

19143.917339.87116.3301.2االنتقال إلى واقع افتراضي جديد

لعمل صداقات جديدة والبقاء على اتصال 
17840.913932.011827.1286.8معها 

9922.818141.615535.6241.2لتحقيق مكانة ما في المجتمع 

6414.714433.122752.2211.7مصادقة الجنس اآلخر

435جملة من أجابوا
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جدول رقم )9( املقياس التجميعي للدوافع

            درجة الموافقة
      الدوافع

غير موافقمحايدموافق
%ك%ك%ك

229247.916733582017.1الدوافع النفعية
151749.892530.460319.8الدوافع الطقوسية

380948.6259833.2142318.2القيمة التجميعية للدوافع
                  انقســمت دوافــع اســتخدام أفــراد العينــة لتطبيــق Facebook كأحــد تطبيقــات التواصل 

االجتماعــي إلــى دوافــع نفعيــة وأخــرى طقوســية تعبــر عنهــا مجموعــة مــن العبــارات كمــا هــي 
موضحــة باجلــدول رقم )8(: 

وقد تفوقت هذه العبارات يف الدوافع النفعية:

زيــادة املعرفــة: حيــث ارتفعــت النقــاط الترجيحيــة لهــذا الدافــع وحصــل علــى املركــز . 1
األول يف الدوافــع النفعيــة الســتخدام Facebookمبعــدل  355.5 نقطــة ترجيحيــة.  

نافذتــي علــى العالــم اخلارجــي: وحصــل هــذا الدافــع علــى املركــز الثانــي يف الدوافــع . 2
النفعيــة بنقــاط ترجيحيــة 346.5 نقطــة.

مناقشــة اآلراء املطروحــة مــع اآلخريــن: وحصــل هــذا الدافــع علــى املركــز الثالــث . 3
بنقــاط ترجيحيــة 342 نقطــة.

احلصــول علــى معلومــات غيــر متوافــرة علــى مواقــع أخــرى: وحصــل هــذا الدافــع علــى . 4
املركــز الرابــع بإجمالــي نقــاط ترجيحيــة بلغــت 338 نقطــة.

بــوك  ومــن الدوافــع الطقوســية اخلاصــة بأفــراد العينــة والتــي اعتــاد رواد الفيــس 
أجلهــا: مــن  اســتخدامه 

للترفيــه والتســلية: حيــث حصــل علــى املركــز األول يف الدافــع الطقوســية والعامــة . 1
بإجمالــي نقــاط ترجيحيــة 400.7 نقطــة. 

لقضــاء وقــت الفــراغ والقضــاء علــى امللــل: وارتفعــت النقــاط الترجيحيــة لهــذا الدافــع . 2
ووصلــت إلــى 391.7، وحصــل علــى املركــز الثانــي يف الدوافــع الطقوســية بشــكل عــام.

ألبقــى علــى اتصــال مــع األصدقــاء القدامــى: حصــل هــذا الدافــع علــى املرتبــة الثالثــة . 3
وســط الدوافــع الطقوســية بإجمالــي نقــاط ترجيحيــة 347.3.

ــى ترتيــب متوســط بإجمالــي نقــاط . 4 االنتقــال إلــى واقــع افتراضــي جديــد: حصــل عل
ــى 301.2 نقطــة. ــت إل ــة وصل ترجيحي
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وقــد اتفقــت النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة فيمــا يخــص دوافــع اســتخدام الفيــس 
ــت إليــه عــدد مــن الدراســات التــي  ــة مــن الشــباب املراهقــن مــع مــا توصل بــوك لــدى عين

طبقــت علــى الشــباب العربــي:

ــاور الراجحــي )2016( إلــى أن الفضــول وحــب املعرفــة هــو األبــرز يف  حيــث توصــل من
ــه والتســلية بالنســبة للشــباب الكويتــي.  ــه الترفي الدوافــع؛ ويضــاف إلي

آراء اآلخريــن  التعــرف علــى  إلــى أن دافــع  يف حــن توصــل عبــد الصــادق )2014( 
البحرينــي.  للشــباب  بالنســبة  األبــرز  الدافــع  هــو  املعلومــات  علــى  واحلصــول 

وقــد أكــدت نيرمــن خضــر )2009( نفــس النتيجــة حيــث احتــل دافــع التســلية والترفيــه 
املركــز األول بــن أفــراد عينتهــا مــن الشــباب املصــري، وتفــوق عليــه دافــع خلــق صداقــات 
جديــدة والتواصــل مــع اآلخريــن وتطويــر العالقــات االجتماعيــة بالنســبة للشــباب املصــري. 

وأكــد كذلــك ســامح الشــريف )2016( أن املشــاركة االجتماعيــة مــع األصدقــاء واألقــارب 
واملعــارف هــو أكثــر دوافــع اســتخدام Facebook، حيــث جــاء يف صــدارة دوافــع االســتخدام 
بنســبة 68.5%، يليــه معرفــة األحــداث املحليــة واإلقليميــة بنســبة 58.3%، ثــم التســلية 
وبالنســبة  املصــري؛  للشــباب  بالنســبة   %41.5 بنســبة  الفــراغ  وقــت  وقضــاء  والترفيــه 
للشــباب اجلزائــري توصلــت فريــدة صغيــر عبــاس )2018( إلــى أن دافــع البقــاء علــى اتصــال 
ــم إعــادة التواصــل مــع  ــى أشــخاص ث ــا التعــرف عل ــاء ومعرفــة أخبارهــم، يليه مــع األصدق
األصدقــاء القدامــى هــي الدوافــع الرئيســة الســتخدام الـــ Facebook، بينمــا جــاء التســلية 

والترفيــه يف نهايــة قائمــة الدوافــع حيــث بلغــت نســبته %1.5.

واتفقــت مــع هــذه النتيجــة كذلــك الباحثــة اجلزائريــة ســليمة قاســي )2018( حيــث أكــدت 
أن دوافــع خلــق الصداقــات اجلديــدة واالنفتــاح علــى العالــم والبحــث عــن األخبــار واملعرفــة 

مــن أهــم الدوافــع، بينمــا التســلية والترفيــه جــاء يف مركــز متأخــر مــن قائمــة الدوافــع. 

Facebook جدول رقم )10( مدى استخدام أفراد العينة لتصوير الذات على موقع

%كالتكرار و النسبة

24155.4دائًما

15435.4احياًنا

409.2ال

435100اإلجمالي
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تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى أن 90.8% مــن إجمالــي عينــة الدراســة ميارســون 
ظاهــرة التصويــر الذاتــي selfie بدرجــات مختلفــة )دائًمــا 55.4%، أحياًنــا 35.4%(، بينمــا 

بلغــت نســبة مــن الميارســون هــذه الظاهــرة 9.2% فقــط مــن إجمالــي العينــة. 

جدول رقم )11( مقياس تصوير الذات selfie بنوعيه احلقيقي والفتراضي

                                   درجة الموافقة
               العبارة

النقاط غير موافقمحايدموافق
الترجيحية %ك%ك%ك

قي
حقي

 ال
في

سيل
 ال

ت
لذا

ر ا
صوي

ت

أشعر بالرضا عندما يترك اآلخرون تعليقات إيجابية 
26867.810827.4194.8328.3على صورتي الذاتية السيلفي.

أشعر بالرضا عندما أحصل على إعجاب على 
25364.111328.6297.3319.2صورتي الذاتية السيلفي.

2456211930.2317.8314.8أوثق لحظات حياتي بالصور.

أفضل الصور الجماعية التي تجمعني باألصدقاء 
24361.511829.9348.6313.3واألسرة.

عادة أرى نفسي جمياًل عندما ألتقط صورة ذاتية 
21153.415038348.6297.3لنفسي.

 أضع صورتي الذاتية “السيلفي” كصورة رئيسة 
على حساباتي الشخصية على مواقع التواصل 

االجتماعي.
20852.613333.75413.7292.5

19348.915940.24310.9286.8أشعر بحالة جيدة عندما ألتقط أو أنشر صورة ذاتية.

أشعر بالرضا عندما يشارك صورتي الذاتية أحد 
19449.114336.25814.7284.8األصدقاء.

أرصد إنجازاتي ونجاحاتي ومناسباتي بصورة وأقوم 
17945.318045.6369.1281بنشرها.

أحدث صورة الملف الشخصي على مواقع التواصل 
16541.815940.27118268.2االجتماعي بصورتي السيلفي.

15038166427920259.3أعبر عن ذاتي من خالل الصور الذاتية.

11228.318246.110125.6236.7صورتي انعكاسا لواقعي.

912318446.612030.4223أستخدم صورتي الذاتية في المحادثات اليومية.

أسجل حياتي اليومية بصور ومقاطع فيديو اليف 
6015.219449.114135.7204وأنشرها على حساباتي الخاصة.
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ضي
ترا

الف
ي ا

يلف
لس

ت ا
لذا

ر ا
صوي

ت

أختار الصور األكثر جمالية ومثالية وأنشرها على 
27669.89724.6225.6331.8حساباتي الخاصة.

ألتقط الكثير من الصور حتى أصل الى الصورة 
25364.110526.5379.4317.8المثالية.

أظهر مالبسي في المناسبات الخاصة والمهمة 
20852.714737.24010.1294.8بصورة منشرة.

19850.114837.54912.4288.3أظهر بشكل أكثر مثالية وقبول اجتماعي.

أظهر شكلي الجديد ومكان تواجدي من خالل 
18045.516742.34812.2279.5صورتي الذاتية المنشورة.

أختار األماكن الغريبة للتصوير)الغوص، الجبال، 
18045.6162415313.4278.7صالة األلعاب(.

أنشر صورتي الذاتية السيلفي مع قصة تمثلني أو 
13333.715940.210326.1246.8نص مكتوب عليها.

أعرض صوري على مواقع التواصل كالنجوم 
11228.418546.89824.8237.2والشخصيات العامة.

أنشر صوري في األماكن العلمية والمؤتمرات 
10827.318446.410326.1234.3إلظهار مستوى ثقافي وعلمي معين.

