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الكبرى بالتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية عجمون  الخمسةالتنبؤية لعوامل الشخصية  مقدرةال
 جامعة البمقاء التطبيقية –الجامعية 

 القضاة حنين أحمد
 *رافع عقيل الزغول أ.د.

 **عبدالمطيف عبدالكريم المومني أ.د.

 ممخص:
الكبرى األكثر انتشارًا لدى طمبة كمية  الخمسةىدفت الدراسة التعرف إلى عوامل الشخصية 

عجمون الجامعية، جامعة البمقاء، والكشف عن مستوى التنظيم االنفعالي لدييم، والكشف عن 
( 602ينة الدراسة من )الكبرى والتنظيم االنفعالي. تكونت ع الخمسةالعبلقة بين عوامل الشخصية 

الدراسة، اسُتخِدَم من طمبة الجامعة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية النسبية. ولتحقيق ىدف 
 الكبرى ومقياس التنظيم االنفعالي الخمسةلعوامل الشخصية  (Al-Zoubi,2009)مقياس الزعبي 

عوامل الدراسة أن . بينت نتائج (Groos & John, 2003غروس وجون )المطور من قبل 
الطمبة كانت االنبساطية، تبلىا يقظة الضمير، لدى األكثر انتشارًا  الكبرى الخمسةالشخصية 

المقبولية، االنفتاح عمى الخبرة، ثم العصابية. أظيرت النتائج أن مستوى التنظيم االنفعالي لدى 
االنفعالي وكل  التنظيمبين  دالة إحصائياً موجبة و وجود عبلقة الطمبة كان مرتفعًا. كشفت النتائج 

 المقبولية )الطيبة(، و (r=.309واالنجاز( ) الضميرية)الضمير  ويقظة، (r=.233من االنبساط)
(r=.303) الخبرة عمى االنفتاح، و (r=.369) ًالتنظيمبين  . وعدم وجود عبلقة دالة إحصائيا 

 (. وفي ضوء النتائج قدمت التوصيات.r=.008االنفعالي والعصابية)
الكبرى، التنظيم االنفعالي، كمية عجمون الجامعية،  الخمسة: عوامل الشخصية كممات المفتاحيةال

 جامعة البمقاء، طمبة الجامعة.
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The Predicting Ability of Big Five Personality Factors and Emotional 

Regulations among Ajloun College University – Al-Balqa’a Applied 

University Students 
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Abstract: 

The study aimed to investigate the most common big five personality 

factors among Ajloun University College – Al-Balqa’a Applied University 

students, and to identify; and to study the relationship between the two 

variables. The study sample consisted of (602) university students’ 

selected using proportional stratified random sampling. To achieve the 

aims of the study, the big five-personality factors scale adopted by Al-

Zoubi (2009) and the emotional regulation scale adopted by Groos& John 

(2003) were used. The results showed that the most prevalent big five 

personality factors among students was extraversion, conscientiousness, 

agreeableness, openness to experiences, neuroticism, respectively. There 

was a found that emotional regulation level was high among the students. 

It was a statistically significant correlation between emotional regulation 

and extraversion (r = .233), conscientiousness (r=309), agreeableness (r = 

.303) and openness to experience (r = .369), while there were no 

statistically significant correlation between emotional regulation and 

extraversion openness to experience (r=.008).In light of results, some 

recommendations were suggested. 

Keywords: BigFive Personality Factors, Emotional Regulation, Ajloun 

College University, Al-Balqa’a Applied University, University Students. 
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 خلفية الدراسة

من المتغيرات  عديدالشخصية أحد أىم المتغيرات الفردية لدى الفرد والقادرة عمى تفسير  ُتعد
في  والدارسينالنفسية والمعرفية واالنفعالية لديو. وكان مفيوم الشخصية مثار اىتمام الباحثين 

باين واالختبلف بين األفراد قادرة عمى تقديم تفسيرات لمت بوصفيامختمف الميادين التربوية والنفسية 
والحاالت االنفعالية، فيي األساس في تكوين الفرد. وتزايد االىتمام بمفيوم  األنماط السموكيةفي 

التنظيم االنفعالي في العقدين األخرين من القرن الماضي، وأثره في حياة األفراد، لما لو من أىمية 
يا في حياتيم، نعمى الضغوط التي يواجيو قدراتيم، ومساعدتيم في التغمب مبالغة في تنمية 

قامة عبلقات إيجابية فيما بينيم، مما  ومساعدتيم عمى تحقيق أكبر قدر من السعادة والنجاح، وا 
 من الدراسات واألبحاث في ىذا المجال. مزيديؤكد الحاجة إلى 

سمية واالنفعالية من التغيرات الج عديدوُتعد الحياة الجامعية مرحمة انتقالية يمُر فييا الطمبة ب
قدرتيم عمى مواجية مختمف الضغوط النفسية. ومن منموىم و  فيوالنفسية واألكاديمية مما يؤثر 

أجل التكيف الفاعل، ينبغي عمى الطمبة أن يكونوا قادرين عمى تطوير ميارات تساعدىم عمى 
عمى تمبية  إدراك مصادر الضغط النفسي والتعامل معيا من خبلل التحمي بأنماط شخصية قادرة

المتطمبات المفروضة في المرحمة الجامعية وتييئ الطمبة ليكونوا قادرين عمى إدراك االنفعاالت 
 ,Bukaieiالمختمفة والتعامل معيا بشكٍل فاعل من خبلل تنظيم انفعاالتيم الذاتية. ويرى بقيعي )

، فيي مجموعة من ( بأن الشخصية من أىم المتغيرات المؤثرة في تحديد األنماط السموكية2015
المعتقدات والمعارف والخبرات واألنماط السموكية التي تساعد الفرد عمى التكيف مع البيئة المحيطة 
التي ينتمي إلييا مما يعني أنيا تتصف بالثبات والتفرد. كما وأنيا األكثر تأثيرًا عمى الصحة 

جزءًا من كينونتو التي تحدد  النفسية لؤلفراد، إذ تتطور الشخصية مع زيادة خبرات الفرد وتصبح
 طبيعة تفاعبلتو مع اآلخرين وعبلقتو معيم.

األنماط السموكية لمفرد إذ يذكر أبو السل  فيوُتعد الشخصية من أكثر المتغيرات تأثيرًا 
(Abu Al-Sel, 2014 بأَن الشخصية مجموعة من السمات والخصائص الفردية التي تأخذ )

ية واالنفعالية والعقمية لدى الفرد. وىي انعكاس ديناميكي لطبيعة نمطًا معينًا لمعمميات اإلدراك
التفاعبلت التي تحدث بيَن التفكير وبين االنفعاالت الفطرية لدى الفرد مما يعني أَن كيفية تعاممو 

كيم، ويو مع تمك األفكار واالنفعاالت وتحديده لطبيعة التفاعل ىو ما يحدد شخصية الفرد. أما 
فيؤكدون أَن الشخصية ىي في األساس مجموعة من  (،Kim, You &Baek, 2016وبايك )
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المؤشرات السموكية واالنفعالية التي تعكس ميول الفرد ونزعتو نحو التصرف والتفكير بطريقة معينة 
 وتجعمو يتبنى أنماطًا سموكية واتجاىات نحَو التفاعبلت المختمفة تحدد كيفية تصرفو مستقببًل.

من المتغيرات االنفعالية التي ُتعد مؤشرًا لكيفية إدارة الفرد لحاالتو  والتنظيم االنفعالي
االنفعالية، إذ يشكل ىذا المتغير إحدى العمميات الداخمية المسؤولة في األساس عن إدراك 
االنفعاالت وضبطيا ومراقبتيا ومن ثم العمل عمى تقييميا من أجل تعديميا في مرحمة الحقة سعيًا 

 ,Mathlom(. ويرى مظموم )Gross & Thompson, 2007داف الموضوعة )وراء تحقيق األى

( أن التنظيم االنفعالي عممية تتطمب استخدام مجموعة من االستراتيجيات الفاعمة القادرة 2017
عمى المساعدة في تجاوز المواقف االنفعالية التي يمر بيا الفرد. وبناًء عمى مجموعة من 

ير عدد من المقاييس القادرة عمى تفسير التباين في استجابات األفراد المؤشرات االنفعالية، تم تطو 
 .(John &Srivestava, 1999)االنفعالية مما أدى إلى تطور مفيوم التنظيم االنفعالي 

 األدب النظري
( أن الشخصية مرآة لؤلنماط السموكية التي يظيرىا Lee & Wu, 2011و )يرى لي ود

استجابة لممتغيرات البيئية. وتتصف الشخصية في األساس باالستقرار الفرد في المواقف المختمفة ك
عبر المواقف المختمفة، إذ أنيا نمط مستقر من األنماط السموكية واالتجاىات والتعبير عن 
االنفعاالت والدوافع واألفكار التي تميز فردًا عن اآلخرين. كما وأنيا مخزوٌن فردي من االنفعاالت 

أنيا انعكاس لما  إذالفرد عمى التكيف مع البيئة المحيطة،  مقدرةالتي ُتحدد واألنماط السموكية 
 يحممو الفرد من أيدويولوجيات وأفكار ومعتقدات واتجاىات.

وألىمية الشخصية، تم العمل عمى تطوير نماذج تيدف إلى تصنيف أنماط الشخصية لدى 
ية من أجل العمل عمى تحديد طبيعة األفراد بناًء عمى مجموعة من المؤشرات االنفعالية والسموك

أساس  بوصفيااستجابة األفراد نحَو المثيرات البيئية. وقد أدرك عمم النفس أىمية ىذه النماذج 
لتفسير التباين في األنماط السموكية لؤلفراد في البيئات المتشابية مما جعميا محور اىتمام الباحثين 

الكبرى بالغ األثر في تحديد األنماط  الخمسةصية عوامل الشخ ُأنموذجوالدارسين. وكان لتطوير 
ويمكن الحصول عمى تصور (. Qamar, 2015السموكية لؤلفراد لكونيا تحدد طبيعة استجاباتيم )

حول الشخصية السائدة لدى الفرد من خبلل حساب العبلمة الكمية التي يحصل عمييا الفرد عمى 
ويمكن توضيح خصائص األفراد حسب كل  ى،الكبر  الخمسةمجال من مجاالت عوامل الشخصية 

 :يأتيكما  الكبرى الخمسةعامل من عوامل الشخصية 



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

321 

 (Neuroticismالشخصية الُعصابية ) .1
 الخمسةعوامل الشخصية  ُأنموذجُتعد الشخصية العصابية من أنماط الشخصية السمبية في 

ظياره لمجموعة الفرد عمى التوافق النفسي واالجتم مقدرةالكبرى، فيي مؤشر واضح لعدم  اعي وا 
من األنماط السموكية واالستجابات االنفعالية السمبية مما يجعميا األقدر عمى إظيار أن الفرد يعاني 

 ,Staw& Cohen-Charash)من االضطرابات النفسية والسموكية. ويرى ستو وكوىن شاراش 

ميا ارتفاع أَن أصحاب الشخصية العصابية يتصفون بخصائص سموكية وانفعالية أى (2005
مستوى النرجسية وحب األنا وتأثرىم الكبير بالمتغيرات المحيطة، وسيولة إغضابيم. كما ويتصفون 
بالسمبية في إظيار انفعاالتيم اإليجابية نحو اآلخرين لمحصول عمى ودىم وحبيم واحتراميم. 

جتماعي مما ويفتقر أصحاب الشخصية العصابية لبلستراتيجيات الفاعمة في التكيف النفسي واال
عمى التعامل مع اآلخرين والتأثر أيضًا بمختمف المتغيرات  مقدرةيعني أنيا مؤشر واضح لعدم ال

 (.Qamar, 2015البيئية )
 Extraversion)االنبساطية ) .2

المفظية  المقدراتالكبرى التي يتميز أفرادىا ب الخمسةعوامل الشخصية  أحدُتعد االنبساطية 
المفردات البميغة والقادرة عمى التعبير عن المكنونات الداخمية. كما ويتصف  العالية بالمباقة وانتقاء

أن مياراتيم االجتماعية  إذعمى بناء العبلقات االجتماعية الفاعمة مع اآلخرين،  مقدرةىؤالء بال
أن  كماالعالية تساعدىم في تحقيق ذلك. كما ويتصفون بمستوى مرتفع من توكيد الذات، 

 مقدرةعمى تقديم المساندة االجتماعية لآلخرين والسعي وراء الحصول عمييا، والاالنبساطية تقوم 
أن األفراد ممن لدييم مستوى عاٍل من الضميرية ينخرطون  إذعمى التكيف النفسي واالجتماعي، 

في تفاعبلت اجتماعية فاعمة تنبع من سعييم الدائم إلنشاء العبلقات والصداقات كيدف أساسي 
( أن Penly & Tomaka, 2002)بنمي وتوماكا  وأضاف. (Zhai et al., 2013)في حياتيم 

أصحاب الشخصية الضميرية يميمون نحو المشاركة في النشاطات االجتماعية رغبًة في إنشاء 
عبلقات جيدة مع اآلخرين. كما وأنيم ييتموَن بمشكبلت اآلخرين ويسعون لحميا بشكٍل إيجابي. 

ن. ويتأتى االطبلع عمى ما يعاني منُو اآلخرو دائمة في التحدث و ويتصف ىؤالء أيضًا بالرغبة ال
ذلك المتبلكيم لمستويات عالية من النشاط والحيوية والتفاؤل والرضا عن الحياة. ويرغب أصحاب 
الشخصية االنبساطية بالمشاركة في الخبرات الجديدة التي تفرض عمييم نوعًا من التحدي 

حياة مثيرة. كما ويتصف ىؤالء بمستوى عاٍل من الحزم والسعادة والمخاطرة، إذ أنيم يسعون لعيش 
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 والتفاؤل والفخر والتعامل بشكٍل إيجابي مع مختمف ظروف الحياة، ومن دافعية اإلنجاز.
 (Conscientiousness) يقظة الضمير .3

أن الشخصية الضميرية ىي مرآة  (Rosen & Kluemper, 2008)يرى روزن وكمومبر 
من الثقة بالنفس في  اً الذي يتصف بو الفرد من خبلل كونِو يمتمك مستوى عالي لبلنضباط الداخمي

المعطاة. كما وتعبر الضميرية عن االلتزام الداخمي بأن الفرد سيقوم بما  الميماتقدرتو عمى أداء م
أنُو سيسعى بشكٍل واضح لتقديم أعمى مستويات اإلنجاز. ويقوم ذلك  فضبًل عنىو مسؤوٌل عنُو 

بلك مستوى مرتفع من الدافعية الداخمية ودافعية اإلنجاز والرغبة في تحقيق األىداف عمى امت
الشخصية. كما وأَن الشخصية الضميرية مؤشر واضح الرتفاع مستوى األداء عمى مختمف 

وتبني األنماط السموكية غير التقميدية والتميز في العمل وتقديم أعمى المستويات. كما  الميمات
الرتفاع مستوى المثابرة والرغبة واإلرادة والتصميم والعمل حسب مجموعة من األنظمة وأنُو انعكاس 

ظة فيرى أَن يق (Bukaiei, 2015بقيعي )والتعميمات التي تؤدي إلى تحقيق اليدف المنشود. أما 
عمى  مقدرةالمستويات العالية من المسؤولية والفاعمية الذاتية وال الضمير ىي ما يميز األفراد ذوي

ضبط االنفعاالت وضبط الذات والسيطرة عمى األنماط السموكية واالبتعاد عن االندفاعية والتفكير 
ظيار مستوى عاٍل من التفكير المتأني قبل تبني سموكًا معينًا. والضميرية ىي االلتزام األخبلقي  وا 

 قدم أعمى مستوياتأن الدافع إلنجازىا نابٌع من الداخل ويدفع الفرد لي إذالمنوطة،  الميماتبأداء 
ممن لدييم  األفرادأىمية في الشخصية الضميرية إذ إن  األداء. ويعد الجانب األخبلقي ذا

مستويات عالية من الضميرية يظيروَن أعمى درجات القيم والمعتقدات واألنماط السموكية 
 األخبلقية.

 Agreeableness) المقبولية ) .4
إنيا تعبير عن الرغبة لتقديم المساعدة لآلخرين  تشكل المقبولية أساس السموك األخبلقي، إذ

بدون انتظار المكافأة. وىي ميٌل داخمي لمثقة باآلخرين واحتراميم والتعامل معيم بكِل حٍب 
وتواضع. كما أنيا انعكاس واضح لنزعة الفرد نحو التفكير العميق والتأمل بكل ما ىو محيٌط بِو 

ظيار الرغبة في التعامل مع اآلخرين م  & Prayoga)ن أجل تحقيق الصالح العام وا 

Abraham, 2016.) ( وأصحاب ىذا النمط من الشخصية كما يؤكد قمرQamar, 2015 )
ظيار Hussain, 2011وحسين ) التعاطف، وتجنب  سموك( لدييم رغبة باالىتمام باآلخرين، وا 

ظيار مشاعر الشفقة والحنان. كما وأ نيم أكثر ابتعادًا الدخول في الجدل والخصومة والشجار، وا 
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االستقامة  فضبًل عنعن الشك باآلخرين ويظيروَن مستويات عالية من الثقة بالنفس وباآلخرين 
ظيار اإلث ار نحو اآلخرين وامتبلكيم ميارات عالية لمتعاون والعمل ضمن فريق، وىذا ما يعكس يوا 

 السموك األخبلقي لدييم.
 (Openness to experiencesلخبرة )االنفتاح عمى ا .5

ُتعبر الشخصية المنفتحة عمى الخبرة عن ارتفاع مستوى التخيل والتركيز عمى األشياء غير 
المألوفة ومحاولة فيميا واالبتعاد عن الروتين. كما وأنيا تعبيٌر عن ارتفاع مستوى االستقبللية 

راط في الذاتية واإلبداعية واالبتكارية، إذ يسعى أصحاب الشخصية المنفتحة عمى الخبرة باالنخ
عمى التكيف مع مختمف  مقدرةخبرات جديدة واالستفادة منيا. ويتميز أصحاب ىذه الشخصية بال

المتغيرات البيئية، ولدييم وعٌي كاٍف حوَل ما يحدث حوليم، ويظيرون نزعة واضحة نحو تقبل 
 ,Zhai, Willis, O’Shea)فرصة لمتعمم  بوصفيااألشياء الجديدة والنظر إلييا بشكٍل إيجابي 

Zhai & Yang, 2013.) ( ويرى حسينHussain, 2011 أن أصحاب ىذه الشخصية لدييم )
عدة خصائص أىميا ارتفاع مستوى الفضول لدييم، والحاجة إلى المعرفة، والسعي لتعمم األشياء 
ظيار االنفعاالت اإليجابية والسمبية التي تيدف  الجديدة، والرغبة في التفكير بشكٍل غير تقميدي، وا 

من المعرفة والتعمم. كما ويتصف أصحاب ىذه الشخصية بالميل الواضح نحَو  مزيدتساب الك
االنفتاح عمى انفعاالت ومشاعر اآلخرين وأفكارىم، والرغبة في المشاركة في األنشطة الرياضية 

لية والفنية، وتقبل الجوانب الجمالية غير المألوفة. كما وأنيم أكثُر نزعًة نحَو السعي وراء االستقبل
األحكام عمييم ميما  إطبلقالذاتية في عممية اتخاذ القرار وتقبل آراء اآلخرين بصدٍر مفتوح وبدون 

 اختمفت آرائيم عن تمك التي يحممونيا.
 التنظيم االنفعالي

ال يخفى عمى أحد الدور الميم الذي تؤديو االنفعاالت في حياة األفراد، إذ يرى الزغول 
( أن االنفعاالت تحدد تبني الفرد ألنماط Al-Zqoul & Al-Hendawee, 2010والينداوي )

سموكية معينة. كما أنيا ما يوده تمك األنماط السموكية التي ىي في األساس تعبير عن االنفعاالت 
التي يشعر بيا كالفرح والحزن. فاالنفعاالت داخمية ويعبر عنيا من خبلل األعراض الجسمية. 

زن، تتسارع ضربات قمبو ويصبح تنفسُو سريعًا. ويمكن االستدالل فحين يشعر الفرد بالفرح أو الح
بالحالة االنفعالية التي يمر بيا الفرد من خبلل عدة مؤشرات سموكية يظيرىا الفرد كحركات الجسم 
والتغيرات التي تحدث عمى تعبيرات الوجو. وبيذا يمكن القول أَن أساس التعبير عن االنفعاالت ىو 
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عمى تبني األنماط السموكية المناسبة مع االنفعاالت الداخمية التي  مقدرةال أن تكون لدى الفرد
 يشعر بيا. 

أن التنظيم االنفعالي ىو في األساس إظيار االستجابة ( Gross, 2007)كد غروس وأ
االنفعالية المناسبة نحَو المثيرات المختمفة في البيئة المحيطة بحيث ترتبط تمك االستجابة بشكٍل 

تحقيق ىدف أو مجموعة من األىداف المحددة، بينما تعمل تمك األىداف بدورىا عمى  وثيق مع
حفز الفرد عمى تقييم استجابتو ومن ثم العمل عمى تقويميا مما يعني أن التنظيم االنفعالي يؤدي 

 الدور األىم في تحديد طبيعة األنماط السموكية التي يظيرىا الفرد.
أَن التنظيم االنفعالي  (Imanparvar & Ghasemi, 2016ايمانبارفار وقاسمي ) ورأيكما 

من المتغيرات النفسية ذات األثر الواضح في حياة األفراد لكونيا تمكنيم من التعامل الفاعل مع 
مختمف المواقف الحياتية. فالتنظيم االنفعالي ىو استخدام الفرد لمجموعة من االستراتيجيات التي 

وكيفية ضبطيا واالستجابة عمى أساسيا من خبلل إظيار األنماط انفعاالتو الداخمية  فيتؤثر 
السموكية الفاعمة. كما وأنيا من األنماط السموكية المتعممة والمكتسبة من خبلل مرور الفرد في 

 خبرات مختمفة وضرورة تقديمو الستجابات سموكية وانفعالية نتيجًة لمتأثر بالمثيرات المحيطة.
 Reisy, Javanmard, Sojaei, Zadeشوجاعي، وزادا ونعيميان)و  وجافانمارد، ريسي،أما 

& Naeimian,2013 ) ،أن التنظيم االنفعالي ىو لجوء الفرد لمجموعة من  فقد رأوا
االستراتيجيات النابعة من عمميات داخمية وخارجية تؤدي دورىا في ضبط االنفعاالت الداخمية 

ا حسبما تفرضُو المتطمبات البيئية. وبالتالي، يقوم والعمل عمى مراقبتيا وتقييميا، ومن ثم تعديمي
التنظيم االنفعالي عمى تقديم الفرد لبلستجابات االنفعالية المناسبة الموجية لؤلنماط السموكية 

 ,Farmer & Kashdan)فارمر، وكاشدان الواضحة مما يؤكد أىميتيا في حياة الفرد. أما 

ة من الميارات الفردية تمكن الفرد من ضبط انفعاالتو أن التنظيم االنفعالي ميار  فأوضحا(، 2012
والتعامل معيا بشكٍل فاعل ومن ثَم تبني األنماط السموكية المناسبة لتحقيق أىداف معينة. وأنو أحد 

أثناء أدائِو لمختمف في مكونات الذكاء االنفعالي الذي يؤدي دورًا في مساعدة الفرد عمى النجاح 
إنُو ُيساعده عمى تقديم االستجابات االنفعالية المناسبة بناًء عمى السياقات االجتماعية، إذ  الميمات

 المختمفة التي يتواجد فييا.
وتقوم عممية التنظيم االنفعالي عمى عدة خطوات أوُليا أن يعمل الفرد عمى تنشيط عممياتو 

المفروضة عميِو في كيفية توليد االنفعاالت الذاتية. وبناًء عمى المتطمبات  فيالمعرفية لمتأثير 
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مة بناًء عمى طبيعة ة إلظيار األنماط السموكية المبلئالموقف، يختار الفرد االستراتيجية المناسب
المثير االنفعالي المقدم. ويؤدي ذلك إلى أن يكون الفرد قادرًا عمى التوافق والتكيف مع متطمبات 

وعتين ىما: إعادة التقييم المعرفي ذلك الموقف. وتنقسم استراتيجيات التنظيم االنفعالي إلى مجم
وىي العمل عمى استبدال المثير االنفعالي المؤدي لمضغوط النفسية. والكبح االنفعالي والذي يؤكد 

 .(Gross, 2014)عمى أن الفرد يعبر عن انفعاالتو وال يكبحيا من أجل التنفيس االنفعالي 
 ,Vazsonyi, Ksinan)فازيوني وكسينان وميكوسكا وجيسغروفا وقد أشارت دراسة 

Mikuška & Jiskrova, 2015 إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الشخصية االنبساطية )
والضميرية والمنفتحة عمى الخبرة من جية وبين التكيف النفسي واالجتماعي واألكاديمي لدى 

ية من الثبات أَن امتبلك الشخصية الضميرية والمنفتحة عمى الخبرة تتصف بدرجة عال ذلكالطمبة. 
عمى فيم مشاعر اآلخرين والتعامل معيا وضبط االنفعاالت الداخمية وىذا ما  مقدرةاالنفعالي والم

التنبؤية لعوامل  مقدرةاليشكل أساس التنظيم االنفعالي. وبالتالي، تسعى الدراسة الحالية إلى تعرف 
جامعة البمقاء  –الجامعية الكبرى بالتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية عجمون  الخمسةالشخصية 
 التطبيقية.

 الدراسات السابقة
أثر  إلىإلى التعرف  (Bardi & Ryff, 2007)ىدفت الدراسة التي أجرتيا باردي ورايف 

الكبرى عمى التكيف النفسي واالجتماعي لدى النساء. تكونت عينة  الخمسةعوامل الشخصية 
عشوائيَا. ولتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام  من النساء المسنات تم اختيارىن (518)الدراسة من 

الكبرى ومقياس التكيف النفسي في عممية جمع البيانات. أشارت  الخمسةمقياس عوامل الشخصية 
 الخمسةنتائج الدراسة إلى أن الشخصية المنفتحة والُعصابية واالنبساطية كانت عوامل الشخصية 

 تكيف النفسي لدى النساء المسنات. الصحة النفسية وال فيالكبرى األكثر تأثيرَا 
التي أجريت في الباكستان التعرف الى ( (Ejaz & Ara, 2013 ىدفت دراسة ايجاز وأرا
الكبرى وبين التكيف االجتماعي واالثني لدى األفراد. تكونت  الخمسةالعبلقة بين عوامل الشخصية 

استخدام حقيق ىدف الدراسة، تم من األفراد تم اختيارىم عشوائَيا. ولت (444)عينة الدراسة من 
الكبرى واستبانة التكيف االجتماعي واالثني. اظيرت نتائج  الخمسةمقياس عوامل الشخصية 

الدراسة وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الشخصية الضميرية والمنفتحة عمى الخبرة وبين ارتفاع 
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وجود عبلقة  أيضاً فت النتائج كشو مستوى التكيف االجتماعي واالثني لدى افراد عينة الدراسة. 
 ارتباطية سالبة بين الشخصية الُعصابية واالنطوائية وبين التكيف.

دراسة في  (Santos, Mustafa & Chem, 2016)أجرى سانتوس، ومصطفى ووشيم 
الكبرى واالحتراق النفسي  الخمسةالعبلقة بين العوامل الشخصية إلى تعرف الماليزيا ىدفت 
من الموظفين موظفًا وموظفة ( 136ي لدى الموظفين. تكونت عينة الدراسة من )والتنظيم االنفعال

لمعمل عمى . و بالطريقة العشوائيةاختيارىم العمل عمى العاممين في أقسام إدارة الموارد البشرية تم 
مقياس االحتراق و الكبرى،  الخمسةتحقيق ىدف الدراسة، تم استخدام مقياس عوامل الشخصية 

وجود عبلقة كشفت نتائج الدراسة اس التنظيم االنفعالي في عممية جمع البيانات. النفسي، ومقي
ارتباطية سالبة بين الشخصية االنبساطية والمنفتحة عمى الخبرة وبين مستوى االحتراق النفسي، 

عمى ضبط وتعديل  مقدرةنطوائية وبين الووجود عبلقة ارتباطية سالبة بين الشخصية الُعصابية واإل
 االت.االنفع

 & Pocnet, Dupuis, Congardبوكنيت، دوبويس، وكونغارد وجوب)كل من قامت وقد 

Jopp, 2017 الكبرى  الخمسة( بدراسة في سويسرا ىدفت تعرف العبلقة بين عوامل الشخصية
ونوعية الحياة والتنظيم االنفعالي ومعتقدات الفاعمية الذاتية لدى طمبة الجامعة. تكونت عينة 

من طمبة الجامعة تم اختيارىم عشوائًيا. ولتحقيق ىدف  طبلب وطالبات( 409الدراسة من )
مقياس التنظيم و مقياس نوعية الحياة، و الكبرى،  الخمسةقياس عوامل الشخصية استخدم مالدراسة، 

االنفعالي ومقياس معتقدات الفاعمية الذاتية. بينت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين 
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين و ، لُعصابية وبين نوعية الحياة والتنظيم االنفعاليالشخصية ا

وبين نوعية الحياة والتنظيم االنفعالي ومعتقدات الفاعمية  يقظة الضميرالشخصية االنبساطية و 
 الذاتية.

العبلقة بين  إلى( في األردن التعرف Al Barahmeh, 2017)ىدفت دراسة البراىمة 
( 507ونت عينة الدراسة من )النفعالي وقمق االختبار لدى طمبة جامعة اليرموك. تكالتنظيم ا

يسرة. ولتحقيق ىدف الدراسة، استخدم بة الجامعة اختيروا بالطريقة الممن طم طبلب وطالبات
أن مستوى التنظيم االنفعالي إلى أشارت النتائج و مقياس التنظيم االنفعالي ومقياس قمق االختبار. 

ُبعد الكتمان و األولى،  الرتبةالتقييم والكتمان( كان متوسًطا إذ جاء ُبعد إعادة التقييم في إعادة )
، كما أظيرت النتائج وجود فروق في التنظيم االنفعالي في بعد إعادة التقييم تعزى ألثر ثانياً 
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ى لممستوى الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق في ُبعدي إعادة التقييم والكتمان االنفعالي تعز 
 .الدراسي ونوع الكمية
لى تعرف العبلقة إ( في إندونيسيا (Purnamaningshi, 2017بورنامانينغش وىدفت دراسة 

الكبرى وبين استراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طمبة الجامعة.  الخمسةبين عوامل الشخصية 
من أجل ختيارىم عشوائًيا. و ( طالًبا وطالبة من طمبة الجامعة تم ا339تكونت عينة الدراسة من )
استخدام مقياس التنظيم االنفعالي ومقياس عوامل الشخصية العمل عمى تحقيق ىدف الدراسة، تم 

لى أن الشخصية الُعصابية كانت إالكبرى في عممية جمع البيانات. أشارت نتائج الدراسة  الخمسة
الي السمبية بينما كانت الشخصية عامل تنبؤ دال احصائًيا باستخدام استراتيجيات التنظيم االنفع

عمى استخدام  مقدرةالمنفتحة عمى الخبرة والمنبسطة والمحبوبيو كانت عامل تنبؤ دال احصائًيا بال
 استراتيجية تغيير الموقف االنفعالي لدى الطمبة.

قمة الدراسات العربية واألجنبية استعراض الدراسات السابقة، يمكن مبلحظة العمل عمى  بعدو 
لمبحث في حاجة ىناك لذا وعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية، تناولت التنظيم االنفعالي التي 

 إلىالمتغيرات األخرى وىذا ما تسعى الدراسة الحالية مجموعة من العبلقة بين ىذا المتغير وبين 
تنبؤية ال مقدرةال إلىالتعرف  حاولتوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنيا  البحث فيو.

 .لعوامل الشخصية الكبرى والتنظيم االنفعالي لدى عينة من طمبة الجامعة
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

يعانون من بأن الطمبة وجامعة اليرموك في جامعة البمقاء التطبيقية لوحظ من خبلل العمل 
يؤكد عمى مواجية الضغوط األكاديمية في حياتيم الجامعية اليومية، وىذا ما  مقدرةضعف ال

الكبرى  الخمسةمن الدراسات واألبحاث التي تتناول العبلقة بين عوامل الشخصية  مزيدالحاجة إلى 
التنظيم االنفعالي لدييم ألن ىذه المتغيرات من أىم العوامل الُمحددة لطبيعة استجابة األفراد بين و 

العربية واألجنبية  اساتإن الدر في السياقات والبيئات االجتماعية واألكاديمية. كما ويمكن القول 
الكبرى  الخمسةحاولت البحث في عوامل الشخصية  التي-نالباحثيحسب عمم -قميمة نسبيًا السابقة 

لبحث في طبيعة ىذه عممية االتنظيم االنفعالي لدى األفراد، وىذا ما حّفز عبلقتيا بو 
 :اآلتية، تتمثل مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عن األسئمة العبلقة.وتحديداً 

 جامعة-لدى طمبة كمية عجمون الجامعية األكثر انتشارًا  الكبرى الخمسةماعوامل الشخصية  .1
 التطبيقية؟البمقاء 
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 ؟البمقاء التطبيقية جامعة-كمية عجمون الجامعية ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى طمبة  .2
لي لدى طمبة كمية عجمون الكبرى بالتنظيم االنفعا الخمسةالتنبؤية لعوامل الشخصية  مقدرةما ال .3

 جامعة البمقاء التطبيقية؟ –الجامعية 
 أىمية الدراسة

تتمثل األىمية النظرية لمدراسة في محاولتيا الكشف عن العبلقة بين عوامل الشخصية 
الكبرى والتنظيم االنفعالي، نظرًا ألنو يمكن استخدامُو من خبلل جمع عدد من الخصائص  الخمسة

دى الفرد ضمَن إطاٍر معين وربطِو مع مجموعة من المتغيرات السموكية النفسية والسموكية ل
والنفسية لتفسيرىا مما يمكن أن يقدَم معمومات أكثر موثوقية في كيفية تطوير عدد من البرامج 

في تصميم مجموعة من البرامج التدريبية القادرة  لئلسياموالمساقات المركزة عمى المتغيرات الحالية 
امل الشخصية اإليجابية لدى الطمبة من أجل تخفيض مستوى الجوانب االنفعالية عمى تنمية عو 
 السمبية لدييم.

 التعريفات المفاىيمية واإلجرائية
 (:Big Five Personality Factors Modelالكبرى ) الخمسةعوامل الشخصية 

موكية بحيث يمكن نمط الشخصية لدى الفرد باستخدام مجموعة من المؤشرات االنفعالية والس ُيفّسر
الحصول عمى تصور حول نمط الشخصية السائد لدى الفرد من خبلل حساب العبلمة الكمية التي 

 & Prayogaالكبرى ) الخمسةيحصل عمييا الفرد عمى مجال من مجاالت عوامل الشخصية 

Abraham, 2016: 1752 .) 
والقيم  األنماط السموكيةيفسر ميل الفرد لتبني مجموعة من  ُأنموذجأنو بالباحثون عرفو يو 

 ُتحّدد نزعتو لمتصرف بطريقة معينة.
حصل عمييا الُمستجيب عمى مقياس عوامل الشخصية أنو الدرجة التي بويعّرف اجرائيًا 

 الكبرى الُمستخدم في ىذه الدراسة. الخمسة
ظيار  مقدرةىو ال :التنظيم االنفعالي األنماط عمى ضبط االنفعاالت والتعامل معيا وا 

 ,Teimourpour, Besharatالمناسبة وتوجيييا بيدف العمل عمى تحقيق ىدف معين) موكيةالس

Rahiminezhad, Rashidi & Lavasani, 2015: 46.) 
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أنو استخدام مجموعة من االستراتيجيات االنفعالية الداخمية القادرة عمى بون عرفو الباحثيو 
يئية لمتخمص من مصدر الضغوط المتغيرات البإعادة النظر في توجيو سموك الفرد نحو 

 ، والسيطرة االنفعالية وكبح االنفعاالت.األكاديمية
حصل عمييا الُمستجيب عمى مقياس التنظيم االنفعالي أنو الدرجة التي بويعّرف اجرائيًا 

 الُمستخدم في ىذه الدراسة. 
 الطريقة واإلجراءات

 منيج الدراسة
 مقدرةال إلىإذ حاولت التعرف  البحث،في الدراسة المنيج الوصفي اإلرتباطي  استخدمت

 –الكبرى والتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية عجمون الجامعية  الخمسةالتنبؤية لعوامل الشخصية 
 .جامعة البمقاء

 وعينتيا مجتمع الدراسة
جامعة  –تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة البكالوريوس في كمية عجمون الجامعية 

. في (2549والبالغ عددىم ) ،2018-2017ي الفصل الدراسي الثاني لمعام البمقاءوالمسجمين ف
ويظير  ( طالبًا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية النسبية.602حين بمغت عينة الدراسة )

 تبعًا لمتغيرات الدراسة.ع أفراد عينة الدراسة ( توز 1) الجدول
 متغيرات الدراسة التكرارات والنسب المئوية حسب: (1) الجدول

 النسبة التكرار الفئات المتغير
 %42.2 254 ذكر الجنس
 %57.8 348 أنثى 

 %43.9 264 عممية التخصص
 %56.1 338 انسانية 

 %30.9 186 أولى المستوى
 %22.6 136 ثانية 
 %23.1 139 ثالثة 
 %23.4 141 رابعة 

 %100.0 602 المجموع
( بينما 42.2)فييا نسبة الذكور بمغت راسة من حيث الجنس عينة الد توزعأن  الجدوليظير 

من حيث متغير التخصص، فيشير إلى أن نسبة الطمبة من الكميات و (. 57.8بمغت نسبة اإلناث )
(. ومن حيث 43.9بينما بمغت نسبة الطمبة من الكميات العممية )، (56.1اإلنسانية بمغت )

بمغت نسبة الطمبة من و (، 30.9نة الدراسية األولى )المستوى الدراسي بمغت نسبة الطمبة من الس
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الطمبة في السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة بمغت نسبة (، في حين 22.6السنة الدراسية الثانية )
 .( عمى الترتيب23.4( و)23.1)

 أدوات الدراسة
 الكبرى الخمسةأواًل: مقياس عوامل الشخصية 

الكبرى والذي  الخمسةلعوامل الشخصية  (Al-Zoubi, 2009مقياس الزعبي )تم استخدام 
يطمب من المفحوص اإلشارة إلى درجة اتفاقو مع العبارة المقدمة في كل مجال من مجاالت 

ميرية واإلنجاز(، والمقبولية، واالنفتاح ضال)الضمير المقياس وىي العصابية، واالنبساط، ويقظة 
رض عُ وقد  درجة موافقتو أو عدميا عمى ىذه الفقرات. عمى الخبرة. إذ يقوم المستجيب باإلشارة إلى

( من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة 10المقياس بصورتو األولية عمى )
تم إجراء التعديل البلزم عمى فقرات المقياس بناًء عمى ، و اليرموك والبمقاء التطبيقية )كمية عجمون(

العصابية ، ىي: ( فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد54من )مبلحظات المحكمين وبيذا تكون المقياس 
(، يقظة الضمير )الضميرية واإلنجاز( وتمثل 20-10(، االنبساط من )9-1وتمثل الفقرات من )

 (.54-43(، االنفتاح عمى الخبرة )42-32(، المقبولية )31-21فقراتو )
 الصدق الظاىري

شخصية محتوى مقياس عوامل ال لغايات الدراسة الحالية، تم التحقق من دالالت صدق
الكبرى بعرضو بصورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص  الخمسة

من أعضاء ىيئة التدريس في عمم النفس والقياس والتقويم في جامعة اليرموك والبمقاء التطبيقية 
تناسب مع أغراض الدراسة )كمية عجمون(؛ بيدف الوقوف عمى دالالت صدق المحكمين لؤلداة لت

، ومدى وضوح تيامة الفقرات لممقياس، وسبلمة صياغءمبلًا لوبيئتيا الجديدة، وتم التحكيم وفق
%( من 80بالتعديبلت المقترحة التي وافق عمييا )وتم األخذ المعنى من الناحية المغوية. 

 .المحكمين
 صدق البناء

دام مؤشرات صدق البناء، استختم قياسيا،  لمتأكد من أن فقرات المقياس تقيس السمة المراد
معامبلت االرتباط بين الدرجة عمى المجال والدرجة الكمية عمى المقياس،  ستخراجإمن خبلل 

المجاالت، لمتأكد من أن فقرات المقياس تقيس السمة المراد بلفقرات ا قيم معامبلت ارتباطوكشف 
 قياسيا.
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تخرجت معامبلت ارتباط فقرات المقياس مع الستخراج دالالت صدق البناء لممقياس، اس
في عينة استطبلعية من خارج عينة الدراسة تكونت من  لممجال الذي تنتمي إليو الدرجة الكمية

تم تحميل فقرات المقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات، حيث  إذ( طالبًا وطالبة، 43)
بة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة أن معامل االرتباط ىنا يمثل داللة لمصدق بالنس

وبين الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو من جية، وقد تراوحت معامبلت االرتباط بين الفقرة 
 يبين ذلك. (2) الجدول(، و 0.82-0.30والدرجة الكمية لمعامل التي تنتمي إليو ما بين )

لمبعد التي تنتمي إليو  وبين الدرجة الكمية معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية: (2) الجدول
 الكبرى الخمسةلمقياس عوامل الشخصية 

 االنفتاح عمى الخبرة المقبولية يقظة الضمير االنبساط العصابية
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اطاالرتب

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 .60** 10 .51** 21 .48** 32 .30* 43 .62** 
2 .65** 11 .48** 22 .58** 33 .65** 44 .70** 
3 .82** 12 .50** 23 .81** 34 .61** 45 .59** 
4 .65** 13 .42** 24 .79** 35 .32* 46 .42** 
5 .82** 14 .33* 25 .69** 36 .60** 47 .77** 
6 .69** 15 .57** 26 .55** 37 .48** 48 .68** 
7 .77** 16 .53** 27 .50** 38 .81** 49 .59** 
8 .69** 17 .60** 28 .81** 39 .69** 50 .57** 
9 .72** 18 .61** 29 .74** 40 .59** 51 .57** 
  19 .53** 30 .34* 41 .78** 52 .68** 
  20 .61** 31 .69** 42 .74** 53 .73** 
        54 .64** 

 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **      (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

، ولذلك ودالة إحصائياً  اإلشارة أن جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة وتجدر
 لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات.

 الكبرى الخمسةمل الشخصية ثبات مقياس عوا
عادة االختبار ) ( test-retestلمتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من  بتطبيق المقياس، وا 
ديراتيم في المرتين.وتم حساب ( طالبًا وطالبة، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تق43)

عمى درجات التطبيق األول معادلة كرونباخ ألفا،  باستخداممعامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي 
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 وُعّدت( يبين معامل االتساق الداخمي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمعوامل 3) الجدولو 
 ىذه القيم مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.

 الكبرى الخمسةمعامل االتساق الداخمي كرونباخ الفا وثبات اإلعادة لعوامل الشخصية : (3) الجدول
 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة العامل
 0.87 0.96 العصابية
 0.71 0.90 االنبساط

 0.83 0.91 يقظة الضمير
 0.77 0.87 المقبولية

 0.85 0.93 االنفتاح عمى الخبرة
مل االتساق الداخمي وثبات اإلعادة ألبعاد عوامل الشخصية أن قيم معا الجدوليشير 

(، 0.90، 0.71(، االنبساط )0.96، 0.87الكبرى جاًء عمى الشكل اآلتي: العصابية ) الخمسة
، 0.85(، واالنفتاح عمى الخبرة )0.87، 0.77(، المقبولية )0.91، 0.83يقظة الضمير )

 عامبلت الصدق والثبات لممقياس كانت مقبولة.( وعمى التوالي، مما يشير إلى أَن قيم م0.93
 تصحيح المقياس

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في تصحيح استجابات الطمبة عمى مقياس عوامل 
= موافق  4= موافق بدرجة كبيرة جدًا(، ) 5الكبرى، وعمى النحو اآلتي: ) الخمسةالشخصية 

= موافق بدرجة قميمة  1وافق بدرجة قميمة(، )= م 2= موافق بدرجة متوسطة(، ) 3بدرجة كبيرة(، )
الكبرى باستخدام المعيار االحصائي  الخمسةجدًا(. كما تم تحديد مستويات عوامل الشخصية 

 :اآلتي
 الكبرى. الخمسة( مستوى منخفض من كل بعد من أبعاد عوامل الشخصية 2.33-1من ) -
 الكبرى. الخمسةلشخصية ( مستوى متوسط من كل بعد من أبعاد عوامل ا3.66-2.34من ) -
 الكبرى. الخمسةفأكثر( مستوى مرتفع من كل بعد من أبعاد عوامل الشخصية  3.67من ) -

 ( عكسيًا.46، 40، 35، 30، 26، 15( والفقرات )6-1وتصحح الفقرات من )
 االنفعاليثانيًا: مقياس التنظيم 

 ,Groos & Johnغروس وجون )مقياس التنظيم االنفعالي المطور من قبل  استخدم

( مستويات ليصبح تصحيح ليكرت 7( بداًل من )5تم تقسيم مستويات اإلجابة إلى ) إذ (2003
من المفحوص اإلشارة إلى درجة اتفاقو مع العبارة المقياس يطمب و خماسي بداًل من سباعي. 

يشير  إذ. حالمقدمة في كل مجال من مجاالت المقياس وىي إعادة التقييم االنفعالي، والكب
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( 11عرض المقياس بصورتو األولية عمى )وقد تم  مستجيب إلى درجة اتفاقو مع العبارة المقدمة.ال
من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة اليرموك والبمقاء التطبيقية )كمية عجمون(، وتم محكمًا 
 ( فقرات موزعة10وبيذا تكون المقياس من )إلييا التي أشار المحكمون وفق التعديبلت التحكيم 

وتمثل الفقرات من ح (، والكب6-1إعادة التقييم االنفعالي وتمثل الفقرات من ) وىماعمى بعدين 
(7-10.) 

 صدق البناء لمقياس التنظيم االنفعالي
دالالت صدق البناء لممقياس، استخرجت معامبلت ارتباط فقرات المقياس مع  الستخراج

، حيث طالبًا وطالبة (43تكونت من )راسة استطبلعية من خارج عينة الدالدرجة الكمية في عينة 
مع درجة البعد الذي تنتمي كل فقرة من الفقرات،  ارتباطتم تحميل فقرات المقياس وحساب معامل 

ىنا يمثل داللة لمصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين  االرتباطأن معامل  إذإليو 
، وبين بالمجال الذي تنتمي إليوفقرة وبين ارتباطيا  كل فقرة وبين الدرجة الكمية من جية، وبين كل

مع األداة ككل والدرجة الكمية من جية أخرى، وقد تراوحت معامبلت ارتباط الفقرات  مجالكل 
 .يبين ذلك (4) الجدولو  (0.84-0.56ومع المجال ) ،(0.75-0.45)مابين 

 تنتمي إليو الذيلمجال معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية وا: (4) الجدول
 معامل االرتباط مع المجال رقم الفقرة

1 .64** 
2 .72** 
3 .84** 
4 .82** 
5 .56** 
6 .68** 
7 .81** 
8 .76** 
9 .76** 
10 .72** 

 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

لة إحصائيًا، ولذلك وتجدر اإلشارة أن جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودا
التنظيم االنفعالي )إعادة أن معامبلت االرتباط بين أبعاد . كما لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات

إعادة التقييم االنفعالي ( لبعد 0.525وبين المقياس الكمي تراوحت بين )التقييم االنفعالي والكبح( 
 .الكبح( لبعد 1و)
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 ثبات مقياس التنظيم االنفعالي
عادة االختبار) من لمتأكد ( test-retestثبات أداة الدراسة، تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من  بتطبيق المقياس، وا 
(، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتيم في المرتين.وتم حساب معامل الثبات 43)

( يبين معامل االتساق الداخمي 5) الجدولاق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا، و بطريقة االتس
ىذه القيم مبلئمة لغايات ىذه  وُعّدتوفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت واألداة ككل 

 الدراسة.
 لكميةلفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة اأمعامل االتساق الداخمي كرونباخ: (5) الجدول

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 0.77 0.84 االنفعالي التقييم اعادة

 0.76 0.87 حالكب
  تصحيح المقياس

استخدام مقياس ليكرت الخماسي في تصحيح استجابات الطمبة عمى مقياس التنظيم  تم
 =3ة كبيرة(، )موافق بدرج =4موافق بدرجة كبيرة جدًا(، ) =5االنفعالي، وعمى النحو اآلتي: )

= موافق بدرجة قميمة جدًا(. كما تم تحديد  1= موافق بدرجة قميمة(، ) 2موافق بدرجة متوسطة(، )
 :اآلتيمستويات التنظيم االنفعالي باستخدام المعيار االحصائي 

 ( مستوى منخفض من كل بعد من أبعاد التنظيم االنفعالي.2.33-1من ) -
 بعد من أبعاد التنظيم االنفعالي. ( مستوى متوسط من كل3.66-2.34من ) -
 فأكثر( مستوى مرتفع من كل بعد من أبعاد التنظيم االنفعالي. 3.67من ) -

 نتائج الدراسة

لدى األكثر انتشارًا  الكبرى الخمسةماعوامل الشخصية : النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 البمقاء التطبيقية؟ جامعة-طمبة كمية عجمون الجامعية 

 مستوىل المعياريةىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لئلجابة عن
 أدناه يوضح ذلك. الجدولو  ،لدى طمبة كمية عجمون الجامعية الكبرى الخمسةعوامل الشخصية 

الكبرى لدى طمبة كمية عجمون  الخمسةمستوى عوامل الشخصية (: التكرارات والنسب ل6) الجدول
 ليًا حسب المتوسطات الحسابيةالجامعية مرتبة تناز 

 النسبة التكرار العامل
 %12.3 74 العصابية
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 النسبة التكرار العامل
 %30.7 185 االنبساط

 %22.8 137 (واالنجاز الضميرية) الضمير يقظة
 %16.1 97 (الطبية) المقبولية
 %18.1 109 الخبرة عمى االنفتاح

 100.0 602 المجموع
( طالبًا 185ة االنبساطية بمغ عددىم )أن عدد الطمبة ممن لدييم شخصي( 6) الجدوليبين 

( طالبًا 173%(، وقد بمغ عدد الطمبة الذين لدييم شخصية يقظة الضمير )30.7وطالبة وبنسبة )
( 109%(، في حين بمغ عدد الطمبة من ذوي شخصية االنفتاح عمى الخبرة )22.8وطالبة بنسبة )
( طالبًا 97ية فقد بمغ عددىم )%(، أما ذوي الشخصية المقبول18.1وبنسبة ) طبلب وطالبات
( طالبًا وطالبة وبنسبة 74%(، وأصحاب الشخصية العصابية بمغ عددىم )16.1وطالبة وبنسبة )

(12.3.)% 
كمية عجمون النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى طمبة 

 ؟البمقاء التطبيقية جامعة-الجامعية 
 مستوىل المعياريةل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لئلجابة عن ىذا السؤا

 يوضح ذلك. (7) الجدولو  ،لدى طمبة كمية عجمون الجامعيةالتنظيم االنفعالي 
متنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 7) الجدول

 طات الحسابيةعجمون الجامعية مرتبة تنازليًا حسب المتوس
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العامل الرقم الرتبة
 مرتفع 797. 3.85 االنفعالي التقييم عادةإ 1 
 مرتفع 930. 3.67 حالكب 2 
 عادةإ جاء فقد(، 3.85-3.67أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ) (7) الجدوليبين 

األخيرة  الرتبةح في الكب(، بينما جاء 3.85)متوسط حسابي ب األولى الرتبةفي  االنفعالي التقييم
 (.3.77) االنفعالي ككل متنظيم(، وبمغ المتوسط الحسابي ل3.67وبمتوسط حسابي )

الكبرى  الخمسةالتنبؤية لعوامل الشخصية  مقدرةالنتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ما ال
 جامعة البمقاء التطبيقية؟ –ية بالتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية عجمون الجامع

الكبرى  الخمسةحساب معامبلت االرتباط بيَن عوامل الشخصية لئلجابة عن ىذا السؤال، تم 
 ككل وكل بعد من أبعاده، وبين التنظيم االنفعالي ككل وكل بعد من أبعاده.
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أبعاده، وبين التنظيم (: مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس عوامل الشخصية الكبرى ككل و 8) الجدول
 االنفعالي ككل وأبعاده

معامالت االرتباط  عوامل الشخصية
 االنبساط العصابية بيرسون

يقظة الضمير 
)الضميرية 

 (واالنجاز

المقبولية 
 ()الطبية

االنفتاح عمى 
 الخبرة

مقياس 
التنظيم 
 االنفعالي

 العصابية
 

معامل االرتباط 
 008. (**)115.- (**)155.- (**)327.- (**)191.- 1 بيرسون

 845. 005. 000. 000. 000. . مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

 االنبساط
 

 

معامل االرتباط 
 (**)233. (**)391. (**)388. (**)510. 1 (**)191.- بيرسون

 000. 000. 000. 000. . 000. مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

الضمير يقظة 
)الضميرية 
 (واالنجاز

معامل االرتباط 
 (**)309. (**)447. (**)366. 1 (**)510. (**)327.- بيرسون

 000. 000. 000. . 000. 000. مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

 (المقبولية )الطبية
 

 

معامل االرتباط 
 (**)303. (**)446. 1 (**)366. (**)388. (**)155.- بيرسون

 000. 000. . 000. 000. 000. مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

االنفتاح عمى 
 الخبرة

معامل االرتباط 
 (**)369. 1 (**)446. (**)447. (**)391. (**)115.- بيرسون

 000. . 000. 000. 000. 005. مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

التنظيم مقياس 
 االنفعالي

معامل االرتباط 
 1 (**)369. (**)303. (**)309. (**)233. 008. بيرسون

 . 000. 000. 000. 000. 845. مستوى الداللة
 602 602 602 602 602 602 العدد

أن ىناك عبلقات ارتباطية دالة احصائيًا بيَن عوامل الشخصية  الجدول (8) يتبين من
بية، االنبساط، يقظة الضمير، االنفتاح عمى الخبرة( وبين مقياس التنظيم الكبرى )العصا الخمسة

( ليقظة الضمير، 309.( لبلنبساط، و)233.( لمعصابية، و)008.بمغت قيمتو ) إذاالنفعالي 
 ( لبلنفتاح عمى الخبرة.369.( لممقبولية، و)303.و)

التنظيم االنفعالي إعادة كما وتم استخدام تحميل االنحدار المتعدد المتدرج لدرجات بعدي 
 (.9) الجدولالكبرى، كما ىو مبين في  الخمسةالتقييم، والكبح وفق العوامل 
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عادة في التنبؤ بإالكبرى  الخمسةعوامل الشخصية المتعدد المتدرج ألثر تحميل االنحدار : (9) الجدول
 التقييم االنفعالي

المتغير 
 التابع

 المتنبئات
 المعامل

B 

االرتباط 
 دالمتعد

 التباين المفسر
R2 

R2 قيمة ف 
داللة 

 فاإلحصائية

اعادة 
التقييم 
 االنفعالي

 000. 78.629 116. 116. 340. 255. االنفتاح عمى الخبرة

 000. 49.977 027. 143. 378. 252. ) الطبيةالمقبولية )

يقظة الضمير 
  واالنجاز)الضميرية 

.205 .391 .153 .010 35.901 .000 

 000. 29.908 014. 167. 409. 111. العصابية

يقظة الضمير )الضميرية (، و قبولية )الطبية، والمن االنفتاح عمى الخبرةأ الجدوليتبين من 
عادة التقييم االنفعالي، فقد وضح بإ% من التباين 16.7حوالي  ا معاً و وضح العصابية(، واالنجاز

 بشكل دال احصائياً  أسيمون قد % من التباين، وبذلك يك11.6 عامل االنفتاح عمى الخبرة
(≤0.001)  من 2.7)ضاف عامل المقبولية )الطبيةأ، و بإعادة التقييم االنفعاليفي التنبؤ %

، بإعادة التقييم االنفعاليفي التنبؤ  (≤0.001) بشكل دال احصائياً  أسيمالتباين، وبذلك يكون قد 
بشكل  أسيماين، وبذلك يكون قد % من التب1)وأضاف عامل يقظة الضمير )الضميرية واالنجاز

% 1.4 ضاف عامل العصابيةأ. كما بإعادة التقييم االنفعاليفي التنبؤ  (≤0.001) دال احصائياً 
بإعادة التقييم في التنبؤ  (≤0.001) بشكل دال احصائياً  أسيممن التباين، وبذلك يكون قد 

في التنبؤ بإعادة التقييم االنفعالي. أما االنفعالي، أما عامل االنبساط فمم يسيم بشكل دال احصائيًا 
 (.10) الجدولالنتائج المتعمقة ببعد الكبح فيمثميا 

 في التنبؤ بالكبحالكبرى  الخمسةعوامل الشخصية المتعدد المتدرج ألثر تحميل االنحدار : (11) الجدول
المتغير 
 التابع

 المتنبئات
 المعامل

B 

االرتباط 
 المتعدد

 التباين المفسر
R2 

R2 قيمة ف 
داللة 

 فاإلحصائية

 الكبح

 000. 49.140 076. 076. 275. 286. االنفتاح عمى الخبرة

يقظة الضمير 
 ()الضميرية واالنجاز

.253 .311 .097 .021 32.116 .000 

% من 9.7حوالي  معاً  ايقظة الضمير وضحو  االنفتاح عمى الخبرة نأ الجدوليتبين من 
 أسيم% من التباين، وبذلك يكون قد 7.6 االنفتاح عمى الخبرة، فقد وضح عامل بالكبحالتباين 

% من 2.1يقظة الضميرضاف عامل أ، و بالكبحفي التنبؤ  (≤0.001)بشكل دال احصائيا 
أما العوامل ، بالكبحفي التنبؤ  (≤0.001) بشكل دال احصائياً  أسيمالتباين، وبذلك يكون قد 
 م بشكل دال احصائيًا في التنبؤ بالكبح.فمم تسيالمقبولية العصابية، واالنبساط، و 
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 مناقشة النتائج والتوصيات
 الخمسةاعوامل الشخصية موالذي ينص:  أوالً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 البمقاء التطبيقية؟ جامعة-لدى طمبة كمية عجمون الجامعية األكثر انتشارًا  الكبرى
الطمبة كانت لدى األكثر انتشارًا  الكبرى الخمسةعوامل الشخصية بينت نتائج الدراسة أن 

االنبساطية، تبلىا يقظة الضمير، واالنفتاح عمى الخبرة، والمقبولية، ثم العصابية. ويمكن تفسير 
ىذه النتيجة أَن طمبة الجامعات يتصفوَن بدرجة عالية من الميارات االجتماعية وتقبل األخر 

زىاي، وويميس، نسجم مع طبيعة ىذه المرحمة العمرية. ويرىوالتفاعل المبق مع اآلخرين وىذا ما ي
أن أصحاب الشخصية االنبساطية يظيرون  (Zhai et al., 2013وأوشيو، وزىاي ويانغ )

مستويات عالية من الميارات االجتماعية وحب بناء العبلقات مع اآلخرين ىذا ما يتوافق مع 
ادًة ما يكونون في نياية مرحمة المراىقة ولدييم التكوين النفسي والجسدي لطمبة الجامعات الذين ع

 ما ىو جديد من أشخاص أو أحداث. إلىمستوًى عاٍل من حب االستطبلع والرغبة في التعرف 
توافق ذلك مع طبيعة  الثانية، في الرتبةأما فيما يتعمق أَن شخصية يقظة الضمير احتمت 

لتي تدعو في العادة إلى أن يكون الفرد قادرًا التنشئة األسرية السائدة في المجتمعات اإلسبلمية وا
 فضبًل عنمع األخرين والتفكير العميق في مختمف األمور الحياتية،  سموكوعمى ضبط انفعاالتو و 

في الماضي الثقة بالنفس  طمبة الجامعات سواٌء في الحاضر أمأَن األساليب التربوية تعزز لدى 
سود المجتمع األردني. وجاءت الشخصية المقبولية في والسعي وراء تحقيق اإلنجاز وىذا مبدٌأ ي

الثالثة لتعكس ما يحممو طمبة الجامعات من قيم وأخبلق تقوم عمى تقديم المساعدة لؤلخرين  الرتبة
التواضع واحترام اآلخر إذ إن ىذه الصفات أساس ما تمثمو األخبلق الحميدة  فضبًل عنوالثقة بيم 

 بشكٍل عام.التي يتحمى بيا طمبة الجامعات 
الرابعة عمى الرغم أن ىذه النتيجة مفاجئة  الرتبةوجاءت الشخصية المنفتحة عمى الخبرة في 

نوعًا ما، إذ إن الشخصية المنفتحة عمى الخبرة ىي تمك التي تسعى إلى االستقبللية والخروج عن 
إنيم يحاولون المألوف وىذا ما يتصف بو المراىقون بشكٍل عام، وطمبة الجامعات بشكٍل خاص إذ 

 رأيالخروج عن التقاليد الروتينية والرغبة في تشكيل ىوية خاصة بيم في مرحمة المراىقة، إذ 
أن الشخصية المنفتحة عمى الخبرة متجسدة في رغبة الفرد في  (Hussain, 2011)حسين 

التي من المعرفة والميارات وىذا ما يظير بشكٍل واضح في الحياة الجامعية و  مزيدالحصول عمى 
تعمل بدورىا عمى توفير خبرات حياتية جديدة لمطمبة الجامعيين. كما وأَن الشخصية المنفتحة عمى 
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الخبرة تقوم عمى عدة خصائص نفسية أىميا أن الفرد قادر عمى استيعاب الخبرات الجديدة، مما 
 من الدافعية الداخمية نحو التعمم.  اً يعكس مستوى مرتفع

من التوتر النفسي  عاليةاألخيرة والتي تتصف بدرجة  الرتبةي وجاءت الشخصية العصابية ف
ظيار االنفعاالت السموكية السمبية واالضطرابات النفسية. ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أن طمبة  وا 

عمى ضبط انفعاالتيا والتعامل معيا بشكٍل إيجابي. كما  مقدرةالجامعة وصموا لمرحمة كافية من ال
ة توفر تفاعبلت اجتماعية إيجابية نوعًا ما تعزز من شعور الطمبة باألمان مما وأن البيئة الجامعي

يكبح لدييم الرغبة في التعبير عن االضطرابات غير السوية التي يعانون منيا. وتختمف نتائج 
والتي أشارت إلى أن الشخصية  (Bardi & Ryff, 2007الدراسة مع نتائج دراسة باردي ورايف )

 بية واالنبساطية كانت األكثر انتشارًا.المنفتحة والعصا
ما مستوى التنظيم االنفعالي والذي ينص: ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟البمقاء التطبيقية جامعة-كمية عجمون الجامعية لدى طمبة 
فعًا، أظيرت النتائج أن مستوى التنظيم االنفعالي )بعد إعادة التقييم( لدى الطمبة كان مرت

عمى ضبط  مقدرةويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن طمبة الجامعات لدييم مستويات عالية من ال
انفعاالتيم الداخمية والعمل عمى تكييفيا حسب المتطمبات المفروضة من المتغيرات الخارجية. كما 

نفسي. وأنيم طوروا آليات دفاعية إيجابية كافية تمكنيم من التعامل مع مختمف مصادر الضغط ال
وحيث أن نتائج الدراسة الحالية قد أظيرت أن الطمبة يتصفون بمستويات عالية من الشخصية 
االنبساطية والضميرية والتي تتصف بعدة خصائص أىميا امتبلك ميارات اجتماعية واضحة 
 والرغبة في التفاعل مع اآلخرين مما يؤدي إلى زيادة مستوى التنظيم االنفعالي وخاصًة ُبعد إعادة
التقييم والمجوء إلى كبح االنفعاالت وىذا ما أظيرتو نتائج الدراسة الحالية. وتختمف نتائج الدراسة 

( والتي بينت أن مستوى التنظيم االنفعالي Al Barahmeh, 2017من نتائج دراسة البراىمة )
أن إلى لية )بعد إعادة التقييم( لدى طمبة الجامعة كان متوسطًا بينما أشارت نتائج الدراسة الحا

 مستواه كان مرتفعًا.
التنبؤية لعوامل  مقدرةثالثًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص: ما ال

جامعة البمقاء  –الكبرى بالتنظيم االنفعالي لدى طمبة كمية عجمون الجامعية  الخمسةالشخصية 
 التطبيقية؟

، واالنجاز( الضمير )الضميرية يقظةو كشفت النتائج أَن عوامل الشخصية االنبساطية، 



 .د. عبدالمطيف المومني ، أرافع الزغول حنين القضاة، أ.د.                        .....       القدرة التنبؤية لعوامل

  311 

الخبرة تنبأت بإعادة تقييم االنفعاالت، بينما تنبأت عوامل  عمى االنفتاح، و المقبولية )الطبية(و 
ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن عوامل الشخصية االنبساطية ويقظة الشخصية العصابية ببعد الكبح. 

عمى امتبلك خصائص فردية تنطوي عمى التحمي الضمير والمقبولية واالنفتاح عمى الخبرة تقوم 
اإليجابية مما ينعكس بشكٍل أو بآخر عمى ارتفاع مستوى التنظيم االنفعالي لدى  باألنماط السموكية

الطمبة. وحيث أن شخصية يقظة الضمير المنفتحة عمى الخبرة واالنبساطية ويقظة الضمير 
ية منيا عدة خصائص كالميارات االجتماعية والمقبولية، يظير األفراد ممن لدييم مستويات عال

(، والسعي وراء اإلنجاز وارتفاع مستوى الدافعية Bukaiei, 2015عمى بناء العبلقات ) مقدرةوالم
عمى  مقدرة(، فإن ىذا مرتبط بشكل دال احصائيًا بالRosen & Kluempe, 2008الداخمية )

ية وما ينسجم مع األدبيات السابقة والتي أشارت التنظيم االنفعالي وىذا ما أشارت إليو الدراسة الحال
الكبرى والتنظيم االنفعالي من قبيل دراسة  الخمسةإلى وجود عبلقة ارتباطية بيَن عوامل الشخصية 

بين إعادة  وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة احصائياً إلى أشارت والتي ( (Sadr, 2016صدر 
ووجود عبلقة ارتباطية يقظة الضمير، اطية والمقبولية و التقييم االنفعالي وبين الشخصية االنبس

 وبين كبح االنفعاالت. ويقظة الضميرموجبة بين الشخصية االنبساطية والمنفتحة عمى الخبرة 
التنبؤية لمشخصية العصابية ببعد الكبح، فيمكن تفسير ىذه  مقدرةأما النتائج المتعمقة بال

أىميا ارتفاع مستوى صية عصابية يتصفون بعدة خصائص النتيجة إلى أن األفراد الذين لدييم شخ
سيولة إغضابيم. كما ويتصفون بالسمبية الواضحة في إظيار  فضبًل عنالنرجسية وحب األنا، 

انفعاالتيم اإليجابية نحو اآلخرين من أجل الحصول عمى ودىم وحبيم واحتراميم، مما يقدم 
واضح وىذا ما يفسر أَن الشخصية العصابية  مؤشرات إلى أنيم ال يعبرون عن انفعاالتيم بشكلٍ 

 من الكبح. %9.7كانت قادرة عمى تفسير ما نسبتو 
 التوصيات

 :يأتيفي ضوء نتائج الدراسة، توصي الدراسة بما 
في المحافظة عمى المستويات  التي تسيمعمى تطوير بعض اآلليات األكاديمية والنفسية  العمل -

 د إعادة التقييم( لدى الطمبة.العالية من التنظيم االنفعالي )بع
دعوة اإلدارات الجامعية لتطوير مساقات أكاديمية ُتعنى بعوامل الشخصية والمتغيرات االنفعالية  -

 لدى طمبة الجامعات نظرًا ألىميتيا في حياتيم الشخصية واألكاديمية.
الكبرى  لخمسةامن الدراسات المستقبمية التي تتناول العبلقة بيَن عوامل الشخصية  مزيدإجراء  -
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 وبين متغيرات نفسية وسموكية أخرى مثل الصبلبة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي.
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