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املخلخ :
تتحكم جملة من السمات الشخصية في الحياة النفسية للفرد التي تسيره وتنظم سلوكه واستجاباته الداخلية والخارجية ،وكل سمة من هذه
السمات لديها مدلولها النفس ي واالنفعالي وكذا االجتماعي .وتعتبر جودة الحياة النفسية من املعاشات اإليجابية التي تشحن حياة الفرد بطاقة هائلة من
التفتح والتفاؤل والشعور باألمن والرفاهية النفسية وتدفعه دوما نحو االستجابات التي تؤمن له التوافق والتكيف والشعور بالسعادة والطمأنينة ومن
ثمة حاولت هذه الدراسة التقرب من العالقة التي تربط جودة الحياة النفسية بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطالب الجامعي والتعرف على
الفروق من ناحية الجنس.
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة النفسية ،العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،الطالب الجامعي.

املقدمة:
تعتبر شخصية املتعلم من أهم املنطلقات التي يعتمد عليها العاملون في امليدان التربوي والنفس ي بهدف مساعدته على التوافق واالنسجام مع
التغيرات التي تفرضها كل مرحلة من مراحل النمو والتعلم ،والشخصية ما هي إال تنظيم منسق دينامكي لصفات الفرد الجسدية والعقلية واالجتماعية
تنمو وتتطور من خالل التنشئة والحراك االجتماعي .وهي كذلك مضبوطة بجملة من األبعاد والسمات التي تحدد مساره النفس ي والسلوكي وتلعب دورا
هاما في تحقيق جودة الحياة النفسية لديه ،وتعرف جودة الحياة على ّأنها ذلك السلوك الذي يحقق للفرد أقص ى حد من االستغالل لإلمكانيات الرمزية
واالجتماعية التي يتفرد بها الفرد وتؤدي إلى بقائه وتقبله للمسؤولية الشخصية واالجتماعية ،وهي توافق إيجابي يتضمن النضج من الناحية االنفعالية
والنفسية والشعور بالثقة والطمأنينة وبلوغ أقص ى درجات التوافق والتكيف .يطمح الشباب في سياقات تفاعلهم مع الحياة االجتماعية سواء من
الناحية األكاديمية أو املهنية أو االجتماعية إلى إثبات ذواتهم ووجودهم وبناء شخصية سليمة لها مكانتها ووزنها في عالم الراشدين وال يتأت ذلك إال إذا
تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم ودوافعهم للوصول إلى تحقيق مشروعهم العلمي واملنهي واالجتماعي ومن ثمة الوصول إلى أكبر قدر من الثقة واإلنجاز
والرفاهية النفسية والتي تترجم من خالل تحقيق الشاب أو الفرد لجودة الحياة النفسية.

الجانب النظري والدراسات السابقة:
يعتبر موضوع الشخصية من بين أهم املواضيع التي اهتم به الباحثون في املجال السيكولوجي وذلك من خالل ربطه بجملة من املتغيرات
املحيطة بالفرد سواء كانت متغيرات نفسية ،اجتماعية أو تربوية وذلك بهدف استخبار ردود أفعاله واستجاباته وسلوكه.
ولكي تكتمل شخصية الفرد وتنضج ،يمر بمراحل نمو مختل فة وذلك من الوالدة حتى الشيخوخة .هذه املراحل الزمنية والعمرية هي التي تشكل
شخصيته وذلك من خالل مراحل التنشئة االجتماعية وخصوصيات النمو وشروطه ،ونظرا لعنصر الفروق الفردية فإن الشخصية تختلف من فرد
آلخر ،ويرجع ذلك إلى جملة من السمات أو األبعاد التي تطبع كل شخصية وتجعلها متفردة في سلوكها وتفاعلها ومعامالتها وحتى في معاشها النفس ي.
ّ
وتعرف سمات الشخصية على أنها" :الصفات الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية ،الفطرية أو املكتسبة ،التي يتميز بها الشخص
وهي استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك " (صالحّ .)58 :2004 ،
وتعرف السمة على أنها" :استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك أي
استعداد يبدو أثره في عدد كبير من املواقف املختلفة ،والسمات أنواع منها الفطرية كالسمات املزاجية ومنها املكتسبة كالسمات االجتماعية والخلقية،
منها الشعورية وغير الشعورية ومنها السوية والشاذة " (ربيع .)15 :2013،تتمثل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في خمسة عوامل أساسية وهي
عامل العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،الطيبة ،وأخيرا يقظة الضمير ) . (widiger and Lynam, 2003وهي تؤثر بصورة مباشرة على
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سلوك الفرد واستجاباته للمثيرات الداخلية والخارجية ،وبينت أعمال كوستا ومكاري  )1995( Mc CRAE and Costaوأعمال كاتل (Cattell )1996

وكذا أعمال اكنور ( ، Ecknor)2002أن مجموع النماذج واالستخبارات املوضوعة لتقييم الشخصية يمكن أن نلخصها في نموذج لخمسة عوامل كبرى
للشخصية واملتمثلة في االنبساطية ،العصابية ، ،الطيبة ،التفتح على الخبرة ،وأخيرا يقظة الضمير.)Rolland, 2004( .
ويعرف بير وبير )2008( ،االنبساطية على أ ّنها "أحد األبعاد األساسية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وقد عرفها معجم بير على
أنها "التوجه نحو الخارج أي خارج الذات" (بير وبير .)224 :2008 ،وتمثل االنبساطية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مقدار العالقة التي
يربطها الفرد أو الشخص مع البيئة الخارجية ،وتشير كذلك إلى امليل والسعي إلى بناء العالقات االجتماعية والتعامل مع الخبرات والتجارب بشكل
إيجابي .وهي تضم ستة أوجه أو أبعاد وتتمثل في - ":الدفء  -االجتماعية  -تأكيد الذات -النشاط أو الفعالية -البحث عن االستثارة -االنفعاالت
اإليجابية" . )Beck.1992 :130) .وعموما نجد أن سمة االنبساطية من أكثر السمات تفتحا على االجتماعية واإلحاطة باهتمامات الفرد والقرب من
الفعالية والنشاط إضافة على استثمار االنفعاالت املوجبة بهدف تحقيق اإلشباع واإلحساس بالرض ى .أما بعد العصابية فيعرفه رولون
( (Rolland.2004 :47على أ ّنه" نظام إدراكي للتهديدات الحقيقية أو الوهمية واليقظة الشديدة لهذه التهديدات ،أي أنها نظام ملراقبة اإلنتاج الفعلي
واملعرفي السلبي وغير املقبول".
وتتمثل أوجه العصابية حسب كوستا ومكاري(  ) Mc CRAE and Cost, :2003في ستة أوجه أو أبعاد أساسية وهي - :القلق -العدائية
والغضب  -االكتئاب  -االندفاعية  -القابلية لإلنجراح ،وعموما فإن سمة العصابية تمثل الجانب السلبي لنفسية وسلوك الشخص وعدم القدرة على
مواجهة الواقع واستثمار املجال االنفعالي أكثر من املجال العقلي في العالقات االجتماعية وحل املشكالت .أ ّما البعد الثالث واملتمثل في الطيبة والتي
يعرفها جونبيار رولون ( ) Jean Pierre Rolland: 2004على أ ّنها تخص طبيعة العالقات مع اآلخرين من العطف ،الحب واالحترام ،املبادرة على
مساعدة اآلخرين والتسامح .وتتمثل أوجه الطيبة في إطار نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فيما يلي - :الثقة  -اإليثار  -االستقامة -اإلذعان -
التواضع  -الرأي املعتدل والرقة.
ن
ن
ن
إن سمة الطيبة كما تظهرها أوجهها الستة تشير إلى أن األشخاص الذين يتسمو بها يرتبطو كثيرا باآلخرين ويعملو جاهدين على
مساعدتهم يؤمنون بالعطاء ويقدمون أحسن ما عندهم إلرضاء املحيطين بهم" ( عبد العالي  .) 31 :2006 ،أما البعد الرابع فيتمثل في االنفتاح على
الخبرة وهو من بين األبعاد األساسية في نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية .ويعرف بعد االنفتاح على الخبرة على أساس مجموعة من
املواصفات وهي السعي للتحرر ،االرتباط بالقيم والعادات ،احترام اآلخرين مرونة االتصال واالعتدال في الرأي .وتتمثل أوجه االنفتاح على الخبرة في
منظور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بما يلي - :الخيال  -الجمال -املشاعر -النشاط  -األفكار -القيمّ .
إن الشخص املتفتح على الخبرة يتميز بخيال
واسع عاشق للجمال ذو مشاعر فياضة ،حب االستطالع وإتقان للعمل مع احترام للقيم املوجودة .وأخيرا بعد يقظة الضمير الذي يحمل مجموعة من
املفاهيم منها ،االعتمادية ،اإلنجاز ،ضبط الذات ،التعقد ،التأني ،املرونة .وعموما فهي تعرف على أنها "االلتزام في أداء الواجبات ،بذل جهد من أجل
اإلنجاز ،القدرة على العمل واالستمرارية ،التفكير قبل اإلقدام على أي إنجاز أو عمل والتروي (محمود .)59 :2006 ،وتتمثل أوجه يقظة الضمير في
إطار نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فيما يلي :الكفاءة  -النظام -اإلحساس بالواجب -السعي لإلنجاز -ضبط الذات -التروي.
ويرى ماك كر و كوستا ) (Mac Crae and costa, 2003إن يقظة الضمير تحمل في طياتها مميزات عقلية وانفعالية وكذا سلوكية مبنية على
االنضباط والعمل وبذل جهد كبير من أجل النجاح ،إضافة إلى القدرة على تحقيق التوازن في كل مجاالته واستثمار كل الطاقات بهدف الوصول إلى ما
هو أسمى ويخدم الجماعة.
إن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعتبر منطلقا هاما لدراسة الشخصية وتفسير أهم السلوكيات وردود األفعال الصادرة من األفراد،
وهي تعطينا صورة واضحة عن أهم الخصائص وامليزات التي تجعل من اإلنسان يتفرد في تفكيره وانفعاله وكذا في معايشة مع ذاته وتعامله مع املحيطين
به.
والشاب في املرحلة الجامعية يبحث دوما على مؤشرات نفسية واجتماعية وأكاديمية تزيد من فرص نجاحه وتساعده على إبراز قدراته وطاقاته
ً ً
وتحقق وجوده وتضمن له التوافق والتكيف ووصوله إلى إشباع حاجاته األساسية ،وتعتبر جودة الحياة النفسية مؤشرا قويا على تحقيق الشاب ألهم
حاجاته باعتبار هذه الجودة تظهر مقوماتها من خالل املعاش النفس ي للشاب والذي يتصف بثراء وتنوع الحياة النفسية وشعوره بالراحة والسعادة
واإليجابية وكذا االستقرار والنضج االنفعالي ،وهذا كله ينعكس على استجاباته وسلوكياته مع املحيط الخارجي واملتمثل في املرونة في التواصل والتفاعل،
حب اآلخرين ،واستثمار كل الطاقات للنجاح والتفوق والريادة ،والثقة بالنفس وباآلخرين واكتساب مهارات نفسية واجتماعية وأكاديمية تحقق له أكبر
قدر من التوافق واإلشباع ،ولقد اهتم الكثير من العلماء والباحثين بموضوع جودة الحياة النفسية وقدموا له مجموعة من التعاريف املختلفة
ً
واملتنوعة ،يرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتينية  Qualitasالذي يقصد به طبيعة الش يء أو الشخص ودرجة صالحيته وكانت تعني قديما الدقة
واإلتقان(الدرادكة وشلبي.)15 :2002 ،
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وتعرف على أنها" :رضا الفرد بنصيبه وقدره في الحياة والشعور الداخلي باالستقالل وامتالك الفرص لتحقيق أهداف ذات معنى والشعور العام
بالراحة والرضا والسعادة والقدرة على تبني أسلوب حياتي يشبع الرغبات واحتياجات الفرد" (حسين.)55 :2006 ،
كما تعرف جودة الحياة النفسية على أنها":توافر الشخصية اإلنسانية القادرة على التفكير الحر والنقد البناء والقدرة على التغيير واإلبداع،
مع الشعور باملسؤولية" (جمعة والعاني .)2006 ،كما تعرف كذلك على أنها" :سمات ومهارات تتفرع إلى أخرى ثانوية مثل :املبادرة ،الحاجة إلى اإلنجاز،
تحمل املسؤولية ،الوعي بالذات ،الثقة بالنفس ،القدرة على التحمل والتسامح" (املعشني .)38 :2006 ،وعموما فإن جودة الحياة النفسية ماهي إال
ترجمة واضحة للتوافق النفس ي الذي يعيشه الفرد سواء مع ذاته ونفسه أو مع املحيطين به ويظهر ذلك من خالل إقباله على الحياة وقدرته على
االستثمار واإلنجاز وتحليه باملسؤولية والثقة واملبادرة .وتتمثل أبعاد جودة الحياة النفسية في ثالثة ابعاد اساسية وهي :جودة الحياة املوضوعية:
وتظهر في الجوانب االجتماعية التي يجب أن يوفرها املجتمع للفرد خاصة منها املستلزمات والحاجات املادية وجودة الحياة الوجودية :وتتمثل في املعاش
النفس ي للفرد ومدى توافقه مع العالم الخارجي وكذا اتجاهاته اإليجابية نحو ذاته واملحيطين به ومدى إحساسه وشعوره بجودة الحياة لديه وجودة
الحياة الذاتية :ويقصد به مدى الرضا الشخص ي وشعور الفرد بجودة الحياة  .إن جودة الحياة النفسية من املفاهيم األساسية التي تسهم بصورة
مباشرة في تحقيق مشروع الحياة ككل في شطريه النفس ي واالجتماعي للفراد والجماعات وتعطي لإلنسان القدرة على إثبات وجوده وتحقيق حاجاته
وبلوغ أهدافه.
وتعد دراسة العالقة التي تربط جودة الحياة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة ذات اهمية نفسية واجتماعية
وأكاديمية كبيرة كما وضحته الدراسات .ففي دراسة إيمان عبد هللا عمر (  )2018هدفت إلى التعرف على التسويق األكاديمي وعالقته بالعوامل الخمسة
الكبرى للشخصية في ضوء عدد من املتغيرات لدى الطلبة الجامعيين ،كما هدفت إلى التعرف على الفروق في التسويق األكاديمي والفروق في العوامل
الخمسة للشخصية التي تعزي ملتغيري الجنس واملستوى الدراس ي .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من
جميع الطلبة املوجودين في الجامعة األردنية في اململكة األردنية الهاشمية ،وتمثلت في عينة عشوائية وبلغ عددها (  )570طالب وطالبة ،وتم استخدام
مقياس التسويق األكاديمي من إعداد الباحثة ،ومقياس العوامل الخمسة للشخصية ترجمة بدر األنصاري ،وقد توصلت الد اسة إلى ّ
أن هناك فروقا
ر
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0,01تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور فيما يخص سمات الشخصية .كما توصلت دراسة سعود مبارك
البادري(  )2018والتي هدفت للتعرف على مستوى الحاجات النفسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وامليول املهنية ومستويات قلق املستقبل
األكثر انتشارا لدى أفراد العينة ،وإلى الكشف عن وجود فروق لدى أفراد العينة تعزى ملتغير النوع االجتماعي وترتيب امليالد والوضع االقتصادي وعدد
أفراد األسرة وعمل األب واألم ،تعليم األب األم بالنسبة لقلق املستقبل،كما هدفت كذلك إلى الكشف عن العالقة بين الحاجات النفسية والعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية وامليول املهنية ومستويات قلق املستقبل لدى أفراد العينة ،والتي تكونت من ( ) 68طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني
عشر بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان ،وقد أظهرت النتائج  :انتشارا عامل يقظة الضمير يليه عامل االنبساط ثم عامل املقبولية وكذا عامل االنفتاح
على الخبرة وأخيرا عامل العصابية ،انتشار الحاجة لالنتماء ،تليها الحاجة إلى االستقاللية ثم الحاجة للكفاءة بالنسبة للحاجات النفسية .وجود فروق في
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لصالح الطالبات .وتوصلت دراسة كل من سينغ ووشارما وبوس ( )singh , sharma & Bose, 2015في دراسة
هدفت إلى التعرف على أثر الجنس والثقافة على العالقة بين الذكاء الثقافي وجودة الحياة وذلك على عينة قوامها ( )120طالبا وطالبة من البنجاب
وهيماتشالي وأسفرت النتائج على وجود فروق في درجات الذكاء الثقافي لصالح الذكور في حين ال توجد فروق في الجودة بين الذكور واإلناث (الشهراني،
 .)2016في حين توصلت دراسة عبادو ( )2013والتي هدفت للتعرف على العالقة التي تربط العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالرتياح الشخص ي
وذلك على عينة متكونة من ( )361إطارا بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز وذلك في أربع واليات من الجنوب الشرقي للجزائر ،توصلت النتائج إلى عدم
وجود فروق بين أفراد العينة في الصفاوة ،االنبساط ،الطيبة ويقظة الضمير باختالف الجنس ماعدا العصابية ،ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بين
عوامل الشخصية واالرتياح النفس ي ما عاد في سمة الطيبة .بينما أكدت دراسة الديلمي وآخرون ( )2012والتي هدفت للتعرف على الفروق في تقدير
الذات وجودة الحياة على عينة من طلبة جامعة بابل واملقدرة ب ( )82طالبة ،وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات وجودة الحياة
لدى طالبات الصف الثالث والرابع ،وتفوق طالبات الصف الرابع في كل من جودة الحياة وتقدير الذات مقارنة بالصف الثالث ،وعدم وجود فروق
معنوية بين طالبات الصف الثاني والثالث في جودة الحياة وتقدير الذات .وتوصلت نتائج دراسة جبر ( )2012والتي تمحورت حول العالقة التي تربط
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بقلق املستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية إلى انتشار عامل يقظة الضمير بخالف العصابية التي كانت أقل
انتشارا ،ووجود مستوى متوسط من قلق املستقبل ،وجود عالقة ارتباطيه قوية بين عامل العصابية وقلق املستقبل وضعيفة مع باقي العوامل ،وكذا
وجود فروق في الجنس بالنسبة لكل عوامل الشخصية ماعدا االنبساطية .وأظهرت نتائج دراسة نجالء العتبي ( )2011والتي هدفت إلى التعرف على
العالقة التي تربط الذكاء الوجداني بجودة الحياة في ضوء املتغيرات الديمغرافية وذلك على عينة من طلبة جامعة امللك عبد العزيز والتي قدرت ب
( )259طالبا وطالبة ،وتوصلت النتائج إلى تأكيد العالقة بين الذكاء الوجداني وجودة الحياة (الشهراني .)2016 ،بينما نجد دراسة إيمان أحمد
خميس( )2010والتي هدفت إلى معرفة جودة الحياة في عالقتها بكل من الرضا الوظيفي وقلق املستقبل لدى معلمات رياض األطفال ،تكونت العينة من
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( )130معلمة ،تؤكد على أ ّن كال من قلق املستقبل والرضا الوظيفي يؤثران على جودة الحياة (خميس .)2010 ،وفي نفس السياق نجد دراسة
نعيسة( )2010والتي هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة عند عينة من طلبة جامعة دمشق وجامعة تشرين واملقدرة ب ( )360طالبا وطالبة
وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى متدن من جودة الحياة لديهم (نعيسة .)2010 ،ومن جهة أخرى أجرى عبد الوهاب والشند ( )2010دراسة هدفت
إلى محاولة التعرف على العالقة بين إدراك األبناء لجودة الحياة األسرية وتأثيرها على فعالية الذات لدى األبناء املراهقين من الجنسين واختبار الفروق في
الجودة وفعالية الذات تبعا ملتغير الجنس وذلك على عينة مكونة من ( )200طالبا وطالبة من الصف األول ثانوي وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة بين
جودة الحياة وتقدير الذات ووجود فروق في الجودة وفعالية الذات تبعا ملتغير الجنس لصالح اإلناث (جمال .)38: 2016،وأخيرا دراسة السيد حسن
( )2009والتي هدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة املدركة لدى طالب الجامعة والتعرف على الفروق حسب الجنس في جودة الحياة ومدى
ارتباطها باملستوى االقتصادي واالجتماعي ألسر الطالب ،وتكونت العينة من ( )562طالبا وطالبة من كلية التربية بجامعة سوهاج ،وتوصلت النتائج إلى
انخفاض في مستوى الجودة املدركة لدى الطالب وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في جودة الحياة ووجود عالقة بين الجودة املدركة واملستوى
االقتصادي واالجتماعي ألسر الطلبة (جمال.)38: 2016 ،
ومن خالل استطالع نتائج الدراسات السابقة نسجل أ ّنه لم توجد دراسات تناولت مفهوم جودة الحياة في عالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ماعدا الدراسات التي تناولت الفروق في الجنس بالنسبة لكل املتغيرين والتي مست عينة طلبة الجامعة .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تعتبر شريحة الشباب من الشرائح الفاعلة في املجتمع ،ويعتبر الطالب الجامعي عنصر هام في وتيرة التطور والنمو من خالل إنجازاته
األكاديمية التي تخول له الفرصة في الرقي االقتصادي واالجتماعي ومن ثمة توجب االهتمام والكشف عن أهم السمات التي تدعم وتنمي جودة الحياة
لديه ،وعلى هذا األساس حاولنا أن نبحث في العالقة التي يمكن أن تربط جودة الحياة النفسية بسمات الشخصية لدى الطالب الجامعي وذلك من
خالل التساؤالت التالية:
 .1هل توجد عالقة بين جودة الحياة النفسية والسمات الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة الجامعيين؟
ً
 .2هل توجد فروق في السمات الخمسة الكبرى للشخصية بين الطلبة الجامعيين تبعا ملتغير الجنس؟
 .3هل توجد فروق في جودة الحياة النفسية بين الطلبة الجامعيين تبعا ملتغير الجنس؟

فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن التساؤالت السابقة أوردنا الفرضيات التالية:
 .1توجد عالقة ارتباطيه طرديه بين وجودة الحياة النفسية والسمات الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة الجامعيين.
 .2توجد فروق في السمات الخمسة الكبرى للشخصية بين الطلبة الجامعيين لصالح اإلناث.
 .3توجد فروق في جودة الحياة النفسية بين الطلبة الجامعيين لصالح الذكور.

أهمية و أهداف الدراسة:
تبرز أهمية هذا البحث في كونه يحاول أن يقترب من أهم السمات البارزة في شخصية الطالب الجامعي ،والتي تميز طبعه وسلوكه وتثير
استجاباته نحو الجامعة والعمل األكاديمي ،كما أ ّن أهميته تكمن في استقراء جودة الحياة النفسية لديه وربطها بسمات الشخصية الخمسة الكبرى،
خاصة وأ ّن الدراسات في حد علم الباحثتين قليلة فيما يخص الجودة وسمات الشخصية.
أما أهداف الدراسة فتتمثل في :التعرف على العالقة التي تربط السمات الخمسة للشخصية لدى طلبة الجامعة بجودة الحياة النفسية وكذا التعرف
على الفروق في السمات الخمسة للشخصية وجودة الحياة النفسية تبعا ملتغير الجنس.

التعريف اإلجرائي ملفاهيم الدراسة :
 سمات الشخصية  :تعرف اصطالحا على "أنها الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية الفطرية أو املكتسبة التي يتميز بها
الشخص ،وهي استعداد ثابت نسبيا لنوع معين من السلوك" (سفيان.)58 :2004 ،
أما إجرائيا فسنحددها من خالل إجابة طلبة السنة أولى جامعي على بنود استخبار قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد
كوستا وماك كاريي  costa &Mac Craeوترجمة بدر محمد األنصاري( ،)1992وذلك باحتساب الدرجات التي تحصل عليها كل طالب وطالبة في األبعاد
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الخمسة للشخصية واملتمثلة في بعد العصابية ،االنبساطية ،الطيبة ،الصفاوة ويقظة الضمير إضافة إلى احتساب الدرجة الكلية للقائمة بالنسبة لكل
الطلبة.
 جودة الحياة النفسية  :يعرفها أبو الحالوة على أ ّنها " اإلحساس الداخلي بالرضا وحسن الحال والقدرة على رعاية الذات واالندماج باألدوار
االجتماعية اإليجابية واإلفادة من املصادر البيئية وتوظيفها بشكل إيجابي " (أبو الحالوة. )81: 2014 ،
أ ّما إجرائيا فتعرف من خالل الدرجات التي تحصل عليها الطلبة الجامعيين في مقياس جودة الحياة النفسية لسليمان ( )2008وذلك باحتساب الدرجة
الكلية على املقياس.

إجراءات الدراسة امليدانية:
 .1منهج الدراسة  :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وجودة الحياة النفسية لدى عينة من
طلبة الجامعة الجزائرية ،وعليه نرى ّ
بأن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب لهذه الدراسة .
 .2عينة الدراسة :تمثلت عينة الدراسة الحالية في ( )249طالبا وطالبة منهم  107ذكور و 142إناث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من جامعة
الجزائر  1وجامعة الجزائر .2
 .3أدوات الدراسة وخصائصها السيكو مترية :لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املقياسين التاليين:
 قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :وهي من تصميم كوستا ومكري ( Costa &Mc Crea )1992وتعريب بدر األنصاري ()1997
وتعد قائمة العوامل الخمسة للشخصية أول أداة موضوعية تهدف إلى قياس األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من العبارات ،وتتكون
القائمة من ()60عبارة مقسمة على خمسة مقاييس فرعية وهي  :العصابية ،االنبساطية ،االنفتاح على الخبرة ،الطيبة ويقظة الضمير ،ويضم كل مقياس
فرعي  12عبارة ويمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي وتتم اإلجابة باختيار بديل واحد من خمسة بدائل وفق مقياس ليكرت  Likertالخماس ي (
غير موافق على اإلطالق ،غير موافق ،محايد ،موافق ،موافق جدا ) ويتم التصحيح بإعطاء العبارات اإليجابية الدرجات (  )5_4_3_2_1و الدرجات
( )1_2_3_4_5للعبارات السالبة .
ّ
وقد تم التأكد من الخصائص السيكو مترية لقائمة العوامل الخمسة للشخصية في دراسة صالحي ( )2013على البيئة الجزائرية وقد تبين أن القائمة
تتمتع بنتائج مقبولة من حيث الصدق والثبات وإمكانية تطبيقها على البيئة الجزائرية .
 مقياس جودة الحياة النفسية من تأليف سليمان (:)2008
يتكون املقياس في صورته األصلية من ()50عبارة يتم اإلجابة عنها وفق سلم ليكرت  Likertالخماس ي (من 1الى  )5ويتمتع املقياس بخصائص سيكومترية
جيدة من ناحية الصدق والثبات في دراسة سليمان (.)2008
أ -ا -ثبات املقياس في الدراسة الحالية  :تم حساب معامل الثبات في الدراسة الحالية بعد تطبيقه على عينة مكونة من ( ) 50طالبا وطالبة من
جامعةالجزائر 2باستخدام معادلة ألفا كرومباخ  alpha de Cronbachحيث بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0,93
ب -صدق املقياس في الدراسة الحالية :تم التحقق من صدق املقياس بطريقة االتساق الداخلي للمقياس ،حيث تم استخدام معامل االرتباط
بيرسون  Pearsonلحساب معامالت ارتباط درجات كل بند مع الدرجة الكلية للمقياس .
جدول ( :)1يمثل نتائج معامالت االرتباط بين البند والدرجة الكلية ملقياس جودة الحياة النفسية.
البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

البند

معامل
االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(**)،516
(**)،522
(**)،583
(**)،515
(**)،543
(**)،578
(**)،538
(**)،502
(**)،583

10
11
12
13
14
15
16
17
18

(**)،397
،278
(**)،316
(**)،381
(**)،469
(**)،433
(**)،475
(**)،501
(**)،470

19
20
21
22
23
24
25
26
27

(**)،455
(**)،519
(**)،544
(**)،533
(**)،458
(**)،367
(**)،525
(**)،513
(**)،411

28
29
30
31
32
33
34
35
36

(**)،336
(**)،666
(**)،600
(**)،382
(**)،557
(**)،588
(**)،681
(**)،621
(**)605

37
38
39
40
41
42
43
44
45

(**)،517
(**)،419
(**)،642
(**)،580
(**)،625
(**)،718
(**)،558
(**)،580
(**)505

46
47
48
49
50

(**)551
(**)،579
(**)،617
(**)،653
(**)690
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نالحظ من خالل الجدول رقم ()1إن قيم معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ( 0,316و )0,718وجميعها دالة
إحصائيا ما عدا العبارة رقم ( )11لم تكن دالة وبالتالي تم استبعادها من املقياس وهو بذلك أصبح يتكون من ()49عبارة يتم اإلجابة عنها وفق سلم
ليكرت  Likertالخماس ي (من  1إلى  )5وأصبحت الدرجات على املقياس تتراوح بين(  49و.)245

األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة الحالية:
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات عن طريق برنامج  SPSSالبرنامج اإلحصائي للحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وذلك الختبار صحة
فروض الدراسة ،وتم استخدام األساليب التالية  :معامل االرتباط بيرسون  ،Pearsonمعامل ثبات ألفا كرومباخ  ، alpha de Cronbachاختبار t
لدراسة الفروق بين العينات .
عرض تفسير وتحليل النتائج حسب فرضيات البحث
الفرضية األولى :نصت هذه الفرضية على وجود عالقة ارتباطيه طرديه بين وجودة الحياة النفسية وسمات الشخصية لدى الطالب.
جدول ( :)2يوضح نتائج العالقة بين جودة الحياة النفسية والعوامل الخمسة للشخصية
العصابية
"0.572،000
249

Pearson corrélation

جودة
الحياة
النفسية

)Sig .(2- tailed

N

االنبساطية
"0.638
،000
249

يقظة الضمير
االنفتاح على الخبرة الطيبة
"0.488
"0.562
"0.324
،000
،000
،000
249
249
249
)** .correlation is signifying at the 0.01level(2-tailed

ومن خالل الجدول رقم ( )2نسجل تحقق الفرضية العامة من جهة سمة االنبساطية والطيبة والتفتح على الخبرة وكذا يقظة الضمير بحيث ّأنه يوجد
ارتباط بين السمات االربع للشخصية وجودة الحياة النفسية في حين لم تتحقق من جهة سمة العصابية ،وهده النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة عبادو
(.)2013
ويمكن تفسير ذلك بالرجوع للسمات الثانوية املكونة للسمات األساسية والتي تحوي مجموعة من العوامل التي تدخل في تكوين مفهوم جودة الحياة
،فالسمات األربع تمثل الجوانب اإليجابية من الشخصية واملتمثلة في حب الحياة ،الدافعية ،االجتماعية ،اإلبداع ،املرونة والتوافق ،الذكاء ،التسامح
وتقدير الذات ،وكل هذه الصفات والسمات ماهي إال عناصر أساسية للوصول إلى تحقيق جودة الحياة النفسية ومن ثمة فان الطلبة في الجامعة
والذين يتميزون بهذه السمات نجدهم أكثر تقبال للحياة الجامعية وأكثر مقاومة للمشاكل وسواء تلك املتعلقة بالجانب األكاديمي أو العالئقي أو
االجتماعي ومن ثمة يصلون من خالل هذه السلوكيات واالستجابات اإليجابية إلى تحقيق الجودة في حياتهم النفسية واالجتماعية واألكاديمية.
ّأما فيما يخص سمة العصابية فهي دالة وسلبية ،والتي تحوي جملة من الصفات الثانوية والتي تنم على السلبية واالنسحابية بحيث نجد أن الطلبة
العصابيين يتصفون بالخمول ،سرعة اإلستثارة ،القلق الدائم ،التردد ،اإلنسحابية ،االندفاعية وكذا عدم القدرة على اتخاذ القرار ،والصعوبة
الواضحة في بناء صداقات وتقدير ضعيف للذات وهذا كله يؤثر على صحتهم الجسمية والنفسية ويجعلهم يبتعدون عن تحقيق أدن مكونات جودة
الحياة النفسية لديهم.
الفرضية الثانية :سمات الشخصية والجنس :نصت هذه الفرضية على وجود فروق في درجة سمات الشخصية لصالح اإلناث.
جدول (: )3يوضح نتائج الفروق بين الذكور واإلناث في العوامل الخمسة للشخصية
املقياس

العينة

العدد

املتوسط

العصابية

الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
االناث
الذكور
االناث
الذكور
االناث

107
142
107
142
107
142
107
142
107
142

36,21
36,44
42,35
41,78
35,76
36,19
40,45
39,93
46,73
45,355

االنبساطية
االنفتاح
الخبرة

على

الطيبة
يقظة الضمير

االنحراف
املعياري
5,284
5,777
5,242
5,008
3,894
5,149
5,123
5,137
5,915
6,084

قيمة t

درجة الحرية

مستوى الداللة

القرار

0.321-

247

،749

غير دال

0,862

247

0,389

غير دال

0.805-

247

0,422

غير دال

0,790

247

0,430

غير دال

1,789

247

0,075

غير دال
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يبن الجدول رقم ( )3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيما يخص العوامل الخمسة للشخصية .وهذه النتيجة تتفق إلى حد
كبير مع دراسة عبادو ( )2013والتي أكدت على وجود فروق بين الذكور واإلناث في كل السمات ما عاد سمة العصابية .ونفس النتيجة توصلت إليها
الدراسة التي قام بها ك.ف بتريدز وآخرون ( )2005والتي أكدت على أن الذكور أكثر انبساطية من اإلناث ،أما في باقي السمات فقد توصلت الدراسة إلى
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين ،في حين هده النتيجة ال تتوافق مع دراسة سعود مبارك البادري (  )2018والتي توصلت إلى وجود
فروق في السمات الخمسة للشخصية لصالح اإلناث وكذا دراسة دراسة جبر ( )2012التي تؤكد على وجود فروق في كل السمات ما عاد االنبساطية بين
الذكور واإلناث.
وإذا حاولنا أن نفسر هذه النتيجة املتوصل إليها ،فإنه يتوجب منا الرجوع إلى خصائص مرحلة الشباب والحياة الجامعية التي يخوضها الطلبة،
باعتبارها مرحلة تتميز بالتفتح على اآلخرين ،االنطالق والشعور بالقوة والقدرة على العطاء إضافة إلى اإلقبال على الحياة بفرح وطمأنينة ،هذا من جهة
ومن جهة أخرى نجد الصراعات واملخاوف والقلق الذي يسود الحياة النفسية واالجتماعية للطلبة وسببه الخوف من املستقبل واإلخفاق األكاديمي
والفشل في بناء مشروع منهي ،كل هذه العوامل تجعل من الطلبة ذكورا وإناثا ال يختلفون في السمات الخمسة للشخصية دون أن ننس ى أن معظمهم
يتقاسمون نفس املعاش والظروف واملواقف كون جلهم ينتسبون للجامعة ويعيشون نفس وتيرة الحياة الجامعية ومن ثمة عادة ما نجد أن الطالبات
والطالب يتقبلون الحي الجامعي بسلبياته وإيجابياته ويستثمرون نفس اآلليات الدفاعية لتحقيق االتزان والتوافق ،ومنه ّ
فإن السمات والتي تعتبر
مؤشرات أساسية للش خصية تعمل من خالل عواملها الثانوية إما لتخفيض القلق والتوتر والخوف أو لزيادة الراحة واالتزان والرض ى عند الطالب
والطالبات على حد سواء دون فرق أو تمايز.
إضافة إلى أن النظام التعليمي ومتطلبات النجاح األكاديمي يؤكدان على ضرورة بذل جهد في املجال العلمي والقيام بنشاطات وأبحاث مشتركة بهدف
ً
الوصول إلى النجاح والرض ى العلمي ،فالطالبات والطالب يعملون سويا سوءا في العمل األكاديمي أو األبحاث العلمية وهذا ما يجعلهم يبنون شبكة هامة
من التواصل وتبادل األفكار والتفاعل املوضوعي الذي يساهم في بناء الشخصية السوية والتخفيف من التوتر والقلق واالبتعاد عن اإلحباطات ،كما أن
خصوصية االهتمام بالطلبة في الجزائر من حيث ضمان اإليواء والتنقل واإلطعام وتقديم منحة ملساعدتهم على تكاليف الدراسة والتكفل بانشغاالتهم
وحل مشاكلهم ،ساهم بصورة كبيرة في جعل هؤالء الطلبة ذكورا وإناثا على حد سواء يتخلصون من بعض األعباء املادية واالجتماعية ،وهذا كله
ساعدهم على تقبل الحياة الجامعية بواقعية أكبر وسهل عليهم بناء عالقات اجتماعية جيدة وتقاسم انفعاالت إيجابية فيما بينهم والعمل على تأكيد
ذواتهم من خالل التحصيل األكاديمي واستثمار جل طاقتهم للوصول إلى تحقيق مشروعهم العلمي واملنهي وهذا سواء بالنسبة للذكور واإلناث.
يمكن القول ّأنه لم تحقق هذه الفرضية بحيث أن كل سمات الشخصية الخمسة ال تختلف باختالف الجنس لدى طلبة الجامعة.
الفرضية الثالثة :نصت هذه الفرضية على وجود فروق فردية في جودة الحياة النفسية لصالح الذكور.
جدول ( :)4يمثل الفروق في جودة الحياة النفسية حسب الجنس.
العينة

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

الذكور
االناث

107
142

171,841
171,471

16,5974
19,1184

T

اختبار

قيمة

درجة الحرية

مستوى الداللة

0,16

247

غير دال0,87

من خالل الجدول السابق نالحظ أ ّنه ال توجد فروق في جودة الحياة النفسية بين الذكور واإلناث ،وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها
دراسة السيد حسن ( ،)2009ودراسة سينغ ووشارما وبوس ،) 2015( singh , sharma & Bose,وال تتفق مع دراسة عبد الوهاب والشند()2010
التي تشير إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث فيما يخص الجودة  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل انتظارات الطلبة ذكورا وإناثا وكذا طموحاتهم في شتى
مجالت الحياة والتي لن تتحقق إال إذا كان لديهم قابلية للمبادرة والتصرف بإيجابية مع مختلف املواقف األكاديمية واالجتماعية والوضعيات النفسية
املتصارعة للوصول إلى التوافق والشعور بالرض ى ومن ثمة تحقيق جودة الحياة النفسية  .إن الطلبة في املحيط الجامعي ذكورا وإناثا يستثمرون
طاقاتهم العقلية واملعرفية إلى أقص ى حد لتحقيق النجاح والتفوق وكذا يعملون على توجيه سلوكياتهم الوجهة السليمة للوصول إلى التقبل االجتماعي
والتميز وهم بذلك يسعون دون تمايز للوصول إلى تحقيق جودة الحياة ة التي تجعلهم ذكورا وإناثا متميزون ،مقبلون على ا لحياة هدفهم األساس ي
تحقيق الرفاهية النفسية واالجتماعية  .وبالتالي لم تتحقق الفرضية بحيث أن جودة الحياة ال تختلف باختالف جنس الطلبة.

الخاتمة:
تعتبر الشخصية ذلك النسق النفس ي الذي ينظم جملة العمليات النفسية التي تسمح للفرد باالستجابة للمثيرات الداخلية والخارجية بصورة
متزنة ومنسجمة ،وتعتبر سمات الشخصية من بين العناصر الهامة التي ّ
أقرها علم النفس وجعلها من بين املواضيع األساسية في أبحاثه ودراساته كونها
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تعطينا صورة واضحة عن جملة األنماط والسمات التي تميز فرد عن آخر من الناحية النفسية واالجتماعية والعالئقية .وقد أكدت الدراسات الحديثة
على وجود خمس سمات أساسية تبني شخصية الفرد وتجعلها متفردة في سلوكها ومعاشها وردود أفعالها وهذه السمات هي العصابية ،االنبساطية،
الطيبة ،يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة وهذه السمات تسمى بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وهناك اختبار يقيس هذه العوامل ويسعى الفرد
من خالل مراحل النمو املختلفة التي يمربها أثناء بنائه لشخصيته إلى تحقيق أكبر قدر من املطالب والحاجات للوصول إلى اإلحساس بالرض ى والتكيف
والتوافق ومن ثمة تجسيد مفهوم جودة الحياة النفسية التي تعبرعن قدرة الفرد على تبني سلوكات واستجابات سوية وإيجابية تساعده على تحقيق
التوافق النفس ي والتكيف االجتماعي وقد أولت الدراسات النفسية الحديثة أهمية كبيرة ملوضوع جودة الحياة النفسية باعتباره مجموعة من املكنز مات
التي تدفع بالفرد إلى تحقيق حاجاته بإيجابية وثقة ودافعية كبيرة .
وللتعرف على العالقة التي تربط سمات الشخص ية بجودة الحياة وكذا مدى تأثر هذين املفهومين بعامل الجنس لدى عينة من طلبة جامعة
الجزائر  2قسم علم النفس ومن خالل اعتمادنا على الجانب النظري وامليداني خلصت نتائج البحث ّأنه فعال توجد عالقة ارتباطيه بين سمات
الشخصية وجودة الحياة النفسية ما عدا سمة العصابية التي ال ترتبط بجودة الحياة النفسية ،أما فيما يخص الجنس فإ ّن سمات الشخصية وجودة
الحياة النفس ي ال يختلفان باختالف جنس الطلبة ،وقد اعتمدنا في تفسيرنا لهذه النتائج على الواقع املعاش وبعض العوامل النفسية واالجتماعية .

االقتراحات:
 ضرورة تنصيب وحدة خاصة بجودة الحياة النفسية في املسار التكويني األكاديمي للطلبة الجامعيين نظرا ألهمية املوضوع سواء في الحياة
النفسية أو االجتماعية للطلبة.
 ضرورة تنصيب مكاتب لإلصغاء ومراكز نفسية على مستوى الجامعات للتكفل بمشاكل الطلبة وصعوباتهم ومراعاة الفروق الفردية إما في
املجال األكاديمي أو النفس ي أو االجتماعي ملساعدتهم على التكيف والتوافق.
 مساعدة الطلبة والتكفل بانشغاالتهم األكاديمية واالجتماعية وحتى النفسية بهدف االستثمار الحقيقي لطاقاتهم وقدراتهم وتثبيت مفهوم
جودة الحياة لديهم.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو حالوة ،محمد السعيد عبد الجواد ( .) 2014علم النفس اإليجابي .مصر :العربي للعلوم النفسية العربية.
 .2أبوفرخة ،خ )2000( .املوسوعة النفسية .األردن :دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان.
 .3أرثر ،بيار .إيملي ( )2008املعجم النفس ي الطبي ،ترجمة ،الجسماني عبد العلي ،بيروت :الدار العربية للعلوم.
 .4البادري سعود مبارك )2017 ( .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والحاجات النفسية وامليول املهنية وعالقتها بقلق املستقبل لدى طلبة الثاني
عشر بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان دراسة تحليلية .مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية .العدد  .4مارس.)183 -145 ( .
 .5الحيصة ،إيمان عبد هللا عمر )2018 ( .التسويق األكاديمي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في ضوء عدد من املتغيرات لدى الطلبة
الجامعيين .املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .املجلد  ،3أفريل.)32 -1 ( .SJIF Impact Factor 3.38.www.iajhss.com .
 .6الدرادكة ،م .وشلبي ،ط )2002( .الجودة في املنظمات الحديثة ،عمان :دار الصفاء للنشر.
 .7الديلمي ،وآخرون )2012( .تقدير الذات وعالقته بجودة الحياة لدى طالبات بابل .مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية .)4(20
 .8الشهراني ،دعاء محمد )2016( .الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة لدى الطالب والطالبات السعوديين املبعوثين إلى اململكة املتحدة ،مجلة كلية
التربية .جامعة األزهر العدد  .148أفريل.
 .9الفايز ،ح )2007( .العالقة بين اضطراب الشره العصبي للطعام وكل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والحالة االجتماعية عند طالبات
جامعة امللك سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض :جامعة امللك سعود.
 .10املعشني ،أحمد بن علي )2006( .حاجات الجودة الشخصية واملهنية للشباب العماني ،بحوث ندوة علم النفس وجودة الحياة ص ،34 -21
مسقط ،عمان.
 .11جاد ،م.ع )2006( .التوافق الزواجي في عالقته ببعض عوامل الشخصية والذكاء االنفعالي ،مجلة كلية التربية باملنصورة ،عدد  ،6الجزء األول
(.)109 -54
 .12جبر .أ .م )2012( .العوامل الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق املستقبل لدى طالبات الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة  ،رسالة ماجستير غبر
منشورة  ،كلية التربية ،جامعة األزهر غزة .22
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 .13جمال ،نغم سليم  )2016(.جودة الحياة وعالقتها بالحاجات اإلرشادية لدى طلبة املرحلة الثانوية .دراسة ميدانية على عينة من طالب مرحلة
الثانوية العامة في محافظة سوهاج .رسالة ماجستير منشورة.
 .14جمعة ،ن .م .والعاني .ثابت ،و )2006( .تعليم الكبار من أجل جودة الحياة ،ندوة علم النفس وجودة الحياة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
بمحافظة بني سويف ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الرابع :دور األسرة ومؤسسات املجتمع املدني في اكتشاف ورعاية ذوي الحاجات الخاصة،
مسقط :جامعة السلطان قابوس 17 ،ـ 19ديسمبر2006
 .15خميس ،إ .أ )2010( .جودة الحياة وعالقتها بكل من الرضا الوظيفي وقلق املستقبل لدى املعلمات برياض االطفال .املؤتمر الثالث حول تربية
املعلم العربي و تأهيله .األردن :جامعة جرش الخاصة.
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Abstract:

The psychological life of the individual is governed by a set of personal traits that are
regulated and regulated by his or her internal and external behavior and responses. Each of these features has
its psychological, emotional and social significance. The quality of psychological life is one of the positive
pensions that charge an individual's life with an enormous capacity of openness, optimism, towards the
responses that provide him with compatibility and adaptation and a sense of happiness and tranquility. Hence,
this study attempted to draw closer to the relationship between the qualities of psychological life by the five
major factors of the personality of the university student and to identify gender differences.
Keywords: quality of mental life, five major factors of personality, university student.
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