أختار أماكن التصوير الراقية إلظهار مستوى 
10225.818647.110727.1230.7معيشي معين.

أختار المواضع الجسمية للتصوير إلظهار الجمالية 
9323.615138.215138.2218.8الجسدية.

أريد أن يعرف أصدقائي أحداث يومي من خالل 
832118747.412531.6218.2الصور والفديوهات الاليف.

أظهر مستوى معيشي معين ألحصل على متابعين 
5012.717744.816842.5194.5أكثر.

2155.914637287.1103.3أعدل صوري قبل نشرها.

435جملة من أجابوا

جدول رقم )12(  املقياس املجمع  لتصوير الذات السيلفي بنوعيه احلقيقي والفتراضي

%كالتكرار والنسبة 

358.8منخفض من )28 – 47( درجة

17744.8متوسط من )48 – 65( درجة

18346.4مرتفع من )66 – 84( درجة

395100اإلجمالي
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يهــدف هــذا املقيــاس إلــى الكشــف عــن ســلوكيات )تصويــر الــذات الســيلفي( ومــدى 
تأثيرهــا علــى املراهقــن، ويتكــون مــن )28( عبــارة وينقســم إلــى:

تصوير الذات احلقيقي ويشتمل على العبارات من 14-1.. 1

تصوير الذات االفتراضي ويشتمل على العبارات من 15-.28. 2

وكمــا هــو واضــح مــن جــدول )12( فقــد حصــل املبحوثــون طبًقــا ملــدى توافقهــم مــع 
عبــارات املقيــاس علــى درجــات تتــراوح بــن 28-84، ومت تقســيمهم  كمــا يلــى:

من 66-84 معدل مرتفع يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %46.4.. 1

من48-65 معدل متوسط يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %44.8.. 2

من 28-47 معدل منخفض يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها%8.8.. 3

وكمــا هــو واضــح مــن النســب املئويــة الســابقة ارتفــاع معــدل التصويــر الذاتــي الســيلفي 
بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي، واملوافقــة علــى دوافــع هــذا التصويــر وكذلــك ســلوكيات 
النشــر الذاتــي وتعديــل الصــورة، لقــد أصبــح نشــر الصــور الذاتيــة الشــخصية علــى مواقــع 
التواصــل اإلجتماعــى جــزًءا هاًمــا مــن التجربــة االجتماعيــة اليوميــة ملســتخدمي اإلنترنــت؛ 

لعــرض شــخصياتهم وأمنــاط حياتهــم، وقــد حــدد هــذا املقيــاس عــدة عناصــر:

أواًل: الدوافع السلوكية لنشر الصور)مت التعبير عنها بعبارات متعددة( والتي اشتملت على:

1 ..attention seeking  جذب االنتباه

2 ..interaction and communication التفاعل والتواصل مع اآلخرين

3 . .Archiving أرشفة الصور الذاتية

4 ..entertainment وسيلة للترفيه والتسلية

ثانًيــا: ســلوكيات التصويــر نفســها )مت التعبيــر عنهــا بعبــارات متعــددة (، واشــتملت علــى 
ــه. ــدف من ــه واله ــر وأماكن ــف التصوي مواق

ثالًثــا: ســلوكيات تعديــل الصــورة )مت التعبيــر عنهــا بعبــارات متعــددة(، والتــي اشــتملت علــى 
معــدل التعديــل والهــدف منــه. 

وكمــا ســبق يف جتميــع االســتجابات علــى عبــارات املقيــاس: بلغــت املوافقــة علــى العبــارات 
التــي تقيــس العناصــر الســابقة91.2% )مــا بــن مرتفع ومتوســط(.

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات أن هنــاك شــكل جديــد مــن اإلدمــان الســلوكي هــو 
ــذات  ــر ال ــه؛ وأن تصوي ــر عرضــة ل ــة، ولوحــظ أن املراهقــن هــم أكث إدمــان الهواتــف الذكي
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ــة،  ــة يف الوجــه ومشــاعر انفعالي ــى اإلميــاءات التعبيري ــد املراهقــن يعتمــد عل الســيلفي عن
ــة، وأن أخــذ  ــاء الهوي ــب واالستكشــاف وبن ــة التجري ــة املراهقــة هــي مرحل ــك كــون مرحل ذل

الصــورة ونشــرها هــي جتربــة يف حــد ذاتهــا للمراهقــن. 

ومن خالل حتليل بيانات املقياس تبن اآلتي: 

ارتفــاع معــدل التصويــر بدافــع جــذب االنتبــاه وإبــراز النواحــي اجلماليــة واملثاليــة يف . 1
عبــارة “أختــار الصــور األكثــر جماليــة ومثاليــة وأنشــرها علــى صفحتــي” وذلــك بنقــاط 

ترجيحيــة بلغــت 331.8.

ارتفــاع معــدل جتريــب الصــور يف املــرآة حتــى الوصــول إلــى املثاليــة وذلــك يف عبــارة . 2
الكثيــر مــن الصــور حتــى أحصــل علــى الصــورة املثاليــة” وذلــك بنقــاط  “ألتقــط 

بلغــت 317.8. ترجيحيــة 

3 .Like ,Com-“ ــك ينتظــروا ــم لذل ــارن بأقرانه ــا تق ــادة م ــة ع ــة العمري   أن هــذه الفئ
ment, Share”، وذلــك يف عبــارة “أشــعر بالرضــا عندمــا أحصــل علــى إعجــاب علــى 
ــك  ــة 319.2، وكذل ــاط ترجيحي ــى نق ــت عل ــي حصل ــة الســيلفي”، والت ــي الذاتي صورت
عبــارة “أشــعر بالرضــا عندمــا يتــرك اآلخــرون تعليقــات إيجابيــة علــى صورتــي الذاتيــة، 
نقــاط  نقــاط ترجيحيــة 328.3 وهــي أعلــى عبــارة حققــت  والتــي حصلــت علــى 

ــه.  ــة يف املقيــاس كل ترجيحي

وباقــي العبــارات الــــ)28( يف مقيــاس الــذات الســيلفي احلقيقــي واالفتراضــي تعكــس أن 
Face book أفــراد العينــة لديهــم هــوس التصويــر الســيلفي املتكــرر علــى موقــع

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع”Sosin,2017  والتــي فحصــت ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي 
  2017,Chea ــك دراســة ــهSelfie-Mania ، وكذل ــت علي ــان وأطلق ــن اإلدم ــد م ــوع جدي كن
Selfia-Taking- والتــي أوضحــت الســلوكيات التكراريــة يف تصويــر الــذات الســيلفي
Frequency، ويتضمــن أيًضــا ســلوكيات تكــرار وتعديــل الصــور الذاتيــة تكــون بهــدف 
الوصــول للمثاليــة التــي تنشــأ نتيجــة تكــرار املقارنــات االجتماعيــة ســواء مــع أقرانهــم أو مــع 

املشــاهير. 
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مقياس النرجسية .
التفــوق-  الســلطة-  الغــرور-  )الســتعراضية-  اخلمســة  بأبعادهــا  النرجســية  مقيــاس   )13( رقــم  جــدول 

الســتغاللية(

درجة الموافقة
     العبارة

النقاط غير موافقمحايدموافق
الترجيحية %ك%ك%ك

ضية
عرا

ست
13634.416742.39223.3250.2أستعن باآلخرين من أجل تحقيق ما أريد.اال

44.310727.1236.2 أحب أن أكون محور االهتمام.
7418.715238.516942.8206.3  يريحني أن أكون محط أنظار اآلخرين.
4812.210526.624261.2181.2 أعتمد على اآلخرين إلنجاز ما يهمني.

ور
غر

ال

16341.317945.35313.4270.2 أتعرف على أفكار األخرين بسهولة.
15539.218246.15814.7265.3 طريقتي في الحديث تجذب انتباه اآلخرين.

12230.917945.39423.8242.8 أتحكم في األفكار التي تشغلني.
12331.117143.310125.6242.2     أشعر أنني شخص استثنائي.

9123.024161.16315.9232.5 كل األشخاص يحبون االستماع لكالمي.
9624.319348.910626.8227.8     أتميز بصفات جمالية نادرة.
358.89724.626366.6171.2     من الصعب أن أقع في خطأ.

طة
سل

ال

7619.313634.418346.3205.0 أفضل أن أكون قائًدا في كل األحوال.
6616.712631.920351.4196.7 ولدت ألكون قائًدا.

6215.712130.621253.7193.2 يصفني اآلخرون بالتكبر والتعالي.
4411.210626.824562.0178.7 لدي رغبة كبيرة في السيطرة على اآلخرين.

4511.47017.728070.9173.3 من السهل التالعب باآلخرين.
399.86717.028973.2168.8أهتم بحقوق اآلخرين علّي.
225.66616.730777.7157.3 أنزعج من تفوق اآلخرين.

246.15614.231579.7157.0 أطلب من اآلخرين أن يعترفوا بجميلي عليهم.
164.14511.333484.6149.8 أحب التباهي على اآلخرين.

وق
لتف

ا

26767.610927.6194.8327.8 أسعى دائًما ألكون مميًزا.
23960.513032.9266.6312.7 ستثبت األيام أنني شخص مميز، عظيم، ناجح.

21855.211729.66015.2296.5 ال أتحمل الفشل والهزيمة.
20351.414035.45213.2290.3 أشعر بمتعة عندما يعجب بي اآلخرون.

18246.112631.98722.0274.0 ال أقتنع حتى أحصل على ما أريد.

15238.416140.88220.8259.8 أحب أن أكون األول في كل شيء.
13534.215338.710727.1247.2 أستطيع أن أجعل أي شخص يصدق ما أقوله.

11328.616642.011629.4234.7 أصف نفسي كشخصية قوية وعظيمة.
9423.823760.06416.2233.8  يمكن للناس أن يتعلموا أشياء كثيرة من.

