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العوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى طلبة

جامعة البلقاء التطبيقية يف ضوء بعض املتغريات
عمرسعود الخمايسة*

أحمد محمد الزعبي*

امللخص -هدفت الدراسة التعرف إلى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في ضوء متغيرات الجنس،
والتخصص ،واملعدل التراكمي ،والسنة الدراسية ،ومستوى الدخل ،وتكونت العينة من ( )362طالبا وطالبة ،وطبقت الدراسة قائمة نيو
)(NEOاملعربة لقياس العوامل الخمسة الكبرى .وأشارت النتائج إلى أن الضميرية جاءت أوال وبمستوى مرتفع ،في حين جاءت العصابية
أخيرا وبمستوى متوسط ،كما أشارت النتائج إلى أن اإلناث كن أكثر انبساطية وضميرية من الذكور ،كما كان طلبة التخصصات التربوية
واإلدارية أكثر مقبولية من تخصص األدبي ،وكان طلبة السنة الرابعة أكثر ضميرية منهم في السنة الثالثة ،وأظهر ذوو املعدالت املنخفضة
عصابية أكثر من ذوي املعدالت املرتفعة ،في حين أظهر ذوو املعدالت املرتفعة انفتاحا على الخبرة أكثر من ذوي املعدالت املنخفضة ،وأظهر
ذوو الدخل املنخفض عصابية أكثر من ذوي الدخل املنخفض ،في حين أظهر ذوو الدخل املرتفع انبساطية أكثر من ذوي الدخل املرتفع.
وأخيرا أوصت الدراسة بالعمل على تنمية عوامل الشخصية اإليجابية كاملقبولية واالنفتاح على الخبرة.
الكلمات املفتاحية :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،املقبولية ،الضميرية.
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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في ضوء
بعض املتغيرات
واملقبولية ،واالنبساطية ،والعصابية ،واالنفتاح على الخبرة ،ويمكن
توضيحها وفقا لآلتي.
أوال -العصابية :يميل الذين يتميزون بالعصابية املرتفعة إلى استثارة
املشاعر غير السارة بسهولة ،مثل :الغضب ،والقلق ،واالكتئاب ،كما
يتميزون بضعف التحكم باالندفاع وانعدام األمن ،وعدم االستقرار
االنفعالي ،لذا غالبا ما يكونون غير هادئين ،وينظر إلى العصابيين بأنهم
غير واعين أو مدركين .أما ذوو العصابية املنخفضة فيتميزون بالهدوء
واالستقرار واألمن [.[5
ثانيا -االنبساطية :يتميز األفراد في هذه السمة بالطاقة والحيوية،
واملشاعر اإليجابية ،واالجتهاد ،والتأكيد ،واالجتماعية والسعي إلى التحفيز
من اآلخرين ،وكثرة الكالم .وغالبا ما ينظر إليهم اآلخرون بأنهم يسعون
لنيل االهتمام .أما ذوو االنبساط املنخفض فيميلون إلى العزلة والتأمل
الذاتي ،وينظر إليهم اآلخرون بأنهم سرعان ما يثبطون ،وينكفئون على
ذواتهم [.[6
ثالثا -املقبولية :يميل األفراد الذين يتصفون باملقبولية إلى احترام مشاعر
اآلخرين أثناء التعامل معهم والثقة والود والتعاون معهم بدال من
التشكيك بهم ومعارضتهم ،بل تعد املقبولية مقياسا للثقة والطبيعة
املتعاونة واملزاج الحسن ،وكثيرا ما ينظر إليهم بأنهم ساذجون أو
خاضعون .أما األفراد ذوو املقبولية املنخفضة فيميلون إلى التنافس
والتحدي لآلخرين ،وغالبا ما ينظر إليهم بأنهم جدليون وغير موثوق بهم
[.[7
رابعا -االنفتاح على الخبرة :يتميز األفراد املنفتحون على الخبرة بتقدير
الفن ،والعاطفة ،واملغامرة ،واألفكار غير العادية ،والفضول ،والخيال،
واالستقاللية ،وتنوع الخبرات .فاالنفتاح يعكس درجة الفضول العقلي
واإلبداع وتفضيل الجدة والتنوع ،وعالوة على ذلك ،يسعى هؤالء األفراد
إلى تحقيق ذواتهم من خالل البحث عن تجارب مكثفة ومبهجة .أما األفراد
ذوو االنفتاح املنخفض فيسعون إلى تحقيق اإلنجاز من خالل املثابرة،
ويوصفون بأنهم ّ
عمليون وحرفيون ،بل أحيانا ينظر إليهم بأنهم متزمتون
ومنغلقو الذهن [.[5
خامسا -الضميرية ) (Conscientiousnessيميل األفراد الذين يمتلكون
الضمير املرتفع إلى التنظيم ،واالنضباط الذاتي ،وااللتزام بالعمل بحيث
يمكن االعتماد عليهم ،ويهدفون إلى اإلنجاز ،ويفضلون التخطيط بدال من
السلوك التلقائي .وغالبا ما ينظر إلى الضمير املرتفع جدا على أنه عناد
وهوس .أما األفراد الذين لديهم ضميرا منخفضا فيتميزون باملرونة
والعفوية واإلهمال ،ولكن ال يثق بهم غالبا [.[7
ويمكن أن تتطور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عبر مراحل
الحياة ،فالعوامل الخمسة لدى طلبة الجامعات ليست نتاج املرحلة
الجامعية فقط ،إنما تلعب املراحل السابقة دورا كبيرا في تشكل هذه
السمات وتطورها ،هذا باإلضافة للعوامل البيولوجية الخاصة بالفرد
نفسه؛ إذ تظهر الفروق الفردية في االنبساطية ألول مرة في مرحلة

 .1املقدمة
تعد دراسة الشخصية من املوضوعات الجدلية في األدب النفس ي ،إذ
تتعدد فيها اآلراء واالتجاهات النظرية ،األمر الذي جعل كل اتجاه يركز
على جانب معين من جوانب الشخصية ،ومن هذه االتجاهات نظرية
التحليل النفس ي ،والسلوكية ،واملعرفية ،واإلنسانية ،ونظريات األنماط،
والسمات ،وغيرها.
والشخصية وفقا لنظرية السمات هي نتاج لتفاعل مجموعة من
السمات لدى الفرد تساعده على التكيف مع بيئته ،فقد عرف ألبورت
[ ]1الشخصية بأنها التنظيم الدينامي املوجود داخل الفرد واملكون من
األنظمة النفسية والجسدية التي تحدد تكيفه الفريد مع بيئته .واستنادا
إلى فكرة ألبورت في السمات فقد تعددت االتجاهات في تحديد السمات
التي تمثل شخصية الفرد .ومن هذه االتجاهات نموذج العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية الذي يستند إلى نظرية السمات بعد إجراء التحليل
العاملي لعدد كبير من السمات الشخصية املوجودة في األدب النفس ي،
األمر الذي قاد ألبورت التوصل إلى خمسة عوامل رئيسة تشمل العديد
من السمات الفرعية بداخلها [.[2
واهتم العديد من الباحثين بنموذج العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية أمثال كوستا وميكراية ) ،(Costa & McCraeوجولدبيرج
) ،(Goldbergإذ يركز النموذج على تجميع سمات الشخصية في خمسة
فئات أو عوامل كبرى يتم من خاللها توضيح الفروق الفردية والحكم
عليها ،ويعد هذا النموذج من أهم التطورات في علم نفس الشخصية
بسبب شموله على األبعاد األساسية للشخصية ،باإلضافة إلى صالحية
تطبيقه في العديد من املجاالت؛ سواء في علم النفس التربوي أو العالجي،
أو اإلرشاد النفس ي أو غيرها [.[3
وتأتي أهمية نموذج العوامل الخمسة للشخصية من قدرته على
تحسين الفهم العام للشخصية ووصفها بشكل مالئم وتحديد مشكالتها،
باإلضافة إلى أنه نموذج يمتلك القابلية للتصنيف ولديه القدرة على
التنبؤ بالسلوك بمستوى مرتفع من الثبات ،ويتميز النموذج باألصالة
والشمولية الستناده إلى الكثير من الدراسات التي أجريت في مناطق
مختلفة من العالم ،كما وينسجم النموذج مع التصنيفات املختلفة
للسمات التي اقترحها العلماء لتمثل جوهر الفروقات الفردية في
الشخصية [.[4
ونال نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية اهتماما كبيرا بين
الباحثين ،وذلك العتقادهم أن اختالفات السلوك املستندة إلى
الشخصية قابلة للتفسير إلى حد كبير من خالل العوامل الخمسة الكبرى
كاالنبساطية ،واملقبولية ،والضميرية ،والعصابية ،واالنفتاح على الخبرة
[. [5
وقام كوستا وميكراي [ ]5ببناء قائمة لقياس العوامل الخمسة للشخصية
The Revised Neuroticism, Extraversion and Openness
)Personality Inventory (NEOبحيث تمثل العوامل التالية :الضمير،
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باستثناء االنفتاح على الخبرة تعزى للجنس ولصالح اإلناث .وكشفت
دراسة نفيعي [ ]19التي طبقت على ( )187معلما ومعلمة في األردن وجود
فروق دالة في االنبساطية والضميرية تعزى للجنس ولصالح اإلناث .في
حين توصلت دراسة قمر [ ]20التي أجريت على ( )200أب وأم من أسر
املعاقين في السودان إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في عوامل
الشخصية تعزى للجنس.
وفيما يتعلق بالعالقة بين مستوى الدخل والعوامل الخمسة الكبرى
للشخصية ،فقد وجدت بعض الدراسات ذات الصلة عالقة بين مستوى
الدخل وبعض تلك العوامل؛ حيث كشفت دراسة باكويت-جاجنون []14
عن وجود اختالفات في سمة االنفتاح على الخبرة لصالح ذوي املهن ذات
الدخل املرتفع مقابل املهن األقل دخال .وتوصل وين وموسيسكا وفليسون
[ ]21في الدراسة التي طبقوها على ( )2130فردا من بينهم طلبة جامعيين
إلى وجود عالقة موجبة ودالة بين االنبساطية والتسهيالت املادية األسرية
ومنها ما يتعلق بمستواهم االقتصادي ،في حين كانت العالقة سالبة مع
العصابية .وأشارت نتائج دراسة الزبيدي [ ]22التي أجريت في السعودية
على ( )261طالبا عنيفا ،و( )264طالبا غير عنيف إلى عدم وجود فروق في
عوامل الشخصية تعزى للدخل باستثناء العصابية لصالح ذوي الدخل
املنخفض .وكشفت دراسة جبر [ ]18عن وجود فروق في العصابية تعزى
للدخل لصالح ذوي الدخل املنخفض ،وفي االنبساطية لصالح ذوي
الدخل املرتفع .وتوصل قمر [ ]20إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في
عوامل الشخصية تعزى ملستوى الدخل باستثناء االنفتاح على الخبرة
حيث كانت الفروق لصالح ذوي الدخل املنخفض .وأشارت نتائج دراسة
بروتو ورستشيني [ ]23التي حللت بيانات ( )136582فردا في إنجلترا
وأملانيا ،إلى أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تتوسط العالقة بين
الدخل والرضا عن الحياة ،كما وجدت عالقة سالبة بين الدخل
والعصابية.
وتناولت بعض الدراسات العالقة بين التخصص األكاديمي والعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية؛ كدراسة باكويت -جاجنون [ ]14التي وجدت
اختالفات في سمة االنبساطية تعزى للتخصص لصالح العلوم االجتماعية
مقابل اآلداب .كما توصل مصطفى وبتو [ ]24إلى وجود فروق دالة في
الضميرية تعزى للتخصص لصالح التخصصات اإلنسانية .وكشفت
دراسة صوالحة والعبوش ي [ ]17عن وجود فروق دالة في بعض عوامل
الشخصية تعزى للتخصص لذوي التخصصات العلمية .ووجد جبر []18
فروقا دالة في املقبولية تعزى للتخصص لصالح التخصصات األدبية
مقابل العلمية.
كما حظيت العالقة بين املعدل التراكمي والعوامل الخمسة الكبرى
للشخصية نصيبا في بعض الدراسات؛ إذ وجدت دراستا صوالحة
والعبوش ي [ ]17وجبر [ ]18فروقا في بعض سمات الشخصية تعزى
للمعدل التراكمي لصالح ذوي املعدالت املرتفعة جدا .وأشارت نتائج
دراسة جيراميان ومشايخي ونينغال [ ]25التي أجريت ( )178طالبا وطالبة
جامعية في ماليزيا إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين الضميرية
واالنفتاح على الخبرة واملعدل التراكمي .وتوصلت دراسة سميدت []26التي

الطفولة ] [8وهذه االختالفات بدورها تتنبأ بالنشاط االجتماعي
والجسدي خالل مرحلة الطفولة الالحقة ،وقد ترتبط بنظام التنشيط
السلوكي لدى األطفال ] [9ومع تقدم العمر يظهر أن الشخصية تستقر
أكثر بعد االنخراط بعمل أو مهنة معينة ،وهناك بعض األدلة على أن
أحداث الحياة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري في شخصية األفراد ][10
بينما تشير أدلة أخرى إلى أن التغيير يحدث في العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية في محطات مختلفة من العمر التي قد ترجع لتأثير النضج،
هذا باإلضافة إلى وجود أدلة أخرى تشير إلى أن مستويات املقبولية
والضميرية تزداد عادة مع مرور الوقت ،في حين أن االنبساطية والعصابية
واالنفتاح على الخبرة تميل إلى االنخفاض مع تقدم العمر [.[11
ويظهر في األدب النفس ي والتربوي أن التغيرات في السمات الشخصية
الخمسة الكبرى تعتمد على املرحلة النمائية التي يقع فيها الفرد؛ فعلى
سبيل املثال ،تظهر مستويات املقبولية والضمير اتجاها سلبيا خالل
مرحلة الطفولة واملراهقة املبكرة قبل أن تتجه صعودا خالل مرحلة
املراهقة املتأخرة وحتى مرحلة البلوغ ] [12وعلى الرغم من تلك الدالئل،
فإن هناك فروقا فردية بين األفراد ،ألنه قد تظهر أنماطا فريدة من نوعها
للتغيير في جميع مراحل الحياة [.[13
يتضح من األدب املتعلق بعوامل الشخصية الخمسة الكبرى أن هذه
العوامل تعد السمات األساسية األكثر بروزا للشخصية اإلنسانية،
ويمكن االستناد إليها لتحديد معالم الشخصية الداخلية والخارجية .كما
يتضح أن تلك السمات تنطوي على عناصر إيجابية بداخلها تجعل من
الفرد أن يكون فعاال ومتفاعال مع بيئته بحيث يفعل قدراته ومهارته
املختلفة بشكل مناسب.
وبمراجعة الدراسات ذات الصلة بعالقة الجنس بالعوامل الخمسة
الكبرى ،فقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على طلبة
الجامعات بدول مختلفة من العالم ،حيث توصلت باكويت -جاجنون
[ ]14في دراسته التي أجراها على ( )220طالبا وطالبة جامعية في كندا إلى
إلى وجود اختالفات في سمات العصابية واالنبساطية والضميرية تعزى
للجنس لصالح اإلناث .كما توصل كوستا وتيراتشيانو وميكراي [ ]15في
دراستهم عبر الثقافية التي طبقت على ( )23031طالبا وطالبة جامعية في
أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا إلى أن اإلناث كن أكثر عصابية ومقبولية
وانفتاحا على املشاعر من الذكور ،في حين كان الذكور أكثر انفتاحا على
األفكار من اإلناث .كما وجد مصطفى وبتو [ ]24في دراستهم التي طبقت
على ( )400طالب وطالبة جامعية في العراق فروقا دالة في الضميرية تعزى
للجنس ولصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق دالة في بقية العوامل تعزى
للجنس ،والتخصص .وكشفت دراسة سكيمت وريولو وفوراسيك وآلك
[ ]16التي أجريت على ( )17,637شخصا من ( )55قومية في العالم ،عن
وجود فروق دالة إحصائيا في العصابية ،واالنبساطية ،واملقبولية،
والضميرية تعزى للجنس ولصالح اإلناث .وتوص صوالحة والعبوش ي []17
في الدراسة التي أجريت على ( )537طالبا وطالبة جامعية في األردن إلى
وجود فروق دالة في بعض سمات الشخصية تعزى ملتغير الجنس لصالح
اإلناث .كذلك توصل جبر [ ]18في الدراسة التي طبقها على ( )400طالب
وطالبة جامعية في فلسطين إلى وجود فروق دالة في عوامل الشخصية
3
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باإلضافة ملستوى دخل أسرهم .وبالتحديد فقد سعت الدراسة الحالية
لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

طبقت على ( )4658طالبا وطالبة جامعية في أملانيا إلى وجود عالقة موجبة
بين املعدل الدراس ي وسمتي االنفتاح على الخبرة والضميرية.
وأجريت دراسات حول العالقة بين السنة الدراسية لطلبة الجامعات
والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية؛ إذ لم تجد دراسة مصطفى وبتو
[ ]24فروقا دالة إحصائيا تعزى للسنة الدراسية .في حين وجدت جبر
[ ]18فروقا دالة في املقبولية تعزى للسنة الدراسية لصالح السنة الرابعة
مقابل األولى .أما دراسة قمر [ ]20فلم تجد فروقا في العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية تعزى للعمر.
يتضح من الدراسات السابقة ذات الصلة باختالف العوامل الخمسة
الكبرى وفقا ملتغيرات الدراسة الحالية أن أغلبها تناول العوامل الخمسة
والجنس ،حيث وجدت له دراسات مستقلة ،وتضاربت نتائج تلك
الدراسات من حيث االختالفات الجنسية في العوامل الخمسة
للشخصية ،في حين ركز بعضها اآلخر على املعدل التراكمي ،والتخصص
والسنة الدراسية أو العمر ،والدخل (كمستوى اقتصادي اجتماعي)
بشكل أقل من الجنس ،وكان معظم أفراد عينات تلك الدراسات من طلبة
الجامعات وهذا مشابه لعينة الدراسة الحالية ،في حين اختلفت هذه
الدراسة عن تلك الدراسات في دمجها لكل املتغيرات في دراسة واحدة
بخالف الدراسات األخرى التي إما أنها تناولت متغيرا واحدا مع العوامل
الخمسة أو أنها استخدمت بعض هذه املتغيرات كمتغيرات ثانوية في
دراستها.
 .2مشكلة الدراسة
تعد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من النماذج الحديثة واملهمة
في تحديد سمات الشخصية لدى األفراد ،إذ يتم االستناد إليها في الكثير
من الدراسات للحكم على شخصيات األفراد ومنهم طلبة الجامعات،
ويتضح أن طلبة الجامعات لديهم اختالف في سماتهم الشخصية شأنهم
شأن بقية األفراد ،وقد اتضح من خالل مراجعة األدب النفس ي والتربوي
اختالف نتائج الدراسات حول تأثيرات الجنس والتخصص وغيرها من
املتغيرات في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،وقد يعود ذلك
لالختالفات البيئية والتنشئة األسرية ،وقد برزت مشكلة الدراسة لدى
الباحثين في الواقع امليداني من خالل عملهما في التدريس الجامعي في قسم
علم النفس والتربية الخاصة في جامعة البلقاء ،حيث بدا لهما أن التعامل
مع الطلبة ذوي املعدالت املرتفعة أسهل كثيرا من ذوي املعدالت األقل،
من حيث الثقة والتقبل والقلق وغيرها من السمات ،باإلضافة إلى أن
الكثير من الطلبة يعرضون بعض املشكالت املرتبطة بخصائصهم
الشخصية لألساتذة بتخصص علم النفس واإلرشاد لطلب التوجيه
السليم والتحقق من مدى توافق هذه السمات ،كما يظهر من خالل
النقاش مع األساتذة بتخصصات مختلفة أن هناك تباين في آرائهم حول
السمات الشخصية للطلبة سواء اإليجابية أو السلبية ،وأن الطلبة في
سنوات التخرج يتغيرون عما كانوا عليه في السنوات التي قبلها .ومن هنا
فقد هدفت الدراسة الحالية ملعرفة مدى اختالف العوامل الخمسة
الكبرى لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية باختالف جنسهم
وتخصصاتهم األكاديمية ومعدالتهم التراكمية والسنة الدراسية،

أ .أسئلة الدراسة
 -1ما مستوى العوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة جامعة البلقاء
التطبيقية؟
 -2هل تختلف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (العصابية،
االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،املقبولية ،الضميرية) لدى طلبة جامعة
البلقاء التطبيقية باختالف املتغيرات اآلتية :الجنس والتخصص ،والسنة
الدراسية ،واملعدل التراكمي ،والدخل؟
ب .هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في ضوء متغيرات الجنس والتخصص
األكاديمي والسنة الدراسية واملعدل األكاديمي ومستوى الدخل.
ج .أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة النظرية من أهمية التعرف إلى طبيعة العوامل
الخمسة الكبرى لدى طلبة جامعة البلقاء ،وخصوصا أن هناك اختالفا في
نتائج الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع ،وستكون هذه الدراسة منطلقا
نظريا للدراسات التجريبية التي يمكن أن تعمد على تجريب مدى فعالية
البرامج التدريبية مع طلبة الجامعة.
وتأتي األهمية العملية لهذه الدراسة من أنها تقدم تغذية راجعة للطلبة
أنفسهم حول سماتهم الشخصية ممثلة بالعوامل الخمسة الكبرى
للشخصية ،باإلضافة إلى أنها تزود بنتائج يمكن االستناد إليها في البرامج
التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى بعض سمات الشخصية اإليجابية،
والعمل على خفض من مستوى سمات الشخصية السلبية لدى طلبة
جامعة البلقاء .كما يمكن لهذه الدراسة أن تزود املدرسين في جامعة
البلقاء بمعلومات حول سمات الشخصية لدى طلبتهم األمر الذي يسهم
في تفهمهم ،وتوفير الظروف املناسبة لطلبتهم ،وتقديم التوجيه واإلرشاد
بفعالية أكثر.
د .التعريفات النظرية واإلجرائية
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :عدد من السمات املشتركة التي
تتجمع بشكل متناسق في خمس عوامل لوصف الشخصية لدى األفراد،
وتتمثل بالعصابية ،واالنبساطية ،واالنفتاح على الخبرة ،واملقبولية،
والضميرية ] [5وتعرف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إجرائيا
بالدرجة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة بعد إجابتهم على قائمة
العوامل الخمسة الكبرى التي تشمل (العصابية ،واالنبساطية ،واالنفتاح
على الخبرة ،واملقبولية ،والضميرية) املستخدم في هذه الدراسة.
طلبة جامعة البلقاء التطبيقية :الطلبة املسجلون في مرحلة البكالوريوس
في كليتي األميرة عالية الجامعية وعمان الجامعية الخاضعتين لجامعة
البلقاء التطبيقية في كليتي األميرة عالية وعمان الجامعيتين املسجلين
خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ( )2018 /2017م.
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اعتمدت الدراسة منهج املقارنات السببية ملالءمته ألغراضها.
ب .عينة الدراسة
تكونت العينة من ( )362طالبا وطالبة في جامعة البلقاء التطبيقية
خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي ( ،)2018/2017حيث تم
اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية من كليتي األميرة عالية
وعمان الجامعية من التخصصات التربوية واإلدارية وتخصص أدب
إنجليزي .والجدول ( )1يظهر توزيع العينة وفقا ملتغيرات الدراسة
الديموغرافية.

محددات الدراسة :يقتصر تعميم النتائج في الدراسة الحالية على عينة
طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في كليتي األميرة عالية وعمان الجامعيتين
في التخصصات التربوية واإلدارية وتخصص األدب اإلنجليزي خالل
الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ( )2018 /2017م .كما يقتصر
تعميم النتائج على أداة الدراسة ممثلة بمقياس العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية وخصائصه السيكومترية.
 .3الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة

جدول 1
توزيع العينة وفقا ملتغيرات الدراسة الديموغر افية
ذكور
135

الجنس

تربوي
120

إناث
227

التخصص
إداري
188

جيد جدا فأكثر
171
الدخل
متوسط
257

أدبية
54

السنة
ثانية
32

أولى
105

رابعة
114

ثالثة
111

مرتفع
70

أداة الدراسة (قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ))(NEO
تم تطبيق قائمة نيو ) (NEOللشخصية التي أعدها كوستا ومكري []5
وطورها للبيئة األردنية املرابحة [ ،]27وتهدف هذه القائمة لقياس خمسة
عوامل رئيسة للشخصية ،هي :العصابية ،واالنبساطية ،واالنفتاح على
الخبرة ،واملقبولية ،والضميرية ،وتتكون القائمة من ( )60فقرة ،موزعة
على العوامل الخمسة وبواقع ( )12فقرة لكل عامل وفقا لآلتي:
 العصابية :وتشمل الفقرات (,51 ,46 ,41 ,36 ,31 ,26 ,21 ,16 ,11 ,6 ,1.)56
 االنبساطية :وتشمل الفقرات (,52 ,47 ,42 ,37 ,32 ,27 ,22 ,17 ,7 ,2.)57
 االنفتاح على الخبرة :وتشمل الفقرات (,33 ,28 ,23 ,18 ,13 ,13 ,8 ,3.)58 ,53 ,48 ,43 ,38
 املقبولية :وتشمل الفقرات (,54 ,49 ,44 ,39 ,34 ,29 ,24 ,19 ,14 ,9 ,4.)59
 يقظة الضمير :وتشمل الفقرات (,45 ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5.)60 ,55 ,50
وتتمتع قائمة نيو بمعايير صدق وثبات مناسبة في البيئة األردنية؛

املعدل
جيد
159
منخفض
35

مقبول فأقل
32
الكلي
362

إذ قام املرابحة [ ]27بالتحقق من صدقها بعدة طرق وهي :صدق
املحكمين ،وصدق املحك مع مقياس آيزنك للشخصية ،باإلضافة إلى
الصدق العاملي التوكيدي الذي أكد على العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية املوجودة في املقياس األصلي ،كما تحقق من ثبات القائمة
بطريقة اإلعادة من خالل تطبيقه على عينة مكونة من ( )80طالبا وطالبة
فبلغ ( ،)74.باإلضافة إلى طريقة التجزئة النصفية فبلغ ( ،)65.وطريقة
كرونباخ ألفا على عينة من ( )1229فبلغ (.)63.
وللتحقق من مالءمة القائمة لعينة الدراسة الحالية ،فقد قام
الباحثان بالتحقق من صدقها بطريقة صدق املحكمين من خالل عرضها
على ( )10محكمين من ذوي الخبرة في علم النفس والشخصية في
الجامعات األردنية ،وتم اعتماد نسبة االتفاق ( )%80لقبول الفقرة ،وقد
نالت جميع الفقرات موافقة مع بعض التعديالت البسيطة في الصياغة
اللغوية ،مما يدل على أن قائمة نيو تقيس العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية.
والحتساب ثبات القائمة في الدراسة الحالية قام الباحثان بالتحقق منه
بطريقتي اإلعادة بفارق أسبوعان ،وكرونباخ ألفا ،حيث تم تطبيقه على
عينة استطالعية من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية مكونة من ()45
طالبا وطالبة ،والجدول ( )2يظهر النتائج.

جدول 2
ى
معامالت الثبات ملقياس العوامل الشخصية الكبر بطريقتي اإلعادة وكرونباخ ألفا
الطريقة
اإلعادة

العصابية
.82

االنبساطية
.73

االنفتاحية
.76

املقبولية
.79

الضميرية
.81

كرونباخ ألفا

.90

.84

.81

.79

.91

يتكون املقياس من ( )60فقرة تشمل خمسة عوامل ،ويتبع كل فقرة
تدريج ليكرت الخماس ي ،ويتم تصحيحها للفقرات اإليجابية على النحو
اآلتي 1( :غير موافق بشدة 2 ،غير موافق 3 ،محايد 4 ،موافق 5 ،موافق
بشدة) .أما الفقرات السلبية فيتم تصحيحها بشكل عكس ي .وتم اعتماد
املعيار اآلتي للحكم على مستويات العوامل الخمسة من خالل املعادلة

يتضح من الجدول ( )2أن معامالت الثبات بطريقتي اإلعادة واالتساق
الداخلي (كرونباخ ألفا) كانت عالية ،وباالستناد إلى هذه النتائج يمكن
الوثوق بهذا املقياس وتطبيقه على عينة الدراسة.
تصحيح القائمة:
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اآلتية :طول الفئة= (الحد األعلى لدرجة االستجابة ( -)5الحد األدني
لدرجة االستجابة (/))1عدد الفئات ( .)3طول الفئة= ( ،)1.33وبذلك يتم
اعتبار املستوى املنخفض في حال وقوع املتوسط الحسابي بين (،)2.33 -1
واملستوى املتوسط في حال وقوع املتوسط الحسابي بين (،)3.67 -2.34
واملستوى املرتفع في حال وقوع املتوسط الحسابي (.)5 -3.68

 -1الجنس (ذكر ،أنثى).
 -2التخصص (تربوي ،إداري ومالي ،ولغة إنجليزية).
 -3املعدل التراكمي (جيد جدا فأكثر ،جيد ،مقبول فأقل).
 -4مستوى دخل األسرة (مرتفع ،متوسط ،منخفض).
 -5السنة الدراسة (أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة).
ثانيا -املتغيرات التابعة:
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( :العصابية ،واالنبساطية ،االنفتاح
على الخبرة ،املقبولية ،الضميرية).
املعالجة اإلحصائية:
تم إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية :املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية ،باإلضافة إلى تحليل التباين الخماس ي متعدد املتغيرات التابعة.
 .4النتائج ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
نص السؤال األول على "ما مستوى العوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة
جامعة البلقاء التطبيقية؟" ولإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب
املتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة على مقياس العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية (العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على
الخبرة ،املقبولية ،الضميرية) ،والجدول ( )3يظهر النتائج.

إجراءات الدراسة:
قام الباحثان بمجموعة من اإلجراءات لتحقيق أهدافها؛ حيث تم
التحقق من الخصائص السيكومترية لقائمة العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية من خالل تطبيقه على عينة استطالعية .ثم تطبيقها على عينة
الدراسة من قبل الباحثين ،في كليتي األميرة عالية وعمان الجامعيتين،
حيث تم التنسيق مع بعض املدرسين الذين أبدوا استعدادا للتعاون ،وقد
تم التطبيق في الشعب الدراسية التي وقع عليها االختيار ،حيث تم شرح
التعليمات املوحدة للطلبة قبل التطبيق ،ثم اإلجابة عن استفساراتهم
أثناء التطبيق ،واستغرق التطبيق ثالثة أسابيع .ثم تم جمع االستبانات
بعد إنهاء الطلبة من إجابتهم على األداة ،ثم استخراج نتائج الدراسة.
متغيرات الدراسة:
أوال -املتغيرات التصنيفية (املستقلة):

العامل
العصابية
االنبساطية
االنفتاح على الخبرة
املقبولية
الضميرية

جدول 3
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
.55
3.12
.42
3.74
.41
3.31
.43
3.62
.48
3.86

يتضح من الجدول ( )3أن الضميرية حصلت على أعلى متوسط
حسابي وجاءت باملرتبة األولى بمستوى مرتفع ،ثم االنبساطية التي جاءت
بمستوى مرتفع أيضا ،ثم املقبولية ،ثم االنفتاح على الخبرة ،في حين
جاءت العصابية باملرتبة األخيرة ،علما بأن العوامل الثالثة األخيرة جاءت
جميعها بمستوى متوسط .وقد يعزى تفوق عامل الضميرية لدى عينة
الدراسة إلى عوامل التنشئة األسرية في املجتمع األردني التي غالبا ما تركز
على أهمية االلتزام واملثابرة للوصول إلى الهدف منذ مراحل الطفولة األولى
مرورا باملراحل الالحقة ،ثم وصوال إلى املرحلة الجامعية التي ال تخلو أيضا
من اهتمام األسرة بالخصائص املرتبطة بسمة الضميرية؛ كااللتزام
بالعمل ،والوصول إلى اإلنجازات املرجوة ،هذا باإلضافة إلى التأكيد
الثقافي والديني على تنمية الضمير الحي لدى الفرد بحيث يكون هذا
الضمير هو املراقب األكبر لسلوك الفرد .وفيما يتعلق بعامل العصابية
الذي جاء بمستوى متوسط وفي املرتبة األخيرة؛ فقد يرجع ذلك إلى ثقة
طلبة الجامعة في قدراتهم على مواجهة الضغوط التي يواجهونها خالل
املرحلة الجامعية بشكل أفضل من السابق ،باإلضافة إلى شعورهم
باالستقالل؛ فالطالب الجامعي مسؤول عن نفسه ،ويتحرر جزئيا من
ضغوط األسرة وخصوصا تلك املرتبطة بالدراسة ،كما أن طبيعة

املستوى
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

الرتبة
5
2
4
3
1

الضغوط في املرحلة الجامعية مختلفة عنها في مرحلة املدرسة ،ويتحمل
نتيجة فعله بعكس املدرسة التي يبقى املعلمون وأولياء األمور أوصياء على
الطالب ،وربما يتقبل الطالب التوجيهات في مرحلة الطفولة ،لكنه غالبا
ما ال يتقبلها في مرحلة املراهقة (املرحلة السابقة للمرحلة الجامعية).
واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة جبر [ ]18التي توصلت إلى أن عامل
الشخصية األكثر شيوعا كان الضميرية ،كما اتفقت مع الدراسات التي
توصلت إلى أن العصابية كانت األقل شيوعا لدى عيناتها جبر []18؛ قمر
[]20؛ نفيعي [ ،]19في حين اختلفت مع تلك الدراسات التي لم يكن عامل
الشخصية األكثر شيوعا لدى عيناتها الضميرية.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
نص السؤال الثاني على "هل تختلف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية باختالف الجنس والتخصص
واملعدل التراكمي ودخل األسرة والسنة الدراسية؟" ولإلجابة عن هذا
السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على
قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ً
وفقا ملتغيراتها ،والجدول ()4
يظهر النتائج.
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جدول 4
ً
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة الدراسة وفقا ملتغيراتها الديمغر افية (الجنس ،التخصص ،املعدل،
الدخل ،السنة)
الجنس
ذكور

العامل
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية

س
3.05
3.60
3.30
3.62
3.65

العامل
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية

ح
0.51
0.43
0.39
0.40
0.42

س
3.17
3.74
3.26
3.55
3.90

الدخل
منخفض
س
3.41
3.58
3.34
3.75
3.85

ح
0.55
0.40
0.41
0.43
0.49

س
3.10
3.81
3.34
3.73
4.01

املعدل
جيد

جيد جدا

العامل
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية

ح
0.54
0.41
0.41
0.43
0.38

س
3.05
3.75
3.38
3.66
3.84

تربوي

إناث
س
3.16
3.82
3.32
3.62
3.99

التخصص
إداري
س
3.10
3.65
3.30
3.63
3.72

ح
0.49
0.41
0.39
0.33
0.58

أدب إنجليزي
ح
س
0.51
3.24
0.34
3.90
0.44
3.30
0.52
3.32
0.41
4.01

ح
0.59
0.42
0.41
0.43
0.38
الدخل

مقبول
ح
0.60
0.43
0.42
0.48
0.55

س
3.25
3.73
3.18
3.73
3.73

مرتفع
س
2.93
3.83
3.29
3.53
3.89

ح
0.44
0.29
0.37
0.30
0.38

متوسط
ح
0.52
0.39
0.34
0.43
0.43

ح
0.51
0.41
0.43
0.44
0.51

س
3.13
3.74
3.31
3.62
3.85

السنة
أولى
ح
0.70
0.47
0.40
0.35
0.39

س
3.15
3.70
3.26
3.63
3.91

ثانية
ح
0.59
0.48
0.42
0.39
0.58

س
3.10
3.73
3.42
3.60
3.79

س :املتوسط الحسابي ح :االنحراف املعياري
يتضح من الجدول ( )4وجود اختالفات ظاهرية في املتوسطات
الحسابية في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وفقا الختالف متغيرات

ثالثة
ح
0.75
0.31
0.25
0.39
0.46

س
3.10
3.76
3.30
3.66
3.73

رابعة
ح
0.48
0.40
0.44
0.40
0.41

س
3.13
3.76
3.33
3.56
3.95

ح
0.51
0.40
0.39
0.51
0.42

الدراسة الجنس والتخصص والسنة الدراسية واملعدل التراكمي ومستوى
الدخل ،وملعرفة داللة تلك االختالفات تم إجراء تحليل التباين الخماس ي
متعدد املتغيرات التابعة  ،Way- MANOVA 5والجدول ( )5يظهر النتائج.

جدول 5
تحليل التباين الخماس ي متعدد املتغيرات التابعة للفروق في العوامل الخمسة الكبرى وفقا ملتغيرات الدراسة الديمغر افية (الجنس ،التخصص ،السنة ،املعدل،
الدخل)
درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف املحسوبة مستوى الداللة
مجموع املربعات
العامل
املصدر
.194
1.695
.475
1
.475
العصابية
الجنس
**.006
7.761
1.243
1
1.243
االنبساطية
قيمة ولكس المبدا =  0.962مستوى
.725
.124
.020
1
.020
االنفتاح
الداللة = 0.018
.271
1.217
.206
1
.206
املقبولية
*.027
4.943
.992
1
.992
الضميرية
.150
1.909
.534
2
1.069
العصابية
التخصص
.488
.720
.115
2
.230
االنبساطية
قيمة ولكس المبدا=  0.872مستوى
.949
.052
.009
2
.017
االنفتاح
الداللة= 0.000
**.000
15.532
2.632
2
5.264
املقبولية
7
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املصدر
السنة
قيمة ولكس المبدا=  0.931مستوى
الداللة= 0.048
املعدل
قيمة ولكس المبدا=  0.935مستوى
الداللة= 0.009
الدخل
قيمة ولكس المبدا=  0.889مستوى
الداللة= 0.000
الخطأ

الكلي

العامل
الضميرية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية
العصابية
االنبساطية
االنفتاح
املقبولية
الضميرية

درجات الحرية
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
351
351
351
351
351
361
361
361
361
361

مجموع املربعات
1.037
.335
.259
.738
.394
2.267
2.291
.060
1.756
.424
.432
6.672
1.598
.019
.782
.084
98.264
56.221
57.515
59.484
70.424
108.647
62.658
60.130
67.818
83.823

متوسط املربعات
.518
.112
.086
.246
.131
.756
1.146
.030
.878
.212
.216
3.336
.799
.010
.391
.042
.280
.160
.164
.169
.201

قيمة ف املحسوبة
2.584
.399
.540
1.501
.776
3.766
4.092
.187
5.360
1.251
1.077
11.916
4.989
.058
2.308
.209

مستوى الداللة
.077
.754
.655
.214
.508
*.011
*.018
.829
**.005
.287
.342
**.000
**.007
.943
.101
.811

اإلناث مقارنة مع الذكور .وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدراسات التي
توصلت إلى وجود فروق دالة في بعض عوامل الشخصية تعزى للجنس
ولصالح اإلناث ،كاالنبساطية نفيعي []19؛ جبر []18؛ صوالحة والعبوش ي
[]17؛  ،[16] Paquet-Gagnon; [14] Schmitt, et alوالضميرية نفيعي
[]19؛ جبر []18؛ صوالحة والعبوش ي []17؛ مصطفى وبتول []24؛ ][16
Paquet-Gagnon [14] Schmitt, et al;.في حين اختلفت الدراسة الحالية
مع الدراسات التي وجدت فروقا في عوامل شخصية أخرى تعزى للجنس
كالعصابية واملقبولية ][16] Paquet-Gagnon [15] Schmitt, et al [14
Costa, et al؛ جبر [ ]18أو االنفتاح على الخبرة  ،[15] Costa, et alأو تلك
الدراسات التي لم تتوصل إلى فروق في جميع العوامل تعزى للجنس قمر
[.[20
ويتضح من النتائج في الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ) (α=.05في عوامل الشخصية تعزى للتخصص،
باستثناء عامل املقبولية ،حيث بلغت قيمة ف ( )15.532بمستوى داللة
( )000.وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،(α=.01وملعرفة مصادر
الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )6يظهر
النتائج.

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α=.01
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α=.05
يتضح من النتائج في الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) (α=.05في عوامل الشخصية تعزى للجنس ،باستثناء
عاملي االنبساطية والضميرية حيث بلغت قيمة ف لهما على التوالي:
( )4.943 ،7.761بمستويي داللة ( )027.،006.وهما دالتين إحصائيا عند
مستوى الداللة ) ،(α=.05وبالرجوع للمتوسطات الحسابية في الجدول
( )4يتضح أن املتوسطات الحسابية لدى اإلناث كانت أعلى منها لدى
الذكور ،مما يشير إلى أن اإلناث يتميزن بأنهن أكثر انبساطية وضميرية من
الذكور .وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذكوري واألنثوي وارتباطهما
باالنبساطية والضميرية بشكل أكبر ،فدور الذكور في املجتمع يتطلب
التحفظ أكثر وعدم التسرع في بناء العالقات مع اآلخرين ،والحيطة
والحذر نتيجة لتجارب سابقة أو تشرب بعض العادات من املحيطين ،أما
اإلناث فإن دورهن االجتماعي يتطلب التعامل مع اآلخرين من نفس
الجنس في مجتمعنا دون شرط لوجود نفس التحفظات التي لدى الذكور،
وقد يساعدهن في ذلك تفوقهن على الذكور في الجانب اللغوي ،وفيما
يتعلق بالضميرية فإن الجوانب العاطفية واالجتماعية باإلضافة إلى
عوامل التنشئة االجتماعية قد تلعب الدور األكبر في زيادة الضميرية لدى

جدول 6
اختبارشيفيه ملصادرالفروق في املقبولية وفقا للتخصص األكاديمي
8
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أدب إنجليزي
*0.41
*0.31

إداري
0.09

التخصص
تربوي
إداري
يتضح من الجدول ( )6أن الفروق املقبولية كانت لصالح التخصصين
التربوي واإلداري مقابل التخصص أدب إنجليزي .ويمكن تفسير هذه
النتيجة من خالل أن الشخصية ال تتشكل في مرحلة الجامعة ،إنما تكون
هناك العديد من العوامل والخبرات التي لعبت دورا رئيسا في تشكيل
شخصيات الطلبة قبل دخولهم الجامعة ،كعوامل التنشئة األسرية
وخبرات الطفولة املبكرة وغيرها ،هذا باإلضافة إلى أن التخصص
األكاديمي غالبا ال يخضع لرغبة الطلبة بقدر خضوعه للمعدل الدراس ي في
مرحلة الثانوية العامة ،وقد تتأثر املقبولية بالتغير البيئي أكثر من عوامل
الشخصية األخرى ،فالبيئة الجامعية تعد بيئة مختلفة عن البيئة
املدرسية واألسرية األمر الذي يتطلب من الطلبة إيجاد اآلليات املناسبة
للتعامل مع هذه البيئة بحيث يكونوا متفاعلين أكثر ليصبحوا مقبولين،
وبما أن هذه البيئة توجد بها تفاعالت متنوعة ومنها األكاديمية ،فإن
تخصص األدب اإلنجليزي يتطلب بذل مجهود أكبر من قبل الطلبة
لتحقيق النجاح مقارنة مع التخصصات التربوية واإلدارية كونه يتطلب
بناء خبرات جديدة مبنية على إتقان لغة أخرى غير لغته العربية ،األمر

أولى

السنة
أولى
ثانية
ثالثة

الذي قد يقودهم إلى عدم اللجوء إلى املسايرة على حساب النجاح.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جبر [ ]18التي وجدت فروقا في املقبولية
تعزى للتخصص ،في حين الدراسات تعزى للتخصص ،لكنها اختلفت مع
الدراسات التي كشفت عن وجود فروق في عوامل الشخصية أخرى تعزى
للتخصص نظرا الختالف التخصصات بين الدراسة الحالية والدراسات
األخرى [.[14,17,24
وفيما يتعلق باالختالف في عوامل الشخصية وفقا الختالف السنوات
الدراسية ،فإن الجدول ( )5يظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) (α=.05في عوامل الشخصية تعزى للسنة الدراسية،
باستثناء عامل الضميرية ،حيث بلغت قيمة ف ( )3.766بمستوى داللة
( )011.وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة) ، (α=.05وملعرفة مصادر
الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )7يظهر
النتائج.

جدول 7
اختبارشيفيه ملصادرالفروق في الضميرية وفقا للسنة الدراسية
ثالثة
ثانية
0.18
0.12
0.06

يتضح من الجدول ( )7أن الفروق في الضميرية كانت لصالح طلبة
السنة الرابعة مقارنة مع السنة الثالثة .ويمكن تفسير هذه النتيجة من
خالل أن الهوية الذاتية لدى الطلبة الجامعيين تكون قد تشكلت
بدخولهم مرحلة الشباب ،وكذلك قصر الفترة الزمنية التي يمكث فيها
الطلبة في الجامعة مقارنة مع املدرسة والبيت ،وقد يعزى تفوق طلبة
السنة الرابعة في الضميرية مقابل السنة الثالثة إلى أن الطالب الخريج
يقوم بمراجعة شاملة ألفعاله ،وخبراته الجامعية السابقة ،وقد يبني
لنفسه نظاما أكثر التزاما ألنه سيدخل الحياة العملية بعد فترة وجيزة ،في
حين يبتعد طلبة السنة الثالثة قليال عن األمور التي كانوا ملتزمين فيها
كاملثابرة والتنظيم وضبط الذات خالل هذه السنة ،فمثال يستقر لديهم
املعدل التراكمي خالل هذه السنة .واختلفت هذه النتيجة عموما مع

رابعة
-0.04
-0.16
*-0.22

دراسة جبر [ ]18التي وجدت عوامل الشخصية أخرى تعزى للسنة
الدراسية كاملقبولية ،والدراسات التي لم تجد فروقا دالة في عوامل
الشخصية تعزى للسنة الدراسية [.[20,24
ويتضح من النتائج في الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ) (α=.05في عوامل الشخصية تعزى للمعدل
التراكمي ،باستثناء عاملي العصابية واالنفتاح على الخبرة ،حيث بلغت
قيمة ف لهما على التوالي )5.360 ،4.092( :بمستويي داللة ()005.،018.
وهما دالتان إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،(α=.05وملعرفة مصادر
الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )8يظهر
النتائج.

جدول 8
اختبارشيفيه ملصادرالفروق في العصابية واالنفتاح على الخبرة وفقا للمعدل التراكمي
العامل
العصابية

املعدل
جيد جدا فأكثر

جيد
-0.13

جيد
االنفتاح على الخبرة

-0.08

جيد جدا فأكثر
جيد

يتضح من الجدول ( )8أن الفروق في العصابية كانت لصالح ذوي
املعدالت مقبول فأقل مقارنة مع ذوي املعدالت جيد جدا فأكثر .كما

مقبول فأقل
*-0.20

*0.12

*0.20
0.08

أظهرت النتائج أن الفروق في االنفتاح على الخبرة كانت لصالح ذوي
املعدالت "جيد جدا فأكثر" مقارنة بذوي املعدالت "جيد" و"مقبول فأقل".
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لصالح ذوي املعدالت املرتفعة صوالحة والعبوش ي [[25] Geramian, ]17
et al؛  ،[26] Smidtواختلفت جزئيا مع تلك التي وجدت فروقا تعزى
للمعدل في عوامل شخصية أخرى كالضميرية [.[25,26
ويتضح من النتائج في الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ) (α=.05في عوامل الشخصية تعزى ملستوى دخل
األسرة ،باستثناء عاملي العصابية واالنبساطية ،حيث بلغت قيمة ف لهما
على التوالي )4.989 ،11.916( :بمستويي داللة ( )007.،00.وهما دالتان
إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،(α=.05وملعرفة مصادر الفروق تم إجراء
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )9يظهر النتائج.

ويمكن تفسير زيادة العصابية لدى ذوي املعدالت الـ "مقبول فأقل" مقارنة
مع "جيد جدا فأكثر" من خالل القلق والتوتر الناجم عن تدني املعدل
التراكمي للطالب الجامعي األمر الذي يؤدي به في نهاية املطاف إلى الفصل
من التخصص وما يترتب عليه من ضغوطات نفسية وانتقادات مجتمعية
وأسرية ،أما تفوق ذوي املعدالت جيد جدا فأكثر في سمة االنفتاح على
الخبرة مقارنة مع ذوي املعدالت مقبول فأقل فقد يعود ذلك إلى أن هذه
السمة تتعلق بالجانب العقلي أكثر من الجانب الشخص ي واالجتماعي،
فهي تتطلب النضج العقلي والخيال واإلبداع والسيطرة واملنافسة ،وهذه
السمات الفرعية ينبغي أن يمتلكها الطالب املتفوق للوصول إلى هدفه.
واتفقت هذه النتيجة مع الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق دالة
تعزى للمعدل التراكمي في بعض عوامل الشخصية كاالنفتاح على الخبرة

جدول 9
اختبارشيفيه ملصادرالفروق في العصابية واالنبساطية وفقا ملستوى الدخل
العامل
العصابية

الدخل
مرتفع
متوسط

متوسط
*-0.20

منخفض
*-0.48
*-0.28

االنبساطية

مرتفع

0.09

*0.25
0.16

متوسط

يتضح من الجدول ( )9أن الفروق في العصابية كانت لذوي الدخل
املنخفض مقارنة بذوي الدخلين املرتفع واملتوسط ،كذلك كانت الفروق
لصالح ذوي الدخل املتوسط مقارنة بذوي الدخل املرتفع .مما يشير إلى أن
ذوي الدخل املنخفض أكثر عصابية من ذوي الدخل املتوسط ،وهما
أيضا أكثر عصابية من ذوي الدخل املرتفع .وفيما يتعلق باالنبساطية
يتضح أن الفروق كانت لذوي الدخل املرتفع مقارنة مع ذوي الدخل
املنخفض .وفيما يتعلق بمتغير الدخل فقد أشارت نتائج السؤال الثاني
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في عوامل الشخصية تعزى للدخل
باستثناء العصابية واالنبساطية؛ حيث كان ذوو الدخل املنخفض أكثر
عصابية من الدخل املتوسط ،وكان االثنان أكثر عصابية من ذوي الدخل
املرتفع .ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل أن الوضع االقتصادي
أصبح يلعب دورا كبيرا في بناء املجتمع األردني عموما والطلبة الجامعيين
خصوصا ،وقد يخضع ذلك للمقارنات االجتماعية -االقتصادية حيث إن
تدني مستوى الدخل يحرم الطالب من تلبية حاجاته الضرورية ،ويحرمه
من تحقيق االستقاللية ،فيشعر بأنه ما زال عالة على والديه ،وعلى الرغم
من معرفته لوضع والديه االقتصادي فإنه يقارن نفسه مع الطلبة
اآلخرين وكيف يلبون احتياجاتهم ببساطة من خالل وضع أسرهم
االجتماعي واالقتصادي في حين تبقى بالنسبة له طموحا صعب املنال،
مما يسبب له القلق والتوتر ،أما الطلبة ذوو الدخل املرتفع فإن
اهتماماتهم تختلف عن ذوي الدخلين املتوسط واملنخفض فيتجاوزون
املشكالت التي يكون العائق فيها مادي ،بل على العكس يحرص األهل على
تنمية جوانب مختلفة في شخصية أبنائهم .واتفقت هذه النتيجة مع
الدراسات التي توصلت إلى وجود فروق دالة تعزى ملستوى الدخل في
العصابية لصالح الدخل ذوي الدخل املنخفض ،أو في االنبساطية لصالح
الدخل ذوي الدخل املرتفع صوالحة والعبوش ي []17؛ الزبيدي [[21] ]22

Wayne, et al؛  ، Proto [23] & Rustichiniأو في االنبساطية لصالح
الدخل ذوي الدخل املرتفع ]صوالحة والعبوش ي [ ]17في حين اختلفت
الدراسة الحالية مع دراسة باكويت-جاجنون [ ]14التي كشفت عن عالقة
بين االنفتاح على الخبرة ومستوى الدخل .كما اختلفت الدراسة الحالية
مع قمر [ ]20التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في عوامل
الشخصية تعزى ملستوى الدخل.
 .5التوصيات
 -1العمل على رفع مستوى سمة االنفتاح على الخبرة واملقبولية لدى طلبة
جامعة البلقاء.
 -2عقد ورش تدريبية وتوعوية للطلبة الذكور باستمرار لتعزيز سمتي
االنبساطية والضميرية لديهم بشكل أكبر.
 -3التركيز في املحاضرات واألنشطة الجامعية على أهمية سمة يقظة
الضمير لدى الطالب وخصوصا طلبة السنة الثالثة.
 4تحفيز طلبة تخصص أدب إنجليزي على املشاركة في األنشطة الجامعية
الحرة غير املرتبطة بالتخصص لزيادة مستوى املقبولية لديهم.
 -5عمل برامج دورية تعنى بالطلبة ذوي املعدالت املنخفضة بحيث تركز
على مراعاة سمتي العصابية واالنفتاح على الخبرة لديهم.
 -6مراعاة الظروف االقتصادية -االجتماعية للطلبة األقل دخال ملا لهذه
الظروف من تأثيرات سلبية على بعض خصائصهم الشخصية.
 -7إجراء دراسات تجريبية مبنية على نتائج هذه الدراسة بحيث تهدف إلى
رفع مستوى بعض عوامل الشخصية الكبرى لدى طلبة جامعة البلقاء،
وخصوصا االنفتاح على الخبرة ،واملقبولية.
املراجع
أ .املراجع العربية
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 دراسة وصفية ملستوى.)2011(  نوال، عونية والعبوش ي،[ صوالحة17]
بعض السمات الشخصية لطلبة جامعة عمان األهلية وعالقتها
.202 -161 ،19 ، مجلة العلوم النفسية.ببعض املتغيرات
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها.)2012(  أحمد،[ جبر18]
.بقلق املستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
. غزة: جامعة األزهر، كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها.)2015(  نافز،[ نفيعي19]
بالرضا الوظيفي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد
- 447 ،)4( 11  مجلد، املجلة األردنية في العلوم التربوية.التعليمية
.427
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها.)2015(  مجذوب،[ قمر20]
 دراسة:ببعض املتغيرات الديمغرافية لدى أسر املعاقين عقليا
.ميدانية على أسر األطفال املعاقين عقليا بمعهد املستقبل عطبرة
.22-7 ،)1( 12 ،مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية
 العوامل الخمسة الكبرى لدى الطلبة.)2007(  عبد املعين،[ الزبيدي22]
العنيفين وغير العنيفين في املدراس الثانوية بمنطقة تبوك
 كلية، رسالة ماجستير غير منشورة.بالسعودية دراسة مقارنة
. األردن: جامعة مؤتة،التربية
 العوامل الخمسة الكبرى.)2005(  أسيل، يوسف وبتو،[ مصطفى24]
.للشخصية وعالقتها بتقييم الذات التحصيلي لدى طلبة الجامعة
.260 -224 ،73 ،مجلة كلية اآلداب
 تقنين قائمة نيو لقياس األبعاد الخمسة.)2005(  عامر،[ املرابحة27]
 رسالة ماجستير غير.للشخصية على الطلبة الجامعيين في األردن
. األردن: جامعة مؤتة، كلية التربية،منشورة
 املراجع األجنبية.ب
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THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS
AMONG AL BALQA APPLIED UNIVERSITY
STUDENTS CONSIDERING SOME
VARIABLES
AHMAD M. ALZOUBI

OMAR S. ALKHMAYSIH

AL-BALQA APPLIED UNIVERSITY

AL-BALQA APPLIED UNIVERSITY

ABSTRACT_ This study aimed at investigating the big five personality traits among Al-Balqa Applied
University students considering their sex, specialization, studying year, university GPA, and income level.
The sample consisted of (362) students that were selected randomly. NEO Inventory was applied to
measure the big five personality traits. The study showed that the first came and conscience a high level,
while neuroticism finally came an average level. The results indicated that females were more
conscientious and extraversion more than male. students of educational and administrative disciplines
were more agreeableness than literature, 4th year students were more conscientious than in the 3ed year,
and those with low university GPA showed higher rates of neuroscience than those with high GPA, while
those with higher GPA showed more openness to experience than those with low GPA. Low-income
students showed neuroticism more than those with low incomes, while those with higher incomes showed
more extraversion than those with high incomes. Finally, the study recommended that the activities in
extraversion, conscientiousness and agreeableness should be integrated into programs that aims to
developing the positive personality among the university students.
KEYWORDS: Big Five Personality Traits, Extraversion, Neuroticism, Conscientiousness, Openness to
Experience, Agreeableness.
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