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 قدمه:م

 مدد  يتجددًأ ال جددًًاا بللفعدد  أصددب   االجتمددل   التواصدد  وسددل   أن يبدددو

 شخصديلتنل،  طبيعة والكثير    الكثير تعكس أصب   ب  ف سب هذا حيلتنل،وليس

فى كثير م  األحيدلن   المستخدم ال قيقية لشخصية  لكسة مرآة بمثلبة يجعلهل ممل

 .اإلنترن  فضلا  بر

موقدع مد  مواقدع التواصد  االجتمدل  ،      فد  أي   وضع صورةبأي مشترك  فقيلم

  بلدس وييرهدل، هدو سدلوك     جد وجن واكللفيسبوك وتويتر واالنستغرام ولينكدد 

وتصرف شأنه شلن أي سلوك آخر يقوم به اإلنسلن، فيه  دالالت وأهدداف معيندة   

 الصورة.تكشف    جلنب مهم م  شخصية صلحب  كثيرا مل

( الشخص  صف ة ال سلب لى ) البروفلي  صور وأوض   العديد م  الدراسلت أن

 حيدلة  حدول  األسدرار  مد   ضدخمة  كميدلت  تفشد   بدوك  فديس   بدر  بندل  الخلصة

 ، الخلصدة  الشخصد   الملدف  صدورة  الشخصية، وبلستخدام وطبيعتهم المستخدمي 

 اآلخري . حيلة    المعلوملت م  هل لة درجلت فهم للكثيري  يمك 

 اختيدلر نمد    خدلل  مد   يةالشخص ت لي  حول حديثة دراسة أظهرته لمل وطبقًل

 جلمعدة  بهدل  قلمد   والتد   االجتمدل  ،  التواص  وسل   ف  الشخص  الملف صور

 الشخصدية  بللسدملت  التنبد   م  خللهدل  يمك  تلك الدراسة فلن نتل ج بنسلفلنيل،

 الملفدلت  صدور  فد   االختلفدلت  أن فيهل البلحثون ووجد كبير، نطلق  لى للنلس

 فد   االختلفدلت  إلظهدلر  بسدهولة  تستخدم أن يمك  وآخر مستخدم بي  الشخصية

 بكد   الخلصة الشخصية كبيرة لطبيعة بدرجة  التخمي  يمك  وبللتلل  شخصيتهم،

 .(1)مستخدم

 التد   الصدور  التقدلط  إلدى  يميلدون  انفتلًحل األكثر النلس أن أفلدت الدراسة كمل

 لحهمانفتد   لدى  كداللدة  ألواًندل  وأكثدر  وضوًحل أكثر إطلر ف  وتشملهم تبرزهم

 نفدس  يبرزون آخري  أشخلص  لى صورهم ت توي أن يمك  كمل للقيود، وكرههم

 ف  صورهم ف  يظهرون إمل أنهم يعن  مل أق  س  ف  الظهور كمل يفضلون السمة،

.  مًرا أق  فيهل يبدون الت  الصور يختلرون أنهم أو ال لل ، لعمرهم سلبق  مر

 ندو   التقدلط  إلى يميلون عصبيي ال األشخلص فإن المنفت ي  األشخلص  كس و لى
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 فد   وجدوههم   د   الكشف  دم إلى بدورهل تمي  ب يث الصور، م  تملًمل مختلف

 فدإنهم  الصدورة  فد   وجهده  بعضدهم  أظهدر  مل إذا لك  الشخصية، حسلبلتهم صور

 يميلدون  األشدخلص  وهد الا  وجدوههم،  م  جًًاا تغط  نظلرات وجود إلى يميلون

 يميلون أيًضل وهم المتلح، قدر كبير حجم ذات اتالنظلر هذه جع  إلى أكبر بشك 

 الندواح   تبرز ألوان اختيلر مع األلوان مبهرة ويير البسيطة الصور التقلط إلى

 .السلبية العلطفية

دراسة أخرى     لقة صور البروفلي   لدى الفديس بدوك بدبعا جواندب       وف 

  صدب   بمرض ي والمصلب المنفت ي  أن م  خللهل إلى الشخصية توص   البلحثون

 ،«بوك فيس» لصف لت الصور م  كبيرة أ داد ت مي  إلى يميلون سواا؛ حد  لى

 الخلصة الغلف صورة تغيير إلى ميلهم ف  العصبيي     يختلفون المنفت ي  ولك 

 مد   المًيدد  ت ميد   إلدى   صب  بمرض المصلبون يمي  حي  ف  الشخص ، بملفهم

 .(2)األلبوم ف  الصور

موضو  الصدور التد  يضدعهل الفدرد فد  موقعده  لدى         متعددة دراسلتوتنلول  

الدراسلت مل يمكد    تلكو أي موقع أخر م  مواقع التواص ، ونلقش  أالفيسيوك 

ليه صور المشتركي  ومل ترسله مضمونلتهل مد  رسدل   لرخدري  ممد      إن تشير ا

  .الفلبعا ال سلبلت بلآلوفقل يًورون صف ته الشخصية يوميل وهم يقدرون 

  هنل يتضح مدى أهمية وداللة الصدور التدى نتدداولهل  لدى مواقدع التواصد        م

االجتمل ى وخلصة الفيس بوك، ودورهل فى فى الكشف    بعا الملمح والسملت 

الشخصددية للمسددتخدمي  وفقددل  لسددلوكهم فددى إختيددلر صددورهم وخلصددة صددورة 

 البروفلي  التى تمث  المفتلح األول للهوية.

 الدراسلت السلبقة:

تنلول الدراسلت السلبقة موضو  الب ث م  خلل م دوري  أسلسديي  ومتدداخلي     ت

إختيلر المستخدمي  لصور البروفليد  الخدلص    م ورفى نفس الوق  األول منهمل 

بهم  لى الشبكلت االجتمل ية وخلصة الفيس بوك ودالالته، والثلنى حدول رصدد   

فيس بدوك ،وقدد تدم    وقيلس السملت الشخصية لألشخلص، المب وثي  مستخدمى ال
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مسح التراث العلمى فى ذلك المجلل والدذى أسدفر  د  اإلطدل   لدى الدراسدلت       

 التللية: 

فدى الندو     لتختلفثير اإلأ( حول ت2116وآخري  ) Wenzhi Zheng دراسة -1

 لى أنملط الصور الشخصية  لى الشبكلت االجتمل ية،وأوضد   الدراسدة   واألص  

جتمل ية هو إتلحة الفرصة أملم المستخدمي  لبنلا أن أحد أهم مميًات الشبكلت اال

هوية شخصية افتراضية لهم والتى تتلثر بدورهل بتجلربهم النفسية،وتم تطبيقهل 

م  الطلب الصينيي  والتليوانيي  والدوليي  ،وانتهد  إلدى أن    711 لى  ينة م  

ن كد   النو  له تلثير واضح  فى اختيلر الصور التى توضع  لدى البروفليد ، وأ  

م  الطلب الصينيي  والتليوانيي  والدوليي  قد اختلف  صورهم  لى البروفليد   

 .(3)وفقل للنو  أمل األص  فقد كلن له تلثير جً ى

( حول ت لي  الشخصدية مد  خدلل إختيدلر     2116) وآخري Leqi Liu دراسة  -2

لدف  ألف م 66ت لي  أكثر م   حيث تمصور البروفلي   لى الشبكلت االجتمل ية، 

للصور  لى تويتر،وتركً الدراسة  لى صورة وملمدح الوجده، وتبدرز النتدل ج     

وجود اختلفلت بي  المستخدمي  فى سملتهم الشخصية تبعل للخدتلف بيدنهم فدى    

طبيعة وداللة الصورة والتعبيرات بهل،وأنه بلالمكلن االستفلدة م  ذلك فى التنب  

المثلل فلن االشخلص ذوى الضدمير   بسملت الشخصية فى المستقب ، وأنه  لى سبي 

واطدف إيجلبيدة فدى    اآلخري  يميلون إلى  رض مشل ر و ال ى  والمقبولي  م  

 .(4)صورهم،فى حي  يمي  األشخلص المنفت ون إلى  رض الصور الجمللية

( حددول االسددتخداملت واالشددبل لت 2116وآخددري ) Aqdas Malikدراسددة  -3 

ية  لى الفيس بدوك،وتم تطبيدق الدراسدة    المت ققة م  المشلركة بللصور الرقم

إلدى سدتة أندوا  هدى     ، وتم تقسيم االشبل لت المتوقعدة  م  المب وثي  368 لى 

 تيدلد ،وتبدلدل المعلومدلت والنفددوذ    ،واإل حلصد المدودة ،وإثدلرة االنتبدله واإلف   

ر االجتمل ى ،وأوض   الدراسة أن العمر كلن  نصرًا م ثرًا  فى المشلركة بللصو

، والنفوذ االجتمل ى،وأن النو  كدلن مد ثرا   ل لت الريبة فى اإلفصلحلت قيق إشب

 .(5)واإلفصلحبللنسبة إلشبل ى اإل تيلد 
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الشخصية م  خلل صدور   تكوي ( حول  2115) Katerina Tagkalou دراسة -4

يدتم وضدعهل   التى الفيس بوك وصور البروفلي ، وانته  الدراسة إلى أن الصور 

التعبيدر الجسددي الجدذاب،     قيق أيراض متعددة مثد   تستهدف ت لى الفيس بوك 

والفكلهدة أيضدل، وقدد خلصد       ،والثقة بللنفس،والتسلية،والتواصد  االجتمدل ى  

 وصدور  الشخصدية  حدول الصدور  التدى تدتم    النو ية الدراسة إلى أهمية األب لث

 للت قيدق والف دا العميدق     خصدبة  أرضدل   لى الفيسبوك ،حيدث تمثد    البروفلي 

وخلصة  االنترن  بيئلت ف  الهوية وتشكي  الذات  بللعرض مرتبطةال للمملرسلت

 فضدل  د  أن    المسدتقبلية،  للدراسلت جيدا أسلسل االجتمل ية التى توفر الشبكلت

 الظدلهرة  لهدذه  التراكمية الصورة ف  تسهم هذه مث  صغير نطلق  لى الدراسلت

 . (6)مختلفة سيلقلت  بر وتفيد  فى المقلرنلت

صور البروفلي   لدى  تعكس ( بعنوان ه  2115وآخري  )  Yen-Chunدراسة -5

مد  قل مدة    119تدم تطبيقهدل  لدى    قدد تدم   ؟ وشخصية المسدتخدمي  الفيس بوك 

وأشلرت الدراسة إلدى الشدعبية الكبيدرة التدى اكتسدبهل      ، االصدقلا لدى البلحث 

ه الفيس بوك بل تبلره الموقع األول الذى أتلح للمستخدم ال رية فى تقديم نفس

 لى ال سلب الخلص به، واختبرت الدراسدة دوافدع المسدتخدمي  وراا إختيدلرهم     

لصورة البروفلي ، وانته  إلى وجود و ى كبير لدى المسدتخدمي   ندد إختيدلر    

يهتمون بمل يجعلهم  لدى  ،وأنهم ملم اآلخري  أصورهم التى ي بون أن تعبر  نهم 

ود تدأثير للسدملت الشخصدية    درجة م  الجلذبية أملمهم، وانته  الدراسة إلى وج

للمب وثي   لى إختيلرهم  لصور البروفلي  ، كمل د م  نتل ج الدراسة  نظريدة  

 .(7)خلل  تعلم المستخدي  م  أقرانهمالتعلم التعلونى م  

( حول السملت الشخصية وتقديم الدذات  2114وآخري  ) Eunsun Leeدراسة  -6

  د   يكشدفون  ص النرجسديون ، وأظهدرت الدراسدة أن األشدخل     لى الفيس بدوك 

كسدب   إلى أسلس  بشك  يسعون وهم لذاتهم، ترويج  لى ت توي شخصية معلوملت

  لى حل   ال للة بشك  بوك، وأنهم  يكتبون الفيس  بر وقبولهم النلس اهتملم

 إيمدلنهم  تغدذي  فى م لولة ل صد اال جلبلت والتعليقلت الت      أنفسهم متكرر

 .(8)أنفسهم بأهمية
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( وآخري  حول الوصول إلى الشخصية م  خلل صور 2114)Eftekhar  ةدراس -7

 بدللتطبق  لدى  البدلحثون  حيث قلم  ،  األنشطة المعبرة   والصور الفيس بوك 

 حدول  بيلنلت المشلركون وسج  ،55و 17 بي  أ ملرهم تتراوح شخا 111 م  أكثر

 المشدلركي   مد  % 71 م  أكثر وكلن بهم، الخلصة السكلنية والتركيبة شخصيتهم

 مدع  وتفدل لهم  للصدور  األفدراد  ت ميد   كيفيدة  البدلحثون  درس ثدم  النسدلا،  م 

بهدم، وانتهد  الدراسدة إلدى أن األشدخلص       الخلصدي   بدوك  فديس   لى أصدقل هم

 ذلدك  أنفسهم،    للتعبير كوسيلة بوك الفيس  لى الصور يستخدمون بيي  لالعص

 القلق م  الكثير إلىبهم   ديت قد الت  التعليقلت م  للجدل أق  إثلرة الصور أن

 القددر  لدديهم  يكون ألن الُعصلبيون النلس، كمل يمي  أفعلل ردود ينتظرون وهم

 أن ريبتهم فد   م  ينُبع ذلك أن البلحثون ويعتقد األلبوم، ف  الصور م  األكبر

 أكثدر  حدلالتهم  ُي ِدثون  يوان األشخلص الُمنفت  إيجلبية، بصورة أنفسهم ُيقدموا

 األشدخلص  أي - ينفت فدللمُ  الواقعيدة،  ال يلة ف  ال لل هو كمل: ا يي االنطو م 

 .(9)بوك الفيس  لى أكبر بشك  ويتفل لون حلالتهم ُي ِدثون -االجتمل يي 

( حول ت ليد  الم تدوى البصدرى لصدور     2114) Betsy  ،Mocarski دراسة -8

فديس   لدى ال الم تدرفي  مد  الدذكور واإلندلث     البروفلي  الخدلص بللريلضديي    

بوك،وا تمدت الدراسة  لى ك  م  نظرية العلملت التجلريدة وت ليد  الم تدوى    

البصرى للصور، وانته  إلى أن اإلنلث م  الريلضيي  الم ترفي  يفضدلون الصدور   

المصطنعه  واالبتسلم،بينمل يفض  الذكور أال ينظر تجله الكلميرا وأن يكدون فدى   

الظهور فى الًى الريلضى ، ولدم   وضعية حركة، كمل يمي  معظم الريلضيي  إلى

 .(11)وجود ميول للظهور فى لقطلت مثيرةيتأكد 

حكلم الصلدرة ( حول دقة األ2114)Mark Turner &  Natalie Hunt دراسة -9

الشدبكلت االجتمل ية،واسدتهدف     مد  خدلل  للسملت الشخصية لرخدري   ب الخلصة

حكدلم  ت االجتمل يدة، واأل تقصى االنطبل لت التى تتشك  م  خلل الشبكلالدراسة 

بروفليد    52األولية التى يصدرهل بعا المستخدمي  تجله اآلخري ، وتم ت ليد   

   بللتقييم ي ملالقللمب وثي  ، وانته  الدراسة إلى وجود توافق فى األحكلم بي  

له الا  بريم التقدير الذاتى المتدنىفق   بعد مشلهدة صورة البروفلي  لل ظلت
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 النشلط البدنى فى الصور،كمل كدلن  تقييم مرتفع لذوىتسجي   ، وتمالمستخدمي 

صد لب تلدك   أحكلم تجله لصور البلسمة واللقطلت مع اآلخري   لم  م ثر فى األل

إلدى أن التسدر  فدى األحكدلم اليكدون دقيقدل تجدله        الدراسدة  الصور، وانتهد   

 .(11)اآلخري 

 الخمسدة  العوامد   مقيلس ( حول تطوير2113دراسة شرف بن  حلمد األحمدى) -11

 ف  الكبرى الخمسة العوام  مقيلس بنلا إلى الدراسة الشخصية، هدف  ف  الكبرى

 وفدق  ُبند   مفدردة،  21 مد   نسدبيل مكدون   وقصير جديد مقيلس وهو ، الشخصية

 وقد. للشخصية الكبرى الخمسة العوام  نموذج ف  تتمث  للشخصية حديثة نظرية

  يندة   لدى  التطبيدق  وتم اإلنلث، م  ةالدراس  ينة ينلسب بشك  صيغ  مفرداته

 الخمسدة  العوامد   طيبدة، واسدتخرج    جلمعة طللبلت م  طللبة(  541)  قوامهل

 واالنبسدلط،  والعصدلبية،  التفدلن ، : وهد   العدلمل ،  الت ليد   خدلل  مد   الكبرى

 إمكلنية إلى مجملهل الدراسة ف  نتل ج وأشلرت الخبرة، والودا ة،  لى واالنفتلح

 بددالالت  يتمتدع  المقيدلس  أن كمل الشخصية، ف  الكبرى الخمسة ام العو استخراج

 صلل ة أداة يجعله ممل المقلييس، م  النو  هذا لمث  منلسبة ومل مة وثبلت صدق

 . (12)بنتل جه الوثوق ويمك  واالستخدام للتطبيق

لعوام  لدراسة اإستبيلن تصميم ( حول 2113)   wiley & Singaporeدراسة -11

 1995لشخصية ، وهو يعتمد بدرجة كبيرة  لدى تصدميم مدلكرا وكوسدتل     الكبرى ل

لعوام  الشخصية، وتترواح درجلت الموافقة  لى العبلرات الممثلة لك   لم  مد   

العوام  الخمس الكبرى بدي  موافدق جددا وييدر موافدق مطلقدل) مقيدلس ليكدرت         

ى بدرجدة  درجلت للموافقدة التلمده وتنتهد    5الخملسى( وك  خيلر درجة تبدأ م  

واحدة لعددم الموافقدة مطلقدل وهدذه العوامد  هدى: االنبسدلطية  ،والعصدلبية،         

 .(13)واالنفتلح، والودا ة ،والضميرية

( حددول الصددداقة  2112وآخددري ) Jong-Eun Roselyn Leeدراسددة  -12 

للدذات   العدلم  التقددير فى الم ثر  لى الفيس بوك ودورهل  المعوضةاالجتمل ية 

لددى   بدوك  الفديس   لدى  األصدقلاكبير م    ددوجود ى أن ،وانته  الدراسة إل

 التقددير  ذوي األشدخلص  ،وأنلدديهم   للدذات  متدن  تقديري شر إلى  قدالبعا 
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 يكون م  هم لهم، النلس تصور حول بللقلق مم  يشعرونوخلصة  للذات المتدن 

 أن إلدى  البدلحثون  وقدد خُلدا   بدوك،  الفيس  لى األصدقلا م   دد أكبر لديهم

  بدر  شدعبيتهم  إظهدلر  خلل م  لذاتهم المتدن  تقديرهم    ُيعوضون ولي الخج

 .(14)الفيس

( حدول ت ليد  م تدوى صدور     2111)وآخدري    Noelle J. Huma دراسدة  -13 

% منهم م  61مب وثل  151البروفلي   لى الفيس بوك، وتم تطبيق الدراسة  لى 

نسي  فى تلك العملية م  الذكور ،وتنلول  الدراسة  ملية بنلا الهوية ودور الج

خلل مقلرنة الصور الشخصية لكل الجنسي   لى البروفلي ، وانته  الدراسة إلى 

% تنتمددى الددى اللقطددة المظهريددة المصددطنعة، وإن كددلن 76ان يللبيدة الصددور  

% بدي  الصدري ة والمصدطنعة، ويللبيدة الصدور      15يللبيتهل مل مة لرخري ، و

 .(15)التعبر    نشلط بدنى

المسح العلمى لمل أتيح للبلحث م  دراسدلت منشدورة فدى مجدلل الب دث أن       أوضح

المكتبة العربية  تفتقدد للدراسدلت فدى هدذا المجدلل الجديدد وهدو دور صدور         

الصف لت الشخصية للمستخدمي   لى الشبكلت االجتمل ية وخلصة الفيس بوك فدى  

لخصدل ا  الكشف    السملت والخصدل ا الشخصدية لهد الا المسدتخدمي ، ودور ا    

الديمويرافية وفى مقدمتهل النو   لى طريقة إختيلر المب دوثي  لصدورهم،وقد   

استفلد البلحث م  تلك الدراسلت األجنبية فى ت ديد مشكلة الب ث بصورة دقيقة 

، وتصميم المقلييس الخلصة بللمتغيرات سواا الخلص منهدل بإختيدلر المب دوثي     

 وثي . لصورهم أو بللسملت الشخصية له الا المب 

 :الدراسةمشكلة 

فى الدول األجنبية العلقة بدي  صدور المسدتخدمي      العديد م  البلحثي   تنلول

 لى مواقع الشبكلت االجتمل ية ودورهل فى الكشف    بعدا السدملت الشخصدية    

 أن يمكد   التد   النتدل ج  بعدا   لدى  الوقدوف  أج  له الا المستخدمي ، وذلك م 

إحدى الدراسلت ال ديثدة أن   كشف  حيث هل،يير دون مل صورة وضع  لى تترتب

 آخدر  حدول  إنسدلن  اي لدى انطبل  بتشكي  يسمح الذي ال لسم العلم  الصور هى

البلحدث فدى تلدك الدراسدة      الفيسبوك، وخلدا  ف  الشخص  ل سلبه ينظر حينمل



 رفعت دمحم البدرى/ د        .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد 
17 

 تمدنح  الشخصد   البروفليد    لدى  صدورتك  "أن وولهلمبتون البريطلنية بجلمعة

  كتبتده" تكون قدد   ش ا أي قرااة يير م  لانطبل   نك ليشكلوا فرصة اآلخري 

 .(16)المعرفة لهذه االسلس  الطريق ه  فللصور

ت ليدد  الشخصدية مد  خددلل إختيدلر  صددور    "  حدول أخددرى  دراسدة  واسدتخدم  

  لدى  ال كدم  مدنهم  ُطلدب   بالطل م   ينلت البروفلي   لى الشبكلت االجتمل ية 

 ، واتضدح  المنبسدطي   أو االنطوا يي  م  املإذا كلنو ومعرفة االشخلص بعا صور

 كتلبدلت  مد   ولديس  الصدور  مد   جلا ال سلب  لى حكمهم أن التجلرب سلسلة بعد

 about me.(17) قسم ف  سجله أو الشخا

 2115التفصيلية    إستخدام  الفيس بوك فى مصر أنه بنهلية   تشير اإلحصل يلتو

  ربيل األولى مصر سكلن،وأنال  دد م % 31 بنسبة مستخدم مليون 28 هنلك فإن

 م  أق  مصر ف  المستخدمي  م % 52 ،وأن%  29ر47 بنسبة الموقع استخدام ف 

 ذكدور  مدنهم  % 65% ، وأن 31يمثلون  سنة 34و 25 سنة ، بينمل م  هم بي  25

" الفيسدبوك " رأسدهل  و لدى  االجتمل   التواص  مواقع ومثل  إنلث، منهم% 35و

شخصدية   صورا نشرونيمنهم %  91منهم، وأن  %93 لن و األول اليوم  النشلط

 .(18)لهم

طدلب  صدور البروفليد  الخلصدة ب    ب دث دور م  هنل تت دد مشكلة الدراسة فدى  

الكشف    بعا الخصل ا والسملت الشخصدية  فى  لى موقع الفيس بوك  الجلمعة

 له الا الطلب م  خلل تلك الصور.

 أهداف الدراسة:

ر يس وهدو التعدرف  لدى دور صدور البروفليد       تستهدف الدراسة ت قيق هدف 

للمستخدمي   لى الفيس  بوك فى الكشدف  د  بعدا السدملت الشخصدية لهد الا       

 المستخدمي ، وذلك م  خلل ت قيق  دد م  األهداف الفر ية وهى:

خبدرة   -نم  الجلمعدة  –التعرف  لى السملت الديمويرافية للمب وثي ) النو   -

 استخدام الفيس بوك(

لى أنملط الصور الى يختلرهل المب وثون  لى بروفليلتهم  الشخصية التعرف   -

  لى الفيس بوك.
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التعرف  لى مدى تعبير الصدور التدى يختلرهدل المب وثدون  لدى البروفليد         -

 الخلص بهم    شخصيلتهم الواقعية.

التعرف  لى دوافع إختيلر المب وثي  لصورهم  لى البروفلي  الخلص بهم  لى  -

 الفيس بوك.

شف    العلقة بي  السملت الديمويرافية للمب وثي  وأنملط الصور التدى  الك -

 يختلرونهل لبروفليلتهم  لى الفيس بوك

الكشف    العلقة بي  السملت الديمويرافيدة للمب دوثي  ودوافدع إختيدلرهم      -

 لصور البروفلي  الخلص بهم  لى الفيس بوك

لغربدلا مد  خدلل صدور     التعرف  لى إنطبل لت المب وثي  تجله المستخدمي  ا -

 البروفلي  الخلصة به الا المستخدمي . 

التعرف  لى السملت الشخصية الواقعية للمب وثي  مستخدمى الفيس بدوك م د     -

 الب ث.

بدوك   الفيس الخلصة بللمب وثي   لى البروفلي  صور بي  الكشف    العلقة -

 وبعا السملت الشخصية الواقعية لديهم.

 نو  ومنهج الدراسة:

التدى   Descriptive Studyى الدراسة إلدى مجمو دة الدراسدلت الوصدفية     تنتم

تهدف إلى اكتشلف الوقدل ع وكشدف الظدواهر ووصدفهل وصدفل دقيقدل وت ديدد        

التنب  بمل ستكون  ليه ف  المسدتقب    م لولةخصل صهل ت ديدا كيفيل أو كميل ، و

ل للوصول إلى جمع ال قل ق وت ليلهل وتفسيرهل الستخلص داللته وذلك م  خلل ،

 . (19)تعميملت بشأن المشكلة الت  يقوم البلحث بدراستهل

والمسح لديس مجدرد   ،  ج المسحهمن فقد تم إستخداموتمشيل مع الدراسة وأهدافهل 

وصف أو حصر مل هو قل م بللفع  ، ولكنده يتخطدى ذلدك إلدى  مليدلت أخدرى       

ببعا المستويلت  المقلرنة لمل هو موجود فى الوضع الراه والتفسير وكللت لي  

األخرى ، واستخلص النتل ج وتقديم التوصيلت التى تفيدد فدى  مليدة التخطدي      

، فللمسح إذن هو منهج وأسلوب يستهدف تصوير مشكلة معينة وذلدك  (21)والتنب 
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مقننة سواا مد    المشكلة    طريق جمع البيلنلت بأدوات منظمة تلكلكشف أبعلد 

 . (21)جمهور أو م   ينة

 الدراسة:  متغيرات 

تتضم  الدراسة متغيرا مستقل هو السملت الشخصية الواقعية للمب وثي  مستخدمى 

الفيس بوك والمتغير التلبع هو صور البروفلي  الخلصة بللمسدتخدمي ، وبينهمدل   

 دد م  المتغيرات الوسيطة مث  الخصدل ا الديموجرافيدة للمب دوثي  ، ودوافدع     

المب دوثي  تجدله صدورهم أنفسدهم وتجدله      إختيلر المب وثي  للصور،وإنطبل لت 

، وقد تم تصميم المقلييس اللزمة المستخدمي  الغربلا م  خلل صور البروفلي 

 للمتغيرات وهى:

( 3فئة )انظر جدول11(مقيلس فئلت الصور المعبرة    البروفلي : ويتكون م 1)

 Strano, Mوقد تم إستخدام ذلك المقيدلس إ تمدلدًا  لدى دراسدة كد  مد        

 . (yen-chun  (2116))24و Nosko(2111)(23) و (22)(2118)

مقيلس دوافع المستخدمي  وراا إختيلرهم لصور البروفلي  الخلصة بهم  لدى  (2)

( ، وتم تصدميم  4دوافع )انظر جدول  9الفيس بوك: ويتكون المقيلس م   

 .Evans, & Carroll (2118)(25) المقيلس إ تملدًا  لى دراسة ك  م 

نطبل ددلت المب ددوثي   دد  المسددتخدمي  الغربددلا مدد  خددلل صددور  مقيددلس ا(3)

(  6انطبل لت ) انظر جدول 8البروفلي  الخلصة بهم: ويتكون المقيلس م  

 .Chang 2115)(26) (وتم تصميم المقيلس إ تملدا  لى دراسة

 11(مقيلس السملت الشخصية للمب دوثي  )المختصدر(: ويتكدون المقيدلس مد       4)

لشخصية )انظر جدول الخمس الكبرى لعوام  الر لمقيلس  بلرات كلختبلر مصغ

 8و3 الطيبدة،  لسدمة  7و 2، لسدمة االنبسدلطية   5و1حيث تمث  العبدلرات  ( 7

وقدد تدم   لسمة االنفتلح  لدى اآلخدري ،    11و5العصلبية،  9و4 الضمير، لسمة

 ، وSamuel (2113)(27) تصددميمه إ تمددلدًا  لددى دراسددلت كدد  مدد    

Rammstedt(2117)(28)لت ديث الذى أجراه بعد ذلك ك  م  ، واSchwartz 

 .Park (2114)(31) و (29)(2113)
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 الدراسة:وفروض تسلؤالت 

تب ث الدراسة فى اإلجلبة    تسلؤل ر يسى وهو: مدلهى طبيعدة الددور الدذى     

تلعبه صور البروفلي  التى يختلرهل المب وثون  لدى صدف لتهم الشخصدية  لدى     

السملت الشخصية له الا المسدتخدمي ، وتت دق   الفيس  بوك فى الكشف    بعا 

اإلجلبة    ذلك التسلؤل م  م  خلل اإلجلبة  لى  دد م  التسدلؤالت الفر يدة   

 وهى:

خبدرة   -نمد  الجلمعدة   –هى أهم السملت الديمويرافية للمب وثي ) النو   مل -

 استخدام الفيس بوك(؟

هم  الشخصية  لى هى أنملط الصور الى يختلرهل المب وثون  لى بروفليلت مل -

 الفيس بوك؟

مل مدى تعبير الصور التى يختلرهل المب وثون  لى البروفلي  الخلص بهم     -

 شخصيلتهم الواقعية؟

ملهى الدوافع وراا إختيلر المب وثي  لصورهم  لى البروفلي  الخلص بهم  لى  -

 الفيس بوك؟

لصور التى مدى وجود  لقة بي  السملت الديمويرافية للمب وثي  وأنملط ا مل -

 يختلرونهل لبروفليلتهم  لى الفيس بوك؟

مدى وجود  لقة بي  السملت الديمويرافية للمب وثي  ودوافدع إختيدلرهم    مل -

 لصور البروفلي  الخلص بهم  لى الفيس بوك؟

هدى إنطبل دلت المب دوثي  تجددله المسدتخدمي  الغربدلا مد  خدلل صددور         مدل  -

 البروفلي  الخلصة به الا المستخدمي ؟ 

هى أهم السملت الشخصية الواقعية للمب وثي  مستخدمى الفيس بدوك  يندة    مل -

 الب ث؟

بدوك   الفديس  الخلصة بدللمب وثي   لدى   البروفلي  صور بي  مدى العلقة مل -

  وبعا السملت الشخصية الواقعية لديهم؟
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الفرض األول: توجد  لقة ذات داللدة إحصدل ية بدي  الخصدل ا الديموجرافيدة      

/ الجلمعة/ الخبرة فدى االسدتخدام( وأنمدلط صدور البروفليد       للمب وثي )النو 

 الخلصة بهم  لى الفيس بوك.

 الديمويرافيدة  الخصدل ا  بدي   إحصدل ية  داللة ذات  لقة الفرض الثلنى: توجد

للمب وثي )النو / الجلمعة/ الخبدرة فدى االسدتخدام( ودوافدع إختيدلرهم لصدور       

 البروفلي  الخلص بهم  لى الفيس بوك.

 يختلرهل التى أنملط الصور بي  إحصل ية داللة ذات الثللث: توجد  لقةالفرض 

 .شخصيلتهم الواقعية    تعبيرهل ومدى بهم الخلص البروفلي   لى المب وثون

الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصل ية بي  أنملط الصور  لى البروفلي    الفرض

 ب تلك الصور.وانطبل لت المب وثي  تجله المستخدمي  الغربلا أص ل

أنملط الصور التى يختلرهل  بي  إحصل ية داللة ذات فروق الفرض الخلمس: توجد

 المب وثي   لى البروفلي  الخلص بهم والسملت الشخصية لديهم.

   :أدوات الدراسة

كدأداة لجمدع البيلندلت مد   يندة      سدتبيلن  اإلص يفة اال تملد  لى تم اإلستبيلن: 

البيلندلت   منهدل  القسدم األول فى   ضمنتث ية ب وتم تصميم الص يفالمب وثي  ، 

األسلسية    المب وثي  )النو / الجلمعة/ مدة الخبرة فى استخدام الفيس بدوك(  

( تصدنيفل ألندوا  صدور البروفليد  الشدل ع      11التدلل  تدم  درض )    القسمفى و

وفوق كد  صدورة إسدم     لت الشخصية لمستخدمى الفيس بوك إستخدامهل  لى الصف

الفئة التى تعبر  نهل ،ب يث يتيح ذلك العرض أملم المب وث مسلحة المجمو ة أو 

للتفكير فى صورة البروفلي  الخلصة به ومقلرنتهل بللصور التى أملمه وت ديدد  

تبعية صورته ألى فئة منهل،وكلن الس ال التللى م  خلل جددول يتضدم  فئدلت    

ضع  لمه أمدلم  لبقة و لى المب وث أن يالصور التى سبق  رضهل فى الصف ة الس

المجمو ة التى تنتمى إليهل صورة البرفلي  الخلصة به ، ويتضم  الجدول مقيلس 

ليكرت خملسى يبدأ بأوافق جدا وينتهى بلأوافق مطلقدل وذلدك بللنسدبة لدرجدة     

تعبير صورة البروفلي  التدى اختلرهدل المب دوث  د  الشخصدية الواقعيدة لده،        

ل يتضم  قل مة بأهم الدوافع المتوقعدة  م  خلل جدولذلك كلن والس ال التللى 
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دوافع( ويختلر  8التى تكم  وراا إختيلر المب وث لصورة البروفلي  الخلصة به)

التللى  بدلرة  د     القسمالمب وث دافع واحد م  بي   الدوافع فى القل مة ، ثم 

( انطبل لت 8فئة( وقل مة أفقية تتضم  )11قل مة رأسية بفئلت الصور السلبقة )

 ة للسملت الشخصية ، وتكليف المب وث فى حدلل تلقيده طلدب صدداقة مد       متنو

يربلا أن يختلر االنطبل  المنلسب )قل مة أفقية( أملم صورة البروفلي  الخلصة 

يتضدم   دددًا مد     والتدللى لدذلك    القسدم بطللب الصداقة) قل مة رأسية(، ثم 

الخمدس الكبدرى    ( تعبر    بعا السملت الشخصية للمب وث)العوام 11العبلرات )

للشخصية( و لى المب وث أن يضع  لمه أملم كد   بلرة)قل مدة رأسدية( وفقدل     

لدرجة موافقته  لى تلدك العبدلرة )قل مدة أفقيدة( مد  خدلل مقيدلس ليكدرت         

لسددمة  7و2سددمة االنبسددلطية، والعبددلرتي  5و1الخملسددى،حيث تمثدد  العبددلرتي  

لسددمة  11و 5بية، ولسددمة العصددل  9و4لسددمة الضددمير ال ددى،و  8و3الطيبددة، و

وقب  توزيع االستبيلن  ل  الطلب تم شرح فكرة ومجدلل األسدئلة،    ،االنفتلحية

وبعد التوزيع ومأل المب وثي  للستبيلنلت وجمعهدل مدنهم ، تمد   مليدة الفدرز      

صد يفة   23ص يفة م  العدد االجمللى ، منهدل   31والمراجعة ،وأسفرت    إستبعلد

ص ف استبيلن  7أكتوبر،و6سئلة وخلصة فى جلمعة بسبب  دم االجلبة  لى ك  األ

بددي  طددلب جلمعددة المنوفيددة لعدددم وجددود حسددلب للمب ددوثي   لددى الفدديس    

بوك،وبللتللى يصبح العدد النهدل ى لعيندة المب دوثي  وفقدل لصد ف االسدتبيلن       

 مب وثل م  الطلب والطللبلت بللجلمعتي . 351الص ي ة التى تم استعلدتهل

 ة:مجتمع و ينة الدراس

خلصية أو  دة خصدل ا مشدتركة    هلأنه "مجمو ة  نلصر لبيعرف مجتمع الب ث 

،  تميًهل    ييرهل م  العنلصر األخرى، والت  يجري  ليهدل الب دث أو التقصد    

 مديدة   يندة   إختيدلر تدم   تسلؤالت الدراسدة  إجلبة  لىالوصول إلى م  أج  و

ى بقسدم اإل دلم بكليدة    ( مفردة م  طلب المرحلة الجلمعية األول411كونة م  )م

أكتوبر  6اآلداب بجلمعة المنوفية) جلمعة حكومية إقليمية( وكلية اإل لم بجلمعة 

 )جلمعة خلصة مركًية(.
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 ختبلر الصدق والثبلت:ا

 م  البلحث  لى ت قيق الصدق م  خلل  رض استملرة االستبيلن  لدى  ددد مد     

وذلدك لل كدم  لدى مددى      (31)ومندلهج الب دث   اإل لمالم كمي  المتخصصي  ف  

وتدم   وفروضدهل، صلحية االستملرة إلجراا الدراسة وت قيق أهدافهل وتسلؤالتهل 

إجراا بعا التعديلت  لى االستملرات وفئلتهل وفقل لملحظلت السدلدة الم كمدي    

 وقلدرة  لى ت قيق أهداف الدراسة. ،أصب   االستملرات صلل ة للتطبيق حتى

بدإجراا   الب ثدة االختبلر ،حيث قلم بعد جمع بيلنلت استخدم البلحث أسلوب إ لو

، ثدم قدلم بإ دلدة االختبدلر      العيندة % م  إجملل  مفردات 11دراسة أولية  لى 

% ممدل يددل  لدى    91.5وقد بلغ معلم  الثبدلت   ، ليهم مره أخرى لقيلس الثبلت

 لية بي  إجلبلت المب وثي .لوجود درجة اتسلق  

 ت :المعللجة اإلحصل ية للبيلنل

 تدم إلى ال لسدب اآللد ،    وإدخللهل ترميًهلو الب ثبعد االنتهلا م  جمع بيلنلت 

( SPSSت ليلهل، واستخراج النتل ج اإلحصل ية بلستخدام البرندلمج اإلحصدل   )  

 اإلحصددل ية التلليددة: وذلددك بددلللجوا إلددى المعددلملت واالختبددلرات والمعللجددلت

 ختبلر ت ،   إختبلر بيرسون،  ا2،  اختبلر كلوالنسب المئويةالتكرارات 

 نتل ج الدراسة: 

 :الب ث لخصل ا  ينة يةالتكرار لت( التوزيع1)

 (1ول رقم )دج

 التوزيع التكرارى لعينة الب ث وفقل للنو  ونم  الجلمعة

           

 المتغير

  النسبة

 الجلمعة النو 

 المجمو  خلصة حكومية المجمو  إنلث ذكور

 351 168 182 351 245 115 التكرارت

 %111 %48 %52 %111 %71 %31 النسبة المئوية
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 (2جدول رقم )

 التوزيع التكرارى لعينة الب ث وفقل لمدة الخبرة فى إستخدام الفيس بوك

 
 
 
 
 

 

مفردة  351( أن العدد اإلجمللى لمفردات  ينة الب ث 1يتضح م  بيلنلت الجدول )

مد  اإلندلث بنسدبة    245% ،و31مد  الدذكور بنسدبة     115م  طلب الجلمعة، مدنهم 

 182%م  إجمللى العينة، كمل يبلغ  دد طلب الجلمعة ال كوميدة )المنوفيدة(   71

 168أكتدوبر(   6)  بينمل يبلغ  دد طدلب الجلمعدة الخلصدة   % 52مفردة بنسبة 

 % م  إجمللى العينة.48مفردة بنسبة 

( الخلص بللتوزيع التكرارى لمتغير مدة الخبرة فى إسدتخدام  2ويوضح الجدول )

الفيس بوك أن فئة المب وثي  ذوى الخبرة )أق  م   لم ( هى أق  الفئدلت مد    

% ،وأن فئدة المب دوثي  ذوى الخبدرة    8.3 تكرارا ( بنسبة 29حيث التكرارات )

% ، ويتوسطهمل 41.7تكرارا ( بنسبة  146سنوات( هى أكبر الفئلت ) 5)أكثر م  

% ،وفئدة  18تكدرارا بنسدبة    63سنوات(  3 -1فئة المب وثي  ذوى الخبرة )م  

% ،أى أن يللبية المب وثي  32تكرارا بنسبة  112سنوات(  5 -3ذوى الخبرة )م 

 لفئلت الخبرة األطول فى إستخدام الفيس بوك.يقعون ضم  ا

 (3جدول رقم )

 التوزيع التكرارى ألنملط صور البروفلي  الخلصة بللمب وثي  

  لى صف لتهم  الشخصية 

 النسبة المئوية% التكرار المتغير

 %6. 2 صور المشلركة اإلجتمل ية

 %22.6 79 صورة المشل ر العلطفية

 %3.1 11 صورة األملك  الفريدة

 %4 14 صورة د م قضية أو فكرة

 %34.9 122 صورة شخصية للوجه فق 

 النسبة المئوية% التكرار مدة الخبرة

 %8.3 29 أق  م   لم

 %18 63 سنوات 3:1م   

 %32 112 سنوات 5:3م  

 %41.7 146 سنوات 5أكثر م  

 %111 351 المجمو 
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 النسبة المئوية% التكرار المتغير

 %2.9 11 صورة المنلسبلت الخلصة

 %4.6 16 صورة األوضل  االستعراضية

 % 6. 2 مملرسة وتشجيع الريلضة

 %6.9 24 الصورة العل لية

 %7.7 27 صورة اإلهتململت الخلصة

 %12.3 43 صورة المرح والفكلهة

 %111 351 المجمو 

مد  جلندب    ( أن أكثر أنملط الصور إسدتخداملً 3يتضح م  بيلنلت الجدول السلبق)

)صدورة المشدل ر   و% 34.9)صورة للوجده فقد ( بنسدبة     المب وثي  همل نمطى

%، أمل أق  األنملط إسدتخدامل فهمدل )صدورة المشدلركة     22.6العلطفية( بنسبة 

 %.6همل بنسبة .االجتمل ية( و)صورة مملرسة وتشجيع الريلضة( وكل

 (4جدول) 

 التوزيع التكرارى لدوافع المب وثي  إلختيلر صور البروفلي  الخلص بهم 

 النو             

 

 دوافع اختيلر الصور

 

 ذكر

 

 أنثى

 

 اإلجمللى

 

 

 ألبدو  لى درجة م  الجلذبية

 % ك % ك % ك

25 1.7 24 6.9 49 14 

 16.3 57 12.3 43 .4 14 ألبدو متسمًل بروح الفكلهة والمرح

 11 35 8.3 29 1.7 6 للتعبير    حللتى العلطفية

 2.3 8 1.4 5 .9 3 ألبدو مقدرًا للصداقة

 18 63 12.3 43 5.7 21 أل بر    اهتململتى بللل ظة الخلصة

 6 21 4.3 15 1.7 6 تقديرًا للعل لة

 14.3 51 11.1 39 3.1 11 أل بر    اهتململتى الخلصة

 6.9 24 5.7 21 1.1 4 كرةألد م قضية او ف

 9.1 32 5.4 19 3.7 13 ل ملية الخصوصية

 3.1 11 2.3 8 .9 3 أخرى

 111 351 71 245 31 115 اإلجمللى
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(  أن يللبية المب وثي  كلن  الدوافع األكبدر  4يتضح م  بيلنلت الجدول السلبق)

 د    وراا إختيلر صورهم  لى صف لتهم الشخصية هى  لى الترتيب دافع )أل بدر 

% ، ثدم دافدع ) ألبددو متسدمل بدروح      18إهتململتى بللل ظة الخلصة( بنسدبة  

%، ثم دافع )أل بر    إهتململتى الخلصة( بنسبة 16.3الفكلهة والمرح( بنسبة

%،  ويتضدح مد  تلدك    14% ،ثم )ألبدو  لى درجة م  الجلذبيدة( بنسدبة   14.3

  وراا إختيدلرات  الم شرات أن تلدك الددوافع األربعدة السدلبقة كلند     ت لي  تلك 

  ، ويعكدس الددافعي  األولدي     %  م  إجمللى  ينة المب دوثي 62.6الصور  ند 

م  جلنب المب وثي  بلل للة الذاتية والمكندون الدداخلى للشخصدية     إهتملمًل منهم

لدى صلحب اإلختلر ، بينمل يعكس الدافعي  اآلخري  إهتململ بلل للدة الظلهريدة   

% ، ثدم يليهدل   2.3ألبدو مقدرا للصداقة( بنسبة لهم ، أمل أق  الدوافع فكلن )

 %  والتى تنو   ملبي  دوافع شخصية أو دينية.3.1أخرى تذكر بنسبة 

 (5جدول )

 التوزيع التكرارى موافقة المب وثي   لى أن أنملط الصور التى يختلرونهل 

 تعبر    شخصيلتهم الواقعية

 نم  الصورة
 أوافق تململ

(5) 

 أوافق

(4) 

 إلى حد مل

(3) 

 الأوافق

(2) 

 أوافق مطلقل ال

(1) 

38.3 134 المشلركة االجتمل ية

% 

118 31.9% 48 1337% 17 439% 43 1233% 

 %8.3 29 %11.8 38 %16.3 57 %31.6 117 %34 119 المشل ر العلطفية

34.6 121 %32.9 115 األملك  الفريدة

% 

57 16.3% 39 11.1% 18 5.1% 

36.3 127 د م قضية أو فكرة

% 

131 37.4% 56 16% 26 7.4% 11 2.9% 

 %9.1 32 %9.1 32 %15.4 54 %34.3 121 %32 112 فق  صورة للوجه

38.3 134 %27.4 96 المنلسبلت الخلصة

% 

78 22.3% 28 8% 14 4% 

 %28 98 %21.9 73 %21 71 %25.4 89 %5.7 21 األوضل  االستعراضية

36.3 127 %21.1 74 %13.4 47 %21.9 73 %8.3 29 مملرسة الريلضة

% 

%21.1 74 %24 84 الصورة العل لية  43 12.3% 51 14.3% 99 28.3

% 

 %4.9 17 %4.1 18 %8.6 31 %32.3 113 %49.1 172 االهتململت الخلصة

 %2 7 %2.9 11 %2.9 11 %31.3 116 %62 217 الفكلهة والمرح
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ي  ترتفدع  ( أن الغللبية العظمى م  المب دوث 5تضح م  بيلنلت الجدول السلبق )ي

درجة موافقتهم  لى أن صور البروفلي  تعبر  د  شخصديلتهم الواقعيدة بدرجدة     

% مد  إجمدللى   65، فقد تجلوزت نسبة الموافقة )موافق تململ وموافق ( كبيرة 

الوزن النسدبى وذلدك بللنسدبة ألنمدلط صور)المشدلركة االجتمل يدة، المشدل ر        

صورة للوجه فق ، المنلسدبلت  العلطفية، األملك  الفريدة، د م قضية أو فكرة، 

 .الخلصة، االهتململت الخلصة، الفكلهة والمرح(

وكلن  أ لى درجة للموافقة  لدى نم )صدورة الفكلهدة والمدرح( بنسدبة بلغد        

ويمكد   % ، 81.4نم )صورة اإلهتململت االخلصة( بنسبة موافقدة   % يليه92.3

فكلهدة والمدرح(   )الفى تعبير    الشخصية كلن نم  نم  تفسير ذلك بأن أ لى 

م بوبة لدى الغللبية، أمل ة الظ  وفبللمرح وخ تتص يعبر    سمة شخصية حيث 

)االهتململت الخلصة( فيعبر    االهتململت الخلصة التى ي رص التللى له النم  

يمث  إطلرًا  للظهور  النمطي المستخدم  لى تقديم نفسه لرخري  م  خللهل وكل

،فأحدهمل نم  ظلهرى واآلخدر نمد    شخصية واقعيةاالفتراضى الذى ي م  سملت 

 داخلى.

أمل أنملط الصور التى حظي  بدرجة  للية م   دم الموافقة  لى تعبيرهل      

شخصيلت أص لبهل فكلن  أنملط) مملرسة الريلضة،األوضدل  االستعراضية،الصدور   

ع هدو )مملرسدة وتشدجي    رفضدلً العل لية،المشل ر العلطفية( وكلن النم  األ لدى  

%، 48.9% ونم )األوضددل  االستعراضددية( بنسددبة   57.4الريلضددة( بنسددبة  

 % .42.6ونم )الصور العل لية( بنسبة 

الصدور  تعبدر  أن  يرفضونالمب وثي  ربمل تلك الفئة م  ويمك  تفسير ذلك بأن 

ويرفضون القبول بتمثي  تلك األنمدلط   لتهمبللضرورة    شخصيالتى يختلرونهل 

خصيلتهم الواقعية،  فنم  مملرسة وتشجيع الريلضة وهو م  الصور المختلرة لش

بدأن   نفسدر ذلدك  نملط المرفوضة للداللة  لى الشخصدية ، ربمدل   األ لى بي  األ

لمملرسة أو تشجيع الريلضة اليتمثلون ذلك الدنم    صورًا الكثيري  مم  يختلروا

أخدرى  فى حيلتهم بللفع  أو يعبرون  نه ، وإنمل يكون االختيلر يللبدل ألسدبلب   
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،أوربمدل  ربمل لهل برمًية معينة أو ارتبلطلت شخصية أو جواندب ذات خصوصدية   

 .الشخصية الريلضية ذاتهلملمح    إ جلب ب ًاعبيرت

أنملط األوضل  االستعراضية ، والمشل ر العلطفيدة ،والصدورة العل ليدة    كمل أن  

 ون ضد رفالتى وي رص أص لبهل  ليهل وريم ذلدك  كلهل ت م  قدرا م  الخصوصية 

  .أو تعبر  نهل فى الواقعشخصيلتهم بأنهل تعكس  القبول

 (6جدول )

 بي  أنملط الصور وإنطبل لت المب وثي  م  خلل الصوراأل لى توزيع تكرارات 

 أنملط الصور
 االنطبل لت المتولدة

 م  خلل  الصور
 التكرارات

النسبة 

 المئوية

 %44.9 157  لقته جيدة بلآلخري  صورة المشلركة االجتمل ية

 %78.6 275  لطفى صورة المشل ر العلطفية

 %36.6 128 م بوب صورة األملك  الفريدة

 %64.6 226  لطفى صورة د م قضية أو فكرة

 %34 119  لقته جيدة بلآلخري  صورة  للوجه فق 

 %31.7 111 سعيد صورة المنلسبلت الخلصة

 %48.3 169 أنلنى صورة األوضل  االستعراضية

 %65.1 228 نشي  ة مملرسة الريلضةصور

 الصورة العل لية
 %28 98  لقته جيدة بلآلخري 

 %24.3 85 سعيد

 صورة االهتململت الخلصة
 %21.1 74 مرح وحب للصداقة

 %21.9 73 سعيد

 %64.9 227 مرح وم ب للصداقة صورة الفكلهة والمرح

وثي  حدول إنطبل دلتهم   بي  المب د األ لى ( التكرارات 6يوضح الجدول السلبق )

، وجلا نم  صورة بهم ة   المستخدمي  الغربلا م  خلل صور البروفلي  الخلص

تكدرارا( بنسدبة    275)المشل ر العلطفية( هو األ لى بي  كلفدة أنمدلط الصدور)   

 228) نم  )صورة مملرسة وتشجيع الريلضة % واإلنطبل  ) لطفى ( يليه78.6

)صورة الفكلهدة والمدرح(    شي  ، يليه نم % واالنطبل  ن65.1تكرارا( بنسبة 

% واالنطبل  )مرح وم ب للصداقة(، يليه نم ) د م 64.9تكرارا( بنسبة  227)
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% واالنطبددل  ) ددلطفى(، وقددد 64.6تكددرارا( بنسددبة 226قضددية أو فكددرة( )

 % م  إجمللى العينة.61تجلوزت نسبة تكرار تلك االنطبل لت االربعة 

العل ليدة( و)االهتملمدلت الخلصدة( قدد انقسدم       )الصدورة   مع ملحظة أن نمطى

االنطبل لت تجلههمل ، فتوز   التكرارات الخلصة بنم  )الصورة العل لية( بدي   

% م  إجمللى العيندة،  28تكرارا( بنسبة  98إنطبل  ) لقته جيدة بلآلخري ( )

% 24.3بنسدبة   تكدرارا ( 85وإنطبدل  ) سدعيد( )  بل تبلرهل صورة تشدلركية ،  

، أمدل نمد  )االهتملمدلت    ل صورة تعبر    السعلدة بشدك  مد  االشدكلل   بل تبلره

الخلصة( فقد توز   التكرارات الخلصة به بي  إنطبل  )مرح وم دب للصدداقة(   

 %.21.9تكرارا( بنسبة 73% وإنطبل ) سعيد( )21.1تكرارا( بنسبة  74)

ي ( كمل يشير الجدول إلى ملحظة أخرى وهى أن إنطبل  ) لقته جيددة بدلآلخر  

 ثلثة أنملط م  الصدور  معكلن األ لى فى التكرارات بي  ك  االنطبل لت وتكرر 

)المشلركة االجتمل يدة( و)صدورة للوجده فقد ( و)الصدورة العل ليدة( بنسدب        

%  لى التوالى بمدل يعندى الدرب  المبلشدر للمب دوثي  بدي        %28، %34، 44.9

 .دة بلآلخري لعلقة الجيا وبي وضوح الملمح والمشلركة االجتمل ية 

)صدورة المشدل ر    كمل تكرر االنطبل  العلطفى تجله نمطدي  مد  الصدور األول    

وهو إنطبل  متوقع ومنطقدى  % وهى األ لى  لى االطلق 78.6العلطفية( بنسبة 

% ، وهو أمدر يدد و   64.6د م قضية أو فكرة( بنسبة )، ونم  بدرجة كبيرة 

المب وثدون بدي  د دم القضدية     إلى مًيد م  االهتملم بذلك الجلنب حيث يدرب   

العلمة أو الفكرة وبي  السمة العلطفية مع أن كثيرا م  القضليل واألفكلر تتطلدب  

 .سملت  قلية وذهنية وإجتمل ية

إنطبل  )سعيد( فدى التوزيدع التكدرارى  لدى     أمل الملحظة األخرى فهى إنقسلم  

ثلثة أنملط م  الصور وهى) صورة المنلسبلت الخلصدة( ، )الصدورةالعل لية(،   

%  لدى التدوالى ،   21.9% ، 24.3% ، 31.7)صورة اإلهتململت الخلصة( بنسب 

المب وثي  يربطون بي  المنلسدبلت واالهتملمدلت الخلصدة    يمك  ملحظة أن وهنل 

للسعلدة ، وربمل يعكس التعبير المعل     بعا الجواندب الخلصدة   وبي  الشعور ب

 أو الشخصية  درجة م  الثقة والرضل التى ت شر للسعلدة. 

 لقة واض ة بي  أنملط الصور التدى يختلرهدل المسدتخدمون    وجودوالم كد هنل 

اآلخري  حتدى   أملم لى صف لتهم الشخصية واالنطبل لت التى تعكسهل تلك الصور 

 نوا م  الغربلا .وإن كل



 رفعت دمحم البدرى/ د        .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد 
30 

 (7دول)ج

 التوزيعلت التكرارية للعبلرت الخلصة بللسملت الشخصية للمب وثي 

 العبلرة
تكرارات 

 الموافقة

النسبة 

 المئوية

 تكرارات

 دم 

 الموافقة

النسبة 

 المئوية

 %64.9 227 %11 35 أشعر أننى أحيلنل شخا القيمة له

 %2.6 9 %81.8 183 أشعر أحيلنل أننى شخا جدير بللثقة

 %21.9 73 %31.4 111 أشعر أحيلنل بأننى شخا يمي  إلى الكس 

أشعر أحيلنل أننى شخا هلدىا يتعلمد  جيددا   

 مع الضغوط
219 61.5% 63 18% 

اشعر أحيلنل بأننى شخا قلي  االهتملمدلت  

 الفنية
219 62.5% 63 18% 

 %71.6 247 %15.8 55 أحيلنل بأننى شخا يير إجتمل ىأشعر 

لنل بأننى شخا يمي  لرؤية أشعر أحي

 فش  اآلخري 
18 5.1% 316 87.4% 

أشعر أحيلنل بأننى شخا يقدر المهمة 

 المكلف بهل
318 91.9% 5 1.4% 

 %16.3 57 %52.6 184 اشعر أحيلنل بأننى شخا يتعصب بسهولة

 %11.6 37 %71 245 أشعر أحيلنل بأننى شخا لديه خيلل خصب

مد  الم شدرات الهلمده     ًا(  ددد 7ل السدلبق) ت ليد  البيلندلت فدى الجددو    ضح يو

 والمتعلقة بأبرز السملت الشخصية للمب وثي   ينة الب ث وهى:

أ لى نسبة موافقة كلن   لى العبلرة)أشعر أحيلنل بأننى شدخا يقددر المهمدة     -

، وهى تمث  الجلنب اإليجلبى لسمة الضمير ال دى  % 91.9المكلف بهل( بنسبة 

)اشعر أحيلنل بأننى شخا يمي    بلرة لنفس السمة  الجلنب السلبىمث  ي بينمل

السلبى لسمة الضمير بي   الجلنب % أى يوجد قدر م  31.4إلى الكس ( بنسبة 

العينة ، يليهل  بلرة) أشعر أحيلنل بأننى شخا جددير بللثقدة( بنسدبة    أفراد 

وهى الجلنب اإليجلبى لسمة الطيبة والودا ة،ويكملهل الجلنب السدلبى  % 81.8

)أشعر أحيلنل بأننى أمي  لرؤيدة فشد  اآلخدري ( بنسدبة موافقدة        بلرة فى

  بدلرة هو سمة الطيبدة والودا دة، يليهدل     % أى أن الجلنب السل د تملمًل5.1
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% وهى تمثد  الجلندب   71أشعر أحيلنل بأننى شخا لديه خيلل خصب( بنسبة )

شدعر أحيلندل   ويقلبلهل فى الجلنب السلبى  بلرة ) أ االيجلبى لسمةاالنفتلحية ،

%، وهو م شر  لى تقلرب 62.5قلي  االهتململت الفنية( بنسبة موافقة بأننى 

 كبير بي  الجلنبي  االيجلبى والسلبى لدى المب وثي  فى سمة االنفتلحية.

أ لى نسبة  دم لموافقة كلن  للجلنب السلبى لسمة الطيبة )أشعر أحيلنل بأننى  -

، تليهدل الجلندب السدلبى لسدمة      %87.6بنسدبة   أمي  لرؤية فش  اآلخدري ( 

والخلصة ، %71.6االنبسلطية)أشعر أحيلنل بأننى شخا يير إجتمل ى( بنسبة 

لدى المب وثي  كلن  فى  الجوانب االيجلبية وضوحًلأكثر أن الت لي  يوضح أن 

كلن  فدى   سملت :الطيبة، الضمير ال ى، ، وأن الجوانب السلبية االكثر وضوحًل

 العصلبية.سملت:االنفتلحية، 

  إختبلر فروض الدراسة:

توجد  لقة ذات داللدة إحصدل ية بدي  الخصدل ا الديموجرافيدة       الفرض األول:

للمب وثي )النو / الجلمعة/ الخبرة فدى االسدتخدام( وأنمدلط صدور البروفليد       

 الخلصة بهم  لى الفيس بوك.

 9،11، 8وتم حسلب معلم  إرتبلط بيرسون  إلختبلر ذلك الفرض م  خلل الجداول

 التللية:

 (8جدول )

 العلقة بي  النو  وإختيلر صور بروفلي  المب وثي 

 الداللة مستوى الداللة قيمة معلم  اإلرتبلط المتغيرات

 يير دالة ،916 .،116 النو 

    اختيلر الصور

 (9جدول)

 العلقة بي  الجلمعة وإختيلر صور بروفلي  المب وثي 

 الداللة مستوى الداللة لطقيمة معلم  اإلرتب المتغيرات

 يير دالة ،134 ،1141 الجلمعة

    اختيلر الصور
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 (11جدول)

 العلقة بي  مدة الخبرة فى اإلستخدام  وإختيلر صور بروفلي  المب وثي 

 الداللة مستوى الداللة قيمة معلم  اإلرتبلط المتغيرات

الخبرة فى استخدام الفيس 

 بوك
 يير دالة ،991 ،111

    الصور اختيلر

( أن مسددتويلت الداللددة  لددى الترتيددب 11( ، )9( ، )8ويتضددح مدد  الجدددول )

. وكلهل يير دالة وبذلك يثب   ددم صد ة الفدرض السدلبق،     991، 134، .916هى.

التدى تدرى ان الندو  يلعدب      Zheng Wenzhi  دراسةتلك النتل ج مع  وتختلف

 دورا هلمل فى إختيلرات المستخدمي  لصور البروفلي . 

توجد فروق ذات داللدة بدي  دوافدع إختيدلر المب دوثي  لصدور        الفرض الثلنى:

البروفلي  الخلص بهم  لدى الفديس بدوك وفقدل للخصدل ا الديمويرافيدة لهدم        

 )النو / الجلمعة/ الخبرة فى االستخدام(

لت ديد الفروق بدي  المب دوثي  فدى      chi-square tests  2وتم إجراا إختبلر كل

ور وفقل للخصل ا الديمويرافية لهم، ويتضح ذلك م  الجداول دوافع إختيلر الص

  لى الن و التللى: 13، 12، 11

 (11جدول رقم )

داللة الفروق بي  المب وثي  فى دوافع إختيلر صور البروفلي  الخلصة ألفراد 

 وفقل للنو العينة 

 النو                       

 دوافع اختيلر الصور
 اإلجمللى أنثى ذكر

 

 بدو  لى درجة م  الجلذبيةأل

 % ك % ك % ك

25 7.1 24 6.9 49 14 

 16.3 57 12.3 43 4 14 ألبدو متسمًل بروح الفكلهة والمرح

 11 35 8.3 29 1.7 6 للتعبير    حللتى العلطفية

 2.3 8 1.4 5 .9 3 ألبدو مقدرًا للصداقة

 18 63 12.3 43 5.7 21 أل بر    اهتململتى بللل ظة الخلصة

 6 21 4.3 15 1.7 6 تقديرًا للعل لة
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 النو                       

 دوافع اختيلر الصور
 اإلجمللى أنثى ذكر

 14.3 51 11.1 39 3.1 11 أل بر    اهتململتى الخلصة

 6.9 24 5.7 21 1.1 4 ألد م قضية او فكرة

 9.1 32 5.4 19 3.7 13 ل ملية الخصوصية

 3.1 11 2.3 8 .9 3 أخرى

 111 351 %71 245 %31 115 اإلجمللى

 .  يير دالة121وية =مستوى المعن 9درجة ال رية = 19.51=2ك

 (12جدول رقم )

داللة الفروق بي  المب وثي  فى دوافع إختيلر صور البروفلي  الخلصة بأفراد 

 العينة وفقل لنم  الجلمعة

 النو                             

 دوافع اختيلر الصور
 اإلجمللى حكومية خلصة

 

 ألبدوا  لى درجة م  الجلذبية

 % ك % ك % ك

32 9.1 17 4.9 49 14 

 16.3 57 11 35 6.3 22 ألبدوا متسمًل بروح الفكلهة والمرح

 11 35 5.7 21 4.3 15 للتعبير    حللتى العلطفية

 2.3 8 1.4 5 .9 3 ألبدوا مقدرًا للصداقة

 18 63 9.7 34 8.3 29 أل بر    اهتململتى بللل ظة الخلصة

 6 21 1.7 6 4.3 15 تقديرًا للعل لة

 14.3 51 11 35 4.3 15 هتململتى الخلصةأل بر    ا

 6.9 24 4.3 15 2.6 9 ألد م قضية او فكرة

 9.1 32 2.9 11 6.3 22 ل ملية الخصوصية

 3.1 11 1.4 5 1.7 6 أخرى

 111 351 %52 182 %48 168 اإلجمللى

 .   دالة112مستوى المعنوية =     9درجة ال رية =    26.59=2كل

 جً يًل وبذلك يثب  ص ة الفرض 

وثي  المنتسبي  للجلمعلت الخلصة  أن المب (12)يتضح م  م شرات الجدول السلبق

الظهور  لى درجدة مد     دافع  البروفلي  فى دوافع إختيلرهم لصورأهم تتم ور 

تتم ور دوافع إختيدلرهم  ف %(، أمل المنتسبي  للجلمعلت ال كومية 9.1الجلذبية )
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، وهى نتيجة تبددو منطقيدة   %( 11هة )لصورالبروفلي  فى طلبع المرح والفكل

خلصة إذا مل أخذنل بلال تبلر الخصدل ا االجتمل يدة والملديدة لشدري ة طدلب      

الجلمعلت الخلصدة والتدى تجعد  إهتمدلمهم االسلسدى يتجده للجواندب المظهريدة         

سلسدى ن دو   والشكلية والملدية، أمل طلب الجمعلت ال كومية فينصب اهتمدلمهم األ 

ً نو دًل مد  ال   تمثد  لهدم   الخلصة التدى  والمواقف ت الل ظلالتعبير     أو  تميد

   . املم اآلخري  التفرد

 (13جدول )

داللة الفروق بي  المب وثي  فى دوافع إختيلر صور البروفلي  الخلصة بأفراد 

 للخبرة فى االستخدام العينة وفقل

 الجلمعة                   

 دوافع اختيلر الصور
 أق  م   لم

3:1  

 سنوات

5:3 

 سنوات

 5أكثر م  

 سنوات
 اإلجمللى

 

 ألبدوا  لى درجة م  الجلذبية

 % ك % ك % ك % ك % ك

2 6. 4 1.1 19 5.4 24 6.9 49 14 

ألبدوا متسمًل بروح الفكلهة 

 والمرح

3 9. 6 1.7 17 4.9 31 8.9 57 16.3 

 11 35 4 14 3.1 11 2.9 11 1 1 للتعبير    حللتى العلطفية

 2.3 8 .9 3 1.1 4 1 1 .3 1 للصداقة ألبدوا مقدرًا

أل بر   اهتململتى بللل ظة 

 الخلصة

11 3.1 14 4 17 4.9 21 6 63 14.3 

 6 21 2.9 11 1.7 6 1 1 1.4 5 تقديرًا للعل لة

 14.3 51 6.3 22 3.7 13 2.9 11 1.4 5 أل بر    اهتململتى الخلصة

 6.9 24 3.1 11 2.3 8 1.1 4 .3 1 ألد م قضية او فكرة

 9.1 32 2 7 2.6 9 4.3 15 .3 1 ل ملية الخصوصية

 3.1 11 .9 3 2.3 8 1 1 1 1 أخرى

 111 351 %41.7 146 %32 112 %18 63 %8.3 29 اإلجمللى

 .  دالة111مستوى المعنوية =      27درجة ال رية =       65.65= 2كل

دوافدع   ( وجدود فدروق بدي  المب دوثي  فدى     13) توضح بيلنلت الجدول السدلبق 

إختيلرهم لصور البروفلي  وفقل لمدة الخبدرة فدى االسدتخدام ، حيدث أن الفئدة      

كبدر وراا  سدنوات( كدلن الددافع األ    5)أكثدر مد    األكثر خبرة  فدى االسدتخدام   

%، أمل فئة )مد   8.9)روح الفكلهة والمرح( بنسبة دافع  هوللصور  إختيلراتهل

هور  لدى درجدة مد  الجلذبيدة(     سنوات( فكلن الدافع األكبر لدديهل)الظ  5إلى  3

حمليدة  )سنوات( كلن الدافع األكبر لدديهل  3%، والفئة )م  سنه إلى 5.4بنسبة 
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)االهتملم لديهل  %، وفئة) أق  م   لم( كلن الدافع األكبر4الخصوصية( بنسبة 

أى أن الددوافع وراا االختيدلر لددى أصد لب      ،%3.1ل ظة الخلصدة( بنسدبة   لبل

سدنوات(   3ستخدام ) الفئتي  أق  م   لم وم   لم حتدى  الخبرة الم دودة فى اال

كلن  دوافع داخلية يير ظلهرة يغلب  ليهل طلبع الخصوصية ، أمل أص لب الخبرة 

سدنوات( فدلن    5سدنوات وأكثدر مد      5سنوات حتى 3الكبيرة فى االستخدام ) م  

 الدوافع  لديهم يغلب  ليهل الطلبع الظلهرى التعبيرى أملم اآلخري .

ضح وي  11،12،13فى الجداول السلبقة  2  إختبلر كلفلن  إلختبلر الفرض نسبة وبلل

 الم شرات التللية:

( للكشدف  د  الفدروق بدي  المب دوثي  فدى دوافدع إختيدلر صدور          11جدول ) -

، ودرجة ال رية 19.51=2البروفلي  الخلصة ألفراد العينة وفقل للنو ، جلات كل

تللى العلقة ييدر دالدة ، ووبدذلك    . ، وبلل121،  ند مستوى المعنوية =9=

 يثب   دم ص ة الفرض جً يلبللنسبة لذلك المتغير.

( للكشدف  د  الفدروق بدي  المب دوثي  فدى دوافدع إختيدلر صدور          12جدول ) -

،  6.59= 2البروفلي  الخلصة ألفراد العينة وفقدل لدنم  الجلمعدة، جدلات كدل     

للتللى العلقدة  .  ، وب112، وذلك  ند مستوى المعنوية =9ودرجة ال رية =

 دالة، وبذلك يثب  ص ة الفرض جً يل بللنسبة لذلك المتغير.

( للكشدف  د  الفدروق بدي  المب دوثي  فدى دوافدع إختيدلر صدور          13جدول ) -

=  2البروفلي  الخلصة ألفراد العينة وفقدل للخبدرة فدى اإلسدتخدام، جدلات كدل      

بللتدللى  . ، و111، وذلك  ند مستوى المعنوية =27، ودرجة ال رية =65.65

 العلقة دالة، وبذلك يثب  ص ة الفرض جً يل بللنسبة لذلك المتغير.

ذات داللة إحصل ية بي  أنملط الصور التى يختلرهدل   فروقتوجد  الفرض الثللث:

 المب وثون  لى البروفلي  الخلص بهم ومدى تعبيرهل    شخصيلتهم الواقعية.

روق بدي  أنمدلط الصدور    للكشف    دالالت الف one-way Anovaتم إستخدام  

التى يختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل    شخصيلتهم الواقعية، ويتضح ذلك م  

 كمل هو موضح: 22إلى 14الجداول م  
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 (14جدول رقم)

التى الصور صورةالمشلركة االجتمل ية( )ط لنمأقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 شخصيلتهم الواقعيةيختلرهل المب وثي  ومدى الموافقة  لى تعبيرهل    

 صور المشلركة اإلجتمل ية
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 .753 .671 1.21 11 12.119 بي  المجمو لت 
   1.79 339 618.151 داخ  المجمو لت

  - 349 621.161 المجمو  دالة
 (15) جدول رقم

صورة المشل ر العلطفية( التى ) الصور  أنملطقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 يختلرهل المب وثي  ومدى الموافقة  لى تعبيرهل    شخصيلتهم الواقعية 

 صورة المشل ر العلطفية
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 .832 .578 .938  11 9.381 بي  المجمو لت 
   1.624 339 551.474 داخ  المجمو لت

   349 559.854 و المجم دالة
 (16جدول رقم)

)صورة األملك  الفريدة( التى الصور  أنملطقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 يختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 صورة األملك  الفريدة
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 1.723 2.294 11 22.938 بي  المجمو لت 

 

 

174. 

  1.332 339 451.416 داخ  المجمو لت

  349 474.354 المجمو  دالة

 (17جدول رقم)
)صورة د م فكرة أو قضية( التى  أنملط الصورقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

    شخصيلتهم الواقعية ومدى تعبيرهل يختلرهل المب وثي 

 د م قضية أو فكرةصورة 
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ريةال 

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 2.192 11 21.921 بي  المجمو لت 

1.994 

133. 

  1.149 339 355.733 داخ  المجمو لت

 - 349  المجمو  دالة
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 (18جدول رقم)
)صورة شخصية للوجه فق ( التى  أنملط الصورقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 واقعيةيختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم ال

 صورة شخصية للوجه فق 
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 4.949 11 49.491 بي  المجمو لت 

3.337 

111. 

  1.483 339 512.784 داخ  المجمو لت

 - 349 552.274 المجمو  دالة

 (19جدول رقم)
الخلصة( التى  )صورة المنلسبلتالصور أنملطقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 يختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 صورة المنلسبلت الخلصة
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 2.266 11 22.657 بي  المجمو لت 
2.17
1 

1126. 
 1.195 339 371.157 داخ  المجمو لت

 دالة
  349 393.714 المجمو 

 (21)جدول رقم
)صورة األوضل  االستعراضية( التى  أنملط الصورقيمة )ف( لداللة الفروق بي  

 يختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 صورة األوضل  االستعراضية
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 1.228 11 12.284 بي  المجمو لت 

736. 

169. 

 1.669 339 565.716 مو لتداخ  المج
 دالة

  349 578111 المجمو 
 (21جدول رقم)

)صورة مملرسة وتشجيع الريلضة( الصور   أنملطقيمة )ف( لداللة الفروق بي  
 التى يختلرهل المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 صورة مملرسة الريلضة
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 3.212 11 32.124 بي  المجمو لت 
1.7
28 

173. 
 1.853 339 628.193 داخ  المجمو لت

 دالة
  349 661.117 المجمو 
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 (22جدول رقم)

قيمة )ف( لداللة الفروق بي  نم )الصورة  العل لية( التى يختلرهل المب وثي  

 ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 الصورة العل لية
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية
 الداللة ف متوس  المربعلت

 8.288 11 82.883 بي  المجمو لت 

3.365 

111. 

 2.281 339 773.114 داخ  المجمو لت
 دالة

  349 .855897 المجمو 

 (23جدول رقم)

قيمة )ف( لداللة الفروق بي  نم )صورة  االهتململت الخلصة( التى يختلرهل 

 هل   شخصيلتهم الواقعيةالمب وثي  ومدى تعبير

 صورة اإلهتململت الخلصة
مجمو  

 المربعلت

درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 2.682 11 26.821 بي  المجمو لت 

2.322 

112. 
 1.155 339 391.536 داخ  المجمو لت

 دالة
  349 418.357 المجمو 

 (24جدول رقم)

المرح والفكلهة( التى يختلرهل قيمة )ف( لداللة الفروق بي  نم )صورة  

 المب وثي  ومدى تعبيرهل   شخصيلتهم الواقعية

 مجمو  المربعلت صورة  المرح والفكلهة
درجة 

 ال رية

متوس  

 المربعلت
 الداللة ف

 1.155 11 11.555 بي  المجمو لت 

1.486 

143. 
 .711 339 241.714 داخ  المجمو لت

 دالة
  349 251.269 المجمو 

( والتى تختبدر داللدة الفدروق    24)( وحتى 14ح م  الجداول السلبقة م  )ويتض

وجدود    وثي  ومدى تعبيرهل  د  شخصديلتهم  بي  أنملط صور التى يختلرهل المب

 .ةفروق ذات داللة إحصل ي

% 65( حيث وافدق  5فى جدول) الم شرات الواردة وقد تطلبق  تلك النتل ج مع 

تعبدر  د  شخصديلتهم الواقعيدة ،      تلروهدل التى إخم  المب وثي   لى أن الصور 
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% 92.3وكلن  أ لى درجلت الموافقة  لى نم )صورة الفكلهة والمدرح( بنسدبة   

 .%81.4يليه نم )صورة اإلهتململت االخلصة( بنسبة 

نمد  )الفكلهدة والمدرح( يعبدر  د  سدمة        بدأن ويمك  تفسير ذلك بأن أ لدى   

كمدل  الغللبيدة   م م بوبة لد تكووالبشلشة شخصية تعبر    المرح وخفة الظ  لل

كمل يعتبر الكثيرون أن إظهلر إهتململتهم الخلصدة  يصعب تقمصهل أو اإلد لا بهل ،

يمث  مدخًل منلسبًل للتواصد  مدع اآلخدري  خلصدة إذا ملكلند  تلدك االهتملمدلت        

 واقعية.

بدي  أنمدلط الصدور التدى يختلرهدل      إحصدل ية  وبللتللى توجد فروق ذات داللة 

دى تعبير تلك األنملط    شخصيلتهم الواقعية، وبذلك يثب  ص ة المب وثون وم

  الفرض .

 الفرض الرابع:

توجد  لقة ذات داللة إحصل ية بي  أنملط الصور  لى البروفليد   وانطبل دلت   

 المب وثي  تجله المستخدمي  الغربلا أص لب تلك الصور.

وق بي  أنملط الصدور  داللة الفرللكشف      chi-square testsتم إستخدام إختبلر

والجددول   وانطبل لت المب وثي  تجله المستخدمي  الغربدلا مد  خدلل تلدك الصدور ،     

 ( يوضح تلك الداللة25التللى جدول )

 (25جدول)

وانطبل لت المب وثي  تجله أنملط الصور  لى البروفلي  بي  داللة الفروق 

 أص لب تلك الصور. المستخدمي  الغربلا

 الداللة مستوى المعنوية جة ال ريةدر 2كل نملذج الصور

 دالة .111 71 131.21 صورة المشلركة اإلجتمل ية

 يير دالة .249 71 77.62 صورة المشل ر العلطفية

 دالة .111 71 121.68 صورة األملك  الفريدة

 دالة .111 61 111.51 صورة د م قضية أو فكرة

 دالة .111 71 154.17 صورة شخصية للوجه فق 

 دالة .111 71 191.22 ة المنلسبلت الخلصةصور

 دالة .111 71 143.86 االستعراضيةوضل  صورة األ

 دالة .111 51 126.88 مملرسة وتشجيع الريلضة

 دالة .111 71 114.89 الصورة األسرية والعل لية

 دالة .111 71 191.43 صورة اإلهتململت الخلصة

 لةدا .113 71 116.16 صورة المرح والفكلهة
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بدي  سدبعة مد      ةإحصدل ي  داللة فروق ذات وجود ( 25ويوضح الجدول السلبق )

أنملط الصور الثملنية  وإنطبل لت المب وثي  م  خلل تلك الصدور وكدلن سدتة    

، والنم  الوحيد الذى كلن   لقته يير دالدة   111منهل دالة  ند مستوى داللة .

( حيدث  6جدول)م شرات مع  وتتفق تلك النتل ج هو )صورة المشل ر العلطفية(

تبدو واض ة  أن سمة العلطفية  بل تبلرأ لى التكرارات (  لطفى)إنطبل  تصدر

صورة  ىبي  نمطذلك االنطبل  وتوز  التعرف  ليهل ، رصدهل وويسه  المظلهر 

ثدم  % ، 64.6% ود م قضدية أو فكدرة بنسدبة    78.6المشل ر العلطفية بنسبة 

% ، 65.1صورة مملرسة الرسلضدة ( بنسدبة    نطبل  نشي  لنم  )إ مبلشرةيليه 

كمل تجدر اإلشلرة إلى أن إنطبل   لقته جيدة بلآلخري  قد تدوز   لدى ثلثدة    

% ،يليه نم  صورة 44.9أنملط م  الصور كلن أ لهل لنم  المشلركة االجتمل ية 

 يفسدر ذلدك  % ، و28% ،ثم انم  الصورة العل لية بنسبة 34للوجه فق  بنسبة 

لمب وثي  بي  الصور التشلركية وبي  العلقدة االجتمل يدة الجيددة،    بسبب رب  ا

الذى يعبر    الثقة فى الظهور والقدرة  لدى   (الوجه فق )صورة وكذلك نم  

ليهل الكثيدرون  إالتعلم  مع اآلخري  ، وبللطبع الصورة العل لية ينظر المواجهة و

توز  إنطبدل  )سدعيد(    كم شر  لى ال للة االجتمل ية االيجلبية والتفل لية،كمل

% ،ونم  )صورة االهتململت 31.7بي  نمطى )صورة المنلسبلت الخلصة( بنسبة 

ونشددي ( % ،بينمددل كلندد  إنطبل ددلت)م بوب، وأنددلنى، 21.9بنسددبة  الخلصددة(

مدلك  الفريدة،صدورة األوضدل     ) صدورة األ  ألنمدلط  وم ددة إنطبل لت مستقلة

 .االستعراضية،صورة مملرسة الريلضة(

وجد فروق إحصل ية ذات داللة بدي  نمدلذج الصدور وإنطبل دلت     ثم فلنه توم   

يثبد  صد ة   بذلك و، بلستثنلا نم  صورة المشل ر العلطفية المب وثي  تجلههل 

 الفرض جً يل.

توجد  لقة ذات داللة إحصل ية بي  أنملط الصور التى يختلرهل  الفرض الخلمس:

 ت الشخصية لديهم.المب وثي   لى البروفلي  الخلص بهم والسمل
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تم إستخدام اختبلر )ت( فى الفرض الخلمس للكشف    داللة الفروق بي  أنملط 

كشدف  د    تالجدداول التلليدة   والصور والسملت الشخصية الواقعية للمب وثي  ، 

 العبلرات الممثلة للسملت الشخصية.وداللة الفروق بي  أنملط الصور 

 (26جدول رقم )
فروق بي  نملذج الصور والجلنب السلبى لسمة اإلنبسلطية لدى قيمة اختبلر)ت( لداللة ال

 ألفراد العينة

 نملذج الصور
 االنبسلطية سلبى سمة 

(1) 
 الداللة درجة ال رية ت

   م   م
 دالة .11 349 21.89

5.73 3.181 2.17 1.15 

 (27جدول رقم )

  سمة الطيبةاإليجلبى لقيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  نملذج الصور والجلنب 

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (2) الطيبةإيجلبى سمة نملذج الصور

   م   م
7.77 

349 

 

يير . 114

 .875 4.35 3.181 5.73 دالة

 (28جدول رقم )
لدى   (الجلنب السلبى لسمة الضمير ال ى)قيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  نملذج الصور 

 ألفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (3الضمير ال ى سلبى) سمة لذج الصورنم

   م   م
 دالةيير  .124 349 14.89

5.73 3.181 3.15 1.121 

 (29جدول رقم )

 قيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  أنملط الصور والجلنب اإليجلبى لسمة العصلبية 

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (4)إيجلبى  العصلبية سمة نملذج الصور

   م   م
 دالةيير  .117 349 11.21

5.73 3.181 3.73 1.197 
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 (31جدول رقم )

 قيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  أنملط الصور والجلنب السلبى لسمة االنفتلحية 

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (5)سلبى  االنفتلحية سمة نملذج الصور

   م   م
 دالة .115 349 14.23

5.73 3.181 3.15 1.252 

 (31جدول رقم )

 الجلنب السلبى  لسمة االنبسلطية الصور و أنملطقيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (6)سلبى  سمة االنبسلطية الصور أنملط

   م   م
 دالة .112 349 21.21

5.73 3.181 2.11 1.224 

 (32جدول رقم )
 لصور والجلنب السلبى لسمة الطيبةقيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  أنملط ا

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (7)سلبى الطيبة سمة الصور أنملط

   م   م
 دالهيير  .117 349 24.63

5.73 3.181 1.51 892. 

 (33جدول رقم )

اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  أنملط  الصور والجلنب اإليجلبى  لسمة الضمير ال ى  قيمة 

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (8)إيجلبى الضمير ال ى سمة الصور أنملط

   م   م
 دالة .111 349 7.118

5.73 3.181 4.54 711. 

 (34جدول رقم )

 أنملط الصور والجلنب السلبى  لسمة العصلبية قيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  

 لدى أفراد العينة

 الداللة درجة ال رية ت (9) سلبى العصلبيةسملت  الصور أنملط

   م   م
 دالة .111 349 11.85

5.73 3.181 3.61 1.158 

 



 رفعت دمحم البدرى/ د        .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد 
43 

 (35جدول رقم )
 االنفتلحية قيمة اختبلر)ت( لداللة الفروق بي  أنملط الصور والجلنب اإليجلبى  لسمة 

 أفراد العينةلدى 

 الداللة درجة ال رية ت (11) إيجلبى سمة االنفتلحية الصور أنملط

   م   م
 دالة .113 349 9.99

5.73 3.181 3.99 1.183 

وجود فروق ذات ( 35إلى 26) م الجداول السلبقة مستوى الداللة فى ويتضح م  

كدذلك  و   ،الواقعيدة للمب دوثي   السملت الشخصيةبعا داللة بي  أنملط الصور و

توضددح الجددداول  حيددث  ، آلخددربينهددل وبددي  الددبعا ا فددروق   دددم وجددود 

 29 ،28،27، والجدداول  فروق ذات داللة إحصل ية  وجود 35،،26،31،31،32،33،34

  ، الشخصدية  وبعدا السدملت   أنمدلط الصدور  ي  بد تبي   دم وجود فروق ذات داللدة  

 .جً يًل وبللتللى يثب  ص ة الفرض

 :الدراسةتل ج ن

م  خلل الت قق م  ص ة الفرضدي  الثللدث والخدلمس    الدراسة تشير بوضوح  -1

 لى صف لتهم الشخصية  لى  نومدالصور التى يختلرهل المستخأن أنملط لى إ

لسدملت  الكشدف  د  بعدا ا   يمك  أن تسدل د فدى   مواقع التواص  اإلجتمل ى 

  ى الوقد  الدراه  الشخصية له الا المسدتخدمي ،وهو األمدر الدذى يددفع فد     

بللعديد م  الشركلت الخلصة والم سسلت الب ثية والتسويقية إلى تتبع مثد   

الخصدل ا والسدملت   المعلومدلت و تلك الدراسلت للتعرف  لى أكبر قدر مد    

 لن الشخصية للجمهور المستهدف وخلصة فى مجلالت التسويق والترويج واإل

 الجرا م وييرهل. فى مجلل االستخبلرات واألم  ومكلف ة وأخيرًا

 لقدة بدي    لوجود بللنسبة الدراسة فروض ص ة الفرض األول م  لم يثب   -2

 لدى   أنمدلط الصدور التدى يختلرونهدل    الخصل ا الديمويرافية للمب دوثي  و 

أن إال وإن إختلف ذلك مع نتل ج بعا الدراسلت السدلبقة  صف لتهم الشخصية 

 والت قق منهل ،بع تلك العلقة تتل العربية مًيد م  الدراسلتالاألمر يست ق 

  . ليهلجديدة إمكلنية رصد م شرات ربمل و
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بللنسددبة للفددرض الثددلنى والخددلص بللعلقددة بددي  الخصددل ا الديمويرافيددة  -3

، جً يدل  العلم ثب  ص ته الفرض  وقدللمب وثي  ودوافع إختيلرهم لصورهم 

وهى نتيجة عة ولكنه ثب  بللنسبة لنم  الجلم، حيث لم يثب  بللنسبة للنو  

قدد وجددت الدراسدة أن    فتبدو جديدة وتتطلب دراسدلت تأكيديدة لدذلك ،    

هو االطللة فى إختيلر الصور الجلمعة الخلصة كلن الدافع األول بي  طلبهل 

 للتعبير    الل ظة الخلصدة فى ال كومية  الدافع  كلنفى مظهر جذاب، بينمل 

-Yen-chun, Wei-Hung, Chihوقد اتفق  فى تلك النتيجة مدع دراسدة   

Hung (2115)لل تبدلرات االقتصدلدية   وفقدل   ةبددو منطقيد  ت نتيجة ى، وه

 التى يتسم بهل طللب الجلمعلت الخلصة فى مصر.واالجتمل ية المعروفة 

مدة الخبدرة  واض ة بي   لقة وبللنسبة للفرض الثلنى أيضًل وجدت الدراسة  -4

كدلن  حيدث   لى البروفلي  ، دوافع إختيلر الصورللفيس بوك وفى االستخدام 

توجه ذوى الخبرة الم دودة لإلختيلر بدافع المظهر الجذاب ، بينمل أصد لب  

تعبيدرا  د  حللدة     الخبرات األ لى كلن  إختيلراتهم بدافع الفكلهة والمدرح 

 .االستخدامخلل سنوات  وتراكم  تم إكتسلبهلالتى الثقة 

ت داللة بدي  أنمدلط الصدور    بللنسبة للفرض الثللث والخلص بوجود فروق ذا -5

   شخصديلتهم، فقدد    هلالتى يختلرهل المب وثي  ومدى موافقتهم  لى تعبير

تعبدر  %( 65بنسدبة ) ثب  ص ة الفرض،أى أن إختيلرات الصور فى مجملهدل  

وكلند  أ لدى   ،  ألصد لبهل الواقعيدة  كبيرة  د  السدملت الشخصدية     بدرجة

)صدورة االهتملمدلت   الموافقلت  لدى نمطدى )صدورة الفكلهدة والمدرح( و      

الخلصة( وكل النمطي  يصعب اصطنل ه أو اإلد دلا بده فهدو يعكدس بدرجدة      

، لى  كس نم  صورة كبيرة الشخصية الواقعية لصلحب ذلك النم  م  الصور

الوجه فق  والذى ينقسم موقف المب وثي  بشأن داللتهدل فدى التعبيدر  د      

  الشخصية.

ة بدي  أنمدلط الصدور وإنطبل دلت     بللنسبة للفدرض الرابدع الخدلص بللعلقد     -6

، ، فقد ثب  ص ة الفرضالصورالمب وثي  تجله المستخدمي  الغربلا م  خلل 

أملم وهنل يتأكد مرة أخرى دور الصور فى تشكي  اإلنطبل لت    أص لبهل  
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( أ لدى التكدرارات بدي  االنطبل دلت      لطفى، حيث تصدر اإلنطبل )اآلخري 

واض ة المظلهر ويسه  رصددهل والتعدرف    بل تبلر أن سمة العلطفية  تبدو

 ليهل ، وقد توز  ذلك االنطبل  بي  نمطى صورة المشل ر العلطفية بنسبة 

،والمثيدر هندل انطبدل  نسدبة     %64.6% ود م قضية أو فكرة بنسدبة  78.6

كبيرة م  المب وثي     صورة د م قضية أو فكرة بل تبلره م شرًا  لطفيًل 

لر هو أقرب إلى المنطق ولغة االدراك  والفهدم  ريم أن تبنى القضليل واألفك

 قب  العلطفة.

بوجدود  لقدة ذات داللدة إحصدل ية بدي        لفرض الخلمس والخلصبللنسبة ل -7 

،فقدد   أنملط الصور  لى البروفلي   والسملت الشخصية الواقعية للمب دوثي  

ثب  ص ة الفرض ،أى أن إختيدلرات المب دوثي  لصدورهم تختلدف بدلختلف      

، فلالشخلص الطيبون وذوى الضمير ال دى يميلدون   الشخصية الواقعية سملتهم

إلى إختيلر صور ذات طلبع  لطفى ، بينمل يميد  االنفتدلحيون إلدى إختيدلر     

 Leqi Liu, Danielالصور الجمللية ، وقد توافق  تلك النتل ج مع دراسدة  

Preot¸iuc, Zahra Riahi(2016),. 

 التوصيلت :

 االكلديميي  فى مجدلل اال دلم الجديدد و لدم الدنفس     الد وة مل ة للبلحثي  و -

إلجراا مًيد م  الدراسلت فى مجلل الشبكلت االجتمل ية  لمدة  و لم االجتمل  

مًيد م  الو ملية إختيلر المستخدمي  لصورهم  لى صف لتهم الشخصية لكشف 

الجوانب واألبعلد التى ربمل تتطلب توسيعل لمفردات العينة والدمج بي  ت ليد   

لم تددوى المصددور والدراسددلت الميدانيددة لل صددول  لددى مًيددد مدد  النتددل ج  ا

 والم شرات الب ثية والمعرفية.  

استخدام المب وثي  للشبكلت االجتمل ية وقضدلا أوقدلت طويلدة فدى مملرسدة       -

األنشطة التى تتي هل تلك الشبكلت يستوجب المًيد م  الدراسلت لتتبدع آليدة   

فيمل بينهل،والوق  المنقضى فى ك  منهلوصدلة   المملرسة لتلك األنشطة والتنق 

تلك النشدلط  ذلك النشلط بللخصل ا الديمويرافية للمب وثي  وتوقعلتهم م  

 دون ييره.
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لم تًل دراسلت ت لي  الم توى المصدور للمسدتخدمي   لدى شدبكة االنترند         -

 لمة والشبكلت االجتمل ية خلصة ب لجة إلى المًيد م  الدراسلت للتعرف  لى 

ية إنتلجه ودالالت تداوله مدع المسدتخدمي  اآلخدري ، واالنطبل دلت التدى      كف

 تتشك  م  مشلهدة ذلك الم توى.

أهمية توفير دلي  إرشلدى خلص بشأن قوا د اإلفصلح والخصوصية للمستخدمي   -

للشيكلت االجتمل ية وخلصة  للصغلر والمدراهقي   لتدوفير قددر منلسدب مد       

ت شخصدية بسدبب قلدة الدو ى بلل ددود      وتجنب الوقو  فدى مشدكل   ال ملية 

الفلصلة بي  ال رية الشخصية والمسئولية األخلقية واالجتمل يدة لمسدتخدمى   

 الشبكلت االجتمل ية.
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