5714.417945.315940.3199.5 أشعر أنني عبقري.
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لية
غال

ست
اال

24662.313032.9194.8317.3      أنا راض عن نفسي جًدا.
     متأكد أنني شخص رائع ألن اآلخرين 

16140.816642.06817.2266.7يخبرونني بذلك.
13032.922557.04010.1255.8  أشعر أنني شخص ناجح.

8220.815639.515739.7212.3  ال أقبل أن يرفض طلبي أحد.
5112.918246.116241.0196.0  لدي قدرات تفوق قدرات اآلخرين.

435جملة من أجابوا

جدول رقم )14( املقياس التجميعي للنرجسية بأبعادها اخلمسة

درجة الموافقة
مقياس النرجسية

غير موافقمحايدموافق 
%ك%ك%ك

37123.559937.961038.6االستعراضية
78528.4124244.973826.7الغرور
39411.179322.3236866.6السلطة
166042151838.577219.5التفوق

67033.985943.544622.6االستغاللية
القيمة التجميعية لمقياس 
388028.1501136.2493435.7النرجسية بأبعادها الخمسة

جدول رقم )15( املقياس التجميعي للنرجسية بشكل عام

%كالتكرار والنسبة 

9323.5منخفض من ) 35 – 58 (  درجة

25063.3متوسط من ) 59 – 82 (  درجة

5213.2مرتفع من ) 83 – 105 (  درجة

395100اإلجمالي
وكمــا هــو واضــح مــن جــدول )15( فقــد حصــل املبحوثــون طبًقــا ملــدى توافقهــم مــع 

عبــارات املقيــاس علــى درجــات تتــراوح بــن 35- 105، ومت تقســيمهم كمــا يلــى: 

من 83-105 معدل مرتفع يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %13.2.. 1

من 59-82معدل متوسط يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %63.3.. 2

من 35-58 معدل منخفض يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها%23.5.. 3
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وكمــا هــو واضــح مــن بيانــات اجلــدول التجميعــي الســتجابات املبحوثــن علــى العبــارات 
التــى تقيــس مســتوى النرجســية لديهــم؛ اتضــح ارتفــاع مســتوى النرجســية لــدى املراهقــن 
ــة  ــت النســبة مجمع ــث بلغ ــع ومتوســط، حي ــن مرتف ــا ب ــة بشــكل مجمــل م ــراد العين مــن أف

.%76.5

وتعــد النرجســية ســمة مــن ســمات الشــخصية يف مرحلــة املراهقــة العتبارهــا مهمــة 
ــر يف شــكل الســمات  ــه، وتظه ــع مراحل ــد ضــرورة لنمــو الفــرد يف جمي ــا تع ــة، كم يف املرحل
اخلمســة، واعتمــد مقيــاس النرجســية كمــا هــو موضــح باجلــدول علــى قيــاس هــذه الســمات 
التفــوق-  والســلطة-  )االســتعراضية-الغرور-  وهــي:  للنرجســية  اخلمســة  املحــاور  أو 

االســتغاللية(، وقــد اختلفــت اســتجابات املبحوثــن للعبــارات التــي تقيــس كل بعــد:

بالنســبة لُبعــد االســتعراضية: تفوقــت عبــارة »أســتعن باآلخريــن مــن أجــل حتقيــق مــا . 1
أريــد«، حيــث بلــغ إجمالــي النقــاط الترجيحيــة لهــا 250.2. 

بالنســبة لُبعــد الغــرور: تفوقــت عبــارة »أتعــرف علــى أفــكار اآلخريــن«، حيــث حصلــت . 2
علــى نقــاط ترجيحيــة بلغــت 270.

ــلطة: تفوقــت عبــارة »أفضــل أن أكــون قائــًدا«، حيــث بلغــت النقــاط . 3 بالنســبة لُبعــد السُّ
الترجيحيــة لهــا 205.

وبالنســبة لُبعــد التفــوق: تفوقــت عبــارة »أســعى أن أكــون مميــًزا«، حيــث حصلــت علــى . 4
نقــاط ترجيحيــة بلغــت 327.8.

وبالنســبة لُبعــد االســتغاللية: تفوقــت عبــارة »أنــا راض عــن نفســي جــًدا«، حيــث . 5
بلغــت 317.3. نقــاط ترجيحيــة  حصلــت علــى 

وعنــد مقارنــة القيــم التجميعيــة لأبعــاد املختلفــة ملقيــاس النرجســية يتضــح أن بُعــد 
ــه  ــه، يلي ــى عبارات ــة عل ــراد العين ــن أف ــق 42% م ــث واف ــاد؛ حي ــي األبع ــرز عــن باق ــوق ب التف
ــاس  ــدل هــذا املقي ــرور بنســبة 28.4%، ويف املجمــل ي ــم الغ االســتغاللية بنســبة 39.9%، ث
علــى توافــر صفــات النرجســية بدرجــات كبيــرة عنــد أفــراد العينــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
مــا توصــل إليــه Basile & Linne 2014)78( ، والــذي أوضــح أن الصــور الذاتيــة للمراهقــن 
تتســم بالطابــع النرجســي وتعبــر عــن هويتهــم، وكيفيــة عــرض أنفســهم علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

واتفقــت كذلــك مــع )Milivojvic&Ercegovac2014)79 الــذي أكــد أن معتــادي الصــور 
الســيلفي هــم أشــخاص نرجســيون عاشــقون لذاتهــم، ومــن خــالل حتليــل مضمــون صفحاتهم 
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ــة تؤكــد أن  ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي املختلفــة مت رصــد حــاالت فردي الشــخصية عل
معتــادي الســيلفي نرجســيون.

مقياس صورة الجسد 
جدول رقم )16( مقياس صورة اجلسد

                 درجة الموافقة
   العبارة

غير موافقغير متأكدموافق

ط 
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الوزن الم
النسبى %ك%ك%ك

هناك الكثير من معالم جسمي أود 
14737.29925.114937.71.990.8766.5لو تتغير.

أشعر من وقت آلخر بتغيرات في 
12230.913834.913534.21.970.8165.6معالم جسمي.

معظم أصدقائي يبدون في مظهر 
9323.514336.215940.31.830.7861.1أفضل مني.

عندما أنظر للمرآة أشعر بتغير 
في مظهري ومالمح جسمي عما 

أتوقعه.
10626.811529.117444.11.830.8360.9

معظم أصدقائي يشعرون بالراحة 
والرضى أكثر مني لمظهرهم 

المقبول.
9223.313935.216441.51.820.7960.6

أفكر كثيًرا فيما يحدث لي من 
تغيرات في مظهري أو معالم 

جسمي.
9524.112331.117744.81.790.8059.7

أشعر بعدم االرتياح عندما أتحدث 
8922.59724.620952.91.700.8156.5مع اآلخرين لتغير جسمي عنهم.

غالًبا ما أقارن مظهري ومالمح 
8020.311027.820551.91.680.7956.1جسمي باآلخرين.

عادة ما ينتابني شعور بانني ال 
8922.59022.821654.71.680.8255.9أصلح لشيء ألنني أقل كفاءة.

الناس من حولي لهم أصدقاء 
أكثر مني من نفس الجنس بسبب 

مظهرهم الشخصي.
7619.211128.120852.71.670.7855.5

4210.617644.617744.81.660.6655.3مظهري أقل جاذبية.
مفهومي عن جسمي ونفسي 

6817.29323.523459.31.580.7752.7منخفض وغامض.

أشعر بأن زمالئي أفضل مني في 
6616.79223.323760.01.570.7652.2مظهرهم الجسمي.

أشعر أن مستوى أدائي منخفض 
7118.07519.024963.01.550.7851.6بسبب تغير في جسمي.
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ثقتي بنفسي ضعيفة بسبب 
7218.27318.525063.31.550.7851.6مظهري أو معالم جسدي.

في بعض األحيان ال يتناسب 
6215.78822.324562.01.540.7551.2تفكيري مع حجم جسمي.

أشعر بأن طولي ال يتناسب مع 
6315.98521.624762.51.530.7551.1جسمي.

أشعر بعدم تناسق بين مالمح 
وجهي)األنف، العين، الفم، 

األذن(.
6817.27118.025664.81.520.7750.8

ال يعجبني المظهر الذي أبدو 
5914.98822.324862.81.520.7450.7عليه.

أشعر بعدم التناسق بين حجم 
6516.55614.227469.31.470.7649.0وجهي وباقي أعضاء جسمي.

4812.26817.227970.61.420.7047.2يضايقني رؤية نفسي في المرآة.
أفضل العمل بمفردي بسبب شكلي 

5413.75413.728772.61.410.7247.0المختلف عن الناس.

ليست لي شعبية بين الناس 
4411.17318.527870.41.410.6846.9الختالفي عنهم جسمًيا.

رؤية الناس لي تسبب لهم بعض 
399.97218.228471.91.380.6646.0المضايقات.

لي صداقات قليلة بسبب اختالف 
4310.95714.429574.71.360.6745.4شكلي ومالمحي عنهم.

أرفض الذهاب لألماكن العامة 
348.67218.228973.21.350.6345.1حتى ال يراني أحد.

395جملة من أجابوا

 جدول رقم )17( املقياس التجميعي ملعدل رضا أفراد العينة عن صورة اجلسد 

%كالتكرار و النسبة

23760منخفض من ) 26 – 43( درجة

11328.6متوسط من ) 44 – 61( درجة
4511.4مرتفع من ) 62 – 78( درجة

395100اإلجمالي

ــا ملــدى توافقهــم مــع  ــون طبًق وكمــا هــو واضــح مــن جــدول )17(  فقــد  حصــل املبحوث
ــي: ــا يل ــن 26-78،  ومت تقســيمهم كم ــراوح ب ــى درجــات تت ــاس عل ــارات املقي عب

من 62-78 معدل مرتفع يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %11.4.. 1
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من 44-61معدل متوسط يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %28.6.. 2

من 26-43 معدل منخفض يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها60 %.. 3

وكمــا هــو واضــح مــن البيانــات الســابقة ارتفعــت نســبة عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد 
لــدى املراهقــن مــن أفــراد العينــة؛ حيــث بلغــت 60%، يليهــا معــدل الرضــا بشــكل متوســط 
ــا أفــراد العينــة الذيــن يتمتعــون مبســتوى مرتفــع مــن الرضــا عــن  حيــث بلغــت 28.6%، أمَّ
صــورة اجلســد فبلغــت نســبتهم 11.4% فقــط مــن إجمالــي العينــة مبــا يعــادل 45 فــرًدا 

فقــط.

ويــرى )Slade )80 1988 أن مصطلــح صــورة اجلســد يعنــي “الصــورة املرســخة يف أذهاننــا 
عــن أنفســنا ككل مــن صــورة وشــكل ومشــاعرنا جتــاه شــخصيتنا ومختلــف أجــزاء اجلســم”، 
بينمــا يــرىSchilder 1935  أنهــا “صــورة اجلســد اخلاصــة بنــا والتــي يتــم تشــكيلها يف 
 Hence & Rosen الذهــن”، أي أنهــا “الطريقــة التــي يظهــر بهــا اجلســم ألنفســنا”، بينمــا
يعرفاهــا علــى أنهــا “الصــورة الذهنيــة للفــرد وتقييمــه ملظهــره وتأثيــر املعتقــدات والتصــورات 

واالجتاهــات اخلاصــة بالفــرد علــى الســلوك”. 

    ويشــير cash Thomas 1997 إلــى أهميــة عنصــر التقييــم والتقديــر للــذات واملظهــر 
اخلــاص بالفــرد لشــعوره باالرتيــاح أو عــدم الرضــا عن جســده، وأن آراء ومعتقدات الشــخص 
عــن جســده عناصــر أساســية لتكويــن صورتــه عــن اجلســدBell&rushtorth2008 ، كمــا أن 
عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد وهــو بنــاء معقــد وتقييــم ســلبي لــوزن وشــكل الفــرد، وقــد 
ــة توضــح أن جســد الفــرد الواحــد  ــرح كل مــن Lerner  and Skinner, Sorell جترب اقت
يتأثــر مبجموعــة مــن العوامــل الثقافيــة والتنمويــة والبيولوجيــة والتاريخيــة، وأن حتديــد 
التأثيــر النســبي لهــذه الســياقات علــى رضــا اجلســد عــن الصــورة مقابــل عــدم الرضــا أمــر 
معقــد، ومــن املرجــح أن يختلــف مــن شــخص آلخــر، فــإن عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد 
يؤثــر علــى مجموعــة واســعة مــن األفــراد مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، مبــا يف ذلــك 
أولئــك الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة مــن تقديــر الــذات ومــن هــم مرضــى اضطــراب 

األكل)81(.

وبالنظــر إلــى بيانــات اجلــدول الســابق ارتفعــت حالــة عــدم الرضــا عــن اجلســد والتــي 
تعكســها عبــارات:

ــى وزن نســبي . 1 ــت عل ــي حصل ــر”: والت ــو تتغي ــم جســمي أود ل ــر مــن معال ــاك الكثي “هن
.%66.5
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 “ أشــعر مــن وقــت آلخــر بتغييــرات يف معالــم جســمي”: والتــي حصلــت علــى وزن . 2
.%65.5 نســبي 

“معظــم أصدقائــى يبــدون يف مظهــر أفضــل منــي”: والتــي حصلــت علــى وزن نســبي . 3
.%61.1

وهذا يعكس حالة من عدم الرضا عن صورة اجلسد منتشرة بن أفراد العينة.

وقــد أوضحــت الدراســات أن حالــة عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد تؤثــر علــى مجموعــة 
واســعة مــن األفــراد خاصــة أولئــك الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة مــن تقديــر الــذات؛ 
وغالًبــا ال يســعون للحصــول علــى معلومــات بشــأن أســاليب التغذيــة الســليمة، وهــذا يترتــب 
ــة عــدم الرضــا عــن صــورة  عليــه إصابتهــم بعــدة أمــراض نفســية، وقــد فســر العلمــاء حال
اجلســد يف ضــوء معرفــة املكونــات األساســية لصــوة اجلســد، والتــي تشــمل املكــون اإلدراكــي 

واملعــريف والوجدانــي والســلوكي.

ــا عــن تشــكيل الصــورة الســلبية أو عــدم الرضــا عــن اجلســد واملــزاج الســيء، باإلضافــة  أمَّ
ــك لكــون  ــة، وذل ــق هــذا االهتمــام بالصــور الذاتي ــى اإلفــراط يف االهتمــام باملظهــر وتوثي إل
صورة اجلســد تؤدي دورًا هاًما يف الشــخصية، فاجلســم هو أرض امللتقي بن الســيكولوجيا 
ــرد  ــة يف إحســاس الف ــل هام ــه عوام ــه وصحت ــر اجلســم وصورت ــإن مظه ــا، ف والفيزيولوجي
باألمــان وتقديــر الــذات)82(، وهــي أيًضــا صــورة ذهنيــة )إيجابيــة أو ســلبية( يكونهــا الفــرد عــن 
جســمه وتعلــن عــن نفســها مــن خــالل مجموعــة مــن امليــول الســلوكية التــي تظهــر مصاحبــة 

لتلــك الصــورة )83(.

وبالنظــر إلــى نتائــج الدراســات األجنبيــة فيمــا يتعلــق مبتغيــر صــورة اجلســد أوضحــت 
دراســة Ridgway & Clayton 2015 )84( أن الرضــا عــن صــورة اجلســد مرتبــط بشــكل 
متتــال مــع زيــادة نشــر الصــور الذاتيــة الســيلفي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وبخاصــة 
اإلنســتجرام، وأشــارت نفــس الدراســة إلــى أن مســتخدمي اإلنســتجرام يقومــون بتعزيــز 
الرضــا عــن صــورة اجلســم مــن خــالل الصــور الذاتيــة الســيلفي املوجــودة علــى تطبيقــات 

الصــورة.  
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مقياس تقدير الذات.
جدول رقم )18( مقياس تقدير الذات

درجة الموافقة

    العبارة   

تنطبق على 
كثيرا

تنطبق على الى 
ال تنطبق على تنطبق على قليالحد ما

النقاط اطالقا
الترجيحية

%ك%ك%ك%ك

فع
رت

الم
ت 

لذا
ر ا

قدي
ت

1-        أشعر بالرضا 
22356.415038.0194.830.8305.1عن نفسي.

2-      أتقبل نفسي كما 
23960.411829.9338.451.3310.3هي.

3-      يغلب عليا 
الشعور بالعجز وعدم 

الكفاية.
6616.712030.411930.19022.8188.2

5-      أرى الدنيا مكانا 
8421.215038.010927.65213.2208.3هادًئا ومبهًجا نحيا فيه.

74812.28621.713133.213032.9167.2-      أعتقد أني فاشل.
8-      أشعر بالملل 

10125.613634.410927.64912.4217.6التام.

9-      أشعر 
بالقرف)االشمئزاز( من 

نفسي.
358.97719.512331.116040.5154.5

12-  الحياة مملوءة 
12130.714937.79423.8317.8234.6بالخير واألمان.

16-  أشعر أني عديم 
4711.96616.713634.414637.0161.8النفع.
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ض
خف

لمن
ت ا

لذا
ر ا

قدي
ت

4-      حياتي بال هدف 
6717.07318.513935.211629.3178.8أو غرض على اإلطالق.

6-      أشعر أنني موفق 
13133.216842.56917.5276.8244.8فيما أقوم به من عمل.

10-  لدي قدرة فائقة 
على تنظيم أفكاري 

والتعبير عنها.
11027.819248.66717.0266.6234.8

11-  يضيق صدري 
17143.313032.97017.7246.1265.3دون سبب واضح.

13-  أشعر بالوحدة 
حتى ولو كنت في وسط 

اآلخرين.
13032.911128.110426.35012.7232.7

14-  حياتي مليئة بأشياء 
12631.916341.27318.5338.4240.1مثيرة وآمال طيبة.

15-  حياتي فارغة ال 
5614.28822.311629.313534.2172.4يملؤها إال اليأس.

17-  أشعر أني ليس لي 
4210.67118.012431.415840.0158.3قيمة.

18-  أنا راض تماًما 
عن قدرتي على مواجهة 

ما يطرأ.
18747.314135.74611.6215.4278.1

19-  مزاجي ثابت 
4511.411930.114336.28822.3174.2تقريًبا طوال اليوم.

20-  أشعر أني أقل 
من اآلخرين في معظم 

األحوال.
6015.27218.211829.914536.7171.6

21-  الحياة بطبيعتها 
14235.912230.99423.8379.4243.6مليئة بالغدر والتهديد.

22-  أتمنى لو كنت 
أحترم نفسي أكثر من 

ذلك.
9925.17017.710727.111930.1199.4

395جملة من أجابوا
جدول رقم ) 19( املقياس التجميعى لتقدير الذات

درجة الموافقة
مقياس تقدير الذات

تنطبق علي إلى تنطبق على كثيًرا
ال تنطبق علي تنطبق علي قلياًلحد ما

إطالًقا

%ك%ك%ك%ك

96427.1105229.687324.666618.7تقدير الذات المرتفع

136626.6152029.6127024.797919.1تقدير الذات المنخفض

233026.8257229.6214324.7164518.9القيمة التجميعية لتقدير الذات
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جدول رقم)20( املقياس التجميعي ملعدل استجابات املبحوثني ملقياس تقدير الذات 

%كالتكرار والنسبة 

276.8منخفض من ) 22 – 44( درجة

29073.5متوسط من ) 45 – 66( درجة

7819.7مرتفع من ) 67 – 88( درجة

395100االجمالي

ــع  ــم م ــدى توافقه ــا مل ــون طبًق ــد  حصــل املبحوث ــن جــدول )20( فق ــا هــو واضــح م وكم
عبــارات املقيــاس علــى درجــات تتــراوح بــن 22-88، ومت تقســيمهم كمــا يلــي:

من 67-88 معدل مرتفع يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %19.7.. 1

من 45-66معدل متوسط يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها %73.5.. 2

من 22-44معدل منخفض يف املوافقة على عبارات املقياس وبلغ نسبتها6.8 %.. 3

وكمــا هــو واضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة أفــراد العينــة الذيــن حصلــوا 
علــى معــدل متوســط مــن تقديــر الــذات؛ حيــث بلغــت نســبتهم %73.5،  وتكمــن مشــكلة 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وتأثيراتهــا علــى معــدل الرضــا عــن صــورة اجلســد؛ وبالتالــي 
ــع التواصــل  ــن مواق ــة ب ــكار العالق ــا إن ــال ميكنن ــة ف ــذات أصبحــت مشــكلة عاملي ــر ال تقدي
االجتماعــي وصــورة اجلســد وتقديــر الــذات، وعلــى الرغــم مــن إجــراء املزيــد مــن البحــوث 
ــوم  ــق، فاألمــر كل ي ــارة للقل ــر إث ــات األكث ــد مــن اإلحصائي ــي أفــرزت العدي والدراســات والت
ــا مبشــكلتي صــورة  ــا وعالقته ــان السوشــيال ميدي ــزداد ســوًءا مــع اســتمرار الهــوس بإدم ي
اجلســد وتقديــر الــذات، وباألخــص بــن الفتيــات مــن املراهقــات والشــابات، وعمليــة املقارنــة 
االجتماعيــة والتطلــع نحــو املزيــد، والنزعــة االســتهالكية، والســعي نحــو الكمــال مــن أجــل 

َجنــي اإلعجــاب.

وتعتبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيلة لتلبيــة احتياجــات تقديــر الــذات بــن أفــراد 
املجتمــع، كمــا أنهــا توفــر فرصــة لأفــراد الذين يعانــون من انخفاض تقدير الذات للمشــاركة 

.)85( Social Anxietyيف الســلوك العــام، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض القلــق االجتماعــي

التواصــل  مواقــع  علــى  اآلخريــن  أفعــال  وردود  باســتجابات  يرتبــط  الــذات  وتقديــر 
االجتماعيــة، حيــث أثبتــت بعــض الدراســات وجــود ارتبــاط بــن تقديــر الــذات وســلوك 
األفــراد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث إنهــا تعــزز الــذات لديهــم كأفــراد ميتلكــون 
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القــدرة علــى تقــدمي الــذات وحتديــد الطريقــة التــي يرغبــون بهــا يف تقــدمي أنفســهم، فإنهــم 
يتلقــون الدعــم االجتماعــي أو ردود الفعــل االجتماعيــة اإليجابيــة التــي لــم يكتســبها األفــراد 
ــد  ــم)86(، وق ــذات لديه ــر ال ــزز تقدي ــي تع ــة الت ــات اإليجابي ــث التعليق يف أي مــكان آخــر، حي

ــر الــذات إلــى: انقســم تقدي

تقدير ذات مرتفع- تقدير ذات منخفض: 
ــع  ــذات املرتف ــر ال ــارات تقدي ــات اجلــدول رقــم )18(؛ جنــد تفــوق عب ــى بيان وبالنظــر إل
عــن عبــارات تقديــر الــذات املنخفــض، وذلــك طبًقــا للنقــاط الترجيحيــة التــي حصلــت عليــه 

العبــارات فمثــاًل:

حصلــت عبــارة »أتقبــل نفســي كمــا هــي«: حيــث حصلــت علــى نقــاط ترجيحيــة بلغــت . 1
.310.3

تليهــا عبــارة “أشــعر بالرضــا عــن نفســي”: حيــث حصلــت علــى نقــاط ترجيحيــة بلغــت . 2
.305.1

ــت . 3 ــى مواجهــة مــا يطــرأ”: حيــث حصل ــا عــن قدرتــي عل ــا راض متاًم ــارة “أن تليهــا عب
علــى نقــاط ترجيحيــة 278.1.

بينما في عبارات تقدير الذات المنخفض:
أعلــى نقــاط ترجيحيــة بلغــت 265.3 وحصلــت عليهــا عبــارة “يضيــق صــدري دون ســبب 
واضــح”، يليهــا عبــارة “احليــاة بطبيعتهــا مليئــة بالغــدر والتهديــد” حيــث حصلــت علــى نقــاط 
ترجيحيــة بلغــت 243.6، ثــم عبــارة “أشــعر بالوحــدة حتــى ولوكنــت يف وســط اآلخريــن” 

والتــي حصلــت علــى نقــاط ترجيحيــة 232.7.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات األجنبيــة التــي درســت 
نفــس املتغيــر فتوصلــت دراســة )Varnali,2015 ) )87 إلــى أن األشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن انخفــاض تقديــر الــذات مييلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر انخراًطــا يف اجتــاه التقــاط صــور 
شــخصية؛ فضــاًل عــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي للتوســط بــن تفاعلهــم 

الشــخصي مــن أجــل تلبيــة احتياجــات تقديــر الــذات.

بينمــا دراســة )Murphy-Gill)88,2014 أوضحــت أن املراهقــات أكثــر اهتماًمــا باملعاييــر 
اجلماليــة واملقارنــة عــن املراهقــن مــن الذكــور، وبالتالــي يشــعرن بانخفــاض يف تقديــر 

الــذات. 

ثانًيا: اختبارات الفروض:
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توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات دللــة إحصائيــة بــني تصويــر الــذات الســيلفي  الفرض األول: 
اخلمســة  بأبعادهــا  والنرجســية  والفتراضــي(؛  )احلقيقــي  بنوعيــه 

الســتغاللية(.  ـ  التفــوق  ـ  الســلطة  ـ  الغــرور  ـ  )الســتعراضية 

جدول رقم )21(
العالقة بني تصوير الذات السيلفي بنوعيه احلقيقي والفتراضي والنرجسية بأبعادها اخلمسة 

تصوير الذات السيلفي

النرجسية بأبعادها الخمسة

تصوير الذات السيلفي 
الحقيقي

تصوير الذات 
السيلفي االفتراضي

القيمة التجميعية 
لمقياس تصوير الذات 

السيلفي
قيمة بيرسونقيمة بيرسونقيمة بيرسون

0.336**0.357**0.250**االستعراضية
0.477**0.495**0.368**الغرور
0.388**0371**0.338**السلطة
0.444**0.446**0362**التفوق

0.392**0.355**0365**االسغاللية
القيمة التجمعية لمقياس 
0.512**0.509**0.423**النرجسية بأبعادها الخمسة

   ** دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.01 ودرجة ثقة 99 %   

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق وجــود ارتبــاط خطــي دال إحصائًيــا بــن النرجســية 
بأبعادهــا اخلمســة كمتغيــر مســتقل وتصويــر الــذات الســيلفي بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضي 
كمتغيــر تابــع؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 512 عنــد مســتوى معنويــة 01, 

ودرجــة ثقــة 99% وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع كثيــر مــن الدراســات األجنبيــة التــي درســت النرجســية كمتغيــر 
مســتقل يؤثــر علــى معــدل التصويــر الذاتــي الســيلفي علــى الفيــس بــوك؛ حيــث يتميــز 
 ،89( 2017 Halpern النرجســيون بتكــرار الصــور الذاتيــة بشــكل يومــي وذلــك كمــا ذكــر
حيــث أشــارت دراســته إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن معــدل نشــر وتعديــل الصــور 

ــة وارتفــاع مســتوى النرجســية. الذاتي

النرجســية  بــن  العالقــة  قــوة  أوضحــت  التــي   2016,McCain دراســة)90(  وكذلــك 
والتقــاط الصــور الذاتيــة علــى مواقــع التواصــل والصفحــات الشــخصية ألفــراد العينــة، 
وكذلــك دراســة)Fox &Roomney )91, 2015 التــي أكــدت أن مدمنــي الصــور الذاتيــة 
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الســيلفي والذيــن يقضــون الســاعات يف تعديــل صورهــم الشــخصية قــد اتســمت ســلوكياتهم 
بالنرجســية.

وعنــد حتليــل هــذه النتيجــة مــن منظــور النظريــة العلميــة التــي اســُتخدمت لدراســة هــذا 
املتغيــر وهــي نظريــة الســلوك املخطــط  The Theory Of Planned Behaviorوالتــي 
ــت علــى أن النرجســية أحــد أســباب انتشــار ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي علــى مواقــع  نصَّ
ــة الســيلفي  ــف جتــاه نشــر الصــور الذاتي ــى أن املوق ــت عل ــا نصَّ التواصــل االجتماعــي، كم
معيــار شــخصي تتحكــم فيــه النرجسســية كمتغيــر مســتقل وكمحــدد هــام لنيــة الفــرد يف نشــر 

صــوره الذاتيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ومــن هــذا املنطلــق؛ فقــد تطابقــت فــروض هــذه النظريــة مــع نتيجــة فــرض الدراســة، وأن 
ــا مبعــدل تصويــر الــذات الســيلفي  متغيــر النرجســية متغيــر مســتقل يرتبــط ارتباًطــا خطًي

لــدى أفــراد عينــة الدراســة. 

الفــرض الثانــي: هنــاك عالقــة ذو دللــة إحصائيــة بــني صــورة اجلســد و تصويــر الــذات الســيلفي 
بنوعيــه )احلقيقي والفتراضي(.  

جدول رقم)22(
العالقة بني تصوير الذات السيلفي بنوعيه احلقيقي والفتراضي وصورة اجلسد 

تصوير الذات السيلفي

 صورة الحسد

تصوير الذات السيلفي 
الحقيقي

تصوير الذات السيلفي 
االفتراضي

القيمة التجميعية لمقياس 
تصوير الذات السيلفي

قيمة بيرسونقيمة بيرسونقيمة بيرسون

0.248**0.254**0.195**صورة الجسد

** دال احصائيا عند مستوى معنوية 0.01 ودرجة ثقة 99 % 

ــن  ــا ب ــاط خطــي موجــب دال إحصائًي ــات اجلــدول الســابق وجــود ارتب يتضــح مــن بيان
معــدل الرضــا  عــن صــورة اجلســد عنــد أفــراد العينــة كمتغيــر مســتقل ومعــدل تصويــر 
ــث بلغــت قيمــة معامــل  ــع؛ حي ــر تاب ــه احلقيقــي واالفتراضــي كمتغي ــذات الســيلفي بنوعي ال

بيرســون 248، وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى معنويــة 01, ودرجــة ثقــة%99.

 Mcleanواتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج بعــض البحــوث األجنبية، حيث أشــارت دراســة
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  بــن  قويــة  ارتباطيــة  وجــود عالقــة  إلــى   )92(  2015  ,.et at
االجتماعــي وبــن التبعــات الســلبية حلالــة عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد واضطرابــات 
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ــات. ــدى املراهق األكل ل

وكذلــك تشــير دراســة Chua & Chang, 2016 )93( إلــى أن مرحلــة املراهقــة تتميــز 
باإلحســاس الزائــد باجلمــال واملثاليــة؛ لــذا تقــوم املراهقــات بتعديــل احلالــة الشــخصية 
التواصــل  مواقــع  أن  الدراســة  أظهــرت  كمــا  دائــم،  بشــكل  الســيلفي  الذاتيــة  والصــور 
االجتماعــي عــززت مفهــوم اجلمــال واملثاليــة للمراهقــات، وأصبحــن أكثــر إدراًكا لصــورة 
اجلســم اإليجابــي، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود فجــوة بــن املعتقــدات الذاتيــة 
واملعاييــر املثاليــة للجمــال عنــد املراهقــات باملقارنــة مــع قريناتهــن ممــا أدى إلــى انخفــاض 

تقديــر الــذات لديهــن وزيــادة تعديــل احلالــة والصــور الذاتيــة والســعي إلــى اجلماليــة.

  وعنــد حتليــل نتيجــة هــذا الفــرض مــن منظــور النظريــة العلميــة التــي اســُتخدمت 
لدراســة هــذا املتغيــر وهــي النظريــة املعرفيــة الســلوكية التــي تنــص علــى أن األفــراد يبــدؤون 
يف التفكيــر يف اتخــاذ الصــور الذاتيــة نتيجــة إثــارة داخليــة، وبعــد االلتقــاط حتــدث عمليــة 
ــاه االنتقائــي ملكونــات الصــورة، فتحــدث ســلوكيات تعديــل الصــورة التــي تهــدف إلــى  االنتب
الوصــول إلــى الصــورة املثاليــة أو حالــة الرضــا عــن الصــورة، وعنــد تطبيــق فــرض النظريــة 
علــى نتيجــة هــذا الفــرض جنــد أنهمــا متطابقــان؛ حيــث إن معــدل تصويــر الــذات الســيلفي 
بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي يرتبــط ارتباًطــا خطًيــا مبعــدل الرضــا عــن صــورة اجلســد 

كمتغيــر مســتقل، وهــذا مــا أكــده منــوذجVeale  يف النظريــة املعرفيــة الســلوكية.

بنوعيــه  الســيلفي  الــذات  تصويــر  بــني  إحصائيــة  دللــة  ذو  عالقــة  هنــاك  الثالــث:  الفــرض 
واملنخفــض(. )املرتفــع  الــذات  وتقديــر  والفتراضــي(؛  )احلقيقــي 

جدول رقم )23(
العالقة بني تصوير الذات السيلفي بنوعيه احلقيقي والفتراضي وتقدير الذات

تصوير الذات السيلفي

تقدير الذات
تصوير الذات 
السيلفي الحقيقي

تصوير الذات 
السيلفي االفتراضي

القيمة التجميعية 
لمقياس تصوير الذات 

السيلفي
قيمة بيرسونقيمة بيرسونقيمة بيرسون

0.404**0.371**0.368**تقدير الذات المرتفع
0.472**0.453**0.409**تقديرالمنخفض

لمقيــاس  التجمعيــة  القيمــة 
الــذات 0.465**0.439**0.411**تقديــر 

** دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.01 ودرجة ثقة 99 % 
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تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط خطــي معــدل تصويــر الــذات 
الســيلفي كمتغيــر مســتقل ومســتويات تقديــر الــذات كمتغيــر تابــع، وهو ارتبــاط دال إحصائًيا 

عنــد مســتوى معنويــة 01, ودرجــة ثقــة99% وبلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 465.

ــة التــي درســت هــذا املتغيــر،  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج بعــض الدراســات األجنبي
حيــث أســفرت نتائــج دراســة )Shin)94,2017 عــن وجــود عالقــة بــن جتربــة الصــورة يف حــد 
ــث توجــد عالقــة  ــة الســيلفي، حي ــادي أخــذ الصــور الذاتي ــدى معت ــذات ل ــوم ال ــا ومفه ذاته

ارتباطيــة بــن أخــذ وحفــظ الصــورة الذاتيــة الســيلفي دون نشــر وتدنــي تقديــر الــذات.

وكذلــك أكــدت دراســة )Barry et al)95., 2015 أن األفــراد ذوي تقديــر الــذات املنخفــض 
نســبة كبيــرة مــن صورهــم الذاتيــة تبــرز املظهــر البدنــي، وأنهــم يكونــون علــى اســتعداد لنشــر 
الصــور الذاتيــة الســيلفي لتعزيــز تقديــر الــذات لديهــم، وأنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة 

واضحــة بــن مســتويات تقديــر الــذات وعــدد ونشــر مشــاركات الصــور الذاتيــة ليهــم.

املفســرة  العلميــة  النظريــات  منظــور  مــن  الفــرض  هــذا  نتيجــة  حتليــل  وعنــد 
عــن  والرضــا  النرجســية  مبتغيــرات  يتأثــر  تابــع  كمتغيــر  الــذات  تقديــر  ملتغيــر 
تصويــر  معــدل  يف  كذلــك  يؤثــران  واللــذان  مســتقلة  كمتغيــرات  اجلســد  صــورة 
الســابقة،  الفــروض  حتليــل  مــن  اتضــح  كمــا   Facebook علــى  الســيلفي   الــذات 

وهذه النظريات هي: )نظرية وايت-  نظرية روزنبرج(.

فقــد أكــد “وايــت” أن تقديــر الــذات هــو األســاس يف الكفــاءة والقــدرة والرضــا عــن 
اجلســد، وهــو مكــون منائــي يغطــي دورة احليــاة مــن الطفولــة إلــى الرشــد، والعالقــة تبادليــة 
بينــه وبــن معظــم املتغيــرات الشــخصية )مثــل النرجســية ومســتوى الرضــا عــن اجلســد(.

وطبًقــا لنمــوذج “وايــت” فــإن نتيجــة الفــرض اخلــاص بالدراســة والتــي أثبتــت وجــود 
ارتبــاط خطــي قــوي بــن تقديــر الــذات والتصويــر الســيلفي، والــذي يتأثــر بــدوره بالنرجســية 
وصــورة اجلســد؛ ممــا يؤكــد أن متغيــر تقديــر الــذات متغيــر تابــع يتأثــر باملتغيــرات املســتقلة 
)النرجســية وصــورة اجلســد(، واللــذان يؤثــران بدورهمــا يف معــدل تصويــر الــذات الســيلفي 

كمتغيــر وســيط.

وعنــد حتليــل نتائــج هــذا الفــرض مــن منظــور منــوذج “روزنبــرج” الــذي وضــع ثالثــة 
مســتويات للــذات، هــي: 

الذات احلالية أو املوجودة.. 1

الذات املرغوبة.. 2
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الذات املتقدمة أو املثالية.. 3

حيــث يــرى “روزنبــرج” أن ال أحــد يســتطيع أن يضــع تقديــًرا لذاتــه بعيــًدا عــن اآلخريــن، 
ــر بالدعــم اخلارجــي للصــور  ــذات يتأث ــر ال ــن خــالل أن تقدي ــه الدراســة م ــا أكدت وهــذا م

Positive Comment&, Like“ والــذي متثــل يف Facebook الذاتيــة علــى

للمبحوثــني  الشــخصية  الســمات  بــني  إحصائيــة  دللــة  ذو  عالقــة  هنــاك  الرابــع:  الفــرض 
)النرجســية وصــورة اجلســد( ومســتوى تقديــر الــذات  طبًقــا ملعــدل تصويــر 
.Facebook موقــع  علــى  والفتراضــي(  )احلقيقــي  بنوعيــه  الســيلفي  الــذات 

جدول رقم )24(

العالقة بني السمات الشخصية وتقدير الذات طبًقا ملعدل تصوير الذات السيلفي

تصوير الذات السيلفي
تصوير الذات 
السيلفي الحقيقي

تصوير الذات 
السيلفي االفتراضي

القيمة التجميعية 
لمقياس تصوير الذات 

السيلفي
قيمة بيرسونقيمة بيرسونقيمة بيرسون

القيمة التجمعية لمقياس النرجسية 
0.512**0.509**0.423**بأبعادها الخمسة

0.248**0.254**0.195**صورة الجسد
القيمة التجمعية لمقياس تقدير 

0.465**0.439**0.411**الذات

        ** دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.01 ودرجة ثقة 99 % 

بــن  قــوي  ارتبــاط خطــي موجــب  أن هنــاك  إلــى  الســابق  بيانــات اجلــدول  تشــير   
املتغيــرات الشــخصية واملتمثلــة يف )النرجســية بأبعادهــا اخلمســة- وصــورة اجلســد والتــي 
متثــل متغيــرات مســتقلة(، ومعــدل تصويــر الــذات الســيلفي علــىFacebook  كمتغيــر تابــع؛ 
حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون مــع النرجســية 512, وقيمــة معامــل ارتبــاط 
بيرســون مــع صــورة اجلســد 248, وهــي قيــم دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى معنويــة 01, 
ودرجــة ثقــة 99%، وكذلــك هنــاك ارتبــاط خطــي موجــب وقــوى بــن معــدل تصويــر الــذات 
الســيلفي)كمتغير مســتقل يف هــذه احلالــة( ومســتوى تقديــر الــذات الــذي يعــد املتغيــر التابــع 
يف الدراســة حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون 465, وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا 

ــة 01, ودرجــة ثقــة %99. ــد مســتوى معنوي عن
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وهــذه النتيجــة اإلجماليــة التــي توصلــت لهــا الدراســة تتفــق مــع نتائــج العديــد مــن 
الدراســات األجنبيــة التــي مت عرضهــا والتــي درســت نفــس املتغيــرات لتصبــح العالقــة بــن 

ــى : ــا يل ــرات كم املتغي

ــة يف الســمات الشــخصية:  ــرات املســتقلة املتمثل وكمــا هــو واضــح مــن الشــكل أن املتغي
 Facebook النرجســية، صــورة اجلســد( يؤثــران يف معــدل تصويــر الــذات الســيلفي علــى(
كمتغيــر تابــع يف عالقتــه مــع الســمات الشــخصية ومتغيــر وســيط والــذي يؤثــر مــع املتغيــرات 

املســتقلة يف تقديــر الــذات كمتغيــر تابــع بشــكل عــام. 

بــوك؛  الفيــس  اســتخدام  دوافــع  بــني  إحصائيــة  دللــة  ذو  عالقــة  هنــاك  الفرض اخلامس: 
والفتراضــي(.  احلقيقــي   ( بنوعيــه  الســيلفي  الــذات  تصويــر  ومعــدل 

جدول رقم )25(
العالقة بني دوافع استخدام الفيس بوك ومعدل التصوير الذاتي السيلفي

تصوير الذات السيلفي

     المتغيرات
تصوير الذات 
السيلفي الحقيقي

تصوير الذات 
السيلفي االفتراضي

القيمة التجميعية 
لمقياس تصوير الذات 

السيلفي
قيمة بيرسونقيمة بيرسونقيمة بيرسون

دوافع 
استخدام 
الفيس بوك

0.300**0.252**0.301**دوافع نفعية

0.416**0.369**0.396**دوافع طقوسية

0.391**0.338**0.383**دوافع كلية

        ** دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.01 ودرجة ثقة 99 % 

تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى أن هنــاك ارتبــاط خطــي بــن دوافــع اســتخدام 
Facebook  بنوعيهــا )النفعيــة والطقوســية( كمتغيــر مســتقل ومعــدل التصويــر الذاتــي 
الســيلفي بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي  كمتغيــر تابــع، وكمــا هــو واضــح مــن بيانــات 
اجلــدول الســابق أن قيمــة معامــل االرتبــاط اخلطــي يف الدوافــع الطقوســية بلغــت 416, 
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عنــد مســتوى معنويــة 01, ودرجــة ثقــة 99%، بينمــا بلغــت يف الدوافــع النفعيــة 3, وهــي 
ــا عنــد نفــس مســتوى املعنويــة ودرجــة الثقــة، وهــذا يؤكــد أن العــادات  أيًضــا دالــة إحصائًي
ــم  ــي الســيلفي لديه ــر الذات ــة الدراســة تتحكــم يف ســلوك التصوي واألمنــاط الســلوكية لعين
 2016,Pounder )96(Kathryn بدرجــة قويــة،  واتفقــت هــذه النتيجــة مــع Facebook علــى
ــه، والســعادة،  ــة يف: )البحــث عــن الترفي ــى أن الدوافــع الطقوســية متمثل ــت إل ــي توصل والت
وقضــاء وقــت الفــراغ مــع األصدقــاء( مــن أكبــر دوافــع اســتخدام الســيلفي علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، يضــاف إليهــا الرغبــة يف زيــادة تقديــر الــذات مــن اآلخريــن مــن خــالل 

متابعــة عــدد “LIKE”، وكذلــك “Comment” وبخاصــة التعليقــات اإليجابيــة.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع رحــاب يحيــى 2019)97( والتــي أكــدت أن دوافع انتشــار ســلوكيات 
التصويــر الســيلفي هــي جــذب االنتبــاه، التواصــل، حفظ الذكــرى، الترفيه والتســلية.

ــال  كمــا تتفــق مــع مــا توصــل إليــه )هانــي البطــل، وســونيا الســيد، 2016()98( واللــذان توصَّ
إلــى أن دوافــع الترفيــه والتســلية وتقديــر الــذات وحــب الظهــور هــي أهــم دوافــع التصويــر 

الســيلفي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

وعنــد حتليــل هــذا الفــرض مــن منظــور املدخــل العلمــي الــذي يفســره وهــو مدخــل 
“االســتخدامات واإلشــباعات” لوجدنــا أن الدوافــع الطقوســية والنفعيــة اللــذان يؤثــران 
ــا  ــا وثيًق ــط ارتباًط ــى Facebook يرتب ــذات الســيلفي عل ــر ال ــر يف معــدل تصوي بشــكل كبي
بالفــرض الرئيــس ملدخــل االســتخدامات واإلشــباعات وهــو “أن الفــرد يقــوم باختيار الوســيلة 
ــرت عنــه الفــروض  اإلعالميــة التــي يتوقــع أن تشــبع احتياجاتــه”، واالحتيــاج هنــا قــد عبَّ
الســابقة والــذي متثــل يف تقديــر الــذات عبــر Like & Comment ، وهــو النمــوذج الــذي 

تقدمــه هــذه الدراســة:

تقدير الذات متغير تابع
 (Like, COMMENT)

النرجسية )متغير مستقل(

صورة اجلسد )متغير مستقل(

1-معدل تصوير الذات

2- النوع

    )متغيرات وسيطة(                                                          
دوافع استخدام الفيس بوك

   وهنــا اعتبــرت الدوافــع بنوعيهــا )الطقوســية والنفعيــة( كذلــك متغيــرات مســتقلة تؤثــر 
يف معــدل تصويــر الــذات مثــل املتغيــرات الشــخصية )النرجســية و صــورة اجلســد ( بينمــا 
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تقديــر الــذات متغيــر تابــع. 

هنــاك فــروق يف الســمات الشــخصية للعينــة )النرجســية وصــورة اجلســد  الفرض السادس: 
  Facebookوتقديــر الــذات( وكذلــك معــدل تصويــر الذات الســيلفي على

طبًقــا للنــوع. 

جدول رقم )26(
الفــروق يف الســمات الشــخصية للعينــة )النرجســية وصــورة اجلســد وتقديــر الــذات( وكذلــك معــدل تصويــر 

الــذات الســيلفي علــىFacebook  طبًقــا النــوع

المتوسط العددالمجموعاتالمتغيرات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري

قيمة
مستوى المعنويةت

القيمه التجميعية لمقياس 
النرجسية

29765.4911.650.68أنثى
0.01دال 5.196

إحصائًيا 9872.9113.921.41ذكر
القيمه التجميعية لمقياس 

تصوير الذات السيلفي
29761.7910.000.58أنثى

0.01 دال 4.250
إحصائًيا 9866.8811.031.11ذكر

القيمه التجميعية لمقياس 
صورة الجسد

29741.1913.600.79أنثى
0.143غير دال 1.469

إحصائًيا 9843.5614.651.48ذكر
القيمه التجميعية لمقياس 

تقدير الذات
29757.7910.480.61أنثى

0.255غير دال 1.141
إحصائًيا 9859.2111.391.15ذكر

      درجة احلرية  =  393   لكل مجموعة

تشير بيانات اجلدول السابق إلى :

ارتفــاع مســتوى النرجســية عنــد الذكــور أفــراد العينــة أكثــر مــن اإلنــاث؛ حيــث ارتفعــت . 1
قيمــة االنحــراف املعيــاري لديهــم إلــى 13.92 واملتوســط احلســابي إلــى 72.91، 

ــة 393. ــد درجــات حري ــا عن ــة إحصائًي وبلغــت قيمــة  ت 5.196 وهــي دال

ارتفــاع معــدل تصويــر الــذات الســيلفي عنــد الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث بفــروق طفيفــة؛ . 2
حيــث ارتفعــت قيمــة االنحــراف املعيــاري لديهــم إلــى11.03 مقابــل 10 عنــد اإلنــاث، 
وقيمــة املتوســط احلســابي بلغــت 66.88 مقابــل 61.79 لــدى اإلنــاث، وبلغــت قيمــة ت 

4.250 وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد درجــات حريــة 393.

التقــارب الشــديد بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتوى الرضــا عــن صــورة اجلســد، حيــث . 3
بلــغ االنحــراف املعيــاري عنــد الذكــور 14.65بفــروق طفيفــة عــن اإلنــاث التــي بلغــت 
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13.60، وكذلــك يف املتوســط احلســابي الــذى بلــغ عنــد الذكــور 43.56 بفــروق طفيفــة 
ــة  ــر دال ــة  ت= 1.469 وهــي غي ــذا جــاءت قيم ــت 41.19؛ ول ــي بلغ ــاث والت عــن اإلن

ــا. إحصائًي

التقــارب الشــديد بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتوى تقديــر الــذات؛ حيــث بلغــت قيمــة . 4
االنحــراف املعيــاري عنــد الذكــور 11.39 بفــروق طفيفــة عــن اإلنــاث التــي بلغــت 
10.48، وكذلــك يف املتوســط احلســابي الــذي بلــغ عنــد الذكــور 59.21 بفــروق طفيفــة 
عــن اإلنــاث والتــي بلغــت 57.79، ولذلــك بلغــت قيمــة ت 1.141 وهــي غيــر دالــة 

ــا. إحصائًي

وعند مقارنة نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات األجنبية نالحظ أن:

اختلفــت نتيجــة الدراســة مــع Weiser,2015  الــذي توصــل إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة 
بــن النرجســية والنــوع لصالــح اإلنــاث، ووجــود عالقــة ارتباطيــة بــن تصويــر الــذات والنــوع 

لصالــح اإلنــاث أيًضــا، علــى الرغــم مــن تفــوق الذكــور علــى اإلنــاث يف بُعــد االســتغاللية.

واختلفــت كذلــك نتيجــة الدراســة مــع Sorokowski,2015 والــذي توصــل إلــى أنــه 
ال توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن نشــر الصــور وســلوكيات النرجســية لــدى اإلنــاث؛ مبعنــى أنــه 
ال توجــد فــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتوى النرجســية أو معــدل نشــر الصــور الذاتيــة. 

وبالنســبة للنتيجــة اخلاصــة بصــورة اجلســد أشــارت دراســة Mclean,2015 إلــى وجــود 
عالقــة ارتباطيــة قويــة بــن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي وبــن التبعــات الســلبية 
ــك دراســة  ــور،  وكذل ــر مــن الذك ــاث أكث ــدى اإلن ــة عــدم الرضــا عــن صــورة اجلســد ل حلال
Chua,Chang,2016 والــذي أوضــح أن مرحلــة املراهقة تتميز باإلحســاس الزائد باجلمال 
لــدى املراهقــات بشــكل أكبــر مــن الذكــور؛ وهــذا يتبعــه ســلوك تعديــل الصــور الذاتيــة بشــكل 
دائــم لــدى اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور، وهــذا عكــس مــا توصلــت إليــه نتيجــة الدراســة؛ حيــث 

أثبتــت عــدم وجــود فــروق بــن اجلنســن يف مســتوى الرضــا عــن صــورة اجلســد.

وفيمــا يتعلــق بتقديــر الــذات أوضحــت دراســة  Murphy-Gill,2014أن اإلنــاث أكثــر 
اهتماًمــا باملعاييــر الذاتيــة أكثــر مــن الذكــور، وبالتالــي يشــعرن بانخفــاض تقديــر الــذات 
بشــكل واضــح عــن الذكــور، وهــذا عكــس مــا توصلــت إليــه نتيجــة الدراســة؛ حيــث أثبتــت 

ــذات.  ــر ال عــدم وجــود فــروق بــن اجلنســن يف مســتوى تقدي
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النتائج العامة للدراسة:
أوًل: النتائج البسيطة:

أكدت الدراسة:
أن 96.7% مــن إجمالــي العينــة البالــغ عددهــا )450( مفــردة لديهــا حســاب علــى . 1

.Facebook

ــون مــع حســاباتهم عبــر Facebook باســمهم احلقيقــي وأن باقــي . 2 أن 96.8% يتعامل
العينــة تختــار االســم املســتعار؛ حلمايــة اخلصوصيــة وإعطــاء املزيــد مــن احلريــة 

للكتابــة، أو جلعلــه اســم شــهرة. 

بلغ حجم االستخدام اليومي أكثر من 3 ساعات.. 3

وأن 79.1% يفضلون التواصل يف مجموعات )التواصل الرقمي(.. 4

وأن اســتخداماتهم للــــFacebook  متثلــت يف ثالثــة عناصــر رئيســة: متابعــة األخبــار- . 5
التواصــل مــع األصدقــاء- نشــر الصــور الذاتيــة.

وبالنســبة لدوافــع االســتخدام: تفوقــت الدوافــع الطقوســية على الدوافــع النفعية؛ حيث . 6
بــرزت دوافــع )الترفيــه والتســلية- قضــاء وقــت الفــراغ والقضــاء علــى امللــل- البقــاء 
علــى اتصــال مــع األصدقــاء(، وحصلــت علــى املراكــز األولــى يف النقــاط الترجيحيــة، 

يليهــا )زيــادة املعرفــة- نافــذة علــى العالم-مناقشــة اآلراء املطروحــة(.

وقــد أكــد 90.8% مــن أفــراد العينــة أنهــم ميارســون ظاهــرة تصويــر الــذات الســيلفي . 7
ــت نســبة مــن ال ميارســون  ــا(، وبلغ ــا، و35,4% أحياًن ــة )55,4% دائًم بدرجــات مختلف

.%9.2

وبالنســبة ملقيــاس تصويــر الــذات مت تقســيمه إلــى تصويــر حقيقــي وتصويــر افتراضــي، . 8
وقــد أوضحــت عبــارات النوعــن أن نســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة لديهــم هــوس 
الســيلفي علــى الفيــس بــوك، ســواء بدافــع جــذب االنتبــاه أو التواصــل مــع اآلخريــن، أو 

أرشــفة الصــور أو الترفيــه وعــرض اإلمكانــات املتنوعــة. 

بالنســبة ملقيــاس النرجســية: تبــنَّ مــن خــالل حتليــل بيانــات املقيــاس تفــوق بُعــد . 9
التفــوق؛ حيــث وافــق علــى عباراتــه حوالــي 42% مــن إجمالــي حجــم العينــة، يليــه 
االســتغاللية بنســبة 39.9%، ثــم الغــرور بنســبة 28.4%، وهــذا يف املجمــل يؤكــد توافــر 

ــة. ــراد العين ــدى أف ــع مــن النرجســية ل مســتوى مرتف
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بالنســبة لصــورة اجلســد ارتفعــت حالــة عــدم الرضــا عن صورة اجلســد لــدى املراهقن . 10
مــن أفــراد العينــة والتــي عكســتها عبــارات كثيــرة حصلت على أوزان نســبية كبيرة.

بالنســبة لتقديــر الــذات: تبــنَّ مــن حتليــل بيانــات املقيــاس وجــود نســبة 19.7% لديهــا . 11
تقديــر ذات مرتفــع، تليهــا نســبة 73.5% لديهــا تقديــر ذات متوســط.

ثانًيا: نتائج اختبارات الفروض:
ــا . 1 ثبــوت صحــة الفــرض األول والقائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائًي

ــه احلقيقــي  ــذات الســيلفي بنوعي ــر ال ــر مســتقل ومعــدل تصوي ــن النرجســية كمتغي ب
ــع. ــر تاب واالفتراضــي  كمتغي

ثبــوت صحــة الفــرض الثانــي والقائــل بوجــود ارتبــاط خطــي بــن مســتوى الرضــا عــن . 2
ــه احلقيقــي  ــذات الســيلفي بنوعي ــر ال ــر مســتقل ومعــدل تصوي صــورة اجلســد كمتغي

واالفتراضــي كمتغيــر تابــع. 

ثبــوت صحــة الفــرض الثالــث والقائــل بوجــود ارتبــاط خطــي موجــب بــن تصويــر . 3
الــذات الســيلفي كمتغيــر مســتقل بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي ومســتوى تقديــر 

الــذات كمتغيــر تابــع.

وجــود عالقــة بــن )النرجســية وصــورة اجلســد( كمتغيــرات مســتقلة ومعــدل تصويــر . 4
الــذات الســيلفي بنوعيــه احلقيقــي واالفتراضــي )كمتغيــر وســيط( والــذي يؤثــر بــدوره 

يف معــدل تقديــر الــذات كمتغيــر تابــع. 

وجــود ارتبــاط خطــي موجــب بــن دوافــع اســتخدام الفيــس بــوك ومعــدل تصويــر الــذات . 5
السيلفي. 

وعن الفروق بن الذكور واإلناث يف كل متغيرات الدراسة تبنَّ أن:. 6

ارتفــاع مســتوى النرجســية عنــد الذكــور أفــراد العينــة أكثــر مــن اإلنــاث وهــي دالــة 	 
إحصائًيــا

ارتفــاع معــدل تصويــر الــذات الســيلفي عنــد الذكــور أفــراد العينــة أكثــر مــن اإلنــاث 	 
وهــي دالــة إحصائًيــا.

التقــارب الشــديد بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتوى الرضــا عــن صــورة اجلســد وهــي 	 
غيــر دالــة إحصائًيــا.
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التقــارب الشــديد بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتوى تقديــر الــذات وهــي غيــر دالــة 	 
ــا. إحصائًي

توصيات الدراسة:

مــن خــالل العــرض الســابق ملجمــل النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة، وتفســير 
تلــك النتائــج يف ضــوء النظريــات التــي تناولــت متغيــرات الدراســة، إلــى جانــب مــا مت االطالع 

عليــه مــن الدراســات ذات الصلــة باملوضــوع ومتغيراتــه، ميكــن تقــدمي التوصيــات التاليــة:

ضــرورة االهتمــام بتعليــم املراهقــن كيفيــة التعامــل مــع ظاهرة تصوير الذات الســيلفي، . 1
والصفحــات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر  املختلفــة  الذاتــي  العــرض  وطــرق 

ــم النفســية. ــم ومتطلباته ــا ألهدافهــم وخصائصه ــد، وفًق الشــخصية بشــكل جي

ضــرورة أن تعــي األســرة واملدرســة والنــادي واملؤسســات التربويــة والتعليميــة أن مواقــع . 2
التواصــل االجتماعــي مصــدر قلــق للمراهقــن واألطفــال خاصــة؛ فيمــا يتعلــق باملقارنــة 
االجتماعيــة مــع املشــاهير وجنــوم املجتمــع يف صــورة اجلســد أو األماكــن التــي تعكــس 
ــؤدي إلــى إدراك ســلبي لصــورة اجلســد ومخاطــر  ــا، ممــا ي ــا مرتفًع مســتوى اجتماعًي
لهــم مثل)اضطــراب  النفســية  للصحــة  يســبب ضــررًا  بشــكل  واجتماعيــة،  نفســية 
واختــالل ســلوك األكل والنــوم، فقــدان الشــهية، االكتئــاب، العزلــة االجتماعيــة ،...(.

ــا متكــن املراهقــن واألطفــال مــن . 3 ــة هدفه ــة اإلعالمي ــم برامــج للتربي ضــرورة تصمي
إدراك كيفيــة التعامــل مــع وســائل اإلعــالم احلديثــة، وفهــم كيفيــة عملهــا، وكيفيــة 
انتقــاء املحتــوى اإلعالمــي الــذي يضيــف إيجابيــات ويعــزز ســلوكيات ومواقــف صحيــة 

وليــس العكــس.
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