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 مـة:  دقامل

 تعد دراسة الشخصية اإلنسانية من أهم املواضيع التي  
 
نه يبقى أكثر مواضيع علم النفس حيوية، وقد أ إال    ،تناولها علم النفس، وأكثرها تعقيدا

املجال النظريات هذا  العديد من  النظريات.  ؛تناولت  من هذه  تتبناه كل  الذي  للمنظور   
 
طبقا قياسه  تعدد طرق  إلى  أدى  وتنوعت كذلك    مما  تعددت 

وماهيتها،   الشخصية  العديد    إذاملفاهيم حول  اإلنسانية.  ظهر  الشخصية  التعبير عن مفهوم  حاولت  التي  والتفسيرات  النظريات  يشيرمن    ريكمان   إذ 

(2008 (Ryckman,    بأنها مجموعة من الخصائص الفردية التي تنظم سلوك الفرد وتفاعله مع املوجودات من حوله، ولها تأثير ملموس في دافعية الفرد

من   لألشياء  وفهمه  تفكيره  ويرى وطريقة  وتوجهاته،    ,Eysenck)  2013)  ايزنك  حوله.  الفرد،  شخصية  نمط  تشكيل  في  تسهم  الفردية  الفروقات  بأن 

كّيف مع العالم املحيط به  والتنبؤ بطريقة تفاعله واستجابته مع املثيرات من حوله، كما ُينظر  إليها بأنها األفكار واالنفعاالت التي تمّيز طريقة الفرد في الت

(Santrock, 2011 .) 

من أهم النماذج والتصنيفات التي فّسرت   Costa & McCare, 1985)الذي طوره كوستا وماكري )الكبرى للشخصية   ةنموذج العوامل الخمس يعد

إذ   الحاضر،  الوقت  في  اإلنسانية  الشخصية  النفس،  سمات  وعلماء  الباحثين   من 
 
كبيرا  

 
قبوال في مجال علم القى   

 
انتشارا الشخصية  نماذج  أكثر  ويعد 

اال  النفس  وعلم  اإلجتماعيالشخصية،  النفس  وعلم  الصناعي،  النفس  وعلم   ،( تصنيف إلى  النموذج  يهدف  و (،  Rosellini & Brown, 2011كلينيكي 

 :هي سمات على خمس  (، ويشتمل (Saucier, 2002هذا النموذج بالثبات النسبي ويمتاز  ،السمات الشخصية في خمس فئات أساسية
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 :لخصامل

للشخصية،   الكبرى  الخمس  العوامل  بين  العالقة  طبيعة  الكشف عن  إلى  الدراسة  اال هدفت هذه  التواصل  ، جتماعيواستخدام مواقع 

 من جامعة الشرقية في سلطنة ُعمان، موزعين حسب النوع اال 528على عينة مكونة من )
 
 وطالبة

 
، واملستوى الدراس ي، والكلية  جتماعي ( طالبا

الخمسةالعلمية،   العوامل  التواصل االجتماعي، وقائمة  )  باستخدام مقياسين هما: مقياس درجة استخدام مواقع  -BFIالكبرى للشخصية 

( ونسبة مئوية  2.41كانت في املستوى املتوسط بمتوسط حسابي )  جتماعيإذ أشارت النتائج إلى أن درجة استخدام مواقع التواصل اال (،  10

سمت48) يليها  الدراسة،  عينة  لدى   
 
شيوعا األكثر  السمة  هي  املقبولية  سمة  كانت  حين  في  ويقظة  االنفتاحية  ا%(،  سمت،  وكانت    االضمير، 

التواصل   مواقع  استخدام  درجة  بين  سلبية  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  النتائج  وأشارت  كما   ،
 
شيوعا األقل  هما  والعصابية  االنبساطية 

السمات:    جتماعياال  مع  موجبة  ارتباطية  وعالقة  االنبساطية،  الضمير،  يقظة  املقبولية،  الشخصية:  والعصابية، االنفتاحيةوالسمات   ،  

( يقارب  ما  الشخصية فّسرت  السمات  أن  إلى  املعياري  املتعدد  الخطي  االنحدار  تحليل  نتائج  استخدام 27وأشارت  درجة  في  التباين  %( من 

 . جتماعي، وأن جميع السمات الشخصية كان لها داللة إحصائية في التنبؤ بدرجة استخدام مواقع التواصل اال جتماعيمواقع التواصل اال 

 الشخصية اإلنسانية.  ؛جتماعيمواقع التواصل اال ؛ العوامل الخمس الكبرى للشخصية :حيةفتاالكلمات امل
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وتعكس مدى النضج   ،بالسمات التي تركز على أهمية االنفتاح على خبرات األخرين ومشاعرهم   االنفتاحيةسمة  ترتبط    :(Openness)  النفتاحية .1

للفرد األفراد  ،العقلي  لدى  والسالم  التسامح  ب(،  Douglas et al., 2016)  ومدى   
 
أيضا ترتبط  األخرينكما  مع  التعاون  في  اإليجابية    ، الدافعية 

اكتشاف الذات،   وليست لديهم توجهات   ،كما أن أصحاب هذا العامل يحبون الفن  ،االستقاللية في البحث عن املعلوماتو االبتكار،  و والرغبة في 

 ( Soldz & Vaillant, 1999) .نحو السياسة

اإلنجازات،    :(Extraversion)   لنبساطيةا  .2 تقدير  نحو  إيجابية  باتجاهات  االنبساطية  سمة  أصحاب  اال و يتمتع  تقدير  و ة،  جتماعي التفاعالت 

اال  بقدر    ،ةجتماعيالعادات  يتمتعون  النشاط  عال    كما  واالنطواء  ،من  والتحفظ  الهدوء  يتجنبون  بينما  الذاتي  حضورهم    ،والتحفيز  أن  كما 

  جتماعياال 
 
 ( Roccas et al., 2002) .ة بشكل فعالجتماعييعملون على توسيع دائرتهم اال و  ،قوي جدا

   : (Neuroticism)  العصابية .3
 
أحيانا الفرد  وتتضمن  ،الذهانية  وتسمى  لدى  االنفعالية  السمات  بين  التوافق  ويمتاز  مدى عدم  أصحاب ،  األفراد 

يرتبط أصحاب سمة العصابية بشكل سلبي و ، ، االكتئاب، القلق، العدائية واالندفاعالحزن من اإلحساس بعدم األمان،  عال   قدر  بسمة العصابية 

 ( Judge et al., 2002) .الذاتي  والضبط ،وااليمان بقدراتهم األدائية ،الذات بتقدير

 Roccas) والتنظيم  ،التفاني يقظة الضمير بالنجاح، املثابرة، اإلخالص، تحمل املسؤولية، ةيتميز أصحاب سم : (Consciousness)  يقظة الضمير  .4

et al., 2002  .)ملا تمليه عليهم ضمائرهم، وقيمهم األخالقيةفي املواقف الحياتية املختلفة  كمة كما أنهم يتصرفون بح 
 
  . ، ويلتزمون بالواجبات وفقا

(McCrae & Costa, 1989 ) 

، يميل  هم احترام مشاعرهم واستيعابو تعبر املقبولية لدى األفراد عن السمات التي تركز على مراعاة رغبات األخرين،   :(Agreeableness)  املقبولية .5

اال  التفاعل  نحو  إيجابي  بشكل  املقبولية  سمة  األخرين،  و ،  جتماعي أصحاب  مع  قوية  صفاتهم  و تكوين صداقات  وتكون  ناجحة،  أسرية  عالقات 

التعصب لرأيهم  :مثل  ،الشخصية مرنة األنانية،    ،عدم  السمة لديهم ميل سلبي نحو  أن أصحاب هذه  أنفسهم. كما  عدم و ويؤثرون األخرين على 

 (Ozer & Benet, 2006) .التسامح والعدوانية

البشرية    تتميز  بأن  الشخصية 
ّ
التأث الحاليةبأن تطوّ   فيهر بما حولها، ومما ال شك  لها صفة  البشرية  الحضارة  املعلومات أعطى  وظهور ش  ،ر  بكة 

 
 
 كبير   الشخصية البشرية مجاال

 
  جتماعي فإن مواقع التواصل اال وما يحيط بهم من متغيرات، لذا    ،نتاج التفاعل بين األفرادأن الشخصية هي    إذ  للتأثر.    ا

باإلضافة إلى زيادة شبكة املعلومات في التفاعل مع األخرين، مع تطّور  ،حيث ازدادت فرص التفاعل مع اآلخرين، على شخصية اإلنسان كبير   أثرت بشكل  

بأنها الصفحات   جتماعييمكن تعريف مواقع التواصل اال و (. Jones & Fox, 2009) وخلق فرص عمل افتراضية ،خرينمتابعة اآل و ، املعلوماتتبادل فرص 

والتعامل بهذه الشخصية االفتراضية مع باقي   ،ع عرضها على االخرينالعديد من الصفات التي يستطي  يحتوي التي تتيح للمستخدم  إنشاء ملف شخص ي  

 (. Jenkins, 2008) األشخاص

التواصل   مجال  في  جديدة   
 
فرصا واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  أتاحت  وقد  رفاهيتهم،  وأسباب  البشر  حياة  في  محورية  مكانة  االتصال  يحتل 

ت ة تقوم على عالقة متبادلة بين طرفين أو أكثر بأساليب وأدوات مختلفة، سواء  كاناجتماعيفتعددت أشكاله ووسائله وتأثيراته، ويعد التواصل ظاهرة  

على شبكة    جتماعيأتاحت مواقع التواصل اال أو عن طريق االتصال املباشر بين األفراد، و   ،اإلنترنتعبر    جتماعيإلكترونية من خالل مواقع التواصل اال 

 من االتصال الفّعال بين أفراد املجتمع، إذ جذبت هذه املواقع املاليين من املستخدمين، وأصبحت    اإلنترنت
 
 جديدا

 
 عصرا

 
ن املمارسات اليومية م  جزءا

 إل
 
قبالهم املتزايد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ورغبتهم املتواصلة في تكوين شبكة من  لألفراد واملجتمعات، ال سيما طالب الجامعات نظرا

 العالقات مع أفراد من مجتمعات  مختلفة. 

 من بين شخصين من سكان العالم ي
 
، إذ يبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل جتماعيستخدم مواقع التواصل اال تشير اإلحصاءات إلى أن واحدا

بما يمثل نحو(  3.8)  جتماعياال  العالم،  العالم )(%50)  مليار مستخدم في  نتائج استطالع حول  Routley, 2018من سكان  أظهرت  (، وفي سلطنة ُعمان 

%( من الُعمانيين ممن يبلغون  94أن نسبة )(  2019)  الذي أجراه املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات في شهر مارس  جتماعياستخدام وسائل التواصل اال 

اال   ،سنة  ثمانية عشر  هو تطبيق "الواتس جتماعيوأكثر يمتلكون أو يستخدمون حسابات على مواقع وسائل التواصل 
 
، وأن أكثر هذه الوسائل انتشارا

%(. كما وأشار االستطالع  50نستجرام" بنسبة )أ %(، ثم "71يليه "يوتيوب" بنسبة )  جتماعيمن مرتادي مواقع التواصل اال   %(93آب" الذي يستخدمه )

 لوسائل التواصل اال 6بلغ )  جتماعيإلى أن املتوسط اليومي الستخدام وسائل التواصل اال 
 
، وأن أكثر األوقات استخداما

 
هي الفترة   جتماعي( ساعات يوميا

اال  التواصل  وسائل  استخدام  أسباب  عن  أما   .
 
صباحا عشرة  الثانية  إلى  مساء   الثامنة  الساعة  أهم   جتماعيمـن  واألصدقاء  األهل  مع  التواصل  فجاء 

( بنسبة  األخبار91األسباب  التعّرف على  يليه   ،)%،  ( بنسبة  الجارية  )47واألحداث  الُعمانيين  أكثر من نصف  ويعتقد  أ %52(،  استخدام وسائل  %(  ن 

اال  اال   جتماعيالتواصل  بأخرى على حياتهم  أو  بدرجة  إيجابي  أثر  )جتماعي له  يرى  حين  في  والعملية،  املواقع48ة  لهذه  أثر سلبي  منهم وجود  )املركز   .%( 

 ( 2019الوطني لإلحصاء واملعلومات، 
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 الدراسات السابقة:

بأن  ، فقد أظهرت العديد من الدراسات  وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى   ،جتماعياال مواقع التواصل  وبالنظر إلى العالقة بين درجة استخدام  

األخرى  السمات  من  أكبر  بشكل  تتأثر  السمات   (.  Zywica & Danowski, 2008)واالنبساطية    االنفتاحيةالعصابية،    :مثل  ،بعض 
 
عرضا يلي  وفيما 

 ملجموعة من هذه الدراسات:

 مواقع مدى تأثير السمات الشخصية على دوافع استخدام  هدفت إلى التحقق من  دراسة    (,.Kircaburun et al  2020)  كيركابرون وآخرون  أجرى  •

اال  الطالب الجامعيين، على عينة مكونة من )جتماعيالتواصل  املواقع لدى  أعمارهم بين )1008، وأنواع هذه  ، تتراوح 
 
 جامعيا

 
  ( سنة 32-17( طالبا

وأن الطالب يختلفون    ،جتماعياستخدام مواقع التواصل اال  وراءاملختلفة   الدوافعإلى أن هناك مجموعة من  ( سنة، وأشارت النتائج 20بمتوسط )

الشخصية،   سماتهم  في  تباينهم  نتيجة  دوافعهم  ارتباطو في  هناك   أن 
 
اال   ا التواصل  مواقع  استخدام  بين   

 
الشخصية:   جتماعيإيجابيا والسمات 

 ال
 
 سالبا

 
 .  االنفتاحية: االنبساطية، ويقظة الضمير، و سمات الشخصيةوال جتماعياستخدام مواقع التواصل اال بين عصابية واملقبولية، وارتباطا

الشخصية  دراسة  ب  (Whaite et al., 2018)وايت وآخرون    وقام • الشخصية باستخدام نموذج سمات  بين خصائص  العالقة  إلى تقص ي  هدفت 

اال  التواصل  اال جتماعيالكبرى، واستخدام وسائل  األمريكية، تراوحت 1768ة، على عينة مكون من )جتماعي، والعزلة  املتحدة  الواليات   من 
 
( شابا

( بين  وأظهرت  32-19أعمارهم  سنة،  وجود  (  الدراسة  الشخصيةارتباط  نتائج  السمات  بين  منظم  التواصل    ،لوجستي  مواقع  استخدام  ومدى 

اال   ،جتماعياال   بين درجة استخدام مواقع التواصل 
 
 عاليا

 
 لدى سمة  وسمة العصابية، في حين كان االرتباط    جتماعيإذ كان هناك ارتباطا

 
منخفضا

 مع بقية السمات. 
 
 االنبساطية، ومتوسطا

قدورة • اال   (2017)  وأجرت  التواصل  مواقع  استخدام  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى  هدفت  والصحة بعض  و   جتماعيدراسة  الشخصية  سمات 

الدراسة من ) إذ تكونت عينة  السودان،  الجزيرة في   وطالبة404النفسية لدى طالب جامعة 
 
الطبقية،    ، ( طالبا العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم 

ارت إلى وجود عالقة  النتائج  اال وأشارت  التواصل  بين استخدام مواقع  النفسية،    جتماعيباطية سلبية  بين  والصحة  باإلضافة لوجود عالقة سلبية 

اال  التواصل  الشخصية )االنطوائية  جتماعيدرجة استخدام مواقع  النتائج  ، و والسمات   لعدم وجود فروق في مستوى االنبساطية(، كما وأشارت 

 ، والتخصص العلمية، ومكان السكن.جتماعيإلى متغيرات: النوع اال تعزى  جتماعياستخدام مواقع التواصل اال 

الفيس   إدمانهدفت إلى التعرف على تأثير بعض املتغيرات الشخصية على   ,Mahmood and Farooq)  2016وفي دراسة قام بها محمود وفاروق ) •

 ( طالب150الفيس بوك، ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية، وتكونت العينة من )  دمانإل   (برغن)بوك، استخدمت الدراسة مقياس  
 
في    ا

النتائج أظهرت  اإلدارية، حيث  العلوم  العصابية، واالنفتاح و   قسم  االنبساطية،  بين  ارتباطية موجبة  الفيس بوك،    إدمانوجود عالقة  استخدام 

 اثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين 
 
 كاديمي. الفيس بوك والتحصيل األ إدمانأيضا

وعالقته بالعوامل الخمسة   جتماعيملواقع التواصل اال   طالب الجامعةاستخدامات  هدفت إلى التعّرف على  دراسة    (2014)  وآخرون  املوافيأجرى   •

الشخصية.   في  )الکبرى  من  الدراسة  عينة  في  600وتكونت   
 
جامعيا  

 
طالبا املنصورة،(  ملواقع الدراسة  نتائج  أظهرت  و   جامعة  استخدام  أعلى  بأن 

اال  الضمير، وكانت درجة االستخدام مت  جتماعيالتواصل  أقل استخدام لدى سمة يقظة  العصابيين، في حين كان  وسطة ومتقاربة لدى  كان لدى 

 السمات الشخصية األخرى.

واستخدام مواقع  سمات الشخصية الخمسة الكبرى  العالقة بين بعض  بدراسة هدفت إلى دراسة    (,.Correa et al 2013)  وآخرونكوريا    ت وقام •

 في جامعة تكساس، و 1432لدى عينة مكونة من )،  جتماعياال   التواصل
 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام   أظهرت نتائج الدراسة( طالبا

اال  التواصل  )  االنفتاحيةوسمتي:    جتماعيمواقع  يقارب  ما  الشخصية فّسرت  السمات  أن  االنحدار  تحليل  نتائج  وأشارت  %( من 13والعصابية، 

 . جتماعي تواصل اال ، لهذا تعد السمات الشخصية متنبئ جيد باستخدام مواقع ال جتماعيالتباين في استخدام مواقع التواصل اال 

 أجرى  •
ً
 ل (وتويتر ،الفيسبوك ) جتماعينوع موقع التواصل اال مقارنة دراسة هدفت إلى   ,.Hughes et al) 2012) وآخرونهوجس وأخيرا

 
لسمات  وفقا

)الشخصية،   الشخصية(  300على عينة مكونة من  بين سمات  وجود عالقة  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت   ،
 
أمريكيا  

 
التواصل   ،مراهقا ونوع مواقع 

سمتي:  جتماعياال  ضمن  األفراد  وأن  استخدام    االنفتاحية،  نحو  أكثر  يميلون  السمات  (تويتر)واالنبساطية  لدى  تفضيل  هناك  كان  حين  في   ،

 .(فيسبوك)الشخصية: العصابية، يقظة الضمير، املقبولية نحو استخدام موقع 

العالقة استهدفت  التي  السابقة  الدراسات  اال   يتضح من  التواصل  الكبرى، واستخدام مواقع  الخمسة  الشخصية  السمات  كانت  أنها    جتماعيبين 

أجنبية دراسات  األغلب  سمات  على  بعض  تناولت  العربية  البيئة  في  أجريت  التي  الدراسات  وأن  العربية،  البيئة  في  أجريت  التي  بالدراسات  مقارنة   ،

 أن (،  BFI-10ولم تستخدم أي من الدراسات العربية قائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية املختصرة )الشخصية وليس جميعها،  
 
كما يتّضح أيضا

 للسمات جتماعيواستخدام مواقع التواصل اال   ،وجود عالقة بين السمات الشخصيةجميع الدراسات أشارت ل
 
، إال أنها اختلفت في طبيعة العالقة وفقا

الكبرى  الخمسة  الشخصية  السمات  بين  العالقة  للتحقق من طبيعة  الدراسة  الخمسة، وتأتي هذه  اال   ،الشخصية  التواصل   جتماعي واستخدام مواقع 

 ية في سلطنة ُعمان. لدى طالب جامعة الشرق



اقع التواصل الجتماعي   وآخرون السعودي                                                                               العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها باستخدام مو

 823-811، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 814 

 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ظاهرة عاملية واسعة االنتشار، استطاعت أن تجعل الشباب عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة يتعلقون    جتماعيأصبحت مواقع التواصل اال 

 للخدمات املتعددة التي أتاحتها  ؛بها بشكل كبير
 
والتي تتعلق بالدرجة األولى باهتماماتهم وتطلعاتهم. الحظ فريق البحث من خالل املالحظة اليومية ،  نظرا

ا  ظاهرة  انتشار  نسبة  اال أن  التواصل  مواقع  الجامعة  جتماعيستخدام  طالب  بين  يوم  بعد   
 
يوما الجامعة  ،تزداد  مرافق  جميع  أثناء   ،وفي   

 
وأحيانا

   جتماعياملحاضرات، حيث أصبحت مواقع التواصل اال 
 
 بين طالب الجامعة في من املمارسات اليومية الضرورية لطالب الجامعة،    جزءا

 
وأن هناك تفاوتا

اال درجة استخدام هذ التواصل  بين استخدام مواقع  العالقة  الكشف عن طبيعة  املواقع، لذا فإن  الشخصية  ،جتماعيه  التعّرف والسمات  إلى  ، يؤدي 

العالقة ومن هنا جاءت هذه الدراسة لدراسة  على أسباب هذا التفاوت في االستخدام، ال سيما تلك التي تعود إلى تباين الطالب في سماتهم الشخصية،  

السما الكبرى،بين  الخمسة  الشخصية  اال و   ت  التواصل  مواقع  الشرقية  جتماعياستخدام  جامعة  طالب  ُعمان  لدى  سلطنة  إلى  في  الدراسة  وتسعى   ،

 األسئلة اآلتية: عن اإلجابة 

 لدى طالب جامعة الشرقية؟الخمس الكبرى ما سمات الشخصية  .1
 
 األكثر شيوعا

 لدى طالب جامعة الشرقية؟  جتماعياستخدام وسائل التواصل اال وطبيعة ما مستوى  .2

 ؟ جتماعياستخدام مواقع التواصل اال العوامل الخمس الكبرى للشخصية و هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  .3

   :أهمية الدراسة

 : األهمية النظرية •

بين  جتماعية تتزايد باستمرار من يوم  إلى آخر واملتمثلة في استخدام مواقع التواصل اال اجتماعيتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تستهدف ظاهرة 

إلى مرحلة اإل   ،طالب الجامعة  
 
أن الفدمانوالذي قد يصل أحيانا الظاهرة بالسمات الشخصية لديهم، كما  العمرية ، وفي كونها تستهدف عالقة هذه  ئة 

 ملواقع التواصل اال  ،املستهدفة )طالب الجامعات( هي من أهم فئات املجتمع
 
 . جتماعيوأكثرها حيوية، وفي املقابل أكثرها استخداما

 : األهمية العملية •

العوامل الخمس لقياس املتغيرات املستهدفة في الدراسة وهي: استخدام مواقع التواصل االجتماعي،  ؛توفير مقاييس نفسية ذات خصائص جيدة  .1

 .الكبرى للشخصية

بين   .2 العالقة  طبيعة  عن  و الكشف  الشخصية  التنبؤ  السمات  وإمكانية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام  مواقع درجة  استخدام  بدرجة 

 . لشخصيةالسمات ا في ضوء  التواصل االجتماعي

في   .3 وتوصياتها  الدراسة  نتائج  من  لطالب  برامج  تصميم  االستفادة  وتدريبية  لديهم،  الجامعاتارشادية  العصابية  سمات  من  تقليل  في  تساعد   ،

 وتوعيتهم باالستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي. 

 : أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 لدى طالب جامعة الشرقية. الخمس الكبرى السمات الشخصية  معرفة .1
 
 األكثر شيوعا

 . جتماعياستخدام طالب جامعة الشرقية ملواقع التواصل اال وطبيعة تقص ي درجة   .2

 والسمات الشخصية. جتماعيلكشف عن العالقة بين درجة استخدام مواقع التواصل اال ا  .3

 في ضوء السمات الشخصية.  جتماعيتواصل اال الكشف عن مقدار التنبؤ بدرجة استخدام مواقع ال .4

  :حدود الدراسة

 الحدود املكانية: جامعة الشرقية في سلطنة ُعمان. •

 .(2020/2021) الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي •

 . (2020/2021) الحدود البشرية: طالب جامعة الشرقية املسجلين خالل العام الدراس ي •

 . جتماعياستخدام مواقع التواصل اال و ، السمات الشخصية الخمسة الكبرى الحدود املوضوعية: دراسة العالقة بين  •
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 :تعريف املصطلحات

للشخصية • الكبرى  الخمس  السمات  العوامل  من  ملجموعة   
 
تجريدا منها  كل  ُيمثل  اإلنسانية،  الشخصية  لوصف  أساسية  عوامل  خمسة  هي   :

الضمير يقظة  املقبولية،  وهي:  التجريبية،  للبحوث  العلمية  األدلة  خالل  من  الشخصية  ميدان  في  والباحثون  العلماء  إليها  توصل  ،  املتناغمة، 

 (. Mc care & Costa, 1996، االنبساطية، العصابية )االنفتاحية

 بالدرجة األعلى التي يحصل عليها الطالب على أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية املختصر 
 
 A Brief Version of the)وتعّرف إجرائيا

Big Five Personality Inventory, BFI-10) ( من إعدادRammstedt & John, 2007) . 

ال  • التواصل  اقع  الشبكات  جتماعيمو ربطه من خالل نظام    اإللكترونية : منظومة من  ثم  و من  به،  بإنشاء موقع خاص  فيها  للمشترك  تسمح  التي 

 (. 23 ص ،2003أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية )راض ي،  ،إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات  اجتماعي

 بأنها: الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس استخدام مواقع التواصل اال   جتماعيالتواصل اال وتعّرف درجة استخدام مواقع  
 
 جتماعي إجرائيا

 املستخدم في الدراسة. 

 : إجراءات الدراسة 

 : منهجية الدراسة

ية بين تّم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة؛ لوصف وتحليل وتفسير نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة، ودراسة العالقة االرتباط

 . جتماعيدرجة استخدام مواقع التواصل اال و  ،العوامل الخمس الكبرى للشخصية

 : وعينتها مجتمع الدراسة

الدراسة من جميع طالب الدراس ي  يتكون مجتمع  العام  املسجلين خالل  الشرقية  )(،  2020/2021)  جامعة   
 
تقريبا   4295والبالغ عددهم 

 
طالبا  )

( منهم   ،
 
)751وطالبة و   ،

 
ذكورا  )3536.

 
إناثا حين    (  منفي  الدراسة  عينة  واملستويات  528)  تكونت  والسنوات  الكليات  مختلف  من   ،

 
وطالبة  

 
طالبا  )

 توزيع أفراد ومجتمع عينة الدراسة. ( 1الدراسية، ويوّضح الجدول )

 توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة  :(1جدول )

 املستويات  املتغير 
عدد أفراد  

 املجتمع

عدد أفراد  

 العينة 
 النسبة املئوية 

 جتماعيالنوع اال 
 %10.1 76 751 ذكور 

 %12.8 452 3536 إناث 

 السنة الدراسية 

 %15.6 205 1313 األولى

 %10.0 115 1148 الثانية

 %12.0 128 1070 الثالثة

 %10.3 42 406 الرابعة 

 %10.9 38 350 الخامسة 

 الكلية 

 %11.7 210 1801 اآلداب 

 %10.5 150 1428 اإلدارة 

 %13.6 51 376 القانون 

 %16.3 46 282 الهندسة 

 %17.8 71 400 العلوم

 %12.3 528 4295 املجموع 

 :أدوات الدراسة

 :
ً
 مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية املختصرأول

-A Brief Version of the Big Five Personality Inventory, BFIتم استخدام قائمة العوامل الخمس الكبرى لسمات الشخصية املختصر )

موافق   5غير موافق بشدة،    1التدريج على مقياس ليكرت )( فقرات خماسية  10(، ويتكون املقياس من )Rammstedt & John, 2007من إعداد )  (10

للشخصية   تقيس خمس سمات  )بشدة(،  املقبولية  )Agreeablenessهي:  الضمير  يقظة   ،)Consciousness  ،)االنفتاحية  (Openness  االنبساطية  ،)

(Extraversion( العصابية ،)Neuroticism  .)  إذ تتراوح الدرجة على كل سمة بين  )سلبية(  إيجابية واألخرى عكسيةبواقع فقرتين لكل سمة، إحداهما ،

 ، وليس للمقياس درجة كلّية.(2-10)

 



اقع التواصل الجتماعي   وآخرون السعودي                                                                               العوامل الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها باستخدام مو

 823-811، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 816 

 

اقع التواصل ال  : مقياس درجة استخدام مو
ً
 جتماعي ثانيا

التواصل اال   لدرجة استخدام مواقع 
 
الدراسات من أهمها: نومار ، من خالل االستعانة بمجموعة من  جتماعيألغراض الدراسة تم تطوير مقياسا

(2012( )2014(، سعودي  )2017(، قدورة  النهائية من  في صورته  املقياس  التدريج24(، وتكّون  ،    1)  ( فقرة خماسية 
 
(  5أبدا

 
درجة  دائما وللحكم على   ،

(، 1=4/4( على عدد الفئات )4=1-5و )، تّم تقسيم مدى الدرجات إلى أربعة فئات من خالل قسمة مدى الدرجات وهجتماعياستخدام مواقع التواصل اال 

( الفئة  طول  يكون  )1وبالتالي  كاآلتي:  الفئات  وتكون   ،)1.00-1.99( منخفض،   )2.00-2.99( متوسط،   )3.00-3.99( مرتفع،  مفرط4.00-5.00(  مع (   ،

 مراعاة عكس تدريج الفقرات السلبية.

 :صدق أداتي الدراسة

تّم عرضها على   الدراسة  أدوات  إعداد  بلغ بعد  والتربوي،  النفس ي  اإلرشاد  والتقويم،  القياس  النفس،  في علم  املختصين  املحكمين  مجموعة من 

، وذلك للتحقق من مالئمة الفقرات لألبعاد التي تنتمي إليها، وللتأكد من وضوح الصياغة اللغوية للفقرات، ومدى مالئمة الفقرا 11عددهم )
 
ت ( محكما

 ض الفقرات في ضوء توجيهات املحكمين؛ لتظهر املقاييس بالصورة النهائية املالئمة للتطبيق.للبيئة الُعمانية، إذ تم تعديل بع 

بين  و  االرتباط  تم حساب معامالت  الدراسة،  البناء ألداتي  و الدرجات على  للتحّقق من صدق  تحتها،  الدرجات على  الفقرات،  التي تنطوي  األبعاد 

تم حساب   حين  في  الشخصية،  بين    معامالتملقياس سمات  و الدرجات على  االرتباط  املقياسالفقرات،  كامل  استخدام ،  الدرجات على  درجة  ملقياس 

 .( معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد2ويوّضح الجدول ) مواقع التواصل االجتماعي،

 الفقرات واألبعاد وكامل األداة معامالت الرتباط بين  :(2جدول )

االرتباط مع   الفقرة

 الُبعد 

االرتباط مع   الفقرة

 األداة

االرتباط مع   الفقرة

 األداة

جتماعي درجة استخدام مواقع التواصل اال  العوامل الخمس الكبرى   

1 0.69** 1 0.48** 13 0.46** 

2 0.73** 2 0.34** 14 0.45** 

3 0.70** 3 0.47** 15 0.61** 

4 0.78** 4 0.49** 16 0.37** 

5 0.89** 5 0.39** 17 0.56** 

6 0.71** 6 0.42** 18 0.51** 

7 0.77** 7 0.35** 19 0.54** 

8 0.78** 8 0.64** 20 0.60** 

9 0.84** 9 0.49** 21 0.65** 

10 0.67** 10 0.43** 22 0.53** 

  11 0.52** 23 0.36** 

  12 0.39** 24 0.38** 

 عند مستوى دللة )                                                            
ً
 (.0.01**معامل ارتباط دال إحصائيا

(، في حين  0.89-0.67تراوحت بين )ملقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية  ( أن معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد  2يتضح من الجدول )

اال تراوحت معامالت االربتاط بين الفقرات والدرجة   (، إذ كانت جميع قيم 0.65-0.34بين )  جتماعيالكلية على مقياس درجة استخدام مواقع التواصل 

مرتفعة  االرتباط  )  ةودال  ،معامالت  الداللة  مستوى  عند   
 
الفقرات0.01إحصائيا بين  الترابط  على  يدل  مما  أن  الكليةجة  والدر   ،واألبعاد  ،(،  ويؤكد   ،

 .املقياسين يتمتعا بقدر  مرتفع من صدق البناء

 :ثبات أداتي الدراسة

من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين    ،ثبات االستقرارباستخدام طريقة    مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصيةتم التحقق من ثبات  

، وتراوحت قيم معامالت ثبات االستقرار للسمات الخمس بين )89التطبيقين على عينة تجريبية مكوّنة من )
 
 وطالبة

 
(، وهي معامالت 0.83-0.71( طالبا

استخدام مواقع   درجة  ثبات مقياس  التحقق من  كما تم  الدراسة،  ومقبولة ألغراض  اال ثبات مرتفعة  االستقرار  جتماعيالتواصل  واالتساق    ،بطريقتي 

( ألفا  كرونباخ  معادلة  باستخدام  )  ،(Cronbach Alphaالداخلي  قيمتيه  ألغراض 0.89،  0.87وبلغت  ومقبولة  مرتفعة  ثبات  قيم  وهي  التوالي،  على   )

 الدراسة. 
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 : نتائج الدراسة ومناقشتها

: ال
ً
 ومناقشتها  السؤال األول املتعلقة بنتائج أول

 لدى طالب جامعة الشرقيةالخمس الكبرى  ما سمات الشخصية  "  :لإلجابة عن السؤال األول 
ً
تم حساب املتوسطات الحسابية    ؟ "األكثر شيوعا

 (.3واالنحرافات املعيارية، على العوامل الخمس الكبرى للشخصية، وكانت النتائج كما هو موضح في جدول )

افات املعيارية على مقياس العوامل الخمس الكبرى  :(3جدول )    للشخصية املتوسطات الحسابية والنحر

 املستوى  الرتبة  املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي  الُبعد 

 مرتفع 1 1.39 8.19 املقبولية 

 مرتفع 3 1.54 7.49 يقظة الضمير 

 مرتفع 2 1.57 7.61 االنفتاحية 

 متوسط  5 1.28 5.98 االنبساطية 

 4 1.79 6.05 العصابية 
 متوسط 

( الجدول  من  سمة  3يالحظ  هي  الدراسة  عينة  أفراد  لدى   
 
شيوعا األكثر  الشخصية  سمة  أن  )  ،املقبولية(  حسابي  تليها سمة    ، (8.19بمتوسط 

)  ،االنفتاحية الضمير7.61بمتوسط حسابي  يقظة  ثم سمة   ،)  ،( وكانت سمت7.49بمتوسط حسابي  و   ا(،  األقلالعصابية  بمتوسط   ،االنبساطية هما 

 ( على التوالي. 5.98، 6.05حسابي )

ويمكن تفسير تمّتع طالب جامعة الشرقية بدرجة عالية ، ,.Correa et al)  2013)ودراسة   (Whaite et al., 2018)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

يتحل التي  الصفات  خالل  من  )الطيبة(  املقبولية  الجامعي  ىمن  الطالب  اآلخرين  ون بها  مع  والتعاطف  الذاتية  الكفاءة  اآلخرين، مثل:  ملساعدة  وامليل   ،  

نه من السعي نحو االستقاللية، وتصبح لديه القدرة على تكوين العالق
ّ
ات املشبعة باإلضافة إلى أن مظاهر النمو تكتمل لدى الطالب الجامعي، مما يمك

إلى   الضمير  يقظة  سمة  على  املرتفعة  الدرجات  تفسير  يمكن  وكذلك  واالحترام،  الستغالأن  بالثقة   
 
مؤهال يصبح  املرحلة  هذه  في  طاقاته الطالب  ل 

املرتفعة  إ و  الدرجات  بأي فعل، وفيما يخص  القيام  الذاتي، والتفكير قبل  الضبط  باملسؤولية، والقدرة على  الشعور   على  مكانياته؛ مما يولد لديه 
 
أيضا

إلى  االنفتاحيةسمة   تعزى  فقد  على  أن  ،  لقدرتهم  باإلضافة  وميولهم،  اهتماماتهم  الكتشاف  يميلون  املرحلة  هذه  في  واالبتكار الطالب  االستكشاف 

م، واالطالع على تجارب وخبرات حياتية جديدة، أما فيما يخص الدرجات  و واالستنتاج،  
ّ
على سمة العصابية، املتوسطة  ينظرون إلى العالم كمكان للتعل

( قيد النشرلدراسة )السعودي،  ، ال سيما بوجود دراسة سابقة على نفس مجتمع ا والذي يدل على انخفاض مستوى القلق واالكتئاب والعدوانية لديهم 

االنبساطية فقد تعز   على سمة 
 
أيضا املتوسطة  الدرجات  الذات، وفيما يخص  النفسية، وتقدير  الصحة  يتمتعون بمقدار  مرتفع  من  أنهم  إلى  أثبتت  ى 

ُبعد التعليم عن  بسبب  املاضية  الفترة  أثناء  الضغوط  العديد من  إلى  الطالب  اال تعرض  والتباعد  لجائحة كورونا،امل  جتماعي،  لم   رافق  بشكل   أثر  مما 

 ة، والحديث بكثرة.جتماعي: املشاركة اال ة الخاصة بهذه السمة مثلجتماعييمكنهم من ممارسة السلوكات اال 

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها 
ً
 ثانيا

الثاني السؤال  املتوسطات    ؟ لدى طالب جامعة الشرقية"  جتماعياستخدام وسائل التواصل ال وطبيعة  "ما مستوى    :لإلجابة عن  تم حساب 

 (. 4، وكانت النتائج كما هو موضح في جدول )جتماعيمقياس درجة استخدام مواقع التواصل اال  واملستوى لفقرات ،واالنحرافات املعيارية ،الحسابية

افات املعيارية ل :(4جدول ) اقع التواصل ال   فقرات مقياساملتوسطات الحسابية والنحر    جتماعيدرجة استخدام مو

 الوسط الحسابي  الفقرات 
االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

 مرتفع 1.11 3.12 يخلصني من الشعور بالوحدة  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 منخفض  0.92 1.65 جتماعي مواقع التواصل اال أشاهد أفالم العنف والقتال على 

 مرتفع 1.17 3.25 مملة  جتماعي أشعر بأن الحياة بدون مواقع التواصل اال 

 متوسط  1.13 2.16 أبعدني عن زمالئي وأسرتي  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 متوسط  1.18 2.85 يجعلني أكثر ثقة بنفس ي  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 منخفض  0.69 1.43 جتماعيأتعرض للخداع من قبل آخرين عبر مواقع التواصل اال 

 مرتفع 0.86 3.93 يزيد من حصيلتي املعرفية  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 متوسط  1.26 2.56 جتماعي يشكو أفراد أسرتي من كثرة استخدامي ملواقع التواصل اال 

 متوسط  1.10 2.01 عن التواصل مع األسرة  جتماعيأفضل التواصل عبر مواقع التواصل اال 

 متوسط  1.21 2.03 جتماعي تعجبني العالقات التي تتجاوز بعض القيود عبر مواقع التواصل اال 

 متوسط  1.13 2.65 أثناء املحاضرات  جتماعيأستخدم مواقع التواصل اال 

 مرتفع 1.21 3.30 جتماعي بحرية عبر مواقع التواصل اال أّعبر عن رأيي 
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 متوسط  1.04 2.74 يساعدني في حل مشكالتي  جتماعيالتواصل عبر مواقع التواصل اال 

 منخفض  0.72 1.31 تتسبب في غيابي املتكرر عن املحاضرات  جتماعيمواقع التواصل اال 

 متوسط  1.20 2.83 أجد رغبة قوية في العودة إليه  جتماعيعندما أغلق أحد مواقع التواصل اال 

 مرتفع 1.29 3.21 جتماعي حد مواقع التواصل اال أأشعر بالندم بعد قضاء وقت طويل في استخدام  

 متوسط  1.14 2.15 يصيبني باالنطواء واالنعزال  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 متوسط  1.32 2.65 يعوضني عن غياب األصدقاء  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 

 في تحصيلي الدراس ي  جتماعياستخدامي ملواقع التواصل اال 
 
 متوسط  1.21 2.23 يؤثر سلبا

ر على نظام نومي   جتماعيأشعر بأن استخدامي ملواقع التواصل اال 
ّ
 متوسط  1.36 2.97 أث

 متوسط  1.26 2.45 جتماعي في يدي ورقبتي من متابعة مواقع التواصل اال  آالمأعاني من 

 منخفض  1.10 1.79 عن األكل  جتماعي تلهيني متابعة مواقع التواصل اال 

 منخفض  0.79 1.34 جتماعيأشاهد املقاطع اإلباحية على مواقع التواصل اال 

 منخفض  0.68 1.32 جتماعيأتعرض للتنمر من آخرين على مواقع التواصل اال 

 متوسط  0.51 2.41 الكلي 

  %(، 48ونسبة مئوية بلغت )  ،(2.41في املستوى املتوسط بمتوسط حسابي )  جتماعي( أن درجة استخدام مواقع التواصل اال 4يّتضح من الجدول )

كان   األداء  اآلراء،  وأن  عن  التعبير  الفقرات:  على   
 
األداء  مرتفعا كان  حين  في  بالوحدة،  الشعور  من  التخلص  املعرفية،  الحصيلة  على زيادة   

 
منخفضا

اال  التواصل  ملواقع  السلبية  واالستخدامات  املمارسات  طياتها  في  تحمل  التي  العنف،    ،جتماعيالفقرات  أفالم  االباحية، مشاهدة  األفالم  مثل: مشاهدة 

 . جتماعي( طبيعة استخدام طالب جامعة الشرقية ملواقع التواصل اال 5ح الجدول )ويوّض التغيب عن املحاضرات، التعرض للتنمر، 

اقع التواصل ال  :(5جدول )    جتماعيالتكرارات والنسب املئوية لطبيعة استخدام مو

 النسب املئوية  العدد  الفئات  النسب املئوية  العدد  الفئات 

 ساعات االستخدام  موقع التواصل 

ساعتين أقل من  %21.6 114 تويتر  53 10.0% 

ساعات 4-2 %2.5 13 فيسبوك   129 24.4% 

ساعات 6-4 %67.8 358 واتس اب   183 34.7% 

ساعات  6أكثر من  %29.2 154 يوتيوب  163 30.9% 

 وقت االستخدام  %36.2 191 سناب شات 

  6 %60.2 318 انستجرام 
 
مساء  2-صباحا  37 7.0% 

مساء  10 -مساء   2 غرض االستخدام   196 37.1% 

  10 %62.1 328 علمية وثقافية 
 
  6-صباحا

 
صباحا  71 13.4% 

 %42.4 224 في أي وقت  %6.8 36 سياسية 

 درجة االستخدام  %22.7 120 تجارية 

 %17.8 94 منخفض  %79.5 420 ة اجتماعي

 %65.3 345 متوسط  %70.6 373 ترفيهية 

 %11.6 61 مرتفع %9.1 48 رياضية 

 %5.3 28 مفرط %2.1 11 أخرى 

( الجدول  اال 5ويشير  التواصل  مواقع  أكثر  أن  إلى  هو    جتماعي(  الطالب  قبل  من   
 
اب)استخداما )  (واتس  يليه  68بنسبة  بنسبة   (انستجرام)%( 

هو  60)  
 
استخداما وأقلها  )  (الفيسبوك)%(،  اال 2.5بنسبة  التواصل  مواقع  استخدام  أغراض  أكثر  وأن  اال   جتماعي%(،  هي   

 
)جتماعي انتشارا %(،  80ة 

الثقافية والعلمية )71الترفيهية )  ،)%62( السياسية   هي األغراض 
 
انتشارا اال 7%(، وأقلها  التواصل  الطالب يستخدمون مواقع   جتماعي %(، وأن معظم 

، وأن )
 
،   %( يستخدمونها من الساعة37%( يستخدمونها في أي وقت من اليوم، و)42ألكثر من ساعتين يوميا الثانية مساء  لغاية الساعة العاشرة مساء 

اال  التواصل  استخدام مواقع  درجة  لنتائج مقياس   
 
ووفقا  

 
)  جتماعيوأخيرا و)65كان  بمستوى متوسط،  يستخدمونها  الطالب  بشكل  5%( من  %( فقط 

 مفرط. 

إذ بلغ نسبة الطالب الذين كان لديهم  دون إفراط،  ضمن الحد املعقول    جتماعيوتدل هذه النتيجة على أن الطالب يستخدمون مواقع التواصل اال 

اال  التواصل  الدراسة،  5)  جتماعيإفراط في استخدام مواقع  نتائج دراسة )قدورة،  %( فقط من مجموع عينة  النتيجة مع  ولتفسير  (،  2017وتتفق هذه 

، وقد يعزى هذا االنخفاض   ،الُبعد الكمي  :هذه النتيجة ال بد من اإلشارة إلى ُبعدين لالستخدام هما
 
ويتعلق بالفترة الزمنية لالستخدام، وكان منخفضا

الدراسة هم من الطالب الجامعيين، إذ أن الوقت املخصص لديهم الستخدام هذه املواقع يكون أقل من الفئات األخرى ممن هم في    إلى أن أفراد عينة 
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 وقت أطول للدراسة من التعليم مستواهم العمري؛ بسبب انشغالهم باألنشطة واملهام الدراس
 
ية، ال سيما في ظل التعليم عن ُبعد، والذي يتطلب عادة

 . الوجاهي

 في ضوء طبيعة عينة الدراسة )طالب الجامعة(،  
 
  أظهرحيث  أما الجانب اآلخر وهو الُبعد النوعي املتعلق بطبيعة االستخدام، والذي يفّسر أيضا

كبيرة   كا  مننسبة  استخدامهم  أن  اال الطالب  وكذلك  والثقافية،  العلمية  لألغراض  واألقارب،  جتماعين  األصدقاء  مع  للتواصل  أنة  معظم   أي 

اال تركزت  استخداماتهم   التواصل  ملواقع  اإليجابية  الجوانب  آخر  ،  جتماعيعلى  جانب  ملواقع ومن  السلبية  واملمارسات  االستخدامات  عن  ابتعدوا 

اال  حيث  جتماعيالتواصل  اال كانت  ،  التواصل  مواقع  استخدام  درجة  مقياس  فقرات  على  منخفضة  الطالب  بالسلوكات    جتماعياستجابات  الخاصة 

: مشاهدة أفالم العنف والقتال )  ،السلبية
 
(، التعرض أو ممارسة 1.34(، مشاهدة املقاطع االباحية )1.31(، التأخر والغياب عن املحاضرات )1.65مثال

 (. 1.79لتهاء عن األكل )، اال(1.32التنمر واالبتزاز )

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها 
ً
 ثالثا

الثالث السؤال  عن  بين  "  :لإلجابة  إحصائية  دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  و هل  للشخصية  الكبرى  الخمس  اقع العوامل  مو استخدام 

، والدرجات الفرعية لكل جتماعيالدرجات على مقياس استخدام مواقع التواصل اال تم حساب معامالت االرتباط )بيرسون( بين    ؟"  جتماعيالتواصل ال 

 (. 6سمة على مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية، وكما هو موّضح في الجدول )

اقع التواصل ال  السمات الشخصيةمعامالت ارتباط بيرسون بين  :(6جدول )  جتماعي ودرجة استخدام مو

 املقياس
مواقع  

 التواصل 
 املقبولية 

يقظة  

 الضمير 
 العصابية  االنبساطية  االنفتاحية 

 **0.27 0.04- 0.05 **0.51- **0.31- 1 مواقع التواصل 

 **0.25- 0.06 **0.14 **0.40 1  املقبولية 

 **0.35- *0.10 *0.12 1   يقظة الضمير 

 **0.15- 0.04 1    االنفتاحية 

 **0.13- 1     االنبساطية 

 1      العصابية 

 عند مستوى دللة ) 
ً
 (. 0.01**معامل ارتباط دال إحصائيا

 عند مستوى دللة )
ً
 (. 0.05*معامل ارتباط دال إحصائيا

( الجدول  من  درجة  6ويتضح  بين   
 
إحصائيا ودالة  سلبية  ارتباطية  عالقة  وجود  اال (  التواصل  مواقع  الشخصية: ،  جتماعياستخدام  والسمات 

 مع سمة العصابية، وكانت هناك عالقة منخفضة موجبة مع سمة  ،  املقبولية ويقظة الضمير
 
، االنفتاحيةفي حين كانت العالقة موجبة ودالة إحصائيا

 وفيما يخص االرتباطات بين السمات الشخ  .وعالقة منخفضة سالبة مع سمة االنبساطية
 
صية فقد كان هناك معامالت ارتباط سالبة ودالة إحصائيا

  ، في حين كانت معامالت االرتباط  بين جميع السمات مع سمة العصابية
 
بين السمات األخرى، باستثناء وجود عالقة ضعيفة بين  موجبة ودالة إحصائيا

 ويقظة الضمير مع سمة االنبساطية. االنفتاحيةسمتي 

اال كما   تحليل  استخدام  الخطي  تم  املعياري نحدار  بمتغير  (  Standard Multiple Linear Regression)  املتعدد  استخدام مواقع  للتنبؤ  درجة 

اال  الشخصيةمن خالل متغير    جتماعيالتواصل  املعيارية للبواقيسمة  التحقق من أهم شروط هذا التحليل وهي: التوزيع الطبيعي للقيم   ، ، إذ تم بداية 

( وبالتالي فإن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، ويوّضح 0.25)  (Kolmogorov-Smirnov)سميرنوف  -حيث بلغت قيمة مستوى الداللة الختبار كوملوغروف

( التباين األحادي 7الجدول  نتائج تحليل  املتعدد  ،(  االرتباط  التنبؤ  ؛ومعامل  الجدول )للتحقق من داللة نموذج  نتائج  8، فيما يوّضح  االنحدار  (  تحليل 

 املتعدد املعياري. 

 نتائج تحليل التباين األحادي ومعامل الرتباط املتعدد للتحقق من دللة نموذج التنبؤ  :(7جدول )

 الدللة Fقيمة  متوسط املربعات درجة الحرية  مجموع املربعات املصدر 

 0.00 37.07 4153.90 5 20769.50 النموذج 

   112.06 522 58497.47 الخطأ

    527 79266.97 املجموع املعّدل 

 2R 0.28 57.92 متوسط املتغير التابع 

 2R   0.27املعّدل R 0.53معامل االرتباط املتعدد 
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( الجدول  اال 7يالحظ من  التواصل  للتنبؤ بدرجة استخدام مواقع  املستخدم  للنموذج  ، وبالتالي وجود فروق ذات  جتماعي( وجود داللة احصائية 

اال  التواصل  الدراسة على مقياس درجة استخدام مواقع  أفراد عينة  أداء  الشخصية، وبلغ مربع   جتماعيداللة إحصائية في  السمات  تعزى لالختالف في 

 Adjاالرتباط املتعدد )معامل االرتباط املتعدد املعّدل والذي يعّبر عن نسبة التباين املشترك بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة من خالل مربع معامل  

2R( تساوي )وتشير هذه القيمة إلى أن حجم جتماعي%( من التباين في درجة استخدام مواقع التواصل اال 27(، أي أن السمات الشخصية تفسر )0.27 ،

 Effect Sizeالتأثير )
 
 ملا أشار إليه )،  ( مرتفعا

 
 إذا كان بين )  ,Cohen)  1992وفقا

 
 إذا كان بين )0.12-0.02حيث يعتبر حجم التأثير قليال

 
-0.13(، ومتوسطا

 إذا كان أكبر من )0.25
 
 (. 0.26(، ومرتفعا

 نتائج تحليل النحدار املتعدد املعياري  :(8جدول )

 املتغير 
معامل النحدار غير  

 املعياري 

معامل النحدار  

 املعياري 

 الخطأ املعياري 
 قيمة ت 

T 

 دللة ت 
Sig 

 0.000 16.88 5.11  86.21 ثابت االنحدار 

 0.001 3.41- 0.73 0.14- 2.51- املقبولية 

 0.000 9.87- 0.68 0.42- 6.72- يقظة الضمير 

 0.001 3.33 0.60 0.13 1.99 االنفتاحية 

 0.014 1.82 0.56 0.11 1.46 العصابية 

 0.037 1.48- 0.72 0.09- 1.62- االنبساطية 

 على التنبؤ    اكان له  السمات الشخصيةأن جميع  (  8من الجدول )يتضح  
 
مستوى داللة   ت، إذ كانجتماعي بدرجة استخدام مواقع التواصل اال قدرة

تنبأت ، في حين  جتماعي ، والعصابية تتنبأ بشكل إيجابي بدرجة استخدام مواقع التواصل اال االنفتاحيةالسمات:  وكانت  (،  0.05قيم )ت( أقل من )جميع  

اال  التواصل  مواقع  استخدام  بدرجة  سلبي  بشكل  االنبساطية  الضمير،  يقظة  املقبولية،  التواصل جتماعيالسمات:  مواقع  استخدام  درجة  أن  أي   ،

ستخالص  وعليه يمكن ا ، واالنبساطية،  ، وتقل لدى ذوي السمات: املقبولية، ويقظة الضميراالنفتاحيةو   ،تزداد لدى ذوي السمات العصابية  جتماعياال 

 باستخدام معامالت االنحدار غير املعيارية كاآلتي:  جتماعيبدرجة استخدام مواقع التواصل اال معادلة التنبؤ 

اقع التواصل ال    –( العصابية 1.46)  +   النفتاحية( 1.99( يقظة الضمير + ) 6.72) –املقبولية  ( 2.51)  – 86.21=   جتماعيدرجة استخدام مو

 النبساطية ( 1.62)

 Hughes et)  2012) ودراسة  ،,.Correa et al) 2013) ودراسة(، 2017، قدورة ) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة مثل 

al.,،   2020)  دراسةو  (Kircaburun et al.,،  ( 2016ودراسة (Mahmood & Farooq,  ،ودراسة  (Whaite et al., 2018) ،  العالقة اإليجابية بين  وقد تعزى

يميلون    -والذين يتصفون بالقلق، واالكتئاب، وانخفاض تقدير الذات-إلى أن األفراد العصابيين    جتماعيسمة العصابية واستخدام مواقع التواصل اال 

اال  التواصل  ومع    جتماعيأكثر الستخدام مواقع  املحيطة،  البيئة  مع  التكّيف  إذ  نتيجة سوء  املجتمع،  الفئةل  فضّ ت أفراد  املجتمعات   هذه  التفاعل مع 

 من التفاعل الواقعي مع اآلخرين، وفي هذا الصدد يشير )العصيمي، جتماعياالفتراضية املتمثلة في مواقع التواصل اال 
 
( إلى أن 2010، باعتباره أقل تهديدا

املشابهيجتماع ، والحاجة إلى التنشئة اال جتماعيمن أجل التواصل اال   اإلنترنتاألفراد يستخدمون   لهم ليتواصلوا معهم،   ينة، ويبحثون عن األشخاص 

)النوبي،   يرى  سلبية عن 2010وكذلك  إدراكات  يتبنون  واالكتئاب،  بالوحدة  الشعور  نفسية مثل  أو ضغوط  يعانون من مشكالت  الذين  االفراد  أن   )

 بالنسبة لهم ألنه أكثر أما  اإلنترنتمن خالل    جتماعية ويفضلون االندماج اال جتماعيكفاءتهم اال 
 
 وأقل خطرا

 
 مع نا

 
، وفيما يخص العالقة اإليجابية أيضا

لديهم، االنفتاحيةسمة   االستطالع  لالكتشاف، وحب  السمة  في هذه  املستمرة  األفراد  إلى رغبة  تعزى  قد  أنها  إال  اإلحصائية،  بالرغم من عدم داللتها   ،

الشباع هذه الرغبات، واكتشاف العالم االفتراض ي، وتوظيف هذه املواقع للبحث   جتماعيوتقديرهم للفنون يدفعهم باتجاه استخدام مواقع التواصل اال 

 عن اهتماماتهم الفنية املختلفة. 

السلبية   العالقة  اال أما بخصوص  التواصل  الضمير،    جتماعيبين استخدام مواقع  املقبولية، ويقظة  الشخصية:  فيمكن  واالنبساطية،  والسمات 

هذه السمات واملتمثلة في القدرة على الحفاظ على العالقات مع اآلخرين، والكفاءة الذاتية، تفسيرها من خالل الخصائص التي يتمتع بها األفراد ضمن  

ا  عن   
 
عوضا اآلخرين  مع  الواقعي  التواصل  إلى  يميلون  يجعلهم  األكاديمي،  واالنجاز  والعالقات،  املشاعر  ودفء  بالنفس،  االفتراض ي،  والثقة  لتواصل 

 من قضاء أوقات طويلة على مواقع التواصل اال سون معظم أوقاتهم لالنجاز األكاديمي ويكرّ 
 
 . جتماعيوأداء مهامهم وأنشطتهم الدراسية، بدال
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 : التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم اقتراح مجموعة من التوصيات على النحو اآلتي: 

اال تقديم   • التواصل  ملواقع  األمثل  باالستخدام  التوعية  إلى:  تهدف  الجامعات  لطالب  تدريبية  ودورات  إرشادية،  باآلثار  جتماعيبرامج  والتوعية   ،

لديهم  املختلفة  الحياتية  املهارات  وتنمية  الواقعي،  التواصل  تعزيز  املواقع،  هذه  استخدام  في  لالفراط  املساعدة  السلبية  من ،  التخلص  على 

 . جتماعي هم على مواقع التواصل اال إدمانوسمات الشخصية العصابية، والتي قد تدعم  خصائص

 إجراء املزيد من الدراسات حول العالقة بين السمات الشخصية الخمسة الكبرى مع سمات نفسية أخرى. •

 ومجتمعات أخرى. ،إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على فئات عمرية •

 ملا تتمتع به من خصائص سيكومترية جيدة.  ؛إعدادها في الدراسة الحالية من قبل الباحثين اآلخرين استخدام األدوات التي تم  •

 الشكر والتقدير:

عمان سلطنة  في  والبتكار  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من  بتمويل  البحث  هذا  إجراء  الجماعي.  ،تم  التمويل  برنامج  إطار  رقم بموجب    في   اتفاقية 

(MoHERI/BFP/UoB/01/2020.)   

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
  أول

 . 41-23 :(15)1 .جامعة عمان األهلية :، مجلة التربيةفي العالم العربي جتماعياستخدام مواقع التواصل اال (. 2003راض ي، زاهر ) .1

النشر(.   .2 املادية وتقدير الذات  السعودي، شريف )قيد  القيم  بين مستوى  الشرقيةالعالقة  النفسية لدى طالب جامعة  . مجلة دراسات  والصحة 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة.   :نفسية وتربوية

دراسات نفسية   .الفيس بوك وعالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي، دراسة على عينة من جامعة بشار  إدمان(.  2014سعودي، عبد الكريم ) .3
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 .السعودية .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .]غير منشورة

 [.وعالقته بالصحة النفسية وبعض سمات الشخصية لدى طالب جامعة الجزيرة   جتماعياستخدام مواقع التواصل اال (.  2017قدورة، سوسن ) .5

 السودان. .جامعة الخرطوم .]رسالة دكتوراه غير منشورة 

واملعلومات .6 لإلحصاء  الوطني  اال   (.2019)  املركز  التواصل  وسائل  حول  الرأي  ُعمان  جتماعياستطالع  سلطنة  الرابط:في  عبر  متوفر   ،     
https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx 

وعالقته بالعوامل الخمسة    جتماعياستخدامات الشباب ملواقع التواصل اال (.  2014املوافي، فؤاد ووحيش، أحمد وزيدان، عصام ومحمد، مروة ) .7
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Abstract: The study aimed to discover the nature of the relationship between the Big Five personality traits 
and the usage of social media. The research sample of (528) male and female undergraduates from AL 
Sharqiyah university in the Sultanate of Oman distributed according to gender, academic level, and scientific 
college. The results indicated that the use of social media platforms was at a mediocre level with an average of 
(2.41) and at a percentage of 48%. Moreover, the results demonstrated that agreeableness is the most 
common trait followed by openness to experience and conscientiousness, extraversion and neuroticism as the 
least common traits. Further results showed that there is a negative correlation between the degree of social 
media platform usage and agreeableness, and extraversion, as well as a positive correlation with openness to 
experience and neuroticism. In the analytical findings of the standard multiple linear regression, the data 
pointed that the personality traits explained up to (27%) of the variety in social media platform use and all 
the personality traits had a statistical significance in predicting the degree of social media use . 

Keywords: Big Five personality traits; social media, personality. 
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