
 
 

 
  أثر أمناط الشخصية على السلوك العدواني 

  لدى طالب اجلامعات يف األردن
 
  
  
  

 إعداد

  مصطفى علي سامل خليفات/ د
دكتوراة علم اجلرمية، قسم علم اإلجتماع، كلية العلوم 

 االجتماعية، جامعة مؤتة

  
 
 
 



  أثر أنماط الشخصیة على السلوك العدواني
 مصطفى علي سالم خلیفات/ د  لدى طالب الجامعات في األردن

 

 

124 

  أثر أنماط الشخصية على السلوك العدواني 
  لدى طالب الجامعات في األردن

خليفاتمصطفى سالم   ع
  .، األردنقسم علم اإلجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة مؤتة

ي و لك يد   mostafakhlifat433@gmail.com :ال

:المستخلص  
طــالب لــدى ي العـدوا الــسلوك ــ ع ـصية ال أنمــاط أثــر ـ ع التوصــل ــ إ اسـة الد ــذه رـدفت

دن امعات ا، را الد مجتمع و ت رحيث ن اململكـةّ ـ التطبيقية البلقاء جامعة طالب من سة

اشمية ال مـن، ردنية اسـة الد عينـة ونـت ليـات) 736(روت ال مختلـف ـ ن ع مـو وطالبـة زطالبـا
ً

املحافظات اسـة، مختلف الد أداة ر تطـو تـم بانة(روقد املتعلقـة) سـ جابـات ـ ع ـصو لل

اســـة الد صـــ، ربأســـئلة ـــستخراج الباحـــث اســـةوقـــام الد ألغـــراض داة وثبـــات توصـــلت، ردق وقـــد

التاليــة النتــائج ــ إ اســة اســة .1 : رالد الد ملجتمــع ة ــ املم الــسلوكية نمــاط يخــص توصــل، رفيمــا

ـــــو اســــة الد مجتمــــع ن بـــــ تواجــــدا ــــ ك الـــــنمط أن ــــ إ رالباحــــث
ً

تــــزان( و بمتوســـــط) نفعــــال

بلغ ي نمط، )4.34(حسا نط(يليھ و ساط بلغ) واءن ي حسا يخص .2 .(4.02) بمتوسط فيما

أن ــ إ الباحــث توصــل اســة الد ملجتمــع ي العــدوا الــسلوك ر الــذات(رمظــا نحــو ــ) العــدوان جــاء

بلـــغ ي حـــسا بمتوســـط ـــ و شـــياء(يليـــھ، )3.90(املرتبـــة نحـــو بلـــغ) العـــدوان ي حـــسا بمتوســـط

جــاء، )1.24( فقـــد ة ــ خ املرتبـــة ــ نالعـــدوان(أمــا خــر بلـــغ) نحــو ي حــسا        .(1.10) بمتوســـط

النـــوع .3 ـــ ملتغ تبعـــا ي العــدوا الـــسلوك ـــ ع ــصية ال ألنمـــاط أثـــر وجـــود اســة الد نتـــائج ـــت بي
ً

ر ّ

ي    .جتما بما اسة الد أوصت املختلفـة .1 : روقد ـا بأنماط ـسانية ـصية ال ـ ع ـ ك ال

ـــا م املــــضطرب ـــ. 2 .وعـــالج ع ــــ ك ــــال ع اســــة الد ـــذه عمــــيم و مـــة ر با املتعلقــــة اســــات رالد ر

ن س والدا ن   .راملختص

املفتاحية لمات امعات :ال ا طالب ي، العدوا السلوك صية، ال   .أنماط،
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The Effect of Personality Types on Aggressive Behavior 
among University Students in Jordan 

Mustafa Ali Salem Khleifat 
Department of Sociology, College of Social Sciences, Mutah 
University, Jordan. 
Email: mostafakhlifat433@gmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed to explore the effect of personality types on the 
aggressive behavior of university students in Jordan. The population of 
the study consisted of students of Al-Balqa Applied University in the 
Hashemite Kingdom of Jordan, and it is consisted of (736) male and 
female students from various colleges and various governorates. The 
researcher developed a questionnaire to obtain answers related to the 
study questions, and the researcher assured its validity and reliability. 
the study findings were as follows: 1- With regard to the distinctive 
behavior patterns of the study population, the researcher concluded 
that the most common pattern among the study population is 
(effervescence and Equilibrium) with an arithmetic mean of (4.34), 
followed by (Extroversion and Inversion) with an arithmetic mean of 
(4.02). 2- With regard to the manifestations of aggressive behavior of 
the study community, the researcher concluded that (aggression 
towards oneself) was the first with an arithmetic mean of (3.90), 
second was (aggression towards things) with an arithmetic mean of 
(1.24), and third was (aggression) towards others (with a mean of 
1.10). The results of the study also showed the impact of personality 
types on aggressive behavior, depending on the gender variable. The 
recommendations of the study were as follows: 1. Focusing on the 
human personality with its different types and treating the disordered 
ones. 2. Focusing on studies related to crime and generalizing this 
study to specialists and scholars.  
Keywords: Patterns, Personality, Aggressive Behavior, University Students.  
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:مقدمة  

ت ال ة املحو يم املفا من صية ال وم مف حوثرعت و اسات د ا حول ردو ر
املختلفة وميادينھ النفس علم مجاالت ط، عديدة وشر الفرد فاعلية عن الكشف ودف

مختلفة حياتية مواقف الفاعلية ذه ة، تحقيق و تر أم اجتماعية املواقف ذه انت سواء
اقتصادية أم نفسية رة، أم كظا ي سا للسلوك عميق م ف إ الوصو ذلك ستحقلل

والتحليل اسة إليھ، رالد ل ستؤ بما بؤ للت ن واملختص ن الباحث أمام الفرصة إتاحة أجل ومن
السلوكية رة الظا ا، ذه ضبط ل س ح رة الظا ذه ا ل تخضع علمية معاي ضع وو

م اللز عند ا مسا يح ووت ات(ر   ).256ص، 2014، بر

ا        ات تجا و ات النظر من العديد حسبنالك ا م ل صية ال عرفت ل
ات تجا و ات النظر ذه ا عل تقوم ال ة النظر واملنطلقات اضات تمت، ف ا ن ح ففي

الفرد صية ل ا ا ر باملظ صية لل ا ف عر ات تجا ذه ا، رعض ع ثق ين وما
ستج و ات املث ن ب تباطات لإل يجة ن سبة مك سلوكية أنماط ةرمن املعز طار، زابات ذا و

بزعامة ي السلو املن ذات ات النظر عن، )نواطسو(تندرج ة عبا صية ال أن ير روالذي ى
الفرد عند ا نالحظ ال شاط ال أنواع ال، جميع جية ا ا ات املث لبعض استجابة ا أ رأو

ئة الب عن هللا(تصدر   ).39ص، 2005، عبد

التفس        حاولت طبيعةلقد تحديد ا وخصائص صية ال بأنماط املتعلقة ات
معينة ة نظر ومنطلقات ات تصو ضوء صية أو، رال جة بد ا عض مع تختلف أو تتفق رقد

والصراعات، ىبأخر املكبوتة نفعاالت و الدوافع أن النف للتحليل د فر ة نظر وف ى
الصراعات ذه ل ة الالشعو لو وا ة رالالشعو امال، لر ا محو ل ش العوامل ذه

ً ً
ر

صية ال اسة صية، رد ال تحديد البيولوجية العوامل ة النظر ذه عتمد سو(و ، يالع
  ).70ص، 2002

بناء        ي سا السلوك تفس حاولت ال مة امل ات النظر من نماط ات نظر عد
ذلك ع، ع ه تأث مدى يتمثل ي سا السلوك، املجتمعفالسلوك شذوذ يقاس حيث

املدى يام، ذا ذه ا ع ال املوضوعات م أ من ي العدوا محل، والسلوك و ف
املجتمعات ع سل تأث من لھ ملا ن املختص   ).83ص، 2011، رالضمو(أبحاث

والبي        اثية الو العوامل ا م عديدة عوامل ي سا السلوك فصل، يةريتأثر صعب و
ما عض عن ن ف، العامل بالظر وم مح فإنھ سو غ أو ا سو ان سواء ي سا وفالسلوك ي

ً

املحيطة ية والتعليم، البي قتصادية والعوامل جتماعية شئة الت ا، مثل ل ة كث وعوامل
عديلھ أو تھ تقو أو السلوك شكيل ا مي ي(أ   ).143ص، 1987، املغر

العدوان        تفس ات النظر من العديد أساسية، حاولت زة غر ه اعت من ا ا، فم وم
بيولو أساس ع فسره من، من حولنا من صية تقمص يجة ن أنھ تھ اعت اما وم

عوامل) ايزنك(أما. الناس ن ب تفاعل يجة ن قة واملرا الطفولة تنمو سمة العدوان أن ىف
ية بي وعوامل ة القطب، فطر ي ثنا عامل املوجب القطب يمثل و شأن، و ذلك شأنھ

صية لل نفعالية ة، السمات نظر من) ايزنك(فحسب جزء نفعاالت جميع فإن
ئة الب مع وتتفاعل تنمو صية   ).Eysenck, 1976, p531(ال
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اسة الد مية   :رأ

ة النظر   :مية

س      اسة الد ذه مية أ ي ورتأ مة م قضية ا بح صية" ب ال أنماط أثر
دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك تقوم، "رع أن اسة الد ذه من رفاملتوقع

املختلفة صية ال أنماط ع ساطية، نطوائية(بالتعرف ن تزانية، و نفعالية، و ) و
املجتمع امعات ا طالب سلوك ع ا يوأثر السلوكية، رد نماط معرفة خالل من

أفعال من صية ل تحدثھ أن يمكن وما السابقة صية ال أنواع من نوع ل ل املرافقة
وايجابية   .سلبية

املجتمع     ع سلبا تؤثر ال السلبية السلوكيات أحد عد ي العدوا فالسلوك
ً

ملا، 
واملجتمع ماعة وا بالفرد ضر من مةفتا، رتحدثھ ر ا إ النظر عند اسة الد ذه مية أ ي رأ

ي د املجتمع ا قام روأ لو، ر ا وإيجاد للبحث ة كب مية أ ذات اسة الد ذه يجعل لمما ر
التوصيات   .وتقديم

أعداد      تفاع ا وجود العام من ة مدير عن ة الصاد حصائية ت بي رلقد ر
ضد املرتكبة العدوانية السنواتالسوكيات خالل الذات ضد أو شياء ضد أو ن خر

عام، املاضية بلغت عام، قضية) 22550 (2017فقد عام، قضية) 24654 (2018و و
املجتمع، قضية) 26521 (2019 ة كب مية أ ذات اسة الد ذه من يجعل تفاع ذا رو ر
ي   .رد

التطبيقية   :مية

وعل - مة ر وا جتماع النفسعلماء اسة: ماء الد ذه من ستفيدوا أن يمكن رحيث
لو ا خالل من ا مع والتعامل ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط أثر لمعرفة

ا ل  .املوضوعة

القرار - ع حل: صا املساعدة م سا أن يمكن ال عات شر ال ع ك ال خالل من
لة املش  .ذه

ن - سليط: الباحث أن أمامحيث املجال يفتح اسات الد من النوع ذا مثل ع رالضوء
املشكالت ذه مثل ع ك ال ن الباحث من  العديد

العام - من ة مدير ن الذين: العامل اص مع التعامل كيفية معرفة خالل من
صيات ال من نواع ذه بمثل  .نيتصفو

امعات - ا ن منھ: العامل امعاتلإلستفادة ا طالب مع التعامل  .كيفية

اسة الد داف   :رأ

اسة. 1 الد ملجتمع ة املم صية ال أنماط ع   .رالتعرف

اسة. 2 الد ملجتمع ي العدوا السلوك ر مظا ع   .رالتعرف
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دن. 3 امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط أثر ع   رالتعرف

اسة الد   :رأسئلة

أ. 1 ؟ما دن امعات ا لطالب ة املم صية ال   رنماط

؟. 2 دن امعات ا لطالب ي العدوا السلوك ر مظا   رما

الداللة. 3 مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر ناك ىل صية) α>0.05(و ال أنماط ألثر
؟ دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك   رع

اسة الد ات   :رمصط

صيةأنماط كب:ال حد إ وثابت مركب ي سلو فراد، نمط من ه غ عن الفرد ، يم
تحدد وال معا املتفاعلة زة ج و والسمات الوظائف من ملجموعة د فر تنظيم من و ت و

ً
ن

ستجابة اصة ا الفرد قة ئة، طر الب مع التكيف املم ھ ، 2008، فتيحة(وأسلو
  )77ص

ا يالسلوك ددة:لعدوا امل الذات حماية أو نطباع ة إلدا وسيلة و البناء، رو خلل ب س
الثقافية املعاي أو ات(جتما   ).205ص، 2014، رالو

مة ر املجتمع:ا ا عل ف املتعا جتماعية لألعراف مغاير ال، رسلوك فعال ف
معا واملجتمع بالفرد تضر
ً

تصدى،  الذلك ام اح وأوجب نائية ا ن القوان وسن املجتمع ا ل
ا إل متثال قاو(و  ).26ص، 2000، يال

النظر   :يطار

صية   :ال

لمة       د ية" صية" رو العر و، اللغة و ص من ا أ العرب لسان د و رفقد
ـــو:  وظ تفـــاع ا لـــھ جـــسم رـــل لفـــ، ر ـــا ل فاســـتع الـــذات إثبـــات بـــھ ـــواملـــراد املع ـــو و ص الـــ ظ

املعنو املع إ املادي املع من انتقاال عكس يالذي ً
العرب( منظو، لسان  ).رابن

ه     ـ غ مـن ص الـ ـ تم صـفات ـ ـصية ال أن عـالم و اللغـة ـ املنجـد ، وجاء
لھ صية ال فالن اصة، فيقال ا الصفات من ه يم ما فيھ س   ).14ص، 2002، عثمان(ل

ية      واملن ة النظر لفيات ا نوع ب وتختلف صية ال فات عر الرغم، تتعدد وع
التعدد ذا يفات، من التص من العديد ا إ صية ال فات عر تصنف أن ا، يمكن فم

املوضو ا ا ر واملظ ل بالش تم فات ع، رعر وتركز الداخلية ونات بامل تم فات عر و
أ يم ساسياتاملفا ا، و من أو ا مث صية ال تر فات عر و

ً ً
صية، ى ال تر فات عر ىو

ستجابة، استجابة و املث ن ب وسيطا ا متغ صية ال تر فات عر و
ً ً

عد، ى ما ا وم
جية تد أو املية ت أو لية فات التوافق، رعر ع مؤكدة صية، أو ال تفرد ع ، القذا(أو

  ).28ص، 2001

والثقافات        لألفراد ة املم الثابتة والعوامل السلوكية نماط صية فال
ماعات والتنظيمات، وا الب ا أ والعوامل، كما السلوكية نماط ن ب القائمة العالقة و
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ة ج من الفرد، الثابتة ا يمر ال االت ا مختلف ن من، و جية ا ا العوامل إ رإضافة
أخر ة الق(ىج ا   ).38ص، 1999، عبد

ف     عر السلوك) ايزنك(أما ألنماط والدائم والثابت الك التنظيم و ف صية لل
الفرد لدى امنة ال أو الوظيفي، الفعلية التفاعل خالل من تتطو عة، روال أ روتتمثل

املعر: مجاالت و، املجال ال الوج، واملجال يواملجال ي، دا البد  ,Eysenck(واملجال
1974, p177.(  

اثية     الو عات ال من ومتفاعلة املة مت وحدة ا أ إ صية ال وم مف ش ركما
الفرد فيھ ش ع الذي املحيط من ة الصاد املؤثرات مع املتداخلة ذلك، رالذاتية من واملحصلة

نفسھ تجاه الفرد يؤديھ الذي السلوك نوعية ر نتظ خر عوامل، وتجاه تلعب كذا و
للفرد والنف س ا ن و صية، الت ن و ت ا دو املختلفة جتماعية ف روالظر و

وجھ جميع من   ).56ص، 2000، جبل(الفرد

ايزنك ة لنظر تبعا صية ال أنماط
ً

:  

ل     سية ئ عاد أ ثالثة ايزنك استخالص إ والتنوعة العديدة اسات الد رأدت صيةر ل
ساطية:  ن و ساط، لالبعد ن ن ب متد العصابية، نطواء-و ي الثا ن، والبعد ب متد و

انية، نفعال-تزان الذ عد و و ثالثا عدا ايزنك أضاف وقد
ً ً

العاملية،  اسات الد أن رإال
لوص ما اعتماد يمكن ن أساسي عدين ما باعتبا ن ول البعدين عز راستطاعت فل

ا وتحليل صية   ).Eysenck, 1969, p109(ال

أي                 لھ و ي أن فرد ألي يمكن متصل ما م ل ل ش البعدين ذين أن ايزنك ر نو ى
ما م أي ع من، وضع مجموعة أو ن مع ص ا شغل أن مكن و محتملة املواقع ل وأن

و، اص الوسط عند غلبية تتجمع أن غلب ملوضعھو طبقا الفرد نصف أن مكن
ً

البعدين ذي البناء البعدين، ذا ذين لتقاطع يجة ن صية ال من أنماط عة أ شأ ت ذلك رو
امل:  ساطي ن صية ال املنفعل، ننمط ي نطوا صية ال صية، ونمط ال ونمط

امل ي املنفعل، ننطوا صية ال غيث(ونمط   ).87ص، 2000، بر

كإستجابة صية   :ال

و        الفئة القصو مواطن ع التغلب ف التعا من الفئة ذه رتحاو ر فمن، ل
واطسن ف كتعر ف عا عن" رخالل ا شاف اك يمكن ال شطة مجموعة صية ال إن

وثابتة دقيقة معلومات إعطاء من تمكن افية ة لف للسلوك الفعلية املالحظة ق آخرع، طر
عاداتنا ألنظمة ي ا ال الناتج صية ال   ).99ص، 1993، ياملصر(فإن

فت      جر ف عر عن" و والناتجة الفرد ا يتصف ال مجموعة صية ال
جتماعية ئة الب مع التوافق مع، عمليات للتعامل معينة سلوكية أساليب ل ش ع ر تظ و

ئة الب لتلك ونة امل   ).75ص، 1997، عباس(العوامل
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بإعتبار       و املجموعة من موضوعية أك ف التعا من املجموعة ذه عت رو
العل البحث ا استخدام انية صية، إم ال و ت ال ستجابات ع تفاق تم ما نفإذا

ا وقياس ا وتحليل ا يف وتص ا اس د   ).120ص، 1999، يعشو(رأمكنت

كمتغ صية   :وسيطال

ماو      حد إ والقائم الثابت التنظيم ذلك صية ال أن أيزنك س ا العالم ىير
جسمھ ية و وعقلھ ومزاجھ الفرد مم، لطباع ل ش تھ بي مع توافقھ أساليب يحدد ، والذي

و ال السلوك از ج إ الطباع ش لق، رادة(حيث ي، )ا الوجدا السلوك إ واملزاج
املعروال السلوك إ ية، عقل والب ل الش حيث من س ا ن و الت إ سم ا ية و

والغدية ية   ).95ص، 1997، ينصار(العص

ساق     لأل الدينامي التنظيم ذلك صية ال أن ت ألبو دن جو ر رو ر ى
ئة الب مع اصة ا تكيفاتھ تحدد ال الفرد سمية ف، النف التعر ذا ل شرحھ شو

الفرد أفعال اء و القائم ء ال وإنما شاط ال أو للسلوك مرادفة ست ل صية ال أن رإ
)Hansenne, 2003, p123 .(  

صية ال ن تكو تؤثر ال   :العوامل

جية       وخا داخلية بمؤثرات صية ال الفرد، رتتأثر من داخ ه مصد ا عض أن رأي
العوامل، ذاتھ من خا ا عض بالفردرو املحيطة ات ا، واملتغ وتأثره ا مع تفاعلھ فال، ومن

خر ع ا م أي تأث فصل النتائج، يمكن املية وت التأث تبادلية ر، فالعالقة تظ وال
الفسيولو ر واملظ داء و مالحظتھ، السلوك يمكن ال امن ا عض من، و عليھ ستدل و

ه وآثا خر، رنتائجھ مباشرةوالبعض ة بصو يلھ و ومالحظتھ قياسھ سو(ريمكن ، يالع
سابق   ).125ص، مرجع

صية    ال ن و ت ا وتأث مية أ تقل ال والثقافية ية البي العوامل ، فاألسرة، إن
جتما، واملجتمع التعليم، والتفاعل مية، ىومستو أ ذات عوامل عد قتصادي ىواملستو

لو و صية ال ن و سلبيات أو إيجابيا ا
ً ً

تحديد. ر اما ا دو ي ا الو العامل لعب و
ً ً

ر ر
سمية ا الفرد املواقف، خصائص تجاه ستجابات عن ل املسؤ العص از ا ن و ووت

الفرد. املختلفة صية مباشر تأث ا ل البيولوجية العوامل أن خالل، كما من وذلك
ي ال الغدد ات إفرا زالتواز الفردن صية اضطرابات حدوث إ ا إختالل فقد، ؤدي

ر و يج وال ركة ا ادة قية الد الغدة ات إفرا قتؤدي ز ر وكث، ز ة ثا ل س الفرد رفيصبح
  ).185ص، 2001، امللي(القلق

ية .1 التكو شمل : العوامل  و
اثية  . أ الو ال : راملؤثرات ينات ا ع اثية الو صائص ا تقل ت الصبغياترحيث ا ، تحمل

الثالث ج بالز ن ن ا س ج يتحدد ضة بالبو املنو يوان ا اندماج عد وفمباشرة ي
الصبغيات من ن شرة، والعشر ال ولو ن العين لو أخر خصائص البقية نوتحدد ن ى

ا وغ مراض ببعض لإلصابة ستعداد و سم ا ل ر(وش  ).203ص، 1999، يالدا
امل ذا آيزنك ش ختالفاتو ثل عن لة مسؤ اثية الو العوامل أن إ وقام ر

صية لل العامة عاد ن ب لة ب، امل التأثر سبة حديثة اسات د تقدر ن % 40رح
)Pervin, 2005, p145.(  
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البيولوجية  . ب  املؤثرات
س ا   :ردو

ال علم املتناولة املواضيع م أ من ن س ا ن ب ختالفات اسة د نفسرعت
صية ال تحديد العناصر م أ من س وا حيث، الفار من ، إسماعيل: (فمثال

  ).185ص، 2004

حركية - س ا تمي: الوظائف ع ة بالقد اك د مجال و الذ عن ناث رتمتاز ر ر
للتفاصيل ع السر اك د و ي، رلوان ر ا املجال ناث عن و الذ يمتاز ن رح

ابالقوة ودق الواسعة ات ر ا وسرعة خفة، العضلية و الذ عن ناث ة(رو ا رم
ع  )صا

العقلية - اللفظية: الوظائف ات ختبا أفضل نتائج ع صو ل ناث رتميل ل
ة البصر الذاكرة ات اللفظية، رواختبا غ ات ختبا و روالذ  .ر

وامليو - ات تجا و مي: لالوجدان و الذ الطفولةرلدى ومنذ ي والعدوا سلطي ال للسلوك ل
أعراض تميل كما جتماعية للعالقات ناث تميل ن ح لألشياء و الذ ريميل
لم وعتبة الفتيان من أك الفتيات لدى و للظ صبع ومص ضافر كقضم رالعصابية

ناث لدى انخفاضا أك
ً

 . 

رمونات ال   :ردو

ال     تأث ر أويظ مرض وجود عند جليا التكيفية ظائفھ و الفرد سلوك رمونات
ً

و
النوم وقلة تياج اال اعراض إ يؤدي قية الد الغدة رمو إفراز رنقص قلة، ن تؤدي نما ب

العقلية الكفاية وعدم والتعب النوام حدوث إ ه إ، زافرا ن سول إفراز اضطراب ؤدي و
الذ لط وا االغماء شنجاتأعراض ال وحدوث املزدوجة ة الشديدة، ؤوالر االت ا و

انية الذ ات النو شبھ ات نو آلخر ن ح من ي عا أو ة انو با أعراض عن الفرد يكشف وال، رقد
السلوك تحدد ال ولوجية الفز يات الب خالل من وإنما مباشرة السلوك رمونات ال ، تؤثر

يتوقف التأث ذا أن إ أخرإضافة ات متغ ا، ىع م أ من املعر السياق فالسلوك، عت
ن نال لألد الوحيد بالتأث يرتبط ال مثال ي رالعدوا

ً
الفرد،  عطيھ الذي ل التأو حسب ولكن

سابق، فتيحة(للمث   ).195ص، مرجع

ية .2 البي   :العوامل

ا       ن و ت ما م ا دو تلعب ال ية البي العوامل تتعلق
ً ً

البر من بمجموعة صية ل
ما ل و والثقافة نة وامل قتصادي و السيا والنظام والدين والنادي سة واملد العائلة رشمل

ولوجية السي وظائفھ ع تؤثر أن يمكن مواقف من الب ذه ضمن الفرد شھ تؤثر، عا ف
ا حداث و ئة الب ع حكم و ك يد وكيف يتعلمھ وكيف يتعلمھ ارما شمل اللغة، ل و

حداث تصو و يصف ا ياة، رال ا مطالب مع ا يتوافق ال قة والطر دوافعھ ، و
ا ع ع و نفعالية ستجابات ا ش ع ال قة والطر ن خر تجاه ، غنيم(ومشاعره

  ).127ص، 1985
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ت     ي ال جتماعية الطبقة عت ذلك جانب املؤثرةوإ العوامل من الفرد ا إل
صية ال ك، طبيعة ت ال النتائج أن بھ قاما بحث خالل من يؤكدان ايل وم غ ال ما ا ف

ح خاصة وأنماط نفسية خصائص ز ت جتماعية الطبقة ات مستو أن للشك مجاال
ً

الطبقات تركيب ن ب كب بو نالك ان س، نوإن جتماعية مركزفالطبقة تحديد اعد
اتھ وامتيا ليتھ ومسؤ ه ودو زالفرد و ن، ر ولألخر لذاتھ الفرد اك اد تؤثر ال العوامل ، رو

ا ل ستجابة و املواقف اك اد التا   ).Johnson, 2005, p120(رو

مة ر   :ا

اصطالحا مة ر    ً:ا

م وم إجتماعيا ا عرف من م فم مة ر ا ف عر العلماء اختلف
ً

قانونيا ا عرف من
ً

نفسيا ا عرفو من م وم
ً

:  

الشرع مة ر هللا : ا جر شرعية ات محظو ا بأ سالمية عة الشر مة ر ا زعرف ر
تقدير أو بحد ا ع بھ، عا مأمو فعل ترك أو عنھ من فعل اتيان إما ات رواملحظو ر

دي(   ).43ص، 1996، راملاو

القانو مة ر عمل : نا والو القانو بھ يق عمل عن إمتناع وإما القانو نيحرمھ ن
ع شر لل طبقا عليھ معاقبا ان إذا إال الوضعية ن القوان نظر مة جر ك ال أو الفعل عت

ً ً

ي نا   ).30ص، 1997، عودة(ا

ا     املعمو الوضعية قواعده حسب القانو مة ر ا وم مف ليختلف من، ن نالك ف
بأ القانو" اىير بموجب عليھ عاقب الذي الفعل الق" (نذلك ا ، )65ص، 2001، عبد

العقاب ستحق للقانو تجاو ا أل نوذلك عليھ، ز عاقب ع مشر غ عمل مة ر فا ذلك وو
مة ر ا بأن القو ان ذا وع لالقانو ي" ن قانو وم نص، مف دو من مة جر توجد نفال

ي سو" (قانو   ). 21ص، 2004، يالع

ا       أ ع مة ر ا عرف من ناك من" و بط ست و ومخالفتھ القانو ع ج ر نا و
مة جر ن مع فعل اعتبار س الرئ ب الس و القانو أن ف التعر أن، نذا ع بالنص وذلك

القانو طائلة تحت فاعلھ يقع الفعل ي(نذا   ).77ص، 2005، الساعا

او     فعل ل ا بأ عرف جنائيةو ة عقو لھ قر و ملرتكبھ إسناده يمكن عرف، رامتناع و
محمية إجتماعية ة مص طر با دد أو يضر لفاعلھ إسناده يمكن سلوك ل ا بأ أيضا

ً

ي جنا ابية(بجزاء   ).36ص، 2003، أو

مة ر ل قتصادي وم سابات: املف جاعھ بإ جرامي السلوك تفس العلماء رركز
ل سنةالت بيكر جار اسة د ع ت بن ال مة ر ل قتصادية ة النظر فجاءت والعائد يفة ر

وقتا1968 يتطلب قتصادي شاط ال أو العمل من نوع إال ما مة ر ا أن عت وال
ً

إقتصادي عائد منھ تحقق يتصرفو، و املجتمع أفراد با مثل أفراد م املجرمو نوأن ن
ل وحرفية اصةعقالنية ا م مصا م، تحقيق فإ مة ر ا اب ت بإ القرار م اتخاذ روعند

املتوقع والعائد املتوقعة لفة الت بحساب السالم(نيقومو   ).103ص، 2004، عبد
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النف وم اس: املف ع ا و إنما إجرامي سلوك أي أن النف تجاه اب أ ىير
ت ا إ حتما تدفعھ الفرد داخل نفسية رلصراعات

ً
مة ر ا السلوك، اب عت من ناك إن بل

الالشعو ر مظا من را مظ رجرامي
ً

السلوك،  الباطن العقل سيطرة الصدد، أي ذا و
د"عتقد رة" وفر الظا أن عتقد حيث تمية ا ولوجية السي ر الظوا من رة ظا مة ر ا أن

مؤقتة أو ة تاف انت ما م ذات، العقلية ا أ شك اال إيا صا م ا ل بة مس محددة سوابق
ً

الالشعو نة املخز ة ا وم رمف أنھ، و ع جرامي السلوك د فر عرف فقد ووعليھ
وظيفية اضطرابات عن ة عبا و الذي نف مرض من الفرد صية ھ تحتو اس ع رإ

ض املر الفرد عر، صية ال ة شعو ال انفعالية صراعات عن عب و ارو صل املرء ف
ا م ي عا ال ش(باالعراض   ).112ص، 2011، وتر

النفس            علم نظر ة وج من مة ر مخرجا" فا ا ل تجد لم انفعالية طاقة عن عب
ً

إجتماعيا
ً

املجتمع،  ا سمح ال وضاع و يتفق ال سلوك إ ي" (فأدت دا ، 2005، املش
  ).47ص

أد            د ألفر عند مة ر ا زةأما غر ن ب للصراع يجة ن ي تأ النف املرض مثل ا فإ لر
جتما الشعو ن و للتفو عة ال أي رالذات   ).25ص، 1983، السراج(ق

مة ر ل جتما وم ماعة: املف ا ترضيھ ملا املخالف السلوك مة ر وعلماء، ا
إجتم املرفوضة فعال جميع شمل مة ر ا أن ن ير اعياوجتماع

ً
الستار( ، )1985، عبد

ومجتمعية منية و ية س مة ر و، زفا وما خطأ و ما يحدد الذي و املجتمع ألن وذلك
أوال مة جر ن مع فعل و ي ح يقر الذي و و نصواب بإختالف، ر تختلف مة ر ا وأن

طأ وا للصواب ا م ف املاين(املجتمعات   ).45ص، 2007، بو

عل مة ر ا وم جراممف   :م

بأنھ      جتماع علم ات مصط قاموس جرام علم السلوك" عرف اسة رد
جرامية فعال حدوث ال وأش طبيعة ع ك وال غرا–جرامي ا ا ع وتو ـــ زنماط

جتما ن، و للمجرم جتماعية صو و خ والتوا يقية والف النفسية الصفات لوكذا وكذا، ر
العادي غ السلوك من ه وغ جرام ن ب   ).58ص، 2003، مداس(العالقات

ي     نا ا القانو مقالة كتاب صاحب تال بي العالم إ ه و ظ الفضل عود نو ر
ا فضل و التفس ات مستو س ية من قاعدة وضع حيث نات مس ا أواخر جرام وعلم

و مة ر ا ن ب التمي للتفسيمكن ات املستو ذه و مة، املجرم، جرام: جرام ر ا
و(   ).67ص، 2006، بر

جرام        علم مة ر فا خرقا: وعليھ بوصفھ عليھ معاقب ي سا إ سلوك ل
ً

ن و ت عن أو منحرفة نفسية عن اشفا السلوك ذا ان م أفراده وملصا املجتمع لقيم
ً

سو(إجرامي   ).120ص، 1992، يالع
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فيھ والتحكم ي العدوا السلوك من د   ا

غ        تفر يتمثل ي العدوا السلوك من د ا أن يثولو و دي الفر املنحيان وير ى
العدوانية نات م، ال بداخل عما س للتنف فرصة الناس منح أن الرأي ذا اب أ عتقد و

من يحد أن يمكن ة ضا وغ ة مث شاطات خالل يرمن العدوا عتقاد، السلوك ذا ولكن
ية املخ اسات الد بتأييد يحظ من، رلم تقلل ال ي و تلفز أو ي نما س عنف د مشا ة ر أن ؤإذ

يبدو ما ع حية، العدوان غ أشياء دة مشا فإن إ، كذلك تؤدي اضية ات مبا حضو رأو ر ر
كذلك العدوان من مؤشرا، التقليل نالك مر حقيقة يحو ال و العكس أن ع ، ت

حدوث احتمال ادة إ ي و التلفز العنف دة مشا أو اضية الر ات املبا حضو يؤدي زفقد ر ر
ن(العدوان وآخر   ).353ص، 2002، وحداد

ي العدوا والسلوك صية ال ألنماط املفسرة ات   :النظر

النف .1 التحليل ة   :نظر
ف سيجموند العالم و ة النظر ذه دصاحب من، ور د فر سيجموند أكد ولقد

النف از ا اختالل إ عز مة ر ا أن نحراف و نوح ا تفس تھ نظر ىخالل
ن ب والعالقة وضعفھ وقوتھ از ا بناء حيث من ع نا و نا و و ال املتمثل صية لل

أخر ناحية من املحيط الواقع ن و الثالثة ج، ىعناصره صراعإ من النفس شأ ي ما انب
الفرد ذات عن للدفاع شادة ة شعو ال أساليب إ تؤدي مكبوتة إ، رودوافع يؤدي ذا و

ه صو بمختلف الالسو رالسلوك ن(ي س ا   ).145ص، 2011، عبد

الدفاع مات ان مي تنمو و ال متطلبات إشباع نا يخفق ن، وعندما ستع ف
س و وص والن ض والكبتبالتعو السلوك، قاط توجيھ ه دو الالشعو يلعب ذلك رو ر

ي ب، سا ر ال لة كمش القلق ضد دفاعية حيلة عن ة عبا نحراف ر مظا و ت ووعليھ ر أو، ن
السرقة ي الذا لالستمناء بديال

ً
الذات،  وجود الصراع تمثل قو) نا(و بثالث : ىمحاط

وحاجات ة الفطر الدوافع ا اعتبار، سانأول دو اللذة إ ند س إشباعا تتطلب نو
ً

الواقع الدوافع، ملقتضيات تلك لتحقيق ع وموا حوائل يفرض الذي لقي ا الضم و ا وثان
جتماعية و لقية ا القيم إ نادا اس والرغبات

ً
والوضع،  ئة الب متطلبات و ف ا ثال أما

الالتو، السائد من حالة إ يؤدي ذا تجدو أن إ بالتا يؤدي مما النف ستقرار وعدم ناز
جرامي السلوك ذلك ما و السو غ السلوك ا ل حال ينا ً

  ).95ص، 2005، أحمد(

دفھ ي شعو ال سلوك و النف التحليل نظر ة وج من النظر السلوك رإن ي
الفرد عانيھ الذي الصراع من والتخلص بدال أو ض وناتالتعو امل ن ب الصراع جراء من

أخر ناحية من السلوكية وقواعده املجتمع ومطالب ناحية من صية لل الثالثة ، ىالنفسية
للدوافع الدائم الكبت ع الفرد ة قد و(رفمحدودية احتمال) ال يقو افية ة بصو ا يوغرائز ر

دوافعھ كبت أف وإن ح منحرفا الفرد يصبح أن
ً

مي،  من قو نحرافيو إ الفرد ل
للعقاب استجالبا

ً
ينحرف،  و ف نة ومست ة ومحظو محببة غ و ت ة ز الغر نزعاتھ إن رحيث ن

بالذنب للشعو تخفيفا عاقب ي رل
ً

  ).132ص، 2001، رمضان(

وعدم  قلقھ عن دفاعا للعدوان أ ي انح ا أن النف التحليل سة مد وتر
ً

ر ى
ا، اطمئنانھ يث بالعدوانفاالحباط العدوان، رلشعو ذا عن التعب أن عرف انح ا ولكن
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لھ مضاد عدوان العدوان، سيقابل من والقلق وف ا لضبط وسيلة خ أن ير نا و ىو
عديدة اال وأش ا صو يأخذ الذي العدوان ذا البدء املتوقع

ً ً
  ).85ص، 2012، خاليفية(ر

أدلر .2 د ألفر ة  :نظر
ألفر الذيينطلق سان تفرد من ع نا ي سا السلوك أن اض اف من أدلر د

جتماعية وافز ا ا، تحركھ سلوك ادفة ال الفة ا الذات وجود عن ء نا التفرد ذا و
وا ي شعو ل ش سان ا ل يخطط غاية ألن، رلتحقيق غائية أدلر ة نظر انت نا ومن

لألحدا ي الذا ب الس ولوجيةداف السي التفو، ث إ امليل سان تحرك قف
جتماعية عالقاتھ نمية ب فيھ النقص نوا ع النفسية، والتغلب عاد تت كذا و

أدلر ه(جتماعية   ). 172ص، 2017، رسا

انتماء من الرغم املر) أدلر(و ذه يركز ه بدو أنھ إال النف التحليل سة مد رإ ةر
التفو حب ع سان وفطرة بالنقص الشعو ع جرامي السلوك قتفس أن، ر ير ىحيث

ي سا إ شاط ل ل املصدر بالنقص سان السيطرة، رشعو سان إ ل غاية وأن
ا، قوالتفو والشذوذ املرض شأن ا شأ أدلر نظر مة ر ن، وا ب صراع يجة ن ي تأ

أ الذات زة جتماغر الشعو ن و التفو نزعة ري ات(ق   ).101ص، 2013، رالو

السابقة اسات   :رالد

اسة  د صية) 2008، يجزماو(ردفت ال سمات ن ب العالقة عن الكشف إ
القدس جامعة طلبة لدى ي العدوا ونة، والسلوك م عينة ع اسة الد إجراءات طبقت رحيث

تخصصا) 452(من من وطالبة طالبا
ً

مختلفة اسية د دالة، رت عالقة وجود النتائج رت أظ وقد
ي العدوا والسلوك نفعال و نطواء سم ن ب سالبة إحصائيا

ً
إحصائيا،  دالة موجبة وعالقة

ً

ي العدوا والسلوك تزان و ساط ن سم ن ن، ب ب إحصائيا داللة ذات ق فر وجود وعدم
ً

و
والتخصص س ا ومتغ صية ال السلوك،سمات ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود وعدم

ً
و

والسكن اسية الد والسنة س ا ات ومتغ ي   .رالعدوا

اسة ن، )2004، يالع(رد ب العالقة عن الكشف إ اسة الد ذه دفت رحيث
صية ال سمات عض و ساط، القلق(العدوانية الذات، ن ا، )تقدير قوام عينة ع وذلك

طلب) 303( تمن و ال بدولة ة الثانو املرحلة و) 152(، ة و الذ ناث) 151(رمن واستخدم، من
مة الال البيانات مع س املقاي من عددا زالباحث

ً
و( لبص العدوانية مقياس، يمقياس

نبغ ر وضع من الذات اليزنك، وزتقدير ساط ن عبد، وقائمة تأليف من القلق ومقياس
الق اسة، )ا الد ت نروان ب إحصائيا دالة ق فر وجود عدم ا بي من ان عديدة نتائج إ

ً
و

صية ال عد ع املنخفضة العدوانية ذو من والطلبة املرتفعة العدوانية ذو يالطلبة ي
ساط-نطواء(   ).ن

ي(وقام صية) 2004، القحطا ال أنماط ببعض ا وعالق السرقة مة جر اسة ربد
الديمغرافية ات املكرمةواملتغ مكة منطقة ن والعادي ناء ال من عينة عينة، لدى ونت وت

من اسة و) 100(رالد السرقة مة جر مرتك من ن) 100(ن العادي م نظائر وقد. من
الباحث اتباستخدم ل عشر الستة عوامل اختبار اسة ات، رالد املتغ عض ة رواستما
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الباحث تصميم من ن، الديمغرافية ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود النتائج رت أظ ووقد
الضم وسمة ي وانطوا ساطي ان وسمة ة ثا ل وس ادىء سمة ن والعادي ناء رال

عقلي وسمة و و مغامر وسمة ي نلوعدوا العادي لصا خشنة وعقلية مرنة اك، ة ش وسمة
لصا منضبط وغ منضبط وسمة ا وات مستقل وسمة ن ومطم قلق وسمة اك ش وغ

ناء   .ال

اسة لدى) 2003، توفيق(رد ي العدوا للسلوك ساسية املعالم ع التعرف دف
امعية وا ة الثانو ن املرحلت الطلبة من وباس، عينة بص قائمة  Buss and(يتخدام

Perry (ي العدوا السلوك السلوك، لقياس ونات م ن س ا ن ب نات املقا نتائج روأسفرت
العوامل ع دالة ق فر عن ي ي: والعدوا البد والعدوان و العام، رال والعدوان، والعدوان

ة، اللفظي الثانو املرحلة طالب من و الذ لصا ن، روذلك نح ب دالة ق فر ناك وانت
اللفظي غ ي العدوا السلوك و الذ لصا امعية ا املرحلة عينات لدى ن س ن، را ح

اللفظي العدوان ناث لصا ق الفر   .وانت

اسة طلبة) 2000، الناصر(رد لدى ي العدوا السلوك ر مظا ع التعرف دف
ت و ال ة الثانو س من، راملدا ونة م العينة انت وطالبة) 2385(و طالبا

ً
طالبا) 1148(، 

ً

ت، طالبة) 1237(و و ال دولة عليمية محافظات خمس ع ن ع مقياس. زمو واستخدم
مجاالت ثمانية ع اشتمل والذي للمجتمع املضاد ب، السرقة(السلوك املحيط، التخر رفض

الذات، العدائية، جتما ا، توكيد ادي، الوقاحة، لذاتتدم تار الكبار، س من رب ال
م سة، )وتحاش مما و الذ لصا ن س ا ن ب قا فر نالك أن النتائج رت أظ روقد ر و

ً

املجاالت ذه ع للمجتمع املضادة   .السلوكيات

اسة وجاكسو(رد ن عند) 2004، نليف صية ال عاد أ ن ب العالقة تحديد دف
العنيفايزن ي العدوا والسلوك السلوك، ك ومقياس صية لل ايزنك قائمة طبقت حيث

من ونت ت عينة ع انح ا العليا) 101(جتما س املدا من وطالبة النتائج، رطالب رت وأظ
وسمات نوح وا العدوانية مقياس ع الطلبة جات د ن ب إحصائيا ودالة موجبة عالقة روجود

ً

العصابية صية انيةال   .والذ

اسة د ن) 1998، كيمب(رأما ب العالقة إ التعرف ا داف أ ن ب من ان وال
صية ال عدي و ي العدوا ساط(السلوك عينة، )تزان-نفعال(و) نطواء-ن ونت ت

من اسة ة) 344(رالد الثانو املرحلة طلبة من وطالبة طالبا
ً

فراد.  ميل ا نتائج ن ب من ان و
املنخفضذ العدوان ذو فراد من أك ساطية ن صية ال عد نحو املرتفع العدوان يو ي

تزان سمة نحو ميال ا ر أظ الذين
ً

  .و

ا م الية ا اسة الد وموقف السابقة اسات الد عن اسة الد ذه يم رما ر   :ر

ل املش ذه ست د ال بحاث من ك تراكم وجود مع اسة الد ذه رجاءت بما، ةر
ي العدوا السلوك ع ا وأثر صية ال أنماط اسة بد و، ريختص اسة الد ذه يم ما رولكن

امعات ا طالب وخصوصا ي د للمجتمع ا اس د
ً

ر و، ر ت املرحلة ذه صية ال أن نحيث
صية من و ت قد ما ع يب سوف ي سا السلوك أن ع مما لت ش ما، نقد ذا و

ا ميةيجعل أ ذات اسة   .رلد
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بأنماط املتعلقة بحاث البحثية الفجوة عن اسة الد ذه كشفت رلقد
دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ع ا وأثر صية مية، رال أ من الرغم فع

ع ا ترك وقلة املمكنة لو ا إليجاد ا ال بالقدر س تد لم ا أ إال اسات الد لذه ر طالبر
امعات وأعداد، ا ي العدوا السلوك يخص فيما حصائيات تطلقھ الذي نذار مع خصوصا

ً

مة ر   .ا

غرضية قصدية ا بأ اسة الد ذه ت تم متمثلة، رلقد قياس أداة ر تطو تم حيث
بانة( و، )س التطبيقية البلقاء جامعة طالب من طبقية عشوائية عينة ع ا ع تو ذلكزوتم

دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط أثر   .رملعرفة

اسة الد لة   :رمش

السلوك تحديد ا ودو سانية صية ال مية أ اسة الد لة مش رتكمن ر
شر سليم، يال ل ش ا تكيف عدم إ ذلك يؤدي الضغوطات ملختلف تتعرض ال صية فال

تأث التا الفردو سلوك ع سان، ا عن يصدر ما شكيل ما م ا دو تلعب صية فال
ً ً

ر
يجاب أو بالسلب سواء ات وسلو انفعاالت   .من

خر الصعيد ا، وع بمختلف املجتمعات س ال ل املشا م أ أحد مة ر ا عت
ا ل املناسبة لو ا إيجاد الد، لإ ع ك ال خالل لورمن ا إليجاد س ال لاسات

ا ل املجتمع، املناسبة غ و بتطو زداد و يتطو ي العدوا روالسلوك حالھ، ر ي د رفاملجتمع
منھ ي عا ال املجتمعات من ه غ ع، كحال صية ال أنماط أثر لبحث اسة الد ذه ي رفتأ

دن ي العدوا   .رالسلوك
ال أك الشباب فئة املجتمعإن ك الفئة ا أل نظرا حساسية فئات

ً
أن،  كما

وعقلية ة وفكر جسدية تحوالت د ش ا أل ة خطر ذه ة العمر السلوكية، املرحلة فاألنماط
ا ا م سلوك ع يجاب أو بالسلب حتما نعكس س الشباب ا يتمتع رال

ً
.  

اسة الد   :رمجتمع
طال  من اسة الد مجتمع و رت مختلفن ع ن ع املو التطبيقية البلقاء جامعة زب

التخصصات مختلف اشمية ال دنية اململكة محافظات من العديد ا بلغ، رليا حيث
ب يقا ما اسة الد رمجتمع وطالبة) 35.000(ر   . طالب

اسة الد   :رعينة
التطبيقية البلقاء جامعة طالب من طبقية عشوائية عينة ب ع، تم لغ ددو

ن املستجيب امعات) 736(الطالب ا تلك بلغت، من سبة قم%) 2(ب دو ا رحسب   ).1(ل
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دو   )1(لا

اسة الد ات متغ حسب اسة الد عينة أفراد ع رتو ر   ز

اتھ  املتغ   املجموع  العدد  مستو

جتما   ذكر  النوع
  أن

426  
310  736  

  العمر

19  
20  
21  
22  

88  
145  
269  
234  

736  

لية   ال
  علمية

سانية   إ
  ية

221  
406  
109  

736  

السكن ان   م

  مدينة
ف   ر
  بادية
  مخيم

563  
74  
33  
66  

736  

اسة الد   :رأداة

ا وأثر صية ال أنماط لقياس اسة د أداة ر تطو تم اسة الد داف أ رلتحقيق ر
دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ليكرت، رع مقياس ع داة وصممت

ما   ).5-1(ا

ي مما بانة س ونت ت و: حيث زء اسة: لا الد لعينة الديمغرافية ات راملتغ
جتما( لية، العمر، النوع السكن، ال ان من، )م باالسئلة ست   )4-1(وق

ي الثا زء صية: ا ال التالية، أنماط املحاو من و ت رو من: ن ) 20-5(الفقرات
صية ال أنماط س ي) 35-21(الفقرات تق العدوا السلوك س   تق

دن امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط أثر ، روملعرفة
ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب املستخدم، رتم املقياس تدرج مراعاة وتم

التا النحو ع اسة للبديل: رالد جات د ش(رخمس للبديل)دةموافق جات د ع وأ ر، ،)موافق(ر
للبديل جات د للبديل)محايد(روثالث ن جت ود موافق(ر، للبديل)غ جة ود موافق(ر، غ

قم)شدة ق وامل ائية) 3(ر، ال ا بصو اسة الد أداة ن ريب   .ر

ثالثة  إ ا تقسيم خالل من اسة الد أداة متوسطات ع كم ا معيار تحديد روتم
ا تية: تمستو للمعادلة وفقا ومرتفع، متوسط، منخفض،

ً
:  

الفئة للبديل= لطو العليا للبديل–القيمة الدنيا ات/ القيمة املستو   عدد

4/3 = 1.33  

ع صية ال أنماط أثر ع كم ا لغرض ي املعيار إستخدام تم فقد وعليھ
دن امعات ا طالب لدى ي العدوا   رالسلوك
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منىاملستو - أقل   ).2.33= 1.33+11(املنخفض
من - املتوسط   ).3.67= 1.33+2.34(ىاملستو
من - املرتفع   ).فأك3.68(ىاملستو

ا وفقرا اسة الد وملحاو ل ك داة تطبيق جة لد ي املحك اعتماد تم كذا رو   :رر

منخفضة - تطبيق جة ن: رد ب الواقعة جات الد ا   ).2.33-1(رتمثل
متوس - تطبيق جة ن: طةرد ب الواقعة جات الد ا   ).3.67-2.34(رتمثل
مرتفعة - تطبيق جة ن: رد ب الواقعة جات الد ا   ).5-3.68(رتمثل

داة   :صدق

اسة الد أداة تطبيق مناسبة من ع، رللتأكد عرضھ الباحث من) 9(قام ن محكم
م والتقو والقياس مة ر وا جتماع علم مجال ختصاص و ة ا اء،يذو بآ خذ روتم

ة الضر التعديالت وإجراء ن   .وراملحكم

داة   :ثبات

نباخ كر ألفا معامل حساب تم اسة الد أداة ثبات من وللتحقق ) Cronbach Alpha(ر
جتماعية بالعلوم اص ا حصائية زم ا برنامج معامل، )SPSS(بإستخدام قيمة بلغ حيث

ألفا نباخ كر ن، )0.824(والثبات املحكم وصدق والثبات الصدق نتائج من سبق ما ع ناء ًو

اسة الد ا عل عتماد و داة تطبيق انية إم   .ريت

حصائية ة   :املعا

جتماعية العلوم حصائية ة املعا برنامج استخدام إلستخراج) SPSS(تم
اسة الد الع، رنتائج تباط معامالت استخدام تم ارفقد أسئل وفق ا ا متغ ن ب   .القة

ا ومناقش النتائج     :عرض

ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات وتحليل عرض زء ا ذا تم رس
بانة س فقرات ع ن املبحوث فراد اسة، الستجابات الد أسئلة جابة   .رو

ً و :أوال بالسؤال املتعلقة ال:  لالنتائج أنماط امعاتما ا لطالب ة املم صية
  ردن؟

ة   املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب تم السؤال ذا عن رلإلجابة
التطبيقية البلقاء جامعة لطالب صية ال دو، ألنماط ذلك) 2(لوا   يو
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قم رجدو   )2(ل

املم صية ال ألنماط ة املعيا نحرافات و سابية ا اسةراملتوسطات الد ملجتمع   رة

صية  الرقم ال ي  نمط سا ا املعيار  الوسط جة  ينحراف   رالد
تزان  1 و   مرتفعة  0.65  4.34  نفعال
نطواء  2 و ساط   مرتفعة  0.87  4.02  ن

قم دو ا ن ريب ألنماط) 2(ل ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
الب جامعة لطالب ة املم صية التطبيقيةال صية، لقاء ال نمط و املرتبة جاء حيث

تزان( و ي) نفعال حسا بلغ) 4.34(بمتوسط معيار انحراف مرتفعة) 0.65(يو جة د ، رو
صية ال نمط الثانية املرتبة نطواء(وجاء و ساط بلغ) ن ي حسا ) 4.02(بمتوسط

معيار انحراف مرتفعة) 0.87(يو جة د   .رو

انياث
ً

ي : الثا بالسؤال املتعلقة امعات: النتائج ا لطالب ي العدوا السلوك ر مظا ما
ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات حساب تم السؤال ذا عن ولإلجابة ؟ ردن ر

التطبيقية البلقاء جامعة لطالب ي العدوا السلوك ر قم، ملظا دو روا ذلك) 3(ل   يو

يمظا  الرقم العدوا السلوك ي  ر سا ا املعيار  املتوسط جة  ينحراف   رالد
ن  1 خر نحو   منخفضة  1.57  1.10  العدوان
شياء  2 نحو   منخفضة  1.12  1.24  العدوان
الذات  3 نحو   مرتفعة  0.99  3.90  العدوان

قم دو ا ن ريب ر) 3(ل ملظا ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات رأن
التاال النحو ع انت ي العدوا جاء: سلوك و الذات(املرتبة نحو بمتوسط) العدوان

بلغ ي بلغ) 3.90(حسا معيار انحراف مرتفعة) 0.99(يو جة د جاء، رو فقد الثانية املرتبة أما
شياء( نحو بلغ) العدوان ي حسا معيار) 1.24(بمتوسط انحراف جة) 1.12(يو د رو

جاء، فضةمنخ فقد ة خ املرتبة ن(أما خر نحو بلغ) العدوان ي حسا ) 1.10(بمتوسط
معيار انحراف منخفضة) 1.57(يو جة د   .رو

الثالث: ثالثا بالسؤال املتعلقة مستو: النتائج عند إحصائية داللة ذات ق فر نالك ىل و

العدو) α>0.05(الداللة السلوك ع صية ال أنماط دنألثر امعات ا طالب لدى ي را
سو ب تباط ا معامل باستخدام تباطية املعامالت استخراج تم السؤال ذا عن ولإلجابة ن؟ ر ر

صية ال أنماط ن ساط، نطواء(ب ي) نفعال، تزان، ن العدوا السلوك ن العدوان(و
ن خر شياء، ضد ضد الذات، العدوان ضد قم،)العدوان دو روا ذلك) 3(ل   يو

ي العدوا   السلوك
  

صية ال   أنماط

  
ن خر ضد   العدوان

  
شياء ضد   العدوان

  
الذات ضد   العدوان

ساط   0.365  0.178  0.145  ن
  0.744-  0.520-  0.325-  نطواء
  0.637  0.485  0.563  نفعال
  0.177  0.149  0.015  تزان
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قم دو ا من ن ب ري صية) 3(ل ال أنماط ل ن ب موجبة تباطية ا عالقة روجود
ساط( ي) نفعال، تزان، ن العدوا السلوك ال أش ن ن(و خر ضد العدوان، العدوان

شياء الذات، ضد ضد ما، )العدوان بي طردية عالقة توجد اد، أي لما ساط(زف ، ن
ي) نفعال، تزان العدوا السلوك يزاد العدوا السلوك قل قلت لما عالقة، و جود وو

صية ال نمط ن ب سالبة تباطية ي) نطواء(را العدوا السلوك ال أش ن ضد(و العدوان
ن شياء، خر ضد الذات، العدوان ضد ما، )العدوان بي عكسية عالقة توجد أنھ لما، أي ف

قلت لما و ي العدوا السلوك قل نطوائية يزادت العدوا السلوك اد   .زنطوائية

دن وملعرفة امعات ا طالب لدى ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط رأثر
التباين، ردن تحليل إختبار إجراء قم، تم دو ا ر يظ ركما   ).4(ل

  )4(لجدو

التباين تحليل   إختبار

التباين  املجال عات  مصدر املر ةمجموع ر ا جة   رد
متوسط
عات   املر

ف   قيمة
ىمستو

  الداللة

أنماط أثر
ع صية ال

السلوك
ي   العدوا

املجموعات ن   ب
املجموعات داخل

  املجموع

387.20  
20  

407.20  

1  
18  
19  

  
387.2  
1.11  

  
  

248  
  
  
  

  
  
  

0.00  

قم دو ا من ر ريظ سبة) 4(ل بال اسة الد عينة أفراد إجابات ن ب ق الفر رأن و
صي ال أنماط ملستوألثر للمجال الداللة مستو عند انت ي العدوا السلوك ع ىة ى

من أقل لدى، )α>0.05(الداللة ي العدوا السلوك ع صية ال ألنماط أثر نالك التا و
دن امعات ا   .رطالب

النتائج   :مناقشة

أوال
ً

و:  بالــــــــسؤال املتعلقــــــــة النتــــــــائج ل : لمناقــــــــشة ة ــــــــ املم ــــــــصية ال أنمــــــــاط طـــــــــالبمـــــــــا
؟ دن امعات   را

و اسة الد مجتمع لدى الغالب صية ال نمط أن بالسؤال املتعلقة النتائج رت رأظ
مرتفعة) نفعال-تزان( جة د نفعال، رو إ الفئة ذه فراد ميل ع يدل ما و ، و

نمط ساط(وجاء مرتفعة) نطواء-ن جة د و الثانية سابو، راملرتبة اك إ ش ما و
ساط ن صفة إ صية ال من النوع ذا اب   .أ

ب س نفعال صفة إ اسة الد عينة من ة الكب الفئة ساب اك عز أن ريمكن و
ال يالضغوط املجتمععا داخل فراد ا ن، م امعي ا الطالب وخصوصا

ً
مرحلة،  م ف

ن يفكر م تجعل جدا وحساسة
ً

ا كث املستقبل
ً

الكث،  إ ة العمر املرحلة ذه م عرض و
ن انفعالي م تجلع ال ات التغ   .من
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ثانيــا
ً

ي:  الثــا بالــسؤال املتعلقــة النتــائج ي: مناقــشة العــدوا الــسلوك ر مظــا أنمــاط مــا
؟ دن امعات ا   رلطالب

نح العدوان أن ي الثا بالسؤال املتعلقة النتائج ر منأظ و املرتبة جاء الذات و
عينة اتصاف اسةحيث شياء، لھرالد نحو العدوان الثانية املرتبة يليھ املرتبة، ثم أما

ن خر نحو العدوان جاء فقد ة   .خ

ه  غ من وعيا أك و ي ام ا الطالب أن إ ذلك علل أن مكن و
ً

مع، ن وح
تح ال الضغوط عوجود والعدوان ذى يوقع من أك ذاتھ يجلد أن إ يميل و ف بھ يط

ن خر و ا، شياء ن أك الفرد يجعل فالتعليم
ً

.  

ثالثا
ً

الثالث:  بالسؤال املتعلقة مستو : النتائج عند إحصائية داللة ذات ق فر ناك ىل و

لد) α>0.05(الداللة ي العدوا السلوك ع صية ال أنماط امعاتألثر ا طالب ى
  ؟ردن

رت أظ طالبالنتائجحيث لدى ي العدوا السلوك ع صية ال ألنماط أثر وجود
دن امعات العامة، را ياة ا السلوكية املشكالت حدوث انية إم أثر من لذلك ، وما

ونم سانية صية بال وجذر وثيق تباط ا ا ل املشكالت من يفالعديد ار   .ط

النتائج رت أظ نوجودكما ب تباطية ا السلوك) نطواء(رعالقة ال أش ن و
ي ن، العدوا ب موجبة تباطية ا ساط(روعالقة السلوك) تزان، نفعال، ن ال أش ن و
ي يختلط، العدوا وال والعزلة بالذاتية شعر ي نطوا ص ال بأن ذلك تفس مكن و
ن بذلك، باآلخر و يو العدوا بالسلوك قيامھ احتمالية تقل التا و انفعاالتھ كتم ع ، قادر

ذه ادت لما أنھ إ التوصل يمكننا ا ا مم معرفة خالل ومن صية ال أنماط با زأما
الثالثة ساط(نماط ي) تزان، نفعال، ن العدوا بالسلوك القيام احتمالية ذا، زادت و

تؤكده ما السابقةلھ اسات   .رالد

  :التوصيات

املع. 1 الواقع ع ا وتأث صية بال ع ال اسات الد ع ك   .رال

ا. 2 م تقو وكيفية ة املضطر صية بال ع متخصصة برامج   .إيجاد

ا. 3 املتعلقة اسات الد وتكثيف مة ر ا ع ك   .رال

ن. 4 الباحث من الصلة ذو اسات الد ذه يعميم نر س   .روالدا
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

سيد، أحمد محمد ب نحرا). 2005(غر السلوك إجتماع امعية، علم ا املعرفة ، دار
طة   .زرا

النفسية). 2004(ىشر، إسماعيل ضطرابات و ياة ا ة، ضغوط املصر نجلو ، مكتبة
رة   .القا

و). 1997(محمدبدر، ينصار ال املجتمع ع ن تقن صية ال س مقاي ، املرجع
رة ديث، القا ا الكتاب   .دار

ابية هللا، أو زائر). 2003(عبد ا ات العقو قانو يشرح زائر، ن ا   .جامعة

قاو محمد، يال مة). 2000(ناء ر ا اب ت ا إ الدافع جتماعية العوامل رسالة، رأثر
ةماجست شو م دمشق، رغ ا، جامعة   .رسو

ات اد، بر عض). 2014(ز طلبة من عينة لدى ي العدوا بالسلوك صية ال أنماط عالقة
جتما النوع ملتغ تبعا ية الفلسطي امعات ا

ً
اسات،  ة، رد بو ال املجلد، العلوم

  .1العدد، 41

و ز، بر زائر). 2006(ومز ا املجتمع املرأة ثار– يإجرام و اة ، -العوامل دكتو رسالة قسم، ر
بية ال وعلوم النفس ي، علم منتو   .قسنطينة، رجامعة

غيث ا). 2000(محمد، بر الد بالتحصيل الذات وم ومف صية ال نمط من ل رعالقة
ية الغر الضفة جامعات عض وس الو الب طلبة غ، رلدى ماجست رسالة

ة شو القدس، رم   .نفلسط، جامعة

املاين السوسيوثقافية). 2007(نجيب، بو ا عاد بأ اسة د السسيولوجية واملسألة مة ر را
ة، والقانونية شو م غ اة دكتو اسة رد ر والديمغرافيا، ر جتماع علم لية، قسم

جتماعية و سانية قسنطينة، العلوم ي منتو   .رجامعة

ش رة). 2011(عماد، وتر ظا املؤثرة الواحاتالعوامل مجلة زائر ا باملجتمع مة ر يا
اسات والد   .رللعلوم

ن). 2003(توفيق، توفيق املرحلت طالب من عينات لدى ي العدوا للسلوك العاملية ونات امل
ة والثانو امعية جتماعية، ا العلوم   .مجلة

ي، جبل صية). 2000(زفو ال ولوجيا وسي النفسية ة لل، ال امعية ا شراملكتبة
ع رة، زوالتو   .القا

ا، يجزماو طلبة). 2008(م لدى ي العدوا بالسلوك ايزنك ة نظر وفق صية ال سمات عالقة
القدس ة، جامعة شو م غ رسالة القدس، ر ن، جامعة   .فلسط
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ن، حداد ي، ياسم مدا س، حل، موفق، ا جتما). 2002(رفا النفس علم إ دار، مدخل
والتو شر لل   .ردن، عمان، عزوائل

ن). 2012(خض، خاليفية املنحرف حداث عند سة املد لدو جتماعية ات رالتصو ر اسة، ر رد
جتما النفس علم اة الدكتو ادة ش قسنطينة، رلنيل ي منتو   .رجامعة

ر حسن، يالدا النفسية). 1999(صا ة وال صية د، ال حماده، ردن، را مؤسسة
الكندي عودار والتو شر   .زلل

جتماعية). 2001(السيد، رمضان دمة ا منظو من نحراف و مة ر ام، را ا مكتب
ديث ة، ا   .رسكند

ة النف). 2017(خلفة، رسا التحليل نظر ة وج من مة ر ن، ا دباغ ن مل محمد جامعة
زائر، سطيف   . ا

ي حسن، الساعا نا). 2005(سامية ا جتماع ي، يعلم العر الفكر رة، دار   .القا

العقاب). 1983(عبود، السراج وعلم جرام ت، علم و ال   .جامعة

أحمد، رالضمو املرحلة). 2011(محمد لطلبة ي العدوا والسلوك صية ال أنماط ن ب العالقة
دن النف، رساسية شاد املاجