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عمى مستوى كبل من تصوير الذات، والعوامل الخمس الكبرى  التعرف إلى ىدفت الدراسة
لمشخصية )االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( بين طبلب كمية التربية، 

العبلقة بين تصوير الذات والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية )االنبساطية، الكشف عن وكذلك 
من  الدراسة األساسية تكونت عينة تفتح( بينيم، وقدالمقبولية، يقظة الضمير، العصابية، ال

 مقياس استخدم الباحث بقنا، وقد التربية ( طالب وطالبة بالفرقة الرابعة أساسي بكمية087)

ترجمة: الباحث(،    Balakrishnan, 2018 &  Griffithsتصوير الذات )إعداد: 
ترجمة ،   Kentle,   &  John, Donahueومقياس العوامل الخمس لمشخصية )إعداد: 

إلى أن مستوى تصوير الذات بين طبلب التعميم  الدراسة توصمت (. وقد3703بشرى اسماعيل 
األساسي بكمية التربية أقل من المتوسط، وأن مستوى العوامل الخمس الكبرى لمشخصية 
)المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( لدييم أعمى من المتوسط فيما عدا بعد 

درجات  عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بينأي توجد نبساطية فيي أقل من المتوسط، وأنو ال اال 
الطبلب عمى مقياس تصوير الذات )األبعاد ، الدرجة الكمية( ودرجاتيم عمى قائمة العوامل 

 الخمس الكبرى لمشخصية )االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح(.

تصوير الذات، العوامل الخمس الكبرى لمشخصية، االنبساطية، احية: الكممات المفت
 المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح.
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Selfie and its Relationship to The big five personality factors for 

Primary education students at Qena Faculty of  Education 
  

The current study aimed at identifying the levels of selfie, and 

The big five personality factors for students at Qena Faculty of  

Education as well as exploring the relationship between selfie, and The 

big five personality factors among them. Participants were 180 fourth-

year students, at Qena Faculty of Education. Instruments of the study 

included selfie scale prepared by Griffiths  and Balakrishnan (2018 ) and 

translated by the researcher were used and Big Five Inventory (BFI) 

prepared by John, Donahue and Kentle and translated by Boshra Ismail 

(2013) . The results indicated that the levels of selfie and Extraversion 

are lower than the mean whereas the level of The big five personality 

factors (Neuroticism, Openness, Agreeableness, Conscientiousness) are 

above the mean. There is no a statistically significant relationship 

between selfie, and The big five personality factors (Neuroticism, 

Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness). 

Key words: Selfie, The big five personality factors, 

Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness. 
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 :مكدمٕ

 في  ،وىواتف ذكية نترنتا  حاسوب و  منا الرقمية التكنولوجيو التقنيات الحديثة تسيم 
الراحة االتصال والتواصل و سبل وتعزيز يم، فاقآتوسيع و البشر، جميع مناحي حياة ر يتطو 

لوجيا الرقمية لم تعد مجرد أداة أو وسيمة يستخدميا ن ىذه التكنو إال أبينيم؛ والرفاىية 
لى إودوافعو مما دعى عمماء النفس ثرت عمى سموكو والتواصل بل إنيا أ نسان في االتصالاإل 

بذلك ما سمي بعمم ر وظي وذاتنسان وعمى اإل سموك اتيا عمى دراسة تأثير المناداة بضرورة 
  نترنت.النفس السيبراني، أو عمم نفس اإل  و عممالنفس الشبكي، أ

فرع من فروع عمم النفس ييتم بدراسة العبلقة بين سموك األفراد  فعمم النفس الشبكي
كيفية تفاعل األفراد في و ، في البيئات االفتراضية عمى شبكة اإلنترنت والخصائص النفسية ليم

 ,Whitty )        ة اليوميةحياالتؤثر عمى أن  وكيف يمكن ليذه التفاعبلتفضاء اإلنترنت 

& Young, 2017, p.1 ؛ Li, & Zhu, 2015.) 
التى شيدىا العالم، الرقمية التكنولوجية  ةحد نتاج الثور أالذكية  اليواتفعد تو 

ة قتنيات الشخصية الضرورية والرئيسمن المال يتجزأ من الحياة العصرية و  اجزء تصبحأو 
دمان اليواتف ؛ حيث ظير إلقت بظبلليا عمى السموك اإلنسانيأفرد، والتي األ بينلمتواصل 

 .(Selfieوسموك تصوير الذات )السيمفي( )ية، الذك
وذلك لوصف  (3703) كسفورد ظير مصطمح تصوير الذات في عامووفقا لقاموس أ

عبر وسائل التواصل االجتماعي، وأيضا تبادل  سموك تصوير الفرد لنفسو ومشاركة الصور
 ,Balakrishnan & Griffith) عبلم االجتماعيالصور عبر األجيزة الذكية ووسائل اإل

2018.) 
فراد اللتقاط الصور الذاتية األتصوير الذات في سعي بعض لوتتجمى التأثيرات السمبية 

نو يظير الفوارق االجتماعية بين األفراد ، كما أفي أوضاع خطرة كالمرتفعات واألنيار واألمواج
 Harley, Morgan)مما يسبب االحباط والكآبة لدى الطبقات األقل في مستوى المعيشة 

& Frith, 2018, pp.7-8). 
 األحياننيا في كثير من إفاالجتماعي والطبقي،  نيا تدعم الصراعألى باإلضافة إ

ر تعد صورة وىمية غيو ظيار الذات الحقيقية، تقميد لممشاىير والنجوم بدال من إتعبر عن 
من خبلل التعميقات السمبية من تيدد تقدير الذات  حقيقية وغير طبيعية، كما يمكن أن
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 Diefenbachشخصية الفرد )خرين عن الصورة، وتكون انطباع سمبي من اآلخرين عمى اآل

& Christoforakos, 2017.) 
تؤدي  كما يبحث عمم نفس الشبكي في أنماط الشخصية والسمات والخصائص التى

باألفراد إلى االنخراط في التقنيات الرقمية لتمبية دوافع وأىداف واحتياجات نفسية معينة، 
وبحث طرق تقديم األفراد ألنفسيم وىويتيم عبر اإلنترنت وىل ىي نسخة مماثمة من الذات 

 .(Harley, Morgan, & Frith. 2018, pp.53-54) الحقيقية أم صورة مزيفة منيا
حد أىم موضوعات عمم النفس لما ليا من أىمية بالغة في إمكانية وتعد الشخصية أ

تفسير سموك الفرد والتنبؤ بو أيضَا، وتحديد طرق تفكيره وطرق تعاممو مع المواقف واألزمات، 
 كما أنيا تعكس أساليب انسجامو وتوافقو مع نفسو ومع اآلخرين.

تماعية واالنفعالية فالشخصية نظام متكامل من السمات الجسمية والعقمية واالج
الثابتة نسبيا، والتى تميز الفرد عن غيره وتحدد أسموب تعاممو وتفاعمو مع اآلخرين، وأيضا 

 (.03، ص3770مع البيئة االجتماعية والمادية المحيطة بو )أحمد عبد المطيف، 
وربما كان أشد األمور خطرا في حياة الفرد الشعور بالتصدع في الشخصية أو 

نعكس ذلك في عدم التوافق الداخمي لمفرد وسوء التوافق الخارجي مع اآلخرين تفككيا بما ي
ومع البيئة المحيطة بالفرد، وىذا ينعكس سمبًا عمى البناء االجتماعي لمفرد )أسعد شريف، 

 (.46-42، ص ص3702
ان بشخصية يتأثر  مانيلوجيا الرقمية وتصوير الذات كما أن التكنو وبذلك يتضح أ

 بالسمب. وطريقة سموكو يضا في شخصيتو وذاتوا أؤثر ن ياإلنسان يمكن أ

 :مشكلٕ الدزاسٕ

شكال التطور التكنولوجي بل شكل من أ ال تعد اليواتف الذكية مشكمة في حد ذاتيا
 ،نما تتجسد المشكمة في كيفية توظيف اليواتف الذكية في الحياةالذي يغزو العالم بأكممو، وا  

 جوانب حياة الفرد.وتأثيراتيا السمبية عمى  يا،ستخداموسوء ا
في االستخدام المتكرر  تتمثل لمتكنولوجيا الرقمية عمى السموك فالتأثيرات السمبية

، واضطرابات النوميؤدي إلى إدمانيا مما ميواتف الذكية، وألعاب الفيديو، واإلنترنت لومفرط 
تدعم العنف وتقمل  والتنمر اإللكتروني، كماالعديد من الجرائم و ، والخجل، واالكتئابالعزلة، و 



 ..............................................تصوير الذات )السيلفي( وعالقته بالعوامل الخمس الكبرى للشخصية 

- 032 - 

، وأخيرا التوجو نحو العالم االفتراضي لئلفصاح ومخاطر تصوير الذات، الرحمة والشفقةمن 
 .(Harley, Morgan & Frith, 2018, pp.7-8)عن الذات 

ردن وباكستان باأل  نسبة انتشار أعراض إدمان الياتف بين طبلب الجامعة تبمغحيث 
مستوى إدمان الياتف عمى التوالي، بينما كان  ( %4,0،  %08,6،  %36,8وكوريا ) 

 ,Al-Barashdi)  أقل من المتوسطبكمية التربية بقنا الذكي بين طالبات شعبة الطفولة 

Bouazza, & Jabur, 20153700بو المجد، ، محمود أ.) 
روقة أىذا ويبلحظ مدى شغف الشباب وطبلب الجامعة بسموك تصوير الذات داخل 

بعضيا الئق ومقبول واخر غير الئق، بعضيا ومواقف متنوعة الجامعة وخارجيا في أوضاع 
 طبيعي وكثير منيا مصطنع واخر غاية في الخطورة واالسيتار والتيور.  

نو حوالي تعرف نسبة االنتشار الدقيقة إلدمان تصوير الذات لدى الشباب إال أال و 
قل من ذلك يعانون من إدمان التصوير الذاتي وأ ب في الدول المتقدمة%( من الشبا27)

نو يتم التقاط (، في حين تشير إحصائيات جوجل إلى أVats, 2015بقميل في الدول النامية )
 (.Diefenbach & Christoforakos., 2017( مميار صورة ذاتية يوميا )33)

مان تصوير الذات، ألفراد معرضين لخطر إد%( من ا37)نألى الدراسات إ وأشارت
في  ،(Bespalova, & Volkodav., 2018%( )03.6)ناث ه بين اإل نسبة انتشار وتبمغ 

  ،(Verma, & Pawar., 2018)%( 38.0لى )بين طبلب الجامعة إحين تصل النسبة 
ناث والذكور والمراىقين والشباب بين اإل  نسبتون أ(  Baiocco, eyal., 2017)رأى بينما 

 % ( عمى الترتيب.62.8 ، 48.0% ، 66% ، 44.0%)
نما تكمن وا   ،المرتفعة رة تصوير الذات عمى نسبة انتشارهال تقتصر خطو ولذلك 

و محاولة في التقميد أو التفاخر الزائف أ ةً تمثمالذاتية مالدافع وراء التقاط الصورة الخطورة في 
الذات عمى السموك تصوير ثير تئاب ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكتخفيف القمق واال 

 .والشخصية

جريت عمى ( التى أSung, Lee, Kim & Choi, 2016فقد توصمت دراسة )
تواصل، الو ن الدوافع وراء نشر الصور الذاتية البحث عن االىتمام، ا، إلى أ( مشارك306)
تدني تقدير الذات، في دوافع تصوير الذات ( Vats., 2015)، بينما حدد التسمية والمتعةو 
 .التخفيف من االكتئابو اخر الزائف، التظاىر والتفو 
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تكرار مشاىدة ونشر سموك تصوير الذات و ن إلى أالعديد من الدراسات  أشارتكما 
والرضا عن صورة  ،والرضا عن الحياة ،ير الذتتقدكبل من لى انخفاض إالصور الذاتية يؤدي 

يناس سميمان، إ) والحساسية االجتماعية وزيادة النرجسية ،واالتزان االنفعالي ،الجسم
 (.Wang, Yang & Haigh, 2017؛  3704

مى تحديد وتوضيح ىذا السموك، ع تصوير الذاتالمتعمقة ب األبحاثمعظم  ركزتو 
والشفاه المضمومة، والعبلقة بين تصوير الذات  شارات المرتبطة بالوجو كوجو البطوواإل

 (Stefanone & Toh, 2019وسمات الشخصية النرجسية، االنبساطية )
الخمس الكبرى عوامل بالتصوير الذات و ن دراسة عبلقة يمكن القول بأ وبذلك

 .لذا جاءت الدراسة الحالية لبحث ىذه العبلقة االىتمام الكاف، لم تمقمشخصية ل
 يمكن صياغة مشكمة الدراسة فيما يمى:مما سبق 

 ما مستوى تصوير الذات بين طبلب كمية التربية؟ (0)

، يقظة المقبولية )االنبساطية، الكبرى لمشخصية العوامل الخمسما مستوى  (3)
 بين طبلب كمية التربية؟ (، العصابية، التفتحالضمير

)االنبساطية،  الكبرى لمشخصية مل الخمسما العبلقة بين تصوير الذات والعوا (3)
 ؟المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( بين طبلب كمية التربية

  :أيداف الدزاسٕ
 :كن تحديد أىداف الدراسة فيما يمييم
 .مستوى تصوير الذات بين طبلب كمية التربيةعمى  التعرف (0)
)االنبساطية، المقبولية،   الكبرى لمشخصية العوامل الخمسمستوى التعرف عمى  (3)

 .بين طبلب كمية التربية يقظة الضمير، العصابية، التفتح(
 الكبرى لمشخصية بين تصوير الذات والعوامل الخمس العبلقةالتعرف عمى  (3)

بين طبلب كمية )االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( 
 .التربية
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  :أينّٕ الدزاسٕ

 :ما يميالدراسة الحالية فيتكمن أىمية 
 عةةن تصةةوير الةةذات مةةن دبيةةاتواألاألىميةةة النظريةةة: تقةةديم بعةةض المعمومةةات النظريةةة  (0)

ية مةةن حيةةث الشخصةةوكةةذلك عراضةةو ودوافعةةو، وعيوبةةو، حيةةث مفيومةةو، وخطواتةةو، وأ
 .الكبرى لمشخصية الخمسالعوامل ساسية، ونموذج مفيوميا، ومكوناتيا األ

، ومةن ثةم بين طبلب وطالبات الجامعةلتصوير الذات األىمية التطبيقية: تقديم مقياس  (2)
، كمةا يمكةن االسةتفادة منيةا فةي معرفةة يمكن االستفادة منو فى الدراسات ذات العبلقةة

 دوافع تصوير الذات بين الشباب وكيفية تجنب االفراط في ىذا السموك.

  :مصطلخات الدزاسٕ

 (.Selfie) ()الشّلفْ تصُِس الرات

ية بياتفو التقاط الفرد لمجموعة من الصور الشخص " جرائيًا بأنوو الباحث إيعرف
شعبيتو  المنافسة ودعم قرانو عبر مواقع التواصل االجتماعي بيدفالمحمول ومشاركتيا مع أ

 ".الثقة بالنفسوزيادة شعوره بالسعادة و قرانو، الستحسان من أوكسب القبول وا
 (.The Big Five Personality Factors) الكربٗ للشخصّٕالعُامل اخلنص 

تنظيم معقد من المعارف والوجدانات والسموكيات، التى تعطي تعرف الشخصية بأنيا 
لحياة الشخص توجيًا ونمطًا، وتتكون من بناءات وعمميات وتعكس كبل من الطبع والتطبع 

 .(248، ص 3707/ 3773، )لورانس أ.برافين
اما العوامل الخمس الكبرى لمشخصية فيي نموذج لوصف الشخصية وشرح ابعادىا في 
اطار واضح ومنظم ومتكامل، يشكل االبعاد االساسية لمشخصية االنسانية عن طريق تجميع 
الصفات المرتبطة معا وتصنيفيا تحت نمط او عامل مستقل يمكن تعميمو عبر مختمف االفراد 

ىي االنبساطية، والمقبولية، ويقظة الضمير، سة عوامل رئيسة والثقافات وقد تحدد في خم
 ,John, Dohahue, & Kentle؛ 03. ، ص3703، ىشام حبيب) والعصابية، والتفتح

1991.) 
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 :طاز الهظسٓاإل

 (.Selfie) )الشّلفْ( تصُِس الرات: أَال

 : تصُِس الراتمفًُم  (1)

لتقاط مجموعة من الصور الشخصية باستخدام الياتف المحمول أو الجياز عرف بأنو ا
الموحي بيدف مشاركتيا عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتعد أكثر انتشارا في المرحمة 

 & ,Harley, Morgan)( صورة يوميًا 37-3سنة، وبمعدل من ) 32-08العمرية ما بين 
Frith, 2018, p.3). 

صاحبيا  يقوم شخصية صورة عن عبارةأنو ب ( 3708القادر ) عبد بودربالة وعرفو 
 ثم ومن رقمية، بكاميرا مجيز ذكي ىاتف باستخدام أو تصوير آلة باستخدام لنفسو بالتقاطيا

 تسجيل أو الشخصي لمممف كصورة العتمادىا االجتماعي مواقع التواصل عمى بنشرىا القيام
 في معينة نفسية حالة عن لمتعبير أو معينينأشخاص  جانب إلى أو معين مكان في الحضور

 .معين وزمن وقت
  :خطُات تصُِس الرات (0)

التقاط الصورة: تتمثل في التقاط الفرد صوره لنفسو باستخدام الياتف المحمول مع 
لى الصورة المرغوب فييا ت الوجو ابتسامًة وعبوسًا وصوال إوتعبيرا األوضاعتغيير  إمكانية

دارةتحسين تقديم و ومن ثم القدرة عمى   خرين.نطباعات المكونة عن الفرد لدى اآلاال  ا 

استخدام برامج لتحرير وتعديل الصور ويتضمن ذلك لى تشير إتحرير الصور الذاتية: 
زالةتحسين المظير الجسمي كالعين، والفك،  لوجو، وكذلك تحسين سطوع وتباين البقع من ا وا 

 ضاءة الصور.وا  

نترنت من خبلل مواقع التواصل ركة الصور عبر اإل ويقصد بو مشا تشارك الصور:
 (.Stefanone & Toh, 2019فراد )سيم في تعزيز تقديم الذات لدى األاالجتماعي بما ي

ط الصورة، ثم ىي التقا خطوات تصوير الذات تمر بثبلث عمميةن وبالرغم من أ
يشترط دائما المرور و ال مواقع التواصل االجتماعي إال أن خيرا مشاركتيا عبرتحريرىا، وأ

لى عممية تحرير ط الصور ثم مشاركتيا دون الحاجة إبخطواتيا الثبلث حيث يمكن التقا
 وتعديل الصورة.
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 عساض تصُِس الرات أ (3)

انستجرام وغيرىا و تويتر و فيس بوك كالاالرتباط الشديد بمواقع التواصل االجتماعي  .أ 
 من المواقع والتطبيقات.

ير ممف التعريف الشخصي ونشر صور متعمقة بالممتمكات الجديدة تغيير الحالة وتغي .ب 
 ، السيارة، المنزل.كالمبلبس

االجتماعي بصفة التواصل  عقران ومشاركاتيم عبر مواقالتحقق من تعميقات األ .ج 
 (.Vats, 2015( ثواني )07-6)متكررة ومستمرة خبلل فترات قصيرة قد تصل الى 

الذات عمى التعمق بمواقع التواصل االجتماعي، وال تقتصر أعراض ومخاطر تصوير 
ت إدمان تصوير نما في حاالعميقات األقران فقط وا  تحقق من تالوتحديث الممف الشخصي، و 

أعراض االنسحاب، و سوء وفرط االستخدام، كعراض اإلدمان الذات فإن األعراض تأخذ شكل أ
 والمخاطر الصحية.، والتحمل، والقمق والعصبية

 :تصُِس الراتعُاقب عُّب َ (4)

 ( العواقب المباشرة لتصوير الذات في:Vats, 2015حدد )
دمان تصوير الذات مجموعة متفاوتة من االضطرابات النفسية والعصبية منيا يعكس إ .أ 

النرجسية، الوسواس القيري، القمق، اليوس، االضطرابات ثنائية القطب، تشوه صورة 
 محاولة االنتحار.و ، اإلدمانالجسم، 

 .سنوات العمر المبكرةانتشار جراحات التجميل حتى في  .ب 
 .الرغبة المستمرة في انقاص الوزنو فقدان الشيية، و االستياء من صورة الجسم،  .ج 
 .فييعدم الرضا الوظو داء والعمل، ضعف األ .د 
 .رىاق العينجسدية في العنق والظير والكتف وا   مآال .ه 
 التعرض لمخاطر السير. .و 
 ,Shin, Kim, Im, & Chongنتائج دراسة )ليو إتوصمت لى ذلك ما ويضاف إ .ز 

ن أ من( طالبة بالمرحمة الجامعية، 60، )ا( طالب30جريت عمى )التى أ (2017
فراد العينة وكذلك زيادة الحساسية االجتماعية لدى أ لىيؤدي إ التقاط الصور الذاتية

 تدني تقدير الذات لدييم .
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عن ( Hassan, Bano, Saeed, Sadaf, & Akhtar, 2018كشفت دراسة ) .ح 
كل السمبية، إىدار الوقت، عادات األ  تتمثل فيثار السمبية اللتقاط الصور الذاتية اآل

 والشعور بالوحدة، والخجل وقمة الحديث.
دية ضرار تصوير الذات ال ترتبط بجوانب صحية وجسمن العرض السابق يتضح أن أ

لميام الوظيفية، والعادات اليومية، نما تتضمن تأثيرات سمبية عمى األنشطة اليومية وافقط وا  
 خرين، واضطرابات شخصية متنوعة.وعمى العبلقات االجتماعية مع اآل

 (.The Big Five Personality Factors) ثانًّا: العُامل اخلنص الكربٗ للشخصّٕ

 :الشخصّٕ ممفًُ (1)

( بأنيا التفاعل المتكامل لمخصائص الجسمية والعقمية 0338عرفيا محمد السيد )
د في سموكو ومكوناتو واالنفعالية واالجتماعية التى تميز الشخص وتجعل منو نمط فري

 (.30 النفسية ) ص
فالشخصية ىي البنية المنظمة والمميزة التى تتضمن نماذج من السموك يمكن التنبؤ 

المتعددة المختمفة تجاه مواقف الشدة، والطرق التى يستخدميا الفرد في  بو، واالرتكاسات
 .(37، ص3770براىيم، )عبد الرحمن إ معرفة فرصو وطاقاتو

خرون بعض جوانب الذات كما يرصدىا اآل نتاجنيا بأ( 3702سعد شريف )عرفيا أكما 
مرغوبا تأثيرا محببا و خرين التأثير في اآلمتمثبل في التوافق االجتماعي مع القدرة عمى 

 .(03)ص
جسمية والمعرفية الخصائص البين فالشخصية بنيان متكامل نتاج تفاعبلت داخمية 

تميزا وتفردا عن  البيئة المحيطة، تكسب الفردسرة و األخرى خارجية متمثمة في واالنفعالية مع أ
 خرين في سموكو.اآل

  :ساسّٕ يف تكُِو الشخصّٕالعُامل األ (0)

حالة الجياز و النواحي الجسمية بنية الجسم من حيث النمو السميم والنضج، تتضمن 
مراض الجسمية ومدى تأثيرىا األو العصبي، وحالة الغدد الصماء، والمظاىر الحركية لمجسم، 

 عمى الحياة العممية واالجتماعية.
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والقدرة يي كل ما يتصل بالمدركات العقمية والتصورات والتخيبلت، ف النواحي العقميةأما 
عمى التفكير والتعمم، وىي مجموع العمميات التي يقوم بيا العقل البشري لتكوين الخبرات 

 المعرفية والتى يزود بيا الفرد وتساعده في اكتساب الخبرة.
 ،ىى االستعدادات المبنية عمى ما يمتمك الشخص من طاقة انفعالية النواحي المزاجيةو 

أو بطئيا وقوتيا أو  والمشاعر من حيث سرعة االستثارةوالطباع  ،الحاالت الوجدانية :مثل
 ضعفيا.

، وتتكون نتيجة مثل العادات والميول وأساليب السموك المكتسبةالنواحي الخمقية وتأتى 
 ما يمتصو الفرد من البيئة الخارجية متمثمة في المنزل والمدرسة والمجتمع.

ص من بدء نموه ثر في الشخيع العوامل الخارجية التى تؤ مىي ج النواحي البيئيةو 
جو التربية في المنزل، و بناء، العبلقة بين اآلباء واألو سرة، ع االقتصادي لؤلوتتضمن الوض

 (00-06، ص ص 3702، )دون لوري الحياة المدرسية والعبلقة بالزمبلء والمدرسينو 
الثبلثية  ن مكونات الشخصية ىي الوراثة والبيئة والتكوين وىذهأ خرونأ رأىيبينما 

ل المؤثرة تداخل العوامتضبلع كل ركن منو يكمل الركن التالي لو أو يجمعيا مثمث متساوي األ
 .(33-30ص ص، 3702أسعد شريف، في تكوين الشخصية )

ن مكونات الشخصية والعوامل المؤثرة فييا ىناك شبة اتفاق عمى أن أيتضح من ثم و 
لى يعيا عوامل داخمية، باإلضافة إماالنفعالية وجوالعقمية، و  الجسمية،ىي العوامل الوراثية، و 

رجية وىي عوامل خا قوجماعة الرفاأة المدرسو أ البيئية واالجتماعية سواء األسرة العوامل
 خبلقيات والسموكيات المكتسبة.تكسب الفرد بعض العادات واأل

 :الكربٗ للشخصّٕ منُذج العُامل اخلنص (3)

وذلك  اً انتشار  الشخصية نماذج أوسع من مشخصيةل الكبرى الخمس العوامل نموذج يعد
 : نوأل 
الجيدة،  النظرية وشروط معايير معظم بو تتوافر حيث النفسية، النظرية مرتبة إلى يرتقي .أ 

 الراىن. الوقت في مقبولة نظريات مع يتعارض وال بالمبلءمة فالنموذج يتصف
 متسقة. بنية داخل ويصنفيا الشخصية وصف من متغيرات عدد يتضمن إذ شامل؛ نموذج .ب 
 المضطربة. ال السوية الشخصية العوامل لوصف نموذج .ج 
 وثقافات مختمفة. بمدان مستوى عمى وصدقو النموذج ثبات .د 
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 . لغتو ووضوحو سيولة .ه 
 وصفاً  النماذج أكثر من حيث يعتبر لمشخصية الرئيسة األبعاد تحديد في النموذج نجاح .و 

متوسط،  مدى ذات وأيزنك فيي كاتل، بنموذجي مقارنة اإلنسانية لمشخصية وشمولية
محمد،  بدر محمد، كاتل )أحمد كعوامل العدد كثيرة وال أيزنك كعوامل العدد قميمة ليست

ليام خميل، إ فيصل يونس،  ؛ ، 3770ميدي،  ؛ عمي 3770محمد،  ؛ السيد 0334
3770 .) 

القواعد في ة مثل مدخبلتو الرئيسلمشخصية كنظام تت تصويرويوضح الشكل التالي 
لفرد فعال اتو النيائية في السجل التراكمي ألمخرجاوتتمثل  البيولوجية والمؤثرات الخارجية

 (.Allik, & McCrae, 2002) و ما يسمى بالسيرة الموضوعيةوانفعاالتو وسموكو أ

 
 (Allik, & McCrae, 2002كنظام )( تصوير لمشخصية 0شكل )
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  :ٕالهزَع السّٙش (أ )

و مكتسبة تشير النزوع الرئيسة إلى القدرات الشخصية التى يمكن أن تكون موروثة أ
عن طريق الخبرة المبكرة وىي تحدد اتجاىات الفرد وتتضمن الجوانب الوراثية والخصائصة 

 .والقدرات المعرفية وسمات الشخصيةالفيزيقية 

  :خصاٙص التكّف (ب )

التفاعل بين الفرد والبيئة والتفاعل ىي ميارات مكتسبة وعادات واتجاىات نتاج 
 متعمم والتكيف االجتماعي.ىداف والسموك الي  وتتضمن الكفايات المكتسبة واألاالجتماع

  :الشرئ املُضُعّٕ (ج )

لى يشعر أو يفكر أو يتحدث من بداية إنسان تتكون من كل شئ دال عمى أن اإل و 
 .الحياةىر وتدفق الشعور وسياق اظنياية حياتو ويتضمن السموك ال

  :مفًُم الرات (د )

 مخططات الذات.يتكون من معارف ووجيات النظر وتقويم الذات ويتصمن و 

  :املُثسات اخلازجّٕ (ٍ )

البيئية والخارجية وتشمل مؤثرات النمو، والتطبيع  وتشمل البيئة النفسية والمؤثرات
 االجتماعي، والتعميم، والبيئة المحيطة عمى النطاق الصغير وعمى النطاق الواسع.

  :العنلّات الدِهامّٕ (َ )

بين عناصر نموذج العوامل الخمس،  العمميات التى تحدد العبلقةعبارة عن  ىيو 
نفعالي، العمميات االجتماعية، وتكوين اليوية وتتضمن عمميات تجييز المعمومات، التنظيم اال 

(Allik, & McCrae, 2002  000 -078ص  ص، 3703، ىشام حبيب؛). 
  



 ..............................................تصوير الذات )السيلفي( وعالقته بالعوامل الخمس الكبرى للشخصية 

- 023 - 

 :للشخصّٕالكربٗ  العُامل اخلنص (4)

: يشير ىذا العامل إلى حالة انفعالية تتسم بعدم االستقرار Neuroticism)العصابية ) -
وحالة من الغضب العدائي  ،والعصبية والتوتراالنفعالي والمزاجي والقابمية لئلثارة 

 .فكار غير الواقعيةبات االنفعالية وسوء التكيف، واألواالستجا

ومستوى جتماعية قوة التفاعبلت االىذا العامل إلى  يمثل :(Extraversion) االنبساطية -
لمتواصل االجتماعي وبناء شبكة من العبلقات االجتماعية مع  النشاط والحيوية والميل

 .والقدرة عمى االبتياج والمرحقدرة عالية لمتأثير والقيادة 

البحث عن الخبرات الجديدة يذا العامل ب يقصد(: Opennessاالنفتاح عمى الخبرة ) -
والمعرفة تتسم بحب االطبلع كما  ،دراك الخبرة من مصدرىا والرغبة في االستكشافوا  

ثراء الخبرات وتجدد المعمومات واألفكار والميل إلى التخيل.  وا 

جتماعية كفاءة الفرد االفي ىذا العامل  يتمثل: Agreeableness)الموافقة أو الطيبة ) -
 .خرينشفقة والتسامح والسعي لمساعدة اآلبمدى واسع من الحنو والرحمة والتتسم و 

درجة الفرد في النظام يشير ىذا العامل إلى  Conscientiousness): يقظة الضمير ) -
تتسم بالميل إلى استخدام الضوابط والمثابرة والواقعية في سموك التوجد نحو اليدف، 

الذاتية لتوجيو السموك والتحكم بو وقدرة عالية عمى ضبط الذات واستخدام المحفزات 
اإلرادة حتى في حال مواجية صعوبات الذاتية من أجل االنجاز مع إظيار التصميم و 

 ،ىشام حبيب) واالحتكام إلى المبادئ األخبلقية عند التعامل مع جوانب الحياة المختمفة
 (.028 -020، ص ص 3703
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 دزاسات سابكٕ:

الكشف عن العبلقة بين تصوير الذات  Mullen-Cooper, (2014دراسة )ىدفت 
الوعي بالذات وذلك لدى عينة و قبول الذات، و عن الذات،  اإلفصاحو وكبل من النرجسية، 

لى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين النرجسية ا، وتوصمت الدراسة إ( مشارك073مكونة من )
 وعبلقة سمبية بين تصوير الذات والقبول الذاتي. وتصوير الذات،

 اطالب (030)عمى  أجريت التي Paris & Pietschnig, (2015دراسة ) تكشف
وعبلقة ارتباطية  ،عبلقة ارتباطية سالبة بين تصوير الذات واالنبساطية عن وجود اجامعي

ن مشخصية، كما أالخمس الكبري ل عواملالبينما ال توجد عبلقة مع باقي  ،موجبة مع االنفتاح
 .خبرة والعاطفة منبأ بتصوير الذاتمن االنفتاح عمى ال كبل

التحقق من إمكانية التنبؤ مستيدفة  Sorokowski, et al. (2015دراسة ) وجاءت
( مشاركا من 0334من خبلل النرجسية، وذلك لدى عينة مكونة من ) يةالذات الصوربنشر 

إلى أن اإلناث أكثر نشرا لمصور الذاتية من الذكور،  نتائج الدراسة الذكور واإلناث، وتوصمت
ة، في حين أن كما أن سموك نشر الصور لدى اإلناث غير مرتبط بشكل عام بالنرجسي

 .يةالذاتالصور النرجسية لدى الذكور تنبئ بنشر 
تصوير من إمكانية التنبؤ ب Sorokowski, et al. (2016تحققت دراسة )فى حين 

( مشاركا من الذكور 0334الشخصية، وذلك لدى عينة مكونة من ) عواملمن خبلل  الذات
كثر نشرا لمصور الذاتية من الذكور، كما توصمت ، وتوصمت الدراسة إلى أن اإلناث أواإلناث
من  وذلك لدى كل يةالذات الصوربنشر منبأ كبل من االنبساط، والتفاخر االجتماعي إلى 

 ية.ر الذاتالصو الذكور واإلناث، في حين ال توجد عبلقة بين تقدير الذات ونشر 
 تصوير الذاتالكشف عن العبلقة بين  McCain, etal., (2016دراسة )ولت احكما 

والثالثوث المظمم لمشخصية )النرجسية، االعتبلل النفسي، والميكيافمية( وتقدير الذات لدى 
دوات الدراسة من مقياس وتكونت أ ،اجامعي ا( طالب230(، و)328عينة من البالغين بمغت )

 & Jones( ومقياس الثالثوث المظمم )Gentile et al., 2013النرجسية )
Paulhus,2014 )( ومقياس تقدير الذاتRosenberg, 1989  ) إلى وتوصمت الدارسة

،  يةالذات الصورمن التقاط ونشر  المظمم والنرجسية المرتفعة مع كلمن الثالثوث  ارتباط كل
 .الصور الذاتيةفي حين ال توجد عبلقة ارتباطية بين تقدير الذات والتقاط 
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تحميل العبلقة بين  Halpern, Valenzuela & Katz, (2016ىدفت دراسة )كما 
ك لدى عينة ومشاركتيا عبر مواقع التواصل االجتماعي والنرجسية، وذل يةالذات الصورالتقاط 

لى وجود عبلقة توصمت نتائج الدراسة إ(، و 43 -08بعمر ) ( مشار0336مكونة من )
ر صو الالتقاط لى الفرد إ النرجسية تدفعن ألى ة بين متغيرات الدراسة مما يشير إمتبادل
لوقت يزيد من مستوى بشكل متكرر ومع مرور االصور الذاتية ن التقاط ، كما أيةالذات

 فراد.النرجسية واألنانية لدى األ
جريت التى أ Choi, Sung, Lee & Choi, (2017دراسة ) بحثتوفى ىذا الصدد 

 تصويرمشخصية واستخدام العوامل الخمس الكبرى ل، عن العبلقة بين ا( مشارك333عمى )
ستثناء االنبساطية ترتبط بعبلقة الشخصية با العواملن عبر اإلنترنت، وأظيرت النتائج أ الذات

لى منبأ بالميل إن االنبساطية إيجابية قوية مع ردود فعل اآلخرين تجاه صورىم الذاتية، كما أ
 خرين .لآلالصور الذاتية االعجاب والتعميق عمى 

وعبلقتيا بكل من  تصوير الذاتظاىرة لدراسة  Adler, (2017دراسة ) سعتومن ثم 
نماط التعمق، حساسية الرفض، وتكونت العينة من ية، الثالثوث المظمم، االندفاع، أالنرجس

وبين المستويات  تصوير الذاتنو توجد عبلقة بين ا، وأشارت النتائج إلى أ( مشارك233)
من خبلل النرجسية  تصوير الذاتبؤ نو يمكن التنبكما أواالندفاع، من النرجسية  المرتفعة لكل
من  وكل تصوير الذاتباطية بين ت، في حين ال توجد عبلقة ار والتعمق الشديد المنخفضة

 االندفاع والتجنب. 
الكشف عن  Etgar & Amichai-Hamburger, (2017دراسة ) ىدفتكما 

دوافع التقاط الصور الذاتية وكذلك العبلقة بين دوافع تصوير الذات وعوامل الشخصية، وذلك 
وعوامل  من مقياس تصوير الذات، األدواتوتكونت  ا،( مشارك000لدى عينة مكونة )

ن العوامل الدافعة اللتقاط الصور الذاتية ىي القبول الذاتي الشخصية وتوصمت الدراسة إلى أ
ن  دافع االستحسان يرتبط نتائج الدراسة إلى أ ستحسان(، االنتماء، التوثيق، كما توصمت)اال

تقدير الذات، ويرتبط االنتماء و االنفتاح عمى الخبرة، و العاطفة، و الضمير،  يقظة سمبيا مع
  مع االنبساطية. إيجابيامع االنفتاح عمى الخبرة، ويرتبط التوثيق  إيجابيا

 مستيدفة الكشف عن العبلقة بين كل Baiocco, eyal., (2017دراسة ) وجاءت
تتراوح  ا( مشارك067حيث تكونت العينة من ) الذاتيةنشر الصور و الشخصية،  عواملمن 
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دوت الدراسة من مقياس نشر الصور ، وتكونت أ( عام37-03الزمنية ما بين ) أعمارىم
نو ، وتوصمت الدراسة إلى أAshton & Lee, (2009الذاتية، ومقياس عوامل الشخصية )

 أشارتكما وكبل من النوع، والسن، توجد عبلقة ارتباطية سالبة وضعيفة بين تصوير الذات 
 لى وجود عبلقة ارتباطية سمبية بين تصوير الذات وعوامل الشخصية:إ أيضا

الصدق/التواضع، الوعي، االنفتاح عمى الخبرة، بينما توجد عبلقة ارتباطية موجبة مع 
 االنبساط.

لى الكشف العبلقة إ Verma & Pawar, (2018ىدفت دراسة )وفي نفس السياق 
 اجامعي ا( طالب073بين عوامل الشخصية وتصوير الذات وذلك لدى عينة مكونة من )

في حين  بين تصوير الذات واالنفتاح عمى الخبرةسالبة توجد عبلقة  ونأإلى وتوصمت الدراسة 
 .وجد عبلقة مع باقي عوامل الشخصيةال ت

الصور  ( إلى التعرف عمى العبلقة بين إدمان3708ىدفت دراسة نجبلء نزار )بينما 
( 277بمغ عددىم ) جامعةاللدى عينة من طبلب  النرجسية الشخصية واضطراب الذاتية
، واضطراب الشخصية النرجسية إعداد الصور الذاتية، وتكونت أدواتيا من مقياس إدمان اطالب

الصور  الباحثة، وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة حصائية بين إدمان
 النرجسية. الشخصية واضطرابالذاتية 

االستياء الكشف عن عبلقة بين  Lonergan et al., (2019ىدفت دراسة )ومن ثم 
وردود وتعميقات  نترنت،ونشرىا عمى اإل الصور الذاتية ن صورة الجسم وكبل من معالجة م
دوات الدراسة من مقياس االستياء من ا، وتكونت أ( مشارك082خرين عمييا، وذلك لدى )اآل

لى ارتباط (، وتوصمت إPingitore, Spring & Garfield, 1997صورة الجسم )
 الجسم بمتغيرات الدراسة لدى كبل الجنسين.صورة االستياء من 
الكشف عن العبلقة بين تصوير الذات  Barry, etal. (2019دراسة )حاولت كما 

الدراسة من مقياس  أدواتوتكونت  ا،جامعي ا( طالب003وعوامل الشخصية وذلك لدى )
(، Rosenberg, 1965(، مقياس تقدير الذات )Pincus et al., 2009النرجسية )
(، عوامل Russell, 1996(، الوحدة النفسية )Przybylski et al., 2013الخوف )

لى وجود ( وتوصمت الدراسة إGosling, Rentfrow, & Swann, 2003الشخصية )

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.02080/full#B2
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عبلقة بين تصوير  أيالنرجسية، في حين ال توجد و عبلقة ارتباطية موجبة بين تصوير الذات 
 الذات وعوامل الشخصية .

 علٖ الدزاسات الشابكٕ: تعكّب

؛ لذا وقع اختيار عينة  عمى طبلب وطالبات الجامعة تصوير الذاتأجريت معظم دراسات  (0)
 ; McCain, et al., 2016)ساسي التعميم األكمية التربية بقنا شعبة الدراسة عمى 

Paris & Pietschnig, 2015 ; Verma, & Pawar, 2018). 
لتصوير الذات يجابية اإلجوانب بعض الدوافع وال نو ىناكأتوصمت بعض الدراسات إلى  (3)

 & ,Etgar) االستحسان، واالنتماء، ودعم الثقة بالنفس، والشعور بالسعادة منيا
Amichai-Hamburger, 2017 ; Hassan, Bano, Saeed, Sadaf, & 

(Akhtar, 2018 ; . 
تصوير الذات والنرجسية بين موجبة وجود عبلقة ارتباطية عمى الدراسات تكاد تجمع  (3)

(Adler, 2017 ; McCain, et al., 2016 ; Mullen-Cooper, 2014 ; 
Sorokowski, et al. 2015 ; .) 

لى الكشف عن العبلقة بين تصوير الذات واضطرابات الشخصية إىدفت معظم دراسات  (2)
 ,Adler, 2017 ; Halpern) االعتبلل النفسيو كالنرجسية، واليستيرية، 

Valenzuela & Katz, 2016 ; Mullen-Cooper, 2014). 
تباينت نتائج الدراسات حول العبلقة بين تصوير الذات والعوامل الخمس الكبرى  (6)

 .Barry, etalلى عدم وجود عبلقة ارتباطية بينيما )حيث توصل بعضيا إلمشخصية 
2019 ; Paris & Pietschnig., 2015 عبلقةلى وجود (، بينما أشارت أخرى إ 

  ;Baiocco, et al., 2017)خري ومنيا دراسات ارتباطية مع بعض العوامل دون األ
Etgar & Amichai-Hamburger, 2017; Verma & Pawar, 2018). 
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 فسَض الدزاسٕ: 

 يمكن تحديد فروض الدراسة فيما يمى:
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسط التجريبي والمتوسط النظري عمى مقياس  (0)

 بكمية التربية بقنا.ساسي التعميم األطبلب  لدىتصوير الذات 
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسط التجريبي والمتوسط النظري عمى قائمة  (3)

)االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية،  الكبرى لمشخصية العوامل الخمس
 ساسي بكمية التربية بقنا.التعميم األطبلب بين التفتح( 

ساسي بكمية التربية التعميم األطبلب توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجات ال  (3)
 الكبرى لمشخصية قائمة العوامل الخمسعمى  مودرجاتي تصوير الذاتعمى مقياس بقنا 

 .االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح()
 إجسا٘ات الدزاسٕ:

 : استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي.أَال: مهًج الدزاسٕ
 ثانّا: عّهٕ الدزاسٕ:

وطالبة بالفرقة الرابعة تعميم  ( طالبا46تكونت عينة حساب الكفاءة السيكومترية ) 
ساسي، أما عينة الدراسة األساسية التى اختبرت عمييا صحة فروض الدراسة فتكونت من أ
أعمارىم  ساسي شعب عموم ورياضيات، تتراوحبالفرقة الرابعة تعميم أ طالب وطالبة( 087)

( سنة، وانحراف معياري 37,06( سنة، بمتوسط عمر زمني قدرة )33-03الزمنية ما بين )
 ( سنة.0,30قدرة )
 : األسالّب اإلحصإّٙ:ثالجًا

 معامبلت ارتباط بيرسون. (0)

 التحميل العاممي.  (3)

 . T testاختبار  (3)
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 زابعًا: أدَات الدزاسٕ:

 تم تحديد أدوات الدراسة فيما يمى:

  Balakrishnan, 2018 &  Griffithsإعداد: ) مقياس تصوير الذات.  (0)
 الباحث( ترجمة:

المقياس الحالي نتيجة لعدم توافر مقياس لتقدير سموك تصوير  بترجمةقام الباحث 
 في البيئة العربية. -عمى حد عمم الباحث –الذات

 َصف املكّاض: 

 ,Balakrishnanعداد )إالحالي ترجمة لمقياس سموك تصوير الذات المقياس 

Griffith, 2018)، البيئة،ثراء إبعاد ىي ( مفردة موزعة عمى ستة أ37ون من )والذي يتك 
م االنسجاو الثقة بالنفس، و تحسين الحالة المزاجية، و جذب االنتباه، و المنافسة االجتماعية، 

حد البدائل )غير مقياس باالختيار من ألجيب المفحوص عمى مفردات ايحيث ، االجتماعي
، 3، 3، 0) موافق بشدة، غير موافق، غير متأكد، موافق، موافق بشدة( والتى تقابل الدرجات

 (.077-37وتتراوح الدرجة الكمية لممقياس من )(، 6، 2
 اخلصاٙص الشّكُمرتِٕ للنكّاض: 

التحميل العاممي االستكشافي وذلك طريق عن  وصدقمن ا معدا المقياس تحقق املكّاض: صدق
ثراء البيئة، إ عوامل ىي ةعنو ست حيث نتج ا،جامعي ا( طالب277كون من )عمى عينة م

المنافسة االجتماعية، جذب االنتباه، تحسين الحالة المزاجية، الثقة بالنفس، االنسجام 
 .االجتماعي

والتى  الست بعادلؤلكرونباخ -معامل ألفا تم حساب معاملفي مجال الثبات  ثبات املكّاض:
مما  ( 7.063، 7.033،  7.830،  7.803،  7,834 ،  7,838)   عمى التواليبمغت 

 يدل عمى ثبات المقياس.
 :احلالّٕ صدق املكّاض يف الدزاسٕ

قام الباحث بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من أساتذة عمم  صدق احملكنني:
طبلب لدى سموك تصوير إلبداء الرأي في مدى مبلئمة البنود لقياس  النفس والصحة النفسية

فقط تعديل صياغة بعض البنود اس مع االتفاق عمى جميع عبارات المقي تمحيث ، الجامعة
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بالمغة  من خبلل مختص لى المغة العربيةا تم مراجعة الترجمة من المغة اإلنجميزية إكم
 .  اإلنجميزية

تعميم  الرابعةبالفرقة وطالبة  ا( طالب46قام الباحث بتطبيق المقياس عمى ) الصدق العاملْ:
جراء التحميل العاممي بواسطة الحزمة اإلحصائية ساسيأ باستخدام التدوير  SPSS، وا 

المتعامد بطريقة فاريماكس لمتوصل إلى األبعاد المكونة لممقياس والبنود المبلئمة لكل بعد، 
 : كما يمىحيث تم الحذف واإلبقاء عمى بعض البنود في ضوء مجموعة من المحكات 

 (. 7,3) ≤ي عامل تشبعًا يصل إلي المستوي المقبول حذف البنود التي لم تتشبع بأ .0
 (.7,3) ≤حذف البنود التي تشبعت بأكثر من عامل تشبعًا يصل إلي المستوي المقبول   .3

 حذف العوامل التي شممت أقل من ثبلث عبارات. .3
 (.7,3) ≤إبقاء العبارات التي تشبعت بعامل واحد تشبعًا يصل إلي المستوي المقبول  .2

( 0عوامل عمى النحو الموضح في الجدول ) ربعةأفكانت نتائج التحميل العاممي ىي 
 بعد ترتيب تشبعات العبارات ترتيبًا تنازليًا.
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 (1جذول )

 األربغتشبؼاث انؼباراث ػهي ػوايم انًقَاص 

 االجتًاػٌ  االَظجاو انؼبارة
تحظٍَ انحانت 

 انًشاجَت

انًُافظت 

 االجتًاػَت
 انثقت بانُفض

9 0.900    

6 0.880    

14 0.815    

12 0.790    

8 0.731    

16  0.806   

10  0.799   

1  0.753   

4  0.740   

19  0.513   

2   0.848  

15   0.662  

3   0.579  

20   0.462  

17    0.864 

5    0.697 

11    0.430 

 1.95 2.61 3.99 4.25 انجذر انكايٍ

 9.75 13.0 19.96 21.23 انتباٍٍ

 63.97 يجًوع انتباٍٍ

( عبارة موزعة عمى 00يتضح من الجدول السابق أن عبارات المقياس أصبحت )
( الذي تشبع بعبارتين فقط 8.30والبالغ تباينو ) الخامس( أبعاد، وذلك بعد حذف العامل 2)

لتشبعيا في أكثر من عامل، لتصبح العوامل ىي: ( 0رقم )ة (، وحذف العبار 08، 03ىما )
، ( عبارات6ويضم ) تحسين الحالة المزاجيةو  ،( عبارات6ويضم ) االنسجام االجتماعي
 .( عبارات3ويضم ) ، الثقة بالنفس( عبارات2ويضم ) والمنافسة االجتماعية

استخدم الباحث لحساب ثبات المقياس طريقة التجزئة النصفية، وطريقة  ثبات املكّاض:
حساب معامل ألفا كرونباك وتوصل إلى أن معامبلت الثبات ألبعاد المقياس بالطريقتين 
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يتمتع بثبات ( وىذا يدل عمى أن المقياس 7,70جميعيا مرتفعة ودالة عند مستوى داللة )
 ( التالي:3جدول )عال وىذا ما يوضحو 

 ( 2ذول )ج

 تصوٍز انذاثقَى يؼايم انثباث نًقَاص 
 αيؼايم  انتجشئت انُصفَت انبؼذ

 ,,978 97,0 االَظجاو االجتًاػٌ

 97813 9768 تحظٍَ انحانت انًشاجَت

 ,97,2 97,1 انًُافظت االجتًاػَت

 97,04 9765 انثقت بانُفض

 9703 90895 انًقَاص ككم 

( أبعاد، 2( عبارة موزعة عمى )00يتكون المقياس من ) الصُزٔ الهًإّٙ َطسِكٕ التصخّح:
)غير موافق بشدة، غير موافق، غير يجيب عمييا المفحوص وفقا ألسموب ليكارت الخماسي: 

وتتراوح الدرجة الكمية (، 6، 2، 3، 3، 0) متأكد، موافق، موافق بشدة( والتى تقابل الدرجات
مرتفع من سموك قياس تدل عمى مستوى والدرجة المرتفعة عمى الم (86-00لممقياس من )
 .تصوير الذات

 ,John, Dohahue, & Kentle)إعداد:  الكربٗ للشخصّٕ قاٙنٕ العُامل اخلنص (3)

 (3703تعريب وتقنين بشرى اسماعيل،  1991

( فقرة موزعة عمى خمسة عوامل 22تكونت القائمة في صورتيا االصمية من )
وأمام كل فقرة  ،ويقظة الضمير، والعصابية، والتفتحلمشخصية ىي االنبساطية، والمقبولية، 

، )غير موافق بشدة، غير موافق، غير متأكد، موافق، موافق بشدة(مقياس تقدير خماسي 
لعكسية عكس السمة ا(، في حين أعطي 6، 2، 3، 3، 0ُأعطيت الفقرات الموجبة الدرجات )

جات الفرد في كل العبارات ة، والدرجة الكمية ألحد عوامل الشخصية ىي مجموع در الدرج
 المكونة ليذا العامل .
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 اخلصاٙص الشّكُمرتِٕ للنكّاض: 

ن جميع حيث تبين أقامت مترجمة المقياس بحساب االتساق الداخمي لممقياس 
 7.304والتى تراوحت ما بين )لية إمعامبلت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي 

( عبارة غير دالة لذا 03( ما عدا )7.76( و)7.70)حصائيا عند مستوى ( دالة إ7.634 –
 ( عبارة.33تم حذفيا من القائمة لتصبح القائمة في صورتيا النيائية مكونة من )

المقياس عمى  صدقاستخدمت مترجمة المقياس التحميل العاممي لمتحقق من  املكّاض: صدق
النتائج عن تشبع الخمسة عوامل الكبرى سفرت ، وأوطالبة ا( طالب377عينة مكونة من )
% من 24.88ويفسر  3.34ول مين، بمغ الجذر الكامن لمعامل األ عام ىالمكونة لمقائمة عم

، وتراوحت والعصابية ،التباين الكمي، وتشبع عمى ىذا العامل االنبساطية، والمقبولية، والتفتح
ويفسر  0.72بمغ جذره الكامن  ما العامل الثاني فقد(، أ7.40-، 7.80قيم التشبعات بين )

 % من التباين الكمي وتشبع عمى ىذا العامل فقط بعد يقظة الضمير.30.78

القائمة  عادة االختبار حيث تم التطبيقإالثبات عن باستخدام طريقة  تم حساب ثبات املكّاض:
(، ولممقبولية 7.073ة )سبوعين من التطبيق، وبمغ معامل الثبات لبلنبساطيية بعد أمرة ثان

مما يدل ( 7.460(، والتفتح )7.7004(، ولمعصابية )7.433(، ويقظة الضمير )7.066)
 .القائمةعمى ثبات 

الصدق حساب فقد تم  :يف الدزاسٕ احلالّٕللكاٙنٕ أما عو اخلصاٙص الشّكُمرتِٕ 
مع ة الحالي القائمةعمى لمبعد التبلزمى من خبلل إيجاد معامل االرتباط بين الدرجة الكمية 

عمى  (*) (3774قائمة نيو لمشخصية تقنين ضاحي الجيني )عمى ة الكمية لذات البعد درجال
لعوامل الشخصية الخمس االرتباط  تحيث بمغت قيمة معامبل ا،جامعي ا( طالب46عينة بمغت )

 7.803 ،7,836)االنبساطية، والمقبولية، ويقظة الضمير، والعصابية، والتفتح عمى التوالي 
 (.7,70عند مستوى ) ةدال (  وجميعيا 7.88،  7.43، 7.03، 

 عادة تطبيق القائمة، إفي الدراسة الحالية بطريقة  القائمةفي حين تم حساب ثبات 
عمى  لمقائمة الخمسةمعامبلت الثبات لؤلبعاد  وطالبة وبمغت ا( طالب46عمى عينة بمغت )

                                                 
(

*
 (1,00 -1,3, ص ص 2911)أحًذ ػبذ انهطَف أبو أطؼذ,  في  (
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( وجميعيا دالة عند مستوى 7,883، 7,083، 7,043، 7,048، 7,880التوالى ىي ) 
7,70    . 

 نتاٙج الدزاسٕ َتفشرييا:

ال توجد فروق دالة إحصائيا  " أنو عمى األولنص الفرض ي نتاٙج الفسض األَل َتفشرييا:
طبلب التعميم بين تصوير الذات  بين المتوسط التجريبي والمتوسط النظري عمى مقياس

 استخدام اختبار "ت" لمعينة الواحدة،والختبار ىذا الفرض تم بكمية التربية بقنا "  ساسياأل
one sample t-test :وتتضح نتائج ىذا الفرض في الجدول التالي 

 (3جذول )

 تصوٍز انذاثدالنت انفزوق بٍَ انًتوطظ انُظزً وانًتوطظ انتجزٍبٌ فٌ 

 األبؼاد

ػذد 

انبُو

 د

انًتوطظ 

 انُظزً
 انًؤشزاث انتجزٍبَت

 ث
درجت 

 انحزٍت

يظتوى 

 انذالنت
 ع و0 تجزٍبٌ و0 َظزً

االَظجاو 

 االجتًاػٌ
5 15 1901, 4042 1406, 

1,0 
979991 

تحظٍَ 

انحانت 

 انًشاجَت

5 15 1505 4020 1058 

1,0 

 غَز دانت

انًُافظت 

 االجتًاػَت
4 12 0044 3052 00,5 

1,0 
979991 

 غَز دانت 1,0 9053 ,200 0011 0 3 انثقت بانُفض

انذرجت 

 انكهَت
1, 51 44024 1201, ,046 1,0 979991 

بين  بعاد()الدرجة الكمية واأل تصوير الذاتيتضح من الجدول السابق أن مستوى 
وذلك عند مستوى دااللة النظري  أقل من المتوسطساسي بكمية التربية طبلب التعميم األ

يعنى رفض صحة ىذا  وىذاما عدا بعدي تحسين الحالة المزاجية، والثقة بالنفس، في، 7,770
 الفرض.

المحمول وتطبيقاتو المختمفة مظير من مظاىر ويرجع الباحث ذلك إلى أن الياتف 
تستخدم فيما بينيم لمتواصل والمتعة والطبلب التقدم والتكنولوجيا الحديثة الجاذبة لمشباب 

باإلضافة إلى دمان واإلأام المفرط دلى مستوى االستخأنيا لم تصل لدييم إال إوالتسمية والترفية 
 متكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية.ليجابية الجوانب اإلبلستفادة من ن الطالب يسعى لأ
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عمى التعرف  إلى ت دف( في دراستو التى ى3700بو المجد )محمود أ كدهما أوىذا 
، طالبة (332البالغ عددىم ) لدى طالبات شعبة الطفولةمستويات إدمان الياتف الذكي 

بات شعبة الطفولة أقل من مستوى إدمان الياتف الذكي بين طالوتوصمت الدراسة إلى أن 
 .المتوسط

و بالرغم نأ من( Bespalova  & Volkodav., 2018نتائج دراسة ) وىذا ما تأيده
%( من 46)وناث %( من اإل 077) ناث والذكور بتصوير الذات بنسبةمن اىتمام كل من اإل 

 دمان تصوير الذات.لخطر إة معرضيم فقط %( من37) ال ان نسبة إالذكور 
( كشفت Hassan, Bano, Saeed, Sadaf  & Akhtar, 2018ن دراسة )كما أ
 الجامعاتطبلب من ( 277يجابية اللتقاط الصور الذاتية لدى عينة مكونة من )عن اآلثار اإل

 بالنفس، والشعور بالسعادة.ن التقاط الصور الذاتية يدعم الثقة الباكستانية، وتوصمت إلى أ
والترفيو  ، تعديل وتحسين حالتو المزاجيةالطالب تصوير الذات بيدف  فقد يستخدم

و لتدوين وتسجيل أ ،عن نفسو والشعور بالسعادة واالستمتاع بجمال البيئة المحيطة بو
و ثقتو بنفسو إال أنو ال يستخدم ىذا في التظاىر أ عزيزذكريات جيدة ونجاحات حققيا مما ي

 قرانو.ين أو المنافسة بأالتفاخر 
( من  Sung, Lee, Kim & Choi, 2016ليو دراسة )إوىذا يتفق مع ما توصمت 

والتسمية  رشفة،األ ن الدوافع وراء نشر الصور الذاتية ىي البحث عن االىتمام، والتواصل، و أ
 والمتعة.

من خبلل  ( Balakrishnan, Griffith, 2018تؤكد دراسة )وفي نفس السياق 
 اجامعي ا( طالب277عمى )تصوير الذات مقياس وتطبيق  ا،( طالب336جراء مقاببلت مع )إ

البحث عن و المنافسة االجتماعية، و ثراء البيئة، تصوير الذات ىي تعزيز وا  ن دوافع عمى أ
 التوافق االجتماعي.و الثقة بالنفس، و ، تعديل الحالة المزاجيةو جذب االنتباه، و االىتمام 

مع  اً استراتيجيات تقديم الذات وتحديدفي ضوء تصوير الذات كما يمكن تفسير 
الخاصة بما يكون انطباع لدى  وقدراتو و إلنجازاتالفرد براز إ أياستراتيجية الترويج الذاتي: 

عن الذات: وفييا يتم الكشف  اإلفصاحو ، واستراتيجية الكشف أشخص متميزنو اآلخرين بأ
كسب التعاطف االنتقائي عن بعض االنفعاالت وجوانب الذات بيدف نقل صورة محبوبة و 

 (.Diefenbach & Christoforakos., 2017) خرينوالتقدير من اآل
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تصوير الذات بين طبلب التعميم األساسي بكمية التربية مستوى الباحث  كما قد يعزو
يثار و يتسم بالثقة واإلنوبالتالي فإلى تمتع الطبلب بمستوى مرتفع من المقبولية، المنخفض إ

و لي فيو ال يسعى إلى التنافس مع اآلخرين، أو التعالي عمييم أوبالتاوالتواضع والقبول 
 و االنسجام االجتماعي.مجوء إلى عالم التصوير لتحقيق الثقة أال

ال توجد فروق دالة إحصائيا  " أنو عمى الثانيض نص الفر نتائج الفرض الثاني وتفسيرىا: ي
 العوامل الخمس الكبرى لمشخصيةبين المتوسط التجريبي والمتوسط النظري عمى قائمة 

لدى طبلب التعميم األساسي بكمية )االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( 
وتتضح نتائج ىذا  اختبار "ت" لمعينة الواحدة،استخدام ىذا الفرض تم صحة والختبار " التربية 

 :(2)جدول الفرض في 
 (4جذول )

 انؼوايم انخًض انكبزى نهشخصَتدالنت انفزوق بٍَ انًتوطظ انُظزً وانًتوطظ انتجزٍبٌ فٌ  

 )االَبظاطَت, انًقبونَت, ٍقظت انضًَز, انؼصابَت, انتفتح(

 األبؼاد

ػذد 

انبُو

 د

انًتوطظ 

 انُظزً
 انتجزٍبَت انًؤشزاث

 ث

درجت 

انحزٍ

 ة

يظتوى 

 انذالنت
 ع و0 تجزٍبٌ و0 َظزً

 979991 1,0 3060- 3004 22002 24 8 االَبظاطَت

 979991 1,0 2,046 3026 24068 18 6 انًقبونَت

 979991 1,0 1,026 ,301 10098 15 5 ٍقظت انضًَز

 979991 1,0 3005 30,0 16012 15 5 انؼصابَت

 979991 1,0 1304 404 28049 24 8 انتفتح

الكبرى لمشخصية )المقبولية،  ( أن مستوى العوامل الخمس2)جدول يتضح من 
عمى من أساسي بكمية التربية يم األيقظة الضمير، العصابية، التفتح( لدى طبلب التعم

قل من فيما عدا بعد االنبساطية فيي أ (7.7770المتوسط وجميعيا عن مستوى داللة )
 النظري وبالتالي تتحقق صحة ىذا الفرض جزئيًا.المتوسط 

ييم مستوى أن طمبة الجامعة لدمن ( 3700آيات محمود ) نتائج دراسة وىذا يتفق مع
خبرة، نفتاح عمى الاال و نبساطية، اال و العصابية،  الكبرى لمشخصية عالي من العوامل الخمس

 .حيوية الضميرو ، المقبوليةو 
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ن طبلب إلى أالتى تشير ( 3703)سحر ىاشم بينما تتفق جزئيا مع نتائج دراسة 
ال يتسمون لكن و  ،الجامعة يتسمون باالنبساطية، واالنتفتاح عمى الخبرة ويقظة الضمير

 بالعصابية.

المقبولية، ويقظة الضمير، )مستوى العوامل الكبرى لمشخصية ويرجع الباحث 
لى مستوى إلى أن الطالب الجامعي قد وصل إفراد العينة المرتفع لدى أ (والعصابية، والتفتح

وحسن تفسير نواياىم، مما يدفعو إلى  خرين،الثقة باآلالذي يمكنو من االجتماعي من النضج 
لى النضج المعرفي والعقمي باإلضافة إخرين والتعاطف معيم والدفاع عن حقوقيم، مساعدة اآل

مفة، ويمتزم بالواجبات والقيم بحكمة في مواقف الحياة المختالذي يساعده في التصرف 
 محاوالتىمال وىذا دون إلى الكفاح واالجتياد والمثابرة وضبط النفس، األخبلقية، ويسعى إ

واىتماماتو والتخمص من الرتابة والجمود واالستمتاع بالحياة وكل ىذا يحقق  نشاطوتجديد 
 .مير والتفتحارتفاع لمستويات المقبولية ويقظة الض

و االخفاق في التوتر والخوف من الفشل أشعور بينتابو ثناء ىذا السعي قد إال أنو أ
كيفية تحقيق التوازن بين المتطمبات الدراسية والتحصيمية والجوانب صراع حول و  ،الدراسة

 وىذا يترتب عميومما يترتب عميو الشعور بالقمق واالكتئاب  ،الترفييية واالستمتاع بالحياة
 ارتفاع مستوى العصابية لديو.

ساسي طبلب التعميم اإلالكبرى لمشخصية لدى  العوامل الخمسشيوع ولمعرفة ترتيب 
 :(6)جدول لنسسبي لكل عامل وىذا ما يوضحو بكمية التربية تم حساب الوزن ا

 (5جذول )

انكبزى نهشخصَت )االَبظاطَت, انًقبونَت, ٍقظت انضًَز, انؼصابَت,  األوساٌ انُظبَت نهؼوايم انخًض

 انتفتح(

 ػذد انبُود األبؼاد
انذرجت انكهَت 

 نهبؼذ
 انوسٌ انُظبٌ ع و0 تجزٍبٌ

 5,03 3004 22002 49 8 االَبظاطَت

 82026 3026 24068 39 6 انًقبونَت

 6032, ,301 10098 25 5 ٍقظت انضًَز

 64048 30,0 16012 25 5 انؼصابَت

 1, 404 28049 49 8 انتفتح
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لدى طبلب التعميم الكبرى لمشخصية  العوامل الخمساكثر أن  (6) جدوليتضح من 
، ثم التفتحثم يقظة الضمير، يميو المقبولية، عامل شيوعا ىو ساسي بكمية التربية األ

 االنبساطية.عامل خيرًا العصابية وأ
ن نتائج الدراسة إلى أ ( حيث توصمت3708)سحر منصور دراسة وىذا يتفق مع 

عمى عوامل الشخصية انتشارا لدى طبلب الجامعة عامل يقظة الضمير، يميو المقبولية، ثم أ
 خيرا عامل العصابية.نفتاح عمى الخبرة، واالنبساط، وأاال 

العوامل ن ترتيب ( التى أوضحت أ3706)عمار عبد الجبار دراسة  كما يتفق مع نتائج
الضمير و االنفتاح عمى الخبرة، و المقبولية، : ىيالكبرى لمشخصية لدى طمبة الجامعة  الخمس
 ، عمى الترتيب.العصابيةو االنبساطية، و الحي، 

كثر العوامل شيوعا ىي نتائج بعض الدراسات التى أكدت أن أ في حين تختمف مع
أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا ( 3703)حسين سالم دراسة بينت نتائج حيث  ،االنبساطية

جمال أشارت نتائج دراسة ، كما عمى التوالي والمقبوليةبين الطمبة ىي االنبساطية واالنفتاحية 
الكبرى لمشخصية انتشارا بين الطبلب ىي  ( إلى أن أعمى العوامل الخمس3700) عبد اهلل

 االنبساطية، وأقميا االنفتاح عمى الخبرات.

توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا ال  " أنو عمى الثالثنص الفرض ي :الجالحنتاٙج الفسض 
عمى م ودرجاتي تصوير الذاتمى مقياس ساسي بكمية التربية عطبلب التعميم األبين درجات 

)االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، قائمة العوامل الخمس الكبرى لمشخصية 
ولمتحقق من مدى صحة ىذا الفرض تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين ، "التفتح( 
  :(4)جدول فكانت النتائج كما ىو موضح بعمى المقياسين م درجاتي

 (6جذول )

 (189)ٌ=انؼوايم انخًض انكبزى نهشخصَت وتصوٍز انذاث يؼايالث االرتباط بٍَ 

 تصوٍز انذاث

 ػوايم انشخصَت

االَظجاو 

 االجتًاػٌ 

انحانت  تحظٍَ

 انًشاجَت 

انًُافظت 

 االجتًاػَت

انثقت 

 بانُفض

انذرجت 

 انكهَت

 90950 90993 90920 9034- 9,1,9 االَبظاطَت

 90990- 90960- 90944- 9041 9,916 انًقبونَت

 90125- 90943- 9025- 90995- 9,114- ٍقظت انضًَز

 9015 ,9090 9011 90151 9,118 انؼصابَت

 ,,909- 90190- 90901- 90904- 9,925 انتفتح

 (  قَى غَز دانت 9795( , * دانت ػُذ يظتوى دالنت )9791** دانت ػُذ يظتوى دالنت )
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درجات  عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بيني أتوجد ال أنو  (4يتضح من جدول )
جاتيم عمى قائمة العوامل ، الدرجة الكمية( ودر  بعاداألتصوير الذات )عمى مقياس الطبلب 
وىذا  )االنبساطية، المقبولية، يقظة الضمير، العصابية، التفتح( الكبرى لمشخصية الخمس
 ىذا الفرض. صحةيعني 

توصمت إلى ( التى Barry, et al. 2019وتتفق ىذه النتيجة كميا مع نتائج دراسة )
 شخصية.الكبرى لمعوامل العبلقة بين تصوير الذات و  أينو ال توجد أ

نو ال توجد ( إلى أVerma & Pawar., 2018السياق توصمت دراسة ) وفي نفس
تربطو الذي الكبرى لمشخصية فيما عدا بعد التفتح  الخمسعبلقة بين تصوير الذات والعوامل 

 مع تصوير الذات. سالبةعبلقة 
 & Parisدراسة )بينما ال تتفق نتيجة البحث الحالي مع نتائج دراسات كبل من 

Pietschnig., 2015 ) عن وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين تصوير الذات التى كشفت
بينما ال توجد عبلقة مع باقي  ،االنفتاح عمى الخبرةواالنبساطية وعبلقة ارتباطية موجبة مع 

لى وجود ( التى تشير إBaiocco, eyal., 2017)دراسة و ، العوامل الخمس الكبري لمشخصية
الذات وعوامل الشخصية: الصدق/التواضع، الوعي،  عبلقة ارتباطية سمبية بين تصوير

 النبساطية.االنفتاح عمى الخبرة، بينما توجد عبلقة ارتباطية موجبة مع ا
درجات الطبلب عمى مقياس تصوير  عبلقة ارتباطية بيني ويعزو الباحث عدم وجود أ

الكبرى لمشخصية )االنبساطية، المقبولية، يقظة  جاتيم عمى قائمة العوامل الخمسودر الذات 
مع سموك تصوير الذات  تاالرتباط ليسالعبلقة كون نو قد تإلى أ الضمير، العصابية، التفتح(

نما مع دوافعو أفي حد ذاتو  ات كالنشر والمشاركة مع ما يمي ىذا السموك من تصرفو وا 
  خرين وردود فعميم.وتعميقات اآل
الكبرى ن العوامل ( أChoi, Sung, Lee & Choi, 2017)دراسة ظيرت أفقد 

 الصورخرين تجاه ستثناء االنبساطية ترتبط بعبلقة إيجابية قوية مع ردود فعل اآلمشخصية بال
 . الذاتية

ن ( إلى أEtgar & Amichai-Hamburger, 2017دراسة ) نتائج توصمتكما 
يرتبط سمبيا مع يقظة الضمير، والعاطفة، واالنفتاح  في سموك تصوير الذات دافع االستحسان
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 مع االنفتاح عمى الخبرة، ويرتبط إيجابيااالنتماء دافع عمى الخبرة، وتقدير الذات، ويرتبط 
  مع االنبساطية. إيجابياالتوثيق  دافع

 تُصّات الدزاسٕ: 

 بما يمى: بناء عمى ما تقدم ومن خبلل نتائج الدراسة ومناقشتيا يوصي الباحث
 إعداد برامج إرشادية لخفض العصابية لدى طبلب الجامعة. .0

 توعية الشباب والطبلب بالجوانب االيجابية والسمبية لتصوير الذات. .3

 إعداد برامج وقائية لتجنب مخاطر تصوير الذات واحتمالية إدمانو. .3

رى كالقمق خبالمتغيرات النفسية األ تصوير الذاتء المزيد من الدراسات حول عبلقة جراإ .2
 .، واضطرابات الشخصية المختمفة، وتقدير الذاتوصورة الجسمواالكتئاب، 

خرين عمى يقات اآلالكبرى لمشخصية وردود وتعم دراسة العبلقة بين العوامل الخمس .6
 الصور الذاتية.

 دمان التصوير الذاتي.مل التى قد تسيم في التعرض لخطر إدراسة لمعوا .4
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(. جودة الحياة والشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات شعبة الطفولة 3128بو المجد حسن )محمود أ

، الجمعية المجمة المصرية لمدراسات النفسيةمرتفعي ومنخفضي إدمان اليواتف الذكية، 
 .518-:47 ،(6:)38، المصرية لمدراسات النفسية
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