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الفروق في العوامل الخمس الكبرى للشخصية لمستخدمي شبكات االعالم  
  االجتماعي من طالب وطالبات الجامعة
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  الملخص
ف�وق ب�� م��س� درجات س�ات ال����ة  ال  ال�ع�ف علىته�ف ال�راسة ال�ال�ة إلى  

ال�ع�ف على الف�وق ب�� م��س� درجات س�ات ، وأ/ً.ا  ش+*ات اإلعالم االج��اعيل�%���مي  
ال�راسة م�    ات اإلعالم االج��اعي.ش+*   ��مي�ال����ة ت+عًا ل��غ�� ج23 م% ت8�ن6 ع�3ة 

د   ٦٨٠ م�  و9ال+ة  ال%ع�د/ة.ي  سار 9ال+ة  ;ال:امعات  ال��.��>ة  الف�ل  ال%3ة  في  وذل?   ،
ال�ر  العام  م�  الAاني  تB�+C    ٢٠٢٠/  ٢٠١٩اسي   ال�راسي   Dت ال�ال�ة  ال�راسة  وألغ�اض  م، 

لل����ةمق�اس  J�+8ال ال��2  الع�امل   قائ�ة  إلى: أن م%���مي  �ن  ارت شأ  .:   ال�راسة  ائج 
ش+*ات اإلعالم االج��اعي أعلى م� ال���س� في س�ات االن+%ا�9ة وال�ق+�ل�ة و>قPة ال.���  

�للف�وق في ، وSTل? أRه�ت  الع�اب�ةس� في س�ة    وال�ف�ح ب��3ا أقل م� ال�� أن ق��ة (ت) 
دال ل�J م%���مي ش+*ات اإلعالم االج��اعي جاءت  ال����ة  ال�ق+�ل�ة  ا%�لافي    ةس�ات   :

�ر، والع�اب�ة في ات:اه اإلناث، ب��3ا لD ت8�  TSة ال.��� في ات:اه الPر، و>ق�TSفي ات:اه ال
  �ح. ق��ة اخ�+ار (ت) دالة لل%�ات االن+%ا�9ة وال�ف

@ @
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The differences in the five major personality factors of University 

students who use  social media networks 

 

Abstract 

The present study aims to identify the differences between the 

average scores of the personality traits of users of social media networks, 

and to identify the differences between the average scores of the 

personality traits according to the gender variable of the users of social 

media networks. The study sample consisted of 680 male and female 

preparatory year students in Saudi universities, in the second semester of 

the 2019/2020 academic year, and for the purposes of the current study, 

a scale was applied: a list of the five major factors of personality. The 

results of the study indicated: that the users of social media networks are 

above average in the characteristics of extroversion, acceptability, 

alertness of conscience and openness, while less than the average in the 

trait of neuroticism, and also showed that the value of (t) for differences 

in personality traits among users of social media networks was a function 

of the traits: Acceptability In the direction of males, awakening of 

conscience towards males, and neuroticism in the direction of females, 

while the value of (t) test was not a function of extroversion and 

openness traits. 
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  :الدراسة  مةمقد
وت��T+ــًا فــي علــD الــ3ف2، وذلــ? ألنــه ، /عــ� مفهــ�م ال���ــ�ة مــ� ال�فــاه�D األكAــ� تعق�ــ�ا

 ال��ائ` وال�فات وال%�ات ال:%��ة وال3ف%�ة واالنفعال�ـة والعقل�ـة وال�لق�ـة  �ع�جعلي    /���ل
ح�ـd  ). ٢١١،  ٢٠٠٧( اسـ�اع�ل ،  في تفاعلها وت8املها وت�ح�ها مع ;ع.ـها الـ+عb   لألف�اد 

األفـــ�اد /*ـــ�ن ;ال���ـــ�ة االن+%ـــا�9ة  ، بـــ��% مـــ� ال�+ـــای� ٥٠قـــ�ر عل�ـــاء الـــ3ف2 ;ـــأن حـــ�الي 
ــ�ة ذات ا ــ�قالوال���ـ ــل ر ا� سـ ــأث� ;الع�امـ ــd ت�ـ ــاب" ح�ـ ــة الع�ـ ــا9في "درجـ ــل العـ ــة والع�امـ ال�راث�ـ

J ت8ـ�ن ب+عـ� اللCافـة أو ال�داعـة الف�C>ة ، وأن أقل تق�ی�ات األف�اد لآلثار ال�راث�ة ;ال��%ة ال8+ـ� 
ــ�الي  ــل حـ ــة  ٣٠ح�ـــd ت�ـ ــالل م�حلـ ــة خـ ــ�ة واالج��اع�ـ ــ�ات ال���ـ ــ� أن ال�+ـ ــال�غD مـ % ، وmـ

فـي ال�ـأث�� علـى ال���ـ�ة ال3اضـ:ة وال�ـي عـادة مـا ت�ـ+ح م%ـ�ق�ة ا  رً n دو عالCف�لة وال��اهقة تل
�لة عــ� حــ�الي qن م%ــ�� مــ� ال�+ــای� % فقــ ٥٠وم��اســ*ة فــي حــ�الي ع�ــ� الAالثــ�� ، فقــ� ت8ــ

Giles, 2005).(  
�س�ا (   FFMو>ع� ن��ذج الع�امل ال��%ة(       Tو sل�اك� ((McCrae & Costa 

هـD ال�3ـائج ال��یAـة ;�ـأن سـ�ات ال���ـ�ة فـي سـ�اق لف اولـة�) هي م1999;1996ب�� عام(  ما
ال8+ــ�J لل���ــ�ة؛  �Tــا ت�ــف ن�P>ــة الع�امــل ال��%ــة  ،تCــ�>� وت�ــغ�ل Tــل نPــام ال���ــ�ة

ك�ــف أن ال+��ل�ج�ــا والAقافــة ی�فــاعالن فــي تCــ�>� العــادات واالت:اهــات والقــ�D واألدوار والعالقــات 
  .)(�McCrae, 2002اع�ة ج�الqة ا�ال�ي تع+� ع� س�ات الف�د وت.غ� على ال+

ج��ـاعي اإلل��8ونـي، سـهل و /ع�ق� ال+احd أن ع�ـ�نا ال�ـ�یd ع�ـ� ال�فاعـل اال     
مـــ� ال�8ـــف عـــ� ال�A8ـــ� مـــ� ال%ـــ�ات ال���ـــ�ة لألفـــ�اد ع+ـــ� دراســـة، وت�ل�ـــل أســـال�n، و9ـــ�ق 

  ال��اصل االج��اعي ال�ي تPه� الع�ی� م� ال%�ات ال����ة لهvالء.
) ;ـــأن العــــالD ال�ــــ�م /عـــ�x حالــــة م�قل+ــــة مـــ� ال��ــــ�الت فــــي ٢٠١١(ي نــــو>ـــ�J الق�      

الم، ب�أت ب�سD ص�رة ح���ة ل�ور م�3ام لل:�ه�ر اإلعالمي /قابلها ت�اجع ال�فاه�D ال�قل��/ة لإلع
مل�ـ�z فــي قـ�ة اإلعــالم ال�قل�ـ�s،  واألســاس فـي ثــ�رة ال�غ��ـ� ال�ــي اج�احـ6 العــالD هـ� اســ���ام  

ارs م%���م في Tل م3اB9 العـالD، م�ـا شـ*ل  إعـالم عـال�ي بـ�ال مل� �اليحاإلن��ن6 الsS بلغ  
39�ا ل�فهـ�م الق�>ـة ال8�ن�ـة ال�ـي ت�ـ�ث ع3هـا "مارشـال مـاكل�ه�ان" ق+ـل عـ�ة ي ت+عً ع� اإلعالم ال

عقــ�د، مــا أدJ إلــى ال.ــغ� ;قــ�ة علــى عــ�د مــ� ال�فــاه�D الق�/�ــة فــي اإلعــالم، وال�ــي مــ� أه�هــا 
ن ی�%ــ�� ال8ل�ــة وال�ــ�ت وال�ــ�رة ال�ــي ت+ــd ل:�هــ�ر اإلعــالم Tــا sالــS  "مفهــ�م "حــارس ال+�ا;ــة
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�ات وســـائل اإلعـــالم ال:�یـــ� مـــ� شـــ+*ات اإلعـــالم االج��ـــاعي وصـــ�افة العـــام، غ�ـــ� أن  م%ـــ�:
ال�ــ�ا9� وال�ــ�ونات وغ��هــا قــ� ف�ضــ6 أج3ــ�ة ج�یــ�ة علــى اإلعــالم ال�قل�ــ�s ;�ــ*ل عــام، ف�فعــ6 

ــار  ــه حــ ــان /ف�ضــ ــT sSــ ــة الــ ــامx ال��>ــ ــةا� ال+ سمــــ� هــ ــ�ة  ;ــ ــD الPــــ�وف ال�vس%ــ ــه أو ;�*ــ ;إرادتــ
  وال�:��ع�ة ال���Cة.

ل�ــا ، ل��اصــل االج��ــاعي هــي األكAــ� ان��ــارًا علــى شــ+*ة اإلن��نــ6 وتع�+ــ� م�اقــع ا      
ت��ل8ــه مــ� خ�ــائ` ت��~هــا عــ� ال��اقــع اإلل��8ون�ــة, م�ــا شــ:ع م��ــف�ي اإلن��نــ6 مــ� Tافــة 

ــال ال��~ایـــ� عل ــالD علـــى اإلق+ـ ــاء العـ ــا, �أن�ـ ــى ال��اقـــع ا يفـــهـ ــه اإلق+ـــال علـ ــsS ت�اجـــع ف�ـ ــ6 الـ ل�قـ
ت ال�ــ�ی�ة ال�ــي ت�عــ�ض لهــا ال�ــ+*ات االج��اع�ــة علــى الــ�وام اإلل��8ون�ــة, وmــال�غD مــ� االن�قــادا

ــل+ي وال�+اشـــ� علـــى  ــأث�� ال%ـ ــادات ;ال�ـ ــه تلـــ? االن�قـ ــع (الفـــ�2 بـــ�ك), وال�ـــي ت�ه�ـ ــًا م�قـ وخ��صـ
 sف�ــه وســ�لة مه�ــة ، ارهه�ــنا�ه و قــوال�%ــاه�ة فــي انفــ�ا� ع ،ال�:��ــع األســ� Jیــ� �فــإن ه3ــاك مــ

n ال�فــاه�D والــ�ؤJ مــع اآلخــ� واال9ــالع وال�عــ�ف علــى وتق�>ــ لل�3ــامي واالل��ــام بــ�� ال�:��عــات 
ــة ــات ال�ـــع�ب ال���لفـ ــات  ،ثقافـ ــة فـــي اله+ـ ــال ناجعـ ــ�لة ات�ـ �سـT ~ــ�وره الفاعـــل وال����ـــ ــافة لـ إضـ

  ).٢٠١٢واالن�فاضات ال:�اه��>ة(ال��3�ر،
إدمــان وســائل ال��اصــل االج��ــاعي Tاضــ�Cا;ا نف%ــ�ا  اع��ــاد غD مــ� عــ�م � لــى الــوع     

) DSM-٥ال�����ــي واإلح�ــائي لالضــ�Cا;ات ال3ف%ــ�ة ( م�ــ�دا فــي أحــ�ث إصــ�ارات الــ�ل�ل
الع�یـــ� مـــ� ال+ـــاح�A� إلـــى مـــا /%ـــ�ي  ) ، ل8ـــ� /�ـــ��ICD-١ ١أو ال��ـــ�3ف الـــ�ولي لألمـــ�اض(

االع�ـ�اف ;ـأن إدمـان  أن یـ�D ��*ـ�أنـه مـ� الا �ـTة". �ال�+*ات االج��اع "اض�Cاب إدمان م�اقع
اع��ـ�  نـه اضـ�Cا;ا نف%ـ�ا و�Tالـة لل�ـ�ة العقل�ـة خاصـة م3ـS أوسائل ال��اصـل االج��ـاعي علـى  

مــــ� ق+ــــل م�P3ــــة ال�ــــ�ة العال��ــــة  T٢٠١٨ف3ــــة ف�ع�ــــة مــــ� اإلدمــــان فــــي عــــام  الف�ــــ�ی�ألعــــاب 
)WOH(،  ــ� ــا یـ �ن �TـAــاح ــان � ال+ـ ــSی� /عـ ــ? الـ ــل�ك أولqـ ــأن سـ ــ�� ;ـ ــل "إد  ن مـ ــائل ال��اصـ ــان وسـ مـ
فـــي اضـــ�Cا;ات اإلدمـــان مAـــل إخفـــاء  /�ـــاه�ون  الج��ـــاعي" /�*ـــ� أن ی�ـــ�اخل مـــع أولqـــ? الـــSی�ا

واالن�غال العقلي علـى وجـه  اله�وب، سل�TهD اإلدماني ع� اآلخ�>�، وال�غ+ة في ت:�mة م�اع�
  Bennet). , 2019ال���ص(

   اســــة:مشكلــــة الـــدر

لل��اصـل  وم�ـ�رال االج��ـاعي جـ~ءا مـ� ال�قـ�م ال�ق�ـي ال:�یـ� صـاال��   م�اقعُتع�        
االج��ــاعي ;�ــ*ل T+�ــ�  لم�اقــع ال��اصــن%ــ+ة ان��ــار Rــاه�ة اســ���ام  ، ح�ــd ازدادت واألخ+ــار
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جـــ�ا، خاصـــة بـــ�� 9ـــالب ال:امعـــة، و>ـــ�D هـــSا االســـ���ام أح�انـــا أث3ـــاء ال��اضـــ�ات، و>ع�قـــ� أن 
م�عــ�دة  أ;عــاداومــع هــSا العــالD االف��اضــي ی�ــ�ك  ي،عاج��ــالتفاعــل الCالــn مــع م�اقــع ال��اصــل ا

ــ��ه ــى صـــ ــلn علـــ ــاب أو ال%ـــ ــ�اء ;اإل/:ـــ ــ3ع*2 ســـ ــات تـــ ــ�ا االت:اهـــ ــى ســـ ــvث� علـــ ــ�ة وتـــ ته ال3ف%ـــ
الع�امـــل ال��%ـــة  ماســـة لل��ســـع فـــي دراســـة ه3ـــاك حاجـــةلـــSا أصـــ+ح  .)٢٠١٨(ق�ورة، ال���ـــ�ة

) فــي ضــ�ء >قPــة ال.ــ���، و �ــةل� ل�ق+انف�اح�ــة، و االن+%ــا�9ة، والع�ــاب�ة، و الا( ال8+ــ�J لل���ــ�ة
). و>ع�قــ� ال+احــd أن وســائل اإلعــالم ٢٠٢٠اســ���امات شــ+*ات االعــالم االج��ــاعي (ال�ــال8ي،

االج��اعي ;ات6 ض�� األساس�ات ال��م�ـة لألفـ�اد لل��اصـل ف��ـا ب�ـ3هD، وال�ـ�ازن فـي (ال��اصل)  
ــ ــالي ح��ـ ــان اســـ���ام، وmال�ـ ــ� ال�قـــ�ع فـــي إدمـ ــ�هD شـ ــتهD ااســـ���امها /قـ ــاألم�اض ا �مـ ــا;ة ;ـ إلصـ

   ال3ف%�ة.
) أن إدمــــان وســــائل ال��اصــــل االج��ــــاعي فــــي حــــ� ذاتــــه ٢٠٢٠و>ــــ�J ع+ــــ�ال�زاق(     

وخ��صـا ال�vس%ـات ال�عل��ـة ومـ� ب�3هـا ال:امعـات األمـ� الـsS قـ� یـvث�   م�*لة ت�اجـه ال:��ـع
ل المــ� خــ م�اجهــة هــSا ال�Cــ� ســل+ا علــى ت8ــ�>� وعــي وخ+ــ�ات الCل+ــة ال:ــامع��� ، وضــ�ورة 

�>ةمع�فة األmس+اب ال��  
وضــع ت�Cـــ�� وت3ف�ـــS  یـــ�Dی وال3ف%ــ�ة ال�%ـــ++ة إلدمــان وســـائل ال��اصــل االج��ـــاعي ح�ــ

.  ال:امعــة وال�قائ�ــة لل�ــ� مــ� إدمــان وســائل ال��اصــل االج��ــاعي لــ�J 9ل+ــةال+ــ�امج اإلرشــاد/ة 
  ال�ال���: ال��v ال% ع+�  وات%اًقا مع ما س+B؛ فإنه /�*� ت��ی� م�*لة ال�راسة ال�ال�ة

هــل ت�جــ� فــ�وق بــ�� م��ســ� درجــات ســ�ات ال���ــ�ة ل�%ــ���مي شــ+*ات اإلعــالم -١
  االج��اعي؟  

ف�وق ب�� م��س� درجات س�ات ال����ة  ت+عًا ل��غ�� ج23 م%���مي  هل ت�ج� -٢ 
 ش+*ات اإلعالم االج��اعي؟

  أهــــداف الـــدراســــــة:  

ــى-١ ــات ال ال�عـــ�ف علـ ــ� درجـ ــ�� م��سـ ــ�وق بـ ــ�ات  فـ ــ�ة ل�ال� سـ ــ+*ات ��ـ ــ���مي شـ %ـ
   .اإلعالم االج��اعي

ــًا ل��غ�ـــ� جـــ23  -٢ ــ�ة ت+عـ ــ�ات ال���ـ ــ�� م��ســـ� درجـــات سـ ال�عـــ�ف علـــى الفـــ�وق بـ
   م%���مي ش+*ات اإلعالم االج��اعي. 
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  أهميــــــة الـــدراســــــة:  
  أوالً: أهميــــة نظــــــــريـــــــة: 

ال��یAــــة فـــــي م:ــــال ســـــ�ات ل�راســــات ا ;ا�ائهـــــثت%ــــهD فــــي ت~و>ـــــ� ال�*�+ــــات الع��mــــة، و� - ١
  ال����ة. 

لفـــ6 الP3ـــ� الـــى ضـــ�ورة االه��ـــام ;أ;�ـــاث تهـــ�ف إلـــى دراســـة ال%ـــ�ات ال���ـــ�ة لفqـــة 
 .وال�ا;ات في ض�ء اس���امهD ل�+*ات اإلعالم االج��اعي ،ال�اب 

  ثانيًا: أهميــــة تطبيقيــــــة: 

هــات ال�عل���ــة ع+ــ� شــ+*ات ال: ح.ــ�ر قــ� ت%ــهD ن�ــائج هــSه ال�راســة فــي تCــ�>� وت�%ــ��   -١
  ج��اعي. اإلعالم اال

�ل�� في عـ�ة جهـات مع�3ـة إلـى أه��ـة وضـ�ورة هـSا  -٢q%ار ال�Pه ال�راسة أنSق� تلف6 ن�ائج ه
  .ال3�ع م� ال�راسات العل��ة والع�ل على دع�ها واألخS ب�3ائ:ها ;ع�� االع�+ار

ــ - ٣ ــة و االســ ــ�اد بــــ�امج عالج�ــ ــي إعــ ــائج ال+�ــــd فــ ــ� ن�ــ ــاد ��فادة مــ ــn /ة، رشــ ــع الCالــ ــn مــ  ت�3اســ
  .م� م%���مي ش+*ات االعالم االج��اعي والCال+ات 

  حــــــدود الــــدراســـــة:  

  م.  ٢٠١٩/٢٠٢٠الف�ل ال�راسي الAاني م� العام ال�راسي  :ح
ود زمان�ة - ١
 جامعة ال�ل? أم الق�J، وجامعة ال�ل? سع�د  :ح
ود م�ان�ة - ٢

ــ�ة - ٣ ــ
ود ��ـ فـــ�اد الع�3ـــة �لـــ? ســـع�د اخ��ـــار أوال لقـــ�J ا9ـــالب و9ال+ـــات جـــامع�ي أم  :حـ
/%ـــــ���م�ن ;ال�C>قـــــة الع�ـــــ�ائ�ة وروعـــــي ف�هـــــا اســـــ�+عاد الCـــــالب والCال+ـــــات الـــــSی� ال 

 اس�+انة على أف�اد ع�3ة ال�راسة. ٦٨٠ال�+*ات وق� تD ت�ز>ع  

ــ�ع�ة - ٤ ــ
ود م�ضـ ــ���ام 9ـــالب  حـ ــ�ء اسـ ــ�ة فـــي ضـ ــ�ات ال���ـ ــة سـ ــSه ال�راسـ ت3اولـــ6 هـ
   الج��اعي.م اإلعالاو9ال+ات ال:امعة ش+*ات 

   مصطلحـــات الـــــدراســــــة:

  سمات الشخصية:

ــة الع�امـــل ال        ــ�د ;�ق�ـــاس قائ�ـ ــ�ة ( األن�ـــارs، ت�ـ ــة ال8+ـــ�J لل���ـ م) ��١٩٩٧%ـ
  وال�ي ت��د ;ال%�ات ال�ال�ة: الع�اب�ة، االن+%ا�9ة، ال�C+ة، ال�فاوة، /قPة ال.���.
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ل Pــال ت��ــ�ع ف�ة تغ�ــ�ا ج~ئ�ــا ل38هــا ���ــ�� ال�ــ: هــي " ال�ــ�ض ال3ف%ــي ح�ــd ت�غالعصــابية
ه و>.ـل سـل�Tه معقـ�ال إلـى صلة ال��>b ;ال�اقع سل��ة م� ال3اح�ة ال�ـ*ل�ة ف��ـاف� علـى مPهـ� 

 ،s��+والع sالغ�ا;ة" ( ال�اه� bه ;عm�  ).٧٣، ص.١٩٩٩ح� T+�� و�ن Tان6 ت�
ة، و>���ــ~ T+�ــ� لة و ههــ�" ال�ــ�` الــsS  ی+ــ�s ســه�لة فــي ال�عامــل، ذو صــ�اقة ســ: االنبســاطية

  ).٢٢٠ ،ص.٢٠٠٠آلخ�>� وال+�d ع3هD" ( ع+�هللا، ;ا%ه ;ق�رة عال�ة في ال�ع�ف، وتع�>� نف
ــةا وهــي" مــ� ال�ــفات وال��ــال ال���ــ�دة وهــي حــn ال��ــ� لل3ــاس وحــn م%ــاع�تهD : لمقبولي

 ،s�والع+�ـــــ sـــــ�"( الـــــ�اه��+T ـــــ*ل�; Dقـــــة بهـــــA;ال3ـــــاس وال �ـــــPال �علـــــى الـــــ3ف2 وح%ـــــ DـــــارهAو�ی
  ).٧٤ص.١٩٩٩
وف�ها "ی�%D ال�ـ�` ;ـأن ل�/ـه ت�ـ�رات ق�>ـة و�ATـ�ة وح�ـاة مفع�ـة ;ال��ـال و>�ـn الفـ� :  التفتح

ــ ــه انف�ـ ــة"( ول�/ـ ــ�ة وال�ی�3ـ ــة وال%�اسـ ــ�D االج��اع�ـ ــى القـ ــ� إلـ ــادة الP3ـ ــه، وال��ـــل إلعـ اح عقلـــي وف3Cـ
 ،s٧١٥ ، ص.١٩٩٧األن�ار.(  

ة إلـى ال�ف�8ـ� ق+ـل الق�ـام ن~عـ ل�/ـهو وف�ها "ی�%D ال��` ;أنه ;ارع وTفv ومـ�رك يقظة الضمير:  
ــاذ القـــ;ـــأs فعـــل ولـــSل? ی�%ـــD ا ــام ;ـــأs لفـــ�د ;ال�ـــSر وال�ـــ�ص وال�قPـــة وال�ـــ�وs ق+ـــل ات�ـ �ار والق�ـ

  ).٧٣١ص.، ١٩٩٧األن�ارs، فعل"(
  التعريف اDجرائي:

م:�ـــ�ع الـــ�رجات ال�ـــي /��ـــل عل�هـــا أفـــ�اد الع�3ـــة علـــى مق�ـــاس قائ�ـــة الع�امـــل ال��%ـــة ��       
وال�ــــي تقـــــ�2 ال%ــــ�ات ال��ـــــ2 ال�ال�ــــة: الع�ـــــاب�ة، االن+%ــــا�9ة، ال�C+ـــــة،  ،ةل���ـــــ�ال8+ــــ�J ل

  ال�فاوة، /قPة ال.���.
  اDعالم االجتماعي:   

�نــ6 ت�ــ�ح لل:�هــ�ر ن�ــ� أو م�ــارTة أs /�ــ�ل أs تق�3ــة علــى اإلن�"مــا /عــ�ف علــى أنــه :         
على وسـائ� م�عـ�دة  م+�3اا أو م���J على اإلن��ن6 س�اء Tان ال����J م�ئ�ا أو س�ع�ا أو ن��

: �٢٠١١هــا"(الق�ني،فــي ب�qــة ت�اصــل اج��ــاعي مAــل م�اقــع اس�.ــافة ال�ــ�ونات وال��3ــ�/ات وغ�
٢٥١.(  

  
  
  

  اDطـــار النظـري والـدراســات السـابقــة:
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اإل9ار الs�P3 في ال���ر األول: مفه�م ال����ة، الع�امل ال��%ة ال8+ـ�J  لل���ـ�ة ی�3اول  
خ�ــــــائ` شــــــ+*ات اإلعــــــالم االج��ــــــاعي وســــــ�ات ل ال��ــــــ�ر الAــــــاني :و 3ــــــای�ف��ــــــا ،ها وســــــ�ات

  .م%���م�ها
  المحـــــور اGول:  

��ـd ال /�*ـ� /ع� مفه�م ال����ة م� ال�فاه�D ال�عق�ة وال�*�نة م� ع�امـل �ATـ�ة وم��اخلـة ;   
 ا هف>� ف�لها أو ت�ل�لها على انف�اد  ح�d أنها ت��لف في مع3اها ت+عا الت:اهات م� /ق�م ب�ع

 وت+عا اله��اماته العل��ة، وال�C>قة ال�ي ی�P3 بها إلى 9+�عة اإلن%ان أو الفل%فة ال�ي یvم� بها  

،sتل? ال�ع�>� ;ال�الي:٢٠١٠(ال�اه� �إ/:از ع�د م; dء ذل? /ع�ض ال+اح�                     -). وفي ض

ــ�ع�ادات والPrince   ~3/عـــ�ف بـــ�ن2       ــا Tـــل االسـ ــ�ة: ";أنهـ ــا ال���ـ ل��ـــ�ل والغ�ائـــ~، او  ت اعـ
والقــ�J ال+��ل�ج�ــة الف�C>ــة ال��روثــة، وهــي TــSل? Tــل االســ�ع�ادات وال��ــ�ل ال�*�%ــ+ة مــ� ال�+ــ�ة 

 ،s��ر في الع�%TS٢٠٠٢، ص.٢٩٩(م  .( 

على أنهـا: "ذلـ? الP3ـام ال8امـل مـ� ال��ـ�ل واالسـ�ع�ادات ال:%ـ��ة  Burt ف��ا /ع�فها ب��ت      
عــ� م��ـ~ًا خاصــًا للفــ�د، وال�ـي ی��ــ�د ;�ق�.ــاها أسـل�mه ال�ــاص فــي ت �ــيال والعقل�ـة، الAاب�ــة ن%ـ+�اً 

،dر في غ��TSة ال�اد/ة واالج��اع�ة" (مq�+٨١م، ص.٢٠٠٦ال��8ف مع ال.( 

ــائ�  Cattellو>ـــ�T Jاتـــل   ــ�فعله ال8ـ ــا سـ ــال�v+3 ;�ـ ــ�ح ;ـ ــام الـــsS /%ـ ــا: "ذلـــ? الP3ـ ــ�ة ;أنهـ ال���ـ
ج��ــع أن�ـــا� ســل�ك الفـــ�د الPاه�>ـــة  لو 3ـــات� اآلدمــي فـــي م�قــف معـــ��، وmال�ــالي فـــإن ال���ــ�ة

�ر فيTSوال�ف�ة (م  ،s٩٠، ص. ٢٠٥ال�اه�.(                                                             

  :   The Big Five Personality Traitsالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  

لى أن��ذج وصفى أو ت��3ف إ سةما  وج� عل�اء ال3ف2 وال+اح�A� في م:ال ال����ة حاجة     
/�*ل األ;عاد األساس�ة لل����ة اإلن%ان�ة ع� B<�9 ت:��ع ال�فات ال��ت+Cة معًا، وت��3فها 
;أ;عاد أو ع�امل م%�قلة /�*� تع���ها ع+� األف�اد والAقافات ال���لفة. وجـاءت دراسـات Tـل مـ� 

�  "كاتــــل، ج�لفـــــ�رد، أی~نـــــ?، ن�رمـــــان، ج�لـــــ�ب��ج، جـــــ�ن، د/*�ـــــان،Tمـــــان"  اســـــ��Tوزو ،Jومـــــاك�
;اســ���ام مــ3هج ال��ل�ــل العــاملي، بهــ�ف ال�صــ�ل الــى األ;عــاد أو الع�امــل األساســ�ة لل���ــ�ة 

 ،J١٩٩٧(األن�ار .(  
     "Jســ�ا ومــاك��) عــ�د مــ� ال�راســات لل��قــB مــ� وجــ�د   Costa & McCraeوأجــ�s "ك

) J�لل���ــ�ة واه��ــا فــي ال+�ا/ــة ب+عــ Jامــل ال��%ــة ال8+ــ��� والع�ــاب�ة) اللــSان أكــ� ا+%ــنإلاالع
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) لـــ "كات�ــل"، PF 16عل�ه�ــا "أی~نــ?"، ثــD ;عــ� ذلــ? قامــا ب��ل�ــل ع�امــل ال���ــ�ة ال%ــ�ة ع�ــ� (
اإلن+%ـا�9ة والع�ـاب�ة وال�فـ�ح.  وفـى   :ثالثة ع�امل T+ـ�J لل���ـ�ة هـي  اس���اجوت�صال الى  

�>� مق�اس ج�ی� لق�اس الع�امل ال��%ة 1985عام (Cال8+) قاما ب� � J ة (��ـل�ل�John and 

Srivastava, 1999, P. 8 .(  
ــة(  ــل ال��%ـ ــ�ا (  FFMإن ن�ـــ�ذج الع�امـ �سـTو sــاك�ا ــا McCrae & Costa)) ل�ـ ــ��  مـ بـ

) هي م�اولة لفهـD ال�3ـائج ال��یAـة ;�ـأن سـ�ات ال���ـ�ة فـي سـ�اق تCـ�>� 1999;1996عام(
والAقافــة  �ج�ــا�ل�+لا�Tــا ت�ــف ن�P>ــة الع�امــل ال��%ــة �Tــف أن  ،وت�ــغ�ل Tــل نPــام ال���ــ�ة

�<�Cسـ�ات الفـ�د   ی�فاعالن في ت �واألدوار والعالقـات ال�ـي تع+ـ� عـ Dالعـادات واالت:اهـات والقـ�
  .(McCrae, 2002)وت.غ� على ال+�qة االج��اع�ة  

صـفات ال%ـ�ة ال�ـي /Pه� ق�ائD لع�د مـ�  -)  ١ج�ول ( -  "ج�ن" ج�والً و ،وأوضح "ب��>�"    
الع�ـــاب�ة تقابـــل عال�ـــة وم�3ف.ـــة فـــي Tـــل عامـــل ,فجـــات در  ن و ز ت�ـــف األشـــ�اص الـــSی� /�ـــ� 

االس�ق�ار العا9في ( االت~ان ال�ج�اني ) ;%ل%لة واسعة م� ال��ـاع� ال%ـل+�ة ت.ـD القلـB وال�ـ~ن 
Bة سـعة أفـm�:ال� �ح�ـاة وع�ـB وتعق�ـ�  ،وس�عة االنفعال وال��ت� الع�+ي ، و>�ف االنف�اح ن�

للCافــة ال%ــ�ات االج��اع�ــة أs أنهــا ت�صــ� مــا وا ا�%ــ+نو>ل�ــ` اال ،ال�ــ�` العقل�ــة والع�ل�ــة
�ل�ة ( ال�فــاني ) ;�ــ*ل أساســي qوأخ�ــً�ا /�ــف اس��ــعاًرا ال�%ــ ،bالــ+ع Dفعلــه ال3ــاس مــع ;ع.ــه/

وال:ـــ�ول ال�ـــالي م+3ـــي علـــى  ،ال%ـــل�ك ال��جـــه ن�ـــ� الهـــ�ف والع�ـــل هـــ� ضـــا;� ومCلـــ�ب للـــ�افع
�س�ا وماك�اs ( الع�ل الT ق�مه sS1992-1990-1985.(  

ى والمقايس التوض�ح�ة١(ولجد   ) يوضح سمات العوامل بنموذج الخمس ال���

  sSس�ات ال��` ال
 أح�ز درجات عال�ة 

س�ات ال��` الsS    مق�اس ال%�ة 
  أح�ز درجات م�3ف.ة 

  
  
  

 ،Bع�ـــــ+ي، مقلـــــ ،Bقلـــــ
  غ��

ــاف، خـــــائف، خـــــ�ف  كـــ

  )Nالع�اب�ة(
 D<�ال��افـــــــــB فـــــــــي مقابـــــــــل االســـــــــ�ق�ار تقـــــــــ

إلــــــى �اص شــــــألا لالعــــــا9في، ت��یــــــ� م�ــــــ
ــ ة ال.ـــــــــغ� ال3ف%ـــــــــي ، واألف8ـــــــــار ال�ه��ـــــــ

واســـــــ�:ا;ات  والـــــــ�وافع ،وال�ـــــــ�اف~ ال�A8ـــــــ�ة
  ال�عامل غ�� ال%ل�D وال��8ف.

  
  
  

  هاد�، م%��خي، غ��
 ،Bــ ــ� مقلـــ ــا9في، غ�ـــ عـــ

  ق3�ع.
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  sSس�ات ال��` ال
 أح�ز درجات عال�ة 

س�ات ال��` الsS    مق�اس ال%�ة 
  أح�ز درجات م�3ف.ة 

  زائ� 
  ،�اج��ــــــــــــــــاعي، ن�ــــــــــــــــ
ث�ثـــــــــار، م��8ـــــــــف مـــــــــع 

األشـــــــــ�اص، م�فائـــــــــل،  
  /�n ال�~ح، عا9في 

  )Eاالن+%ا�9ة (
 ج��ـــاعي،ل االاعـــف�لاتقـــ�>��T Dـــة وATافـــة 

ال�اجــــة لإلثــــارة، والقــــ�رة  م%ــــ��J ال�3ــــا�،
  على ال��ح.

م�افPـــــــــــــــة، T%ـــــــــــــــ�ل، 
صــــام6، غ�ــــ� م��8ــــف 
ــاءم،  مـــع اآلخـــ�>�، م��ـ
ال /�ـــــــــــــــــــn ال�ـــــــــــــــــــ~ح، 

  عا9في.
ــات  ف.ـــــــــــ�لي، اه��امـــــــــ

ــ�ع، م+�8ـــ�،  واســـعة، م+ـ
.s�خ�الي، غ�� تقل�  

  )Oال�ف�ح (
ال�+ــ�ة ت��ــل  تقــ�>D ال+�ــd ال�3ــ�، وتقــ�ی�

  B.اف� ��لوmل�رة غ�� ا
غ�ـــــــــــــــــــــ� ف.ــــــــــــــــــــــ�لي، 
اه��امـــــــــات ،م�ـــــــــ�ودة، 
غ�ـــــــــــ� م+ـــــــــــ�ع، غ�ـــــــــــ� 

  م+��8، واقعي .
ــات  ف.ـــــــــــ�لي، اه��امـــــــــ

ــ�ع، م+�8ـــ�،  واســـعة، م+ـ
.s�خ�الي، غ�� تقل�  

  )Oال�ف�ح (
 dال+�ــ D<�ال�+ــ�ة ت��ــل  ال�3ــ�، وتقــ�ی�تقــ

.Bاف�  وmل�رة غ�� ال��
غ�ـــــــــــــــــــــ� ف.ــــــــــــــــــــــ�لي، 
اه��امـــــــــات ،م�ـــــــــ�ودة، 
غ�ـــــــــــ� م+ـــــــــــ�ع، غ�ـــــــــــ� 

  م+��8، واقعي .
Bــ ــع9 وذ  ،رق�ـــ ج�ـــــ�،  +ـــ
،Bواث  

  مع��، م%امح، ماك�،
.Dم%�ق�  

  )Aال�ق+�ل�ة ( 
االج��ــاعي لل�ــ�`  تقــ�>D ن�ع�ــة ال��8ــف

م� خالل سل%لة واسـعة مـ� ال�ـفات ت+ـ�أ 
ــالعCف  ــ�م;ـــــــ ــار  ةوت�3هـــــــــي ;��ـــــــ األف8ـــــــ

  واألفعال. وال��اع�

ســــــاخ�، ســــــاذج، �ATــــــ� 
  ال�?،  

غ�ــــــ� م�عــــــاون، حاقــــــ�، 
D/�ع  

 ال�أفـــة، ســـ�>ع االنفعـــال،
  ماك�.

ق ف�ــــــــه، م�ثــــــــ�  ،DPمــــــــ3
  م:�ه�،

 Bمـ�ق ،�مهـSب، م3.ـ+
  )C/قPة ال.���(

ــ�>D درجـــــــة ال�P3ـــــــ�D لـــــــ�J ال�ـــــــ�`،  تقـــــ
ومAاب�تــــه ،ودافع��ــــه فــــي ال%ــــل�ك ال��جـــــه 

 ق � بـال هـ�ف، غ�ـ� م�ثـ
  ، ف�ه

غ�ــــــ� مهــــــ�D، م�هــــــاون، 
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  sSس�ات ال��` ال
 أح�ز درجات عال�ة 

س�ات ال��` الsS    مق�اس ال%�ة 
  أح�ز درجات م�3ف.ة 

  في
ــغ��ة، ــ�ل ال�ــــــــ  ال�فاصــــــــ
  ن�Pف، �9�ح، مAاب�.

;الهــــ�ف ی�عــــارض مــــع ال3ــــاس االت8ـــــال��� 
ــع أولqــــــــ?  ــعn إرضــــــــائهD مــــــ ــSی� /�ــــــ الــــــ

  ال��8اسل��  .
  مه�ل،

ضـــــــــــــــع�ف الع~>�ـــــــــــــــة، 
  وسل�Tه

ــ�ده اللـــــــــــSة ال�ـــــــــــي  ت�ـــــــــ
  /ع��ها

(Costa& McCrae,1992,P2)                                     

و>�J ال+احd أن الع�امـل ال��ـ2 ال8+ـ�J لل���ـ�ة حققـ6 ن:احـًا T+�ـ�ًا فـي م:ـال ال�راسـات      
���لفــة و بلغــات م�عــ�دة وذلــ? ألنهــا ت��ــ~ت ت الفــااقAلالعل��ــة لل���ــ�ة فــي عــ�د T+�ــ� مــ�  ا

ل%ــ�ات ال��ــ2 ال�ــي ت��>هــا وال�ــي تعــ� مأل�فــة وم��اولــة فــي ب�رجــة T+�ــ�ة مــ� ال�ــ�ق والA+ــات ل
االس���ام ال�ـ�مي لل3ـاس، إضـافة ل8ـ�ن ع+اراتهـا ذات لغـة ;%ـ�Cة ومفه�مـة، وفـي ضـ�ء مـا تقـ�م 

6 لق�ـاس أ;عـاد ال���ـ�ة األساسـ�ة، صـ�� �ـيلا J فان ال+احـd قـام ;اع��ـاد قائ�ـة ال��%ـة ال8+ـ� 
ي شــــ+*ات اإلعــــالم االج��ــــاعي لــــ�J 9ــــالب لق�ــــاس الفــــ�وق فــــي ســــ�ات ال���ــــ�ة  ل�%ــــ���م

  و9ال+ات ال��حلة ال:امع�ة في ال��ل8ة الع��mة ال%ع�د/ة.

 المحور الثاني: شبكات اDعالم االجتماعي

 خصائص شبكات اDعالم االجتماعي

األم�"   و ب�وز    –ال%لCة  –�ات في ال�فاه�D ال�قل��/ة " لل�ولة ال�غ�ـ  )٢٠٠٩ق�s(و>�جع            
مفاه�D ج�ی�ة Tاألم� الAقافي، إلى ال��ائ` ال.اغCة ل�38�ل�ج�ا اإلعالم و االت�ـال و ال�ـي 

  /:�لها ف��ا یلي :
�ن في ع�ل�ة   ال�فـاعل�ة:-١Tن ف�ها ال��ار�ر و او د األعلـى االت�ال تـأث��ًا وهي ال�رجة ال�ي /*

  ��Cع�ن ت+ادلها./%
ه إلـى فـ�د واحـ� أو إلـى ج�اعـة   الال ج�اه�ة:-٢ أs أّن ال�سـالة االت�ـال�ة مـ� ال��*ـ� أن ُت�جـّ

  ;ال.�ورة. –ُمع3�ّة و ل�2 إلى ج�اه�� ض��ة 
���م وال وتع3ــي إم*ان�ــة إرســـال ال�ســائل واســ�ق+الها فــي وقــ6 م3اســn للفــ�د ال�%ــ الــال ت ام��ــة:-٣

 nّلCت�T �الل م�� ��Tق6 نف%ه.ار�  أن /%���م�ا الP3ام في ال
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ه3اك وسائل ات�ال ��ATة /�*� ل�%���مها االس�فادة م3ها في االت�ـال ;ـأs   قابل�ة ال�#�ك:-٤
  م*ـان إلى آخ� أث3اء ح��Tه مAل الهاتف ال3قال.

ت ق�3ـاوسـ�� آلخـ�، Tال� وهـي قـ�رة وسـائل االت�ـال مـ� نقـل ال�عل�مـات مـ�  قابل�ة ال�#�ل:-٥
�عة والع*2./�*�  ي�ال+Cعة إلى رسالة م�  بها ت��>ل ال�سالة ال�%�
أs إم*ان�ة ت�ص�ل األجه~ة االت�ال�ة ب�3�>عة J�+T م� أجه~ة أخ�J ;غb   قابل�ة ال��ص�ل:-٦

  ال�P3 ع� ال��Tة ال�انعة لها أو ال+ل� الsS تDّ ف�ه ال�3ع.
  العالD.ل ح�ل ا�تاالائل ال�اسع لP3ام وس أs االن��ار ال���ع واالن��ار:-٧
ــ
ول:-٨ إّن ال+�qــة األساســ�ة ال:�یــ�ة ل�ســائل االت�ــال ت�ــّ�ل إلــى ب�qــة عال��ــة دول�ــة وذلــ?  ال�

ح�ى ت%��Cع ال�عل�مة أن تّ�+ع ال�%ارات الُ�عق�ة تعُق� ال�%ال? ال�ي ی��ّفB ف�ها رأس ال�ـال ع+ـ� 
    .ال��ود ال�ول�ة 

 :  سمات مستخدميها

�ة في ب�>Cان�ا إلى تق%�D م%���مي م�اقع ش+*ات اإلعـالم ����لا  ات �راسوت��� إح�J ال     
  االج��اعي ;�%n عاداتهD وت��فاتهD إلى أن�ا� م��لفة وهي:

وهD ال3اس الSی� /%���م�ن ال��اقع لف��ات ق���ة ول8ـ� م*Aفـة لل��ف�ـه وال�عـ�ف   االج��اع��ن:*
�ر ت�6 م� ال Dهع 3� ا الوغال+�ة أف�اد هS على أناس ج�د والعالقات العا9ف�ة TSعامًا. ٢٥  

وهD ال3اس الSی� ی��ق�ن اله��ام اآلخ�>� بهD و>ع�ق�ن ال�سائل وال�3�>هات  ال.اع�ن لالن�-اه:*
غال+ًا ع+� ن�� ص�ر م��Aة على صف�اتهD، غال+�ة هvالء م� اإلناث الل�اتي ت��اوح أع�اره� م� 

  3ات.س� ال��اهقة إلى أواخ� الAالث�
ــاألوهــــD  ال�ــــا�ع�ن:* الــــSی� /%ــــ:ل�ن فــــي م�اقــــع ال�عــــارف االج��ــــاعي ل�:ــــ�د الل�ــــاق  ص ا�شــ

  ;أص�قائهD ومع�فة ماذا ی�ور في ح�اتهD، وهvالء عادة م� ال:3%�� وم� م��لف األع�ار.
وهـــD أشـــ�اص ت�:ـــاوز أع�ـــارهD الع�ـــ�>� عامـــًا، وهـــ�فهD الـــsS /%ـــع�ن إل�ـــه هـــ�  ال�1ل0ـــ�ن:*

لعالقــــات معهــــD وهــــD مــــ� معــــات وت��9ــــ� اا:الو  �ارساألصــــ�قاء القــــ�امى مــــ� ال�ــــالعAــــ�ر علــــى 
  ال:�%3�.

وهD األش�اص الSی� ل�یهD ه�ف واح� وع�لي ی�>�ون ت�ق�قه م� اس���امهD ل��قع   الع�ل��ن:*
 Dعامــًا وهــ �الع�ــ�> Dًال) وعــادة مــا ت�:ــاوز أع�ــارهAاصــل مــع الع�ــالء مــ�ال�عــارف االج��اعي(ال�

�ر.غال+ًا م� الTS  
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1
م�2:* �.�  ثالثة أن�اع ف�ع�ة هي:ع /��ل � 3الا وهS  غ�� ال
  القلق�ن ;�أن األم� االل��8وني.*

�ر و�ناث T+ار في ال%�. *غ�� ال�اثق�� م� ق�رتهD علىTذ �ج�ا م�  اس���ام ال�38�ل
*غ�� ال�ه���� ;ال�فه�م وم� /ع�+�ونـه م.ـ�عة لل�قـ6 وهـD مـ� ال�ـ+اب و ال�ـ�اهق�� ال8+ـار فـي 

  ال%�.
  م).٢٠٠٩ش،اه�ال(�ةاالج��اع�ة وال6غ�اف*

  :  السابقةثانيًا: الــــدراســــات 

العالقــــة بــــ�� الع�امــــل ال��%ــــة ال8+ــــ�J  ) إلــــى ال�عــــ�ف علــــى٢٠٢٠هــــ�ف6 دراســــة ال�ــــال8ي (     
J�اصل ل�ال+الغ��، أRه�ت ال�3ائج وج�د ف�ق ذs داللة إح�ائ�ة  لل����ة وتف.�ل وسائل ال�

�ر واإلنـاث فـي سـ�ة االن+%ـا�9ة وســ�بـ�� TSر،احف�نالة االـ�TSهـ�ت ال�3ــائج  �ـة ل�ـالح الـRـا أ�T
�ر واإلناث في س��ي الع�اب�ة و>قPة ال.���.TSال �د ف�وق دالة إح�ائ�ا ب��  ع�م وج

ــا       ــ�ات فقـــ� هـــ�فAhmed and Naqvi  6 )2015(دراســـة  أمـ إلـــى ال�عـــ�ف علـــى ال%ـ
  J�اصل ل�الCال+ـات  أنى لإ ائج9الب و9ال+ات ال:امعة، وق� أشارت ال�3ال����ة وأسال�n ال�

  أسل�ب ال��اصل. ك� أك�A ق+�ل�ة وتع+��ا ع� ال3ف2 ب��3ا Tان الCالب أك�A دقة في
�عـ�ف علـى العالقـة بـ�� ال%ـ�ات إلـى ال Correa,et el   2010) هـ�ف6 دراسـة (فـي حـ��      

 Jواســ���ام وســائل ا ،�اح�ــة)فواالن عــالي،االنفواالســ�ق�ار  ،االن+%ــا�9ة(ال���ــ�ة ال8+ــ� � لاصــل�
ــاعيالا ــأث�� جـــ23 ،ج��ـ ــ�ی�  وع�ـــ� ،وتـ ــة مـــ� ال�اشـ ــ���ام ع�3ـ ــة ;اسـ ــ�اد الع3ـ ــ�>*��أفـ ــ� �األمـ ، وقـ

 أن االن+%ــا�9�ن مــ� Tــال ال:3%ــ�� أكAــ� اســ���امًا ل�ســائل ال��اصــل االج��ــاعي ال�3ــائجأRهــ�ت 
 dح�ــ J�االســ�ق�ار االنفعــالي  أن لــ �ر درجــة عال�ــة مــ�TSاصــل و الــ�Tــان�ا /%ــ���م�ن وســائل ال�

  �*ل م%���.; عيا��الجا
ــ�ورة (      ــ�ف6 دراســـة قـ ــى  )٢٠١٨وهـ ــع ال��اصـــل إلـــى ال�عـــ�ف علـ  االج��ـــاعي،اســـ���ام م�اقـ

فــي جامعــة ال:~>ــ�ة الب و9ال+ــات ال���ــ�ة لــ�J 9ــ ;ال�ــ�ة ال3ف%ــ�ة وmعــb ســ�ات  وعالق�ــه
عـ�م وجـ�د 9الn و9ال+ـة جـامع���، وأRهـ�ت ال�3ـائج   )404وت8�ن6 ع�3ة ال�راسة م�(،ال%�دان  

تعـــ~J إلـــى Tـــل مـــ�  االج��ـــاعيإح�ـــائ�ة فـــي درجـــة اســـ���ام م�اقـــع ال��اصـــل  دالـــة ات ذ ق فـــ�و 
  .ون�ع ال8ل�ة م�غ��s ال:23
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         )sفــي  ١٩٩٧وقــام األن�ــار �ال:3%ــ� �ب�راســة هــ�ف6  إلــى ال�عــ�ف علــى الفــ�وق بــ�(
) 9الــn �٣١٣ات ال���ــ�ة لـ�J ال�ــ+اب ال:ـامعي فــي ال8�>ــ6.  ت8�نـ6 ع�3ــة ال�راسـة مــ� (سـ

س�ة م� س�ات ال����ة،  ٥٥وج�د ف�وق ج�ه�>ة ب�� ال:3%�� في   وم� أهD ال�3ائج:  و9ال+ة.
�ر و  ٢٢TSس�ات القائ�ة وع�دها ال8لي  ٣٣س�ة ل�الح ال �سـ�ة.  ٣٠٠س�ة ل�الح اإلناث م

  .ال:3%�� في س�ات ال����ة أك+� م� درجة االخ�الف ب�3ه�اوأن ه3اك ت�ابها ب�� 
.   بـــ�� الP3ـــ�ة Srivastava et al) 2004( وقارنـــ6 دراســـة س�>فاســـ�افا وآخـــ�ون         

ل�P3>ــة الع�امــل ال��%ــة ال�ــي تTvــ� ;ــأن ال%ــ�ات ال���ــ�ة ت��قــف عــ� ال�غ��ــ� ;عــ�  ال+��ل�ج�ــة
فــ�دا ت�اوحــ6 أع�ــارهD مــ�  ١٣٢،٥١٥فــ6 مــ� الAالثــ�� مــ� الع�ــ�، علــى ع�3ــة ال+�ــd ال�ــي تأل

ال�3ائج ;أن س��ي ح��>ة ال.��� وال�C+ة ت~داد في ب�ا/ة وأواس�   و�Tف6 أب�ز) س3ة.  ٦٠-٢١(
Rهـ�ت أی3ة. أما ال�ف�ح فاRه� قل�ل مـ� االن�فـاض مـع تقـ�م الع�ـ�. �Tـا و ع�� ال+ل�غ بn%3 م�+ا

��3ـا ال ت�غ�ـ� �ATـ�ا لـ�J ال�جـال. وTـSل? ال�راسة ان�فاض الع�اب�ة ل�J ال3%اء مع تق�م الع�� ب
  ت�3فb االن+%ا�9ة ل�J ال3%اء مقارنة ;ال�جال.

;عـb م�غ�ـ�ات  مع�فـة تـأث�� م�اولـة Farooq and Mahmood( 2016) وت3اولـ6 دراسـة 
ب�� إدمان الف�2 ب�ك والع�امل ال��%ـة  العالقةال����ة على إدمان الف�2 ب�ك، وذل? ل�ع�فة 

لــ�J 9ل+ــة ال:امعــة فــي ;اك%ــ�ان، وت8�نــ6 الع�3ــة مــ�  األكــاد/�يل���ــ�ل ال8+ــ�J لل���ــ�ة وا
، %ا�9ةاالن+ارت+ا�9ة م�ج+ة ب�� Tل م�  عالقةأRه�ت ال�3ائج أن ه3اك  و ،  ا جامعي9ال+ )١٥٠(

أن ه3ــاك عالقــة ارت+ا�9ــة  جال�3ــائو�دمــان اســ���ام الفــ�2 بــ�ك، �Tــا أث+�ــ6  واالنف�ــاحوالع�ــاب�ة، 
  .االكاد/�ي2 ب�ك وال����ل سال+ة ب�� إدمان الف�

  التعقيب على الدراسات السابقة:

الفـ�وق  عـ�د م3هـا یالح� م� ال�راسات ال%ا;قة وعلى ال�غD م� اخ�الف سـ�اقها الAقـافي فقـ� بـ��
، إلى جانn أن أغل+هـا اع��ـ� علـى مق�ـاس الع�امـل ال��ـ2 ال8+ـ�J لل���ـ�ة، �Tـا ب�� ال:�%3�

فqـة ال�اشـ�ی� وهـ� مـا یC3+ـB مـع ع�3ـة ال�راسـة ال�ال�ــة، أن ع�3ـات ج��ـع ال�راسـات 9+قـ6 علـى 
  .وق� اس�فاد ال+احd م3ها في ت���D دراس�ه ال�ال�ة وفي تف%�� ن�ائ:ها
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  ــراءات الــــدراســــــة:إجــــ
  منهـــــــــــج الــــــدراســــــــــــة:

ــة الPـــاه�  ــ�D ب�راسـ ــsS یهـ ــفي االرت+ـــا9ي الـ ــ3هج ال�صـ ــ���ام ة اســـ���م ال+احـــd ال�ـ عـــ� �9>ـــB اسـ
مقـــای�2 عل��ـــة مق33ـــة ;غ�ـــة ت:��ـــع ال�عل�مـــات وت�ل�لهـــا م3ه:�ـــًا لل�صـــ�ل إلـــى تف%ـــ��ات ون�ـــائج 

  عل��ة م��دة.
  مجتمع وعينـــــــــة الــــــــــدراســـــــــة: 

    مجتمع الدراسة:  ) أ

ع ال�راســة فــي ج��ــع 9ــالب و9ال+ــات ال:امعــات ال%ــع�د/ة م�ــ� ت�ــ�اوح أع�ــار  بــ��  هDت�Aــل ُم:��ــَ
-٢٠١٩عام ال�راس�� في ال%ـ3ة ال��.ـ��>ة للف�ـل ال�راسـي الAـاني مـ� العـام ال�راسـي ٢٠-١٨

ة 9ـالب و9ال+ـات جـامع�ي ال�لـ? سـع�د ;العاصـ�ة ال�>ـاض وأم م و>�AلهD فـي هـSه ال�راسـ٢٠٢٠
  Dالعاص�ة ال�ق�سة وال+الغ ع�ه; Jدارس ودارسة ت+ًعا لقاع�ة ب�انات ع�ادتي ال%3ة  ١٣٢٠٠الق�

 ..��>ة بهات�� ال:امع�����ال

  عينة الدراسة:  )ب

 ١٩.٠٣) 9ال+ــا و9ال+ــة ;ال��حلــة ال:امع�ــة م��ســ� أع�ــارهD ٦٨٠ت8�نــ6 ع�3ــة ال�راســة مــ� (   
مــ� جــامع�ي أم القــ�J وال�لــ? ســع�د  وذلــ? فــي الف�ــل ال�راســي  ١.٥٢;ــان��اف مع�ــارs قــ�ره 

�اد ع�3ـة ال�راسـة وفقـا لعـ�د ی�ضـح أعـم وال:�ول ال�ـالي ٢٠٢٠-٢٠١٩الAاني م� العام ال�راسي  
  ت ال�/��ج�اف�ة: م� ال��غ��ا

  ) ت�ز>ع ع�3ة ال�راسة وفقا لل:23 ٢ج�ول (
  م   ال:23   الع�د  ال3%+ة  % 

�ر  ٣٨٠  %   ٥٥.٩T١  ذ  
  ٢  إناث   ٣٠٠  %   ٤٤.١

  الــــدراســـة:  واتأد
  أدوات الدراسة  -رابعا

 هأعـ� والـsS  مل ال��%ـة ال8+ـ�J لل���ـ�ةة الع�اقائ�  ال�ال�ة:  اة اع���ت ال�راسة ال�ال�ة على األد 
وع��mهـا إسـ�اع�ل (  John, Donahue, and Kentle    (1991) "جـ�ن و دونـاه� و�3�Tـل 
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٢٠٠٩  Jامـل ال��%ـة ال8+ـ��Tـأداة لق�ـاس  Big Five Inventory (BFI)) وت���ـ~ قائ�ـة الع
  س�ات ال����ة ;�ا یلي :

ئ` ال%ــ�*�م��>ة مــ� ح�ـــd ث+ــات وصـــ�ق ;ال��ـــا ت��ــاز -٢م���ــ�ة وع+ارتهــا ق�ـــ��ة.   -١
�ل��. مق+ 

ت��ـــاز ;ال�ضـــ�ح  -٤ ع+ـــارة مقارنـــة ;ـــالق�ائD األخـــ�J . ٤٤قلـــة فق�اتهـــا ح�ـــd ت�8ـــ�ن مـــ�  -٣ 
 .Dلة الفه� وسه

ال ت%�غ�ق وق�ا 9�>ال في تC+�قهـا وال  -٦إ/:از الع+ارات وسه�ل�ها وخل�ها م� الغ��ض .   -٥
  ت%+n ال�لل. 

مـ� أسـاتSة علـD الـ3ف2 وال�ـ�ة  ١٠الـى اللغـة الع��mـة ، ثـD ع�ضـها علـي لقائ�ـة وق� تD ت�ج�ـة ا
  ال3ف%�ة ل��*��ها . 

وت�ـــ�اوح بـــ�ائل اإلجا;ـــة ل8ـــل فقـــ�ة مـــ� فقـــ�ات قائ�ـــة الع�امـــل ال��%ـــة ال8+ـــ�J لل���ـــ�ة  مـــ�    
فــB ;�ـــ�ة ) أق�ــى درجــات ال��افقــة (م�افــB ;�ــ�ة) إلــى أق�ـــى درجــات عــ�م ال��افقــة (غ�ــ� م�ا

�اد/ة (غ�� م�أك�) فـي ال���3ـف. و>ـ�D تقـ�ی� اإلجا;ـة ال�ـي تع+ـ� عـ� أق�ـى درجـات ًا ;ال�م�ور 
ال%ـــل+�ة (غ�ـــ� م�افـــB ;�ـــ�ة) ب�رجـــة واحـــ�ة، واإلجا;ـــة ال�ـــي تع+ـــ� عـــ� أق�ـــى درجـــات اإل/:اب�ـــة 
(ال��افقـــة ;�ـــ�ة) ;��ـــ2 درجـــات. وال�رجـــة ال8ل�ـــة ألحـــ� ع�امـــل ال���ـــ�ة ال��%ـــة ال8+ـــ�J هـــي 

  الع+ارات ال�*�نة لهSا العامل . د في Tل��ع درجات الف� م:
) فق�ة م�زعـة علـى خ�%ـة أ;عـاد أو ع�امـل لل���ـ�ة ثـD ٤٤وق� Tان6 القائ�ة ت�8�ن م� (      

  فق�ة. ٣٢أص+�6 ;ع� تق�3� م��ج�ة القائ�ة ;��J إس�اع�ل إلى  
  وفيما يلي التعريف االجرائي لكل بعد من أبعاد القائمة : 

  Extroversionاالنبساطية   أوالً :

ت�ـ�� الـى ذلــ? ال%ـل�ك أو م:��عــة ال%ـ�ات ال�ــي تهـ�ف إلـي ح�ــ�ل الفـ�د علــي رضـا اآلخــ�>� 
وتقــ+لهT ، Dال��ــل الــى االخــ�ال� ;ــاآلخ�>� وال�فاعــل اإلن%ــاني واألن�ــCة االج��اع�ــة، وال�ــ�` 

ــ�ما ــل الـــى ال�ـــ�ح وال��ـــ�ث إلـــى اآلخـــ�>� واالنـ ــا و>��ـ ــا9ي /*ـــ�ن اج��اع�ـ ــD و>��ـــل االن+%ـ ج معهـ
، �Tــا أنــه ع3ــ�ما ی+�عــ� عــ� اآلخــ�>� فإنــه /�ــع� ;ال.ــ�B وال��ل�ــل ، �Tــا أنــه حــازم، ل��ــا�9ةل

  .مغام�، ص�>ح ، م�ال الى ال���T�، ن���، فعال ، ق�J، م���2 ، م�فاخ�، ج�� ، ج%�ر
  Agreeablenessالطيبة)  ثانيT : المقبولية(الوداعة،
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�اع�ة، فالSی� ل�یهD م%��J عالي م� ت االج�لة في ال�3اس+ات��� الى ال��ل الى اللCف وال�:ام
ال�ق+�ل�ة، /*�ن ل�یهD اس�ع�اد لل�عا9ف وال�ـ�اقة وال�فاعـل وال�ـ�دة وال�عـاون واإلیAـار وال�عـا9ف 
ــ�ام  ــاون معهـــD، واح�ـ ــة اآلخـــ�>� وال�عـ ــة ;�ـــ�ق وأمانـ ــع اآلخـــ�>� ، و>��لـــ�ن إلـــى الAقـ وال��اضـــع مـ

ق�قــي القلــn، /ع��ــ� علــ�هD، م�%ـــام���، 9ف��، ر D ودودیــ�، م�عـــام�ــاع�هD وتقال�ــ�ه�T ، Dــا أنهــ
  .�9+�� ، م�عاون�� م�+�� للغ��

  ConscientiousnessثالثT : يقظة الضمير(التفاني) 

ت��� إلي أن الف�د جادًا وم��قPًا و>���ف ب3اء علي ما /�ل�ه عل�ه ضـ���ه  و>�.ـ�� هـSا ال+عـ� 
ال�قــة واإلخــالص فــي الع�ــل ، وحــn ل�Aــاب�ة و ، وال�P3ــ�D، واال.ــ+� الــSاتي ، وال�قPــة ، اإلجــادة 

ال�8ال، و>���~ ال��` الsS /��ل علي درجة م�تفعة علي هSا ال+ع� ;أنه Tفv، /ق�م ;أع�اله 
� ج��، فعال ومvث�، /ع��ـ� عل�ـه، C، م��ل�ة ، م��*�q%قادر علي ت��ل ال� ،DP3وواج+اته ، م

   .دق�B، ع�لى، ح�>` م:�ه� 

  
  

   Neuroticismلعصابية رابعT : ا

�� إلــي تلــ? األف8ــار وال��ــاع� و االنفعــاالت ال%ـل+�ة لــ�s الفــ�د، فــاألف�اد الــSی� لــ�یهD م%ــ��J ت�ـ
ی��ف�ن ;القلB، وال��ف، وال��ت�، والغ.n  وال�ع�ر ;الSنn ، واالك�qاب،  م�تفع م� الع�اب�ة

. Dقف ;أنه ته�ی� له�  و>�ون Tل م
�ـة ، ضـعف الAقـة ;ـال3ف2، تـ�ت� نان، األ  وت�%D ال����ة الع�اب�ة ;ع�ة خ�ائ` هي ال�:ـل 

.��  العالقات االج��اع�ة ، وع�م الق�رة علي ت��ل أو م�اجهة ال.غ
  Opennessخام%ًا : ال�فّ�ح(االنف�اح على ال�+�ة، ال�فاوة) 

االه��ــام ;ال��ــاع� ال�اخل�ــة، /�ــ�� الــى اإلدراك وال��ــال ال�3ــ� الفعــال ، واإلح%ــاس ;ال:�ــال، و 
�Cالع ، �Tـــا أنـــه /�ـــ�� إلـــي م%ـــ��s ال3.ـــج العقلـــي واه��ـــام الفـــ�د الســـوحـــn ا وال��ـــل لل�غ��ـــ�،

  ;الAقافة .
و الفـ�د ذو م%ــ��s ال�فــ�ح ال��تفـع ی��ــف ;أنــه خ�ـالي ، إبــ�اعي ، ی+�ــd عـ� ال�ع�فــة ب3ف%ــه ،  

 ;األدب والف�.ب��3ا ذوs درجة ال�ف�ح ال��3ف.ة /*�ن�ا أقل اه��امًا 
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  ثبات وصدق المقياس

  قائ�ة ;��J إس�اع�ل الA+ات وال��ق للقائ�ة �Tا یلي:ال م��ج�ةوق� ح%+6 
  تD ال��قB م� الA+ات ;اس���ام ;عb مvش�ات الA+ات وم3ها :  :أوالً : الثبات 

جة تD ال��قB م3ه ;�%اب معامل االرت+ا� ب�� ال�ف�دات وال�ر  :االتساق الداخلي للمقياس -أ
9ال+ا و9ال+ة جامع�ة )، وTان6  �٦٥ق�3� ( ال ي ع�3ةال8ل�ة لل�ق�اس الف�عي الsS ت��3ي إل�ه عل

 ٢٩، ٢٨،  ٢٧،  ٢٤، ١٢،  ٨،  ٣،  ٢ق�D معامالت االرت+ا� دالة، مـا عـ�ا الع+ـارات أرقـام ( 
ال�ــي ) فقـ� Tانــ6 معــامالت ارت+ا9هــا ;ال�رجـة ال8ل�ــة لل�قــای�2 الف�ع�ــة  ٤٣،  ٤١،  ٤٠،  ٣٤، 

 ٣٢وأصـ+�6 بـSل? القائ�ـة ال3هائ�ـة م*�نـة مـ� �ة القائ ت��3ي إل�ها غ�� دالة ولهSا تD حSفها م�
  ع+ارة م�زعة Tال�الي.

  :وف��ا یلي األرقام ال3هائ�ة والع+ارات ال��ج+ة وال%ال+ة أل;عاد القائ�ة
  

  ) مف�دات أ;عاد قائ�ة الع�امل ال��2 الJ�+8 لل����ة ٣ج�ول (
  

  

  

  

  

  

ح�d تD تB�+C القائ�ة م�ة ثان�ة علـي أفـ�اد ع�3ـة  : حساب ثبات إعادة االختبار للمقياس-ب
، ولل�ق+�ل�ة بلغ  ٠.٧٠٩االخ�+ار لالن+%ا�9ة ات إعادة مل ث+ال�ق�3� ;ع� أس+�ع�� ، وق� بلغ معا

، أما  ٠.٧١٦، وTان معامل ث+ات إعادة االخ�+ار للع�اب�ة   ٠.٦٩٢، و>قPة ال.���    ٠.٧٥٥
  ث+ات القائ�ة . ، م�ا /��� إلي  ٠.٦٥٧ال�ف�ح فق� بلغ 

 ١٢٥،  ٢٠٠ة (ال8ل�ـاسـ���م6 ال+احAـة ال��ل�ـل العـاملي للقائ�ـة علـي الع�3ـة  :ثانيT الصــدق  
إنـــاث)، وقـــ� أســـف�ت ن�ـــائج ال��ل�ـــل عـــ� ت�ـــ+ع ال��%ـــة الع�امـــل ال8+ـــ�J ال�*�نـــة  ٧٥ذTـــ�ر ، 

% مــــ�  ٤٦.٨٨، و>ف%ــــ�  ٢.٣٦للقائ�ــــة علــــي عــــامل�� ، بلــــغ ال:ــــSر ال8ــــام� للعامــــل األول 

  الع+ارات ال%ال+ة  الع+ارات ال��ج+ة ال����ة أ;عاد 
 ٢٣- ١٧-٤ ٢٧-٢١-١٢-٨-١ ةاالن+%ا�9

 ٢٨ ٣١-٢٤-١٨-١٣-٥ ال�ق+�ل�ة

 ١٩-١٤ ٢٩- ٢٥ -٩ ال.���  /قPة

 ٦ ٣٠-١٥-١٠-٢ الع�اب�ة

 ٢٦ ٣٢- ٢٢- ٢٠-١٦-١١-٧-٣ ال�ف�ح
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 الn)،�+ای� ال8لي ، وت�+ع6 علي هSا العامل االن+%ا�9ة وال�ق+�ل�ة وال�ف�ح والع�اب�ة ( ;ال%ال
للع�ــاب�ة، أمــا العامــل الAــاني فقــ� بلــغ  ٠.٦٧-لل�فــ�ح ،و ٠.٨٧قــ�D ال��ــ+عات بــ�� وت�اوحــ6 

% م� ال�+ای� ال8لي ، وت�+ع علي هSا العامل فق� ;ع�  ٢١.٠٨، و>ف%�    ١.٠٤جSره ال8ام�  
  ل.��� ./قPة ا

  وفي الدراسة الحالية حسب الباحث صدق وثبات القائمة كما يلي:

  الصدق:  -أوال

ح%ــn معامــل االرت+ــا� بــ�� درجــة ال�فــ�دة ، ;�C>قــة االت%ــاق الــ�اخلي احــd ال�ــ�قn ال+ح%ــ
ال:امعة وجاءت ال�3ـائج  م� 9ل+ة) ٦٥وال�رجة ال8ل�ة لل+ع� الsS ت��3ي إل�ه على ع�3ة بلغ6 (

  ك�ا ;ال:�ول ال�الي:
  

االن��ا��ة
  

  ٢٧  ٢٣  ٢١  ١٧  ١٢  ٨  ٤  ١  م

معامــــــــل 
  االرت�ا�

٠.٥٧  ٠.٢٩  ٠.٢٦  ٠.٦١  ٠.٥١  ٠٣٣  ٠.٣٦  ٠.٥٤  

  ٠.٠١  ٠.٠٥  ٠.٠٥  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ال�اللة

الق��ل�ة
  

  -  -  ٣١  ٢٨  ٢٤  ١٨  ١٣  ٥  م

معامــــــــل 
  االرت�ا�

٠.٦٥  ٠.٤٦  ٠.٦٥  ٠.٥٧  ٠.٧١  ٠.٥٦  -  -  

  -  -  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ال�اللة

���ق�ة ال�
  

  -  -  -  ٢٩  ٢٥  ١٩  ١٤  ٩  م

معامــــــــل 
  االرت�ا�

٠.٦٥  ٠.٦٨  ٠.٧٤  ٠.٥٩  ٠.٦٥  -  -  -  
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  وال�رجة ال8ل�ة لل+ع� الsS ت��3ي إل�ه) ق�D معامالت االرت+ا� ب�� درجة ال�ف�دة ٤�ول (ج
ی�.ح م� ال:�ول ال%ابB أن ج��ع معامالت االرت+ا� ب�� درجة ال�ف�دة وال�رجة ال8ل�ة لل%�ة 

م�ا ی�ل على أن الع+ارات تق�2 ما تق�%ـه  ٠.٠١أو  ٠.٠٥� م%��J الة ع3ال�ي ت��3ي إل�ها د 
 �  مvش� على ال��ق.ال�رجة ال8ل�ة أs ی�ج� ات%اق ب�� ع+ارات ال�ق�اس وه

  الثبات -ثانيا

  ح%n ال+احd الA+ات ;�C>قة ألفاك�ون+اخ وجاءت ال�3ائج �Tا ;ال:�ول ال�الي:
  ����ة 2 الJ�+8 للال��) ق�D معامالت ث+ات قائ�ة ال%�ات ٥ج�ول (

  معامل الA+ات   ال%�ة  م
  ٠.٦٤  االن+%ا�9ة  ١
  ٠.٦٢  ال�ق+�ل�ة  ٢

  -  -  -  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ال�اللة
الع�اب�ة

  

  -  -  -  ٣٠  ١٥  ١٠  ٦  ٢  م

معامــــــــل 
  االرت�ا�

٠.٧١  ٠.٧٥  ٠.٦٦  ٠.٦٠  ٠.٦١  -  -  -  

  -  -  -  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ال�اللة

ال�ف�ح
  

  ٣٢  ٢٦  ٢٢  ٢٠  ١٦  ١١  ٧  ٣  م

معــا مــل 
  االرت�ا�

  

٠.٣١  ٠.٢٨  ٠.٦٧  ٠.٦٦  ٠.٦٨  ٠.٦٧  ٠.٦٢  ٠.٥٠  

  ٠.٠٥  ٠.٠٥  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ال�اللة



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٤٩  

  معامل الA+ات   ال%�ة  م
  ٠.٦٦  /قPة ال.���  ٣
  ٠.٦٨  الع�اب�ة  ٤
  ٠.٦٠  ال�ف�ح  ٥

وهـي قـ�D ث+ـات  ٠.٦٨ -٠.٦٠ی�.ح م� ال:�ول ال%ابB أن ق�D معامالت الA+ـات ت�ـ�اوح بـ�� 
  مق+�لة

  عـــرض النتـــائـــج وتفسيـــرهـــا:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية بين المتوسط اGول: ال    لفرضا
  الفعلي والمتوسط الفرضي لمستخدمي شبكات اDعالم االجتماعي.  

) ( وهـــــي ال�رجـــــة ٣الخ�+ـــــار هـــــSا الفـــــ�ض ح%ـــــn ال���ســـــ� الف�ضـــــي ;.ـــــ�ب ال�رجـــــة (      
اخ�+ـار  تـD اسـ���ام ،��ـ2ال���سCة على ال�ق�اس) في ع�د ع+ـارات Tـل سـ�ة مـ� ال%ـ�ات ال

  ت لل�:��عة ال�اح�ة وجاءت ال�3ائج �Tا ;ال:�ول ال�الي:
  

  ) ق��ة ت للف�وق ب�� ال���س�C� الف�ضي وال�ق�قي ٦ج�ول (
ــ�   ال%�ة ال���ســـــــــــــــ

  الفعلي
االن�ـــــــــــــــــــــــ�اف 

 sال�ع�ار  
 �ال���ســــــــــــــــــــــ

  الف�ضي
ــة  ق��ــــــــــ

  ت 
 J�ــ� م%ــــــ

  ال�اللة
  ٠.٠١  ١٠.٣  ٢٤  ٣.٣٦  ٢٥.٣٤  االن+%ا�9ة

  ٠.٠١  ٢٧.٥  ١٨  ٣.٥٦  ٢١.٧٦  ال�ق+�ل�ة
ــة  /قPــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال.���
٠.٠١  ٢٠.٩  ١٥  ٣.١٣  ١٧.٥  
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ــ�   ال%�ة ال���ســـــــــــــــ
  الفعلي

االن�ـــــــــــــــــــــــ�اف 
 sال�ع�ار  

 �ال���ســــــــــــــــــــــ
  الف�ضي

ــة  ق��ــــــــــ
  ت 

 J�ــ� م%ــــــ
  ال�اللة

  ٠.٠١  ٤.٠٣  ١٥  ٣.١٨  ١٤.٥١  الع�اب�ة
  ٠.٠١  ٢٦.٧  ٢٤  ٣.٧٦  ٢٧.٨٦  ال�ف�ح

  ال:�ول ال%ابB ما یلي:ی�.ح م� 
ت�جــ� فــ�وق دالــة إح�ــائ�ا بــ�� ال���ســ�C� الفعلــي والف�ضــي فــي ات:ــاه ال���ســ� الفعلــي   -

 �  وال�ف�ح. >قPة ال.���ل�ة و لل%�ات االن+%ا�9ة وال�ق+
ت�ج� ف�وق دالة إح�ائ�ا ب�� ال���س�C� الفعلي والف�ضـي فـي ات:ـاه ال���سـ� الف�ضـي   -

  ل%�ة الع�اب�ة
%���مي ش+*ات اإلعالم االج��اعي أعلى م� ال���س� في س�ات االن+%ا�9ة  مع3ى ذل? أن م

  اب�ة.الع� وال�ق+�ل�ة و>قPة ال.��� وال�ف�ح ب��3ا أقل م� ال���س� في س�ة
ــSه  ــة  وهـ ــة و>قPـ ــ~ ال�ق+�ل�ـ ــي  ت��ـ ــ�ات ال�ـ ــ� وال%ـ ــ�ة ال�3+%ـ ــ�ات ش��ـ ــع سـ ــB مـ ــة  ت�فـ ال��3:ـ

االج��اعي ت�Cلn ت�اف� هSه ال%�ات في ال����ة ال.��� وال�ف�ح ح�d أن ش+*ات اإلعالم  
 ح�d ن:� أن ذوs ال����ة ال��فاعلة ألن هS ال�+*ات ب6�3 على أساس ال�فاعل االج��اعي

�ن و>��لــ خــ�ال� ;ــاآلخ�>� وال�فاعــل اإلن%ــاني واألن�ــCة االج��اع�ــةالــى اال�لــ�ن /��ة االن+%ــا9 
ن أ؛ لـSا ن:ـ� ;ال.�B وال��ل�ل ون /�ع�  Dنهع� اآلخ�>� فإ  ون ع3�ما ی+�ع�   Dلل��ا�9ة، �Tا أنه

�ن ف ال�ق+�ل�ة . أما ذوs ال����ةم��دة ش+*ات اإلعالم االج��اعي ت�قB لهvالء إش+اعات *�
�اقة وال�فاعـل وال�ـ�دة وال�عـاون واإلیAـار وال�عـا9ف وال��اضـع مـع ل�عـا9ف وال�ـ�اد لل�یهD اس�ع

وال�عــــاون معهــــD، واح�ــــ�ام م�ــــاع�هD  اآلخــــ�>� ، و>��لــــ�ن إلــــى الAقــــة ;�ــــ�ق وأمانــــة اآلخــــ�>�
Dإشـ+اعات ل�اجـاتأ/، و وتقال��ه Dلهـ Bا شـ+*ات اإلعـالم االج��ـاعي قـ� ت�قـ ال3ف%ـ�ة، �Tـا  هD.ـً
 sة ال.�أن ذوPق/��   

ــف�ن ;  ــی��ـ ــي ال.ـ ــة واإلخـــالص فـ ــاب�ة وال�قـ ــ�D، وال�Aـ ــادة ، وال�P3ـ ــة ، اإلجـ ــSاتي ، وال�قPـ � الـ+
الـsS /��ـل علـي درجـة م�تفعـة علـي هـSا ال+عـ� ;أنـه الع�ل ، وحn ال�8ال، و>���~ ال�ـ�` 
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� ج�ـ�، فعـال C، م��ل�ة ، م��*�q%قادر علي ت��ل ال� ،DP3م ;أع�اله وواج+اته ، م�كفv، /ق
، وغال+ـًا شـ+*ات اإلعـالم االج��ـاعي حققـ6 ع�لى، ح�>` م:�هـ�   عل�ه، دق�B،ع���  ومvث�، /

لــ�یهD   االنف�ــاح علــى ال�+ــ�ة ;عــ�   ذوs ت��3ــة هــSه ال�ــفات اإل/:اب�ــة، إضــافة إلــى أن لهــvالء 
�ن ، إب�اع� �ن خ�ال�D  ;أنه  �ن ی��فح�d    م%��s ال�ف�ح ال��تفع  A�+ن ، ی� Dنف%هأع� ال�ع�فة ; 

ب��3ـا ال3ف%ـ�ة وت�3ـي قـ�راتهD اإلب�اع�ـة،  ه�DقB لهـD حاجـات�اعي عادة تاالج�وش+*ات اإلعالم  
Cسـ�اتها االنع~ال�ـة مـع م� Bه ال�ـ+*ات ال����ة الع�ـاب�ة ال ت�%ـSالع�ـاب�ة ل+ـات هـ Dنه� ل8ـ

ی��ف�ن ;القلB، وال��ف، وال��ت�، والغ.n  وال�ع�ر ;الSنn ، واالك�qاب، و>�ون Tل م�قـف 
Dا  ;أنه ته�ی� له�T ،ات D%اب�ة ;ع�ة خ�ائ` هي ال�:ـل ، األنان�ـة ، ضـعف ل����ة الع��

  .   الAقة ;ال3ف2، ت�ت� العالقات االج��اع�ة
فــي أن Tــال  ال:3%ــ�� مــ� ذوcorrea ,et el (2010)  sواتفقــ6 هــSه ال��3:ــة مــع دراســة 

  ال����ة االن+%ا�9ة Tانا األك�A اس���اما ل�+*ات اإلعالم االج��اعي. 
ت داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات ســمات وجــد فــروق ذاال ت الفــرض الثــاني:

  الشخصية تبعا لجنس عينة الدراسة.

ــ        ــار هـ ــة الخ�+ـ ــ�قلة ل�عـــ�ف داللـ ــات ال�%ـ ــار (ت) لل�:��عـ ــd اخ�+ـ ــ���م ال+احـ Sا الفـــ�ض اسـ
  الف�وق وفقا لل:23 في س�ات ال����ة وجاءت ال�3ائج �Tا ;ال:�ول ال�الي:

  �ة وفقا لل:23 س�ات ال��� لف�وق في) ق��ة (ت) ل٧ج�ول (
االن�ـــــ�اف   ال���س�  الع�د   ال3�ع  ال%�ة

 sال�ع�ار  
م%ــــ��J   ق��ة ت 

  ال�اللة
�ر االن+%ا�9ةTــ�   ١.٨٧  ٣.٤٠  ٢٥.١٢  ٣٨٠  ذ غ�ـــــــــــــ

  ٣.٣٠  ٢٥.٦١  ٣٠٠  إناث   دالة
�ر  ال�ق+�ل�ةT٠.٠١  ١٠.٠١  ٣.٢٤  ٢٢.٨٩  ٣٨٠  ذ  

  ٣.٤٢  ٢٠.٣٢  ٣٠٠  إناث 
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االن�ـــــ�اف   ال���س�  الع�د   ال3�ع  ال%�ة
 sال�ع�ار  

م%ــــ��J   ق��ة ت 
  ال�اللة

ــة  /قPــــــــــــــــــــــــ
  ال.���

�رT٠.٠١  ٤.١٦  ٢.٩٦  ١٧.٩٥  ٣٨٠  ذ  
  ٣.٢٦  ١٦.٩٥  ٣٠٠  إناث 

�ر  الع�اب�ةT٠.٠١  ٨.٥٣  ٣.١٥  ١٣.٦٣  ٣٨٠  ذ  
  ٢.٨٤  ١٥.٦٢  ٣٠٠  إناث 

�ر  ال�ف�حTــ�   ١.٠١  ٤.٠٣  ٢٧.٩٨  ٣٨٠  ذ غ�ـــــــــــــ
 ٣.٤٠  ٢٧.٦٩  ٣٠٠  إناث   دالة

ی�.ح م� ال:�ول ال%ابB أن ق��ة (ت) للف�وق في س�ات ال���ـ�ة لـ�J م%ـ���مي شـ+*ات 
�ر، و>قPـة ال.ـ��� فـي �اعي جاءت د م االج�اإلعالTSل�ة في ات:ـاه الـ�الة في ال%�ات : ال�ق+

�رTSق��ــة اخ�+ــار (ت) دالــة لل%ــ�ات  ات:ــاه الــ �ت8ــ Dوالع�ــاب�ة فــي ات:ــاه اإلنــاث، ب��3ــا لــ ،
  االن+%ا�9ة وال�ف�ح.

ــ لـــ�یهD اســـ�ع�اد  ی��ـــف�ن ;ـــأنو>عـــ~و ال+احـــd ذلـــ? فـــي Tـــ�ن ;عـــ� ال���ـــ�ة ال�ق+�ل�ـــة  اء إلن�ـ
وال�ــ�دة وال�عـاون واإلیAــار وال�عــا9ف وال��اضــع مـع اآلخــ�>� ، و>��لــ�ن إلــى وال�فاعــل ت صـ�اقا

AالDوتقال�ــ�ه Dواح�ــ�ام م�ــاع�ه ،Dوال�عــاون معهــ �قــة ;�ــ�ق وأمانــة اآلخــ�> sــا أن ذو�T ، ــةPق/
ي ال.+� الSاتي، وال�قPة، اإلجـادة، وال�P3ـ�D، وال�Aـاب�ة وال�قـة واإلخـالص فـی��ف�ن ;  ال.���
شــ+*ات اإلعــالم االج��ـــاعي ضــال�هD فــي ت�ق�ــB م�Cل+ـــات  وقـــ� ت8ــ�ن ، وحــn ال�8ــال الع�ــل،
�رs الــsS  نف%ــ�ةTSالــ nعل�ــه ال:انــ nع فــي م:��ــع /غلــ�ت�%ــB مــع ال��حلــة الع��>ــة لهــD وال3ــ

ــvول�ا ــام وم%ــ ــ� و>���ــــل أدوار ومهــ ــ�ح علــــى اآلخــ ــادر و>3فــ ــادة  ت ی+ــ ــة عــ ــل  ح�ات�ــ ــ� تع�ــ األســ
  �.ب3اتهتع~>~ه ل�J  ��حلة ال:امع�ة أك�A م� 3ائهD في الأب? ل�J على ت��3ه  ذلال%ع�د/ة 

�ر فـي Tـ�ن الف�ـاة ال:امع�ـة أن الع�ـاب�ة لـ�J اإلنـاث   ن��:ـة  و ال+احـd /ع~ ك�ا  TSالـ �أعلـى مـ 
أصـــ�اب ســـ�ة ال�ق+�ل�ـــة فهـــD  مقارنـــة ;ت��ـــل إلـــى األف8ـــار وال��ـــاع� ال%ـــل+�ة أو ال�~>3ـــة ،ر�mـــا 
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ــا ســـ�ة /ق �Tـــا أن مـــ� أهـــD  أصـــ�اب إرادة ق�>ـــة.� مAـــاب�>� و Pـــة ال.ـــ��م�فـــاعل�� ودودیـــ� ف��ـ
ل~ائــــ� والقلــــB وال�ــــ�ت� ور�mــــا أن شــــ+*ات اإلعــــالم ســــ�ات ذوs ال���ــــ�ة الع�ــــاب�ة ال�ــــSر ا

�نهـا ت�قـB م�Cلـn األمـان وال�Cأن�3ـةT �ـ� مـAة تع� مهـ�د أكqه الفSالء االج��اعي لهvوقـ� لهـ ،
�9 شــ+*ات اإلعــالم ف�ــه مــ� م�ــا ال�+ــالغ /*ــ�ن ن�ــ� ال���mــة األســ�>ة قــ� عــ~ز ج�انــn ال�ــ�ف
�عي الAقافي في �Tف�ة ال�عامل مع ش+*ات االج��اعي، إذا /ف��ض  على أول�اء األم�ر ت��3ة ال

اإلعـــالم االج��ـــاعي ;إ/:اب�ـــة؛ بـــ�ًال مـــ� غـــ�س أســـال�n ال���>ـــ� ال%ـــل+�ة وال�هـــ�دة وال�ـــي قـــ� 
  ك+ادهD.أ ت3ع*2 سلً+ا على ش���ات فلSات 

شــارت إلــى وجــ�د فــ�وق أ) ال�ــي ٢٠٢٠ال�ــال8ي( راســةد  مــع ن��:ــة Sا الفــ�ض وت��لــف ن��:ــة هــ
�ر في  TSاالن+%ا�9ة  واالنف�اح�ـة؛ إذا أن ال�راسـةل�الح ال s�ق��ـة اخ�+ـار  ال�ال�ـة ;ع �ت8ـ Dلـ

ا ل��غ�ـ� ، �Tـا أن دراسـة ال�ـال8ي لـD ت:ـ� فـ�وق ت+عًـ لل%ـ�ات االن+%ـا�9ة وال�فـ�ح ف�هـا (ت) دالة
ف��ـا ال�راسـة ال�ال�ـة وجـ�ت فـ�وق فـي ;عـ� /قPـة Pـة ال.ـ���، اب�ة و>قال:23 في ;ع�s الع�ـ

TSــا ت��لـــف ال.ــ��� ل�ــالح الــ�T .ــا وجــ�ت فــ�وق فـــي ;عــ� الع�ــاب�ة ل�ــالح اإلنــاث�T ،ر�
م� ارتفاع ل+ع� الع�اب�ة ل�J ال3%اء ح��T  dـف6 دراسـة   هن��:ة هSه ال�راسة ح�ل ما أRه�ت

  ال3%اء مع تق�م الع��.ی�3فb ل�J  الع�اب�ةع� ن ;ُ أع� ) 2004( س�>فاس�افا وآخ�ون 
  :تــــــوصيــــــات الــــــدراســــــة

  في ض�ء ما أسف�ت ع3ه ن�ائج ال�راسة /�*� �9ح ;عb ال��ص�ات:
�ل�اتها ال��39ــة  علــى شــ+*ات  - ١qــة وال�عل���ــة واإلعالم�ــة  ل�فع�ــل م%ــ<�mس%ــات ال��vدفــع ال�

 اإلعالم االج��اعي 

 ات ش+*ات اإلعالم االج��اعي وت:n3 سل+�اتها.ة م� إ/:اب�لالس�فاد ال�Aق�ف ال�:��عي  - ٢

 صــ3اعة بــ�امج اخ��اصــ�ة ت�3�>ــة تل+ــي االح��اجــات ال3ف%ــ�ة وت�ــقل القــ�رات ال�هار>ــة،  - ٣
 وAmها ع+� ش+*ات اإلعالم االج��اعي ال�ي ;ات6 أح� أهD أول�ات ال��>�ة ال�+اب�ة.

ــ مــــع فqــــات  حــــd ال��اكــــ~ اإلرشــــاد/ة ال3ف%ــــ�ة علــــى ال��اصــــل - ٤ � شــــ+*ات اإلعــــالم ال�:��ــــع ع+ــ
 االج��اعي. 
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  لمـــــراجـــــعا

  :العــــــربيــــــةالمــــــراجــــــع 

). Jالـ3ف2 فـي القـ�ن   ).٢٠٠٧إس�اع�ل ،;�ـ� Dالقـاه�ة ، م*�+ـة  .٢١ال�ـ�خل إلـى علـ� األن:لـ
  .ال���>ة

ــامــــل ال��%ــــة مــــ�T Jفــــاءة قائ�ــــة الع�  .) ١٩٩٧( . األن�ــــارs، بــــ�ر ــ�ة فــــي ال8+ــ �J لل���ــ
  ال�:��ع 

 .٢٣١٠) ع�د  ٧دراسات نف%�ة، م:ل� (  . ال8�>�ي

  ال����ة وال��ة ال3ف%�ة .)  ١٩٩٩(  .ناDR هاشD ،و الع+��s ،ال�اه�s ، صالح ح%�
  ع�ان، دار الs�38 لل��3 وال��ز>ع.. 

  ز>ع.لل��3 وال�� ع�ان، دار وائل  .م+اد� ال��ة ال3ف%�ة. )٢٠١٠(. ال�اه�s،صالح ح%�
ــامة.( ــ�ال�زاق، أسـ ــ�ة ٢٠٢٠ع+ـ ــع�ر ;ال�حـ ــه ;ال�ـ ــاعي وعالق�ـ ــل الج��ـ ــائل ال��اصـ ــان وسـ ). إدمـ

  وس�ات 
  .١٤ل�ول�ة للعل�م اإلن%ان�ة واالج��اع�ة، عاال�:لة  االج��اعي ل�J 9الب ال:امعة. Bالقل

�>ةت���D ال+��ث ال3ف%�ة واالج��اع�ة وا.) ٢٠٠٢( .الع�%�s، م��� ع+� ال�ح��mل�� .  
 .علD ال3ف2 ال��یd ، القاه�ة، ال�:ل� الAاني ، دار ال�اتn ال:امع�ةة �عم�س

  .ع�ان ، در صفاء لل��3 وال��ز>ع .ال��ة ال3ف%�ة للCفل .) ٢٠٠٦غ�d، سعاد م�3�ر( 
  ). اس���ام م�اقع ال��اصل االج��اعي وعالق�ه ;ال��ة ٢٠١٨(س�س� ح%� علي. ،ق�ورة

عــة ال:~>ــ�ة فــي ال%ــ�دان. رســالة ماج%ــ��� جام ل���ــ�ة لــ�J 9الــn ال3ف%ــ�ة وmعــb ســ�ات ا
  غ�� 

  م�3�رة. جامعة ال:~>�ة في ال%�دان.
  اإلعالم ال:�ی� م� ال��افة ال�قل��/ة إلى اإلعالم االج��اعي .)٢٠١١(. علي ش�>ل الق�ني،
  ال�>اض، ال3اش� جامعة ال�ل? سع�د.. افة ال��ا9�وص�
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ال�>ـــاض، مـــvت��  .اره االج��اع�ـــةوآثـــ ي ع�ـــ� ال�عل�مـــات دراســـة فـــ. )٢٠٠٩(. قـــ�s، ب�ح�3ـــة
  تق�3ات 

  االت�ال وال�غ�� االج��اعي ;:امعة ال�ل? سع�د.
 

  وسائل). العالقة ب�� الع�امل ال��%ة الJ�+8 لل����ة وتف.�ل ٢٠٢٠ال�ال8ي، ع�Cه.(
  
�>ةـ الع�د الAاال��اصل ل�J أع.اء ه�qة ال��ر>2 ;:امعة الCائف.  mن ـ ال�:لة ال���  لd وال%+ع
  

). تأث�� ش+*ات ال��اصل االج��اعي علـى ج�هـ�ر ال��لقـ��، دراسـة ٢٠١٢م��� ،(  ��ر،ال�3
  مقارنة 

  رسالة ماج%��� غ�� م�3�رة.  .لل��اقع االج��اع�ة وال��اقع اإلل��8ون�ة . الع��mة أن��ذجأ
  . األكاد/��ة الع��mة في ال�ن�ارك

 ) n٢٠٠٩اله�ـــاش، م�عـــ( . sرةاســـة غدر  .يالعـــام االل��8ونـــت�ـــ*�ل الـــ�أ�ال�>ـــاض، . �ـــ� م�3ـــ
  مvت�� 

 تق�3ات االت�ال وال�غ�� االج��اعي ;:امعة ال�ل? سع�د.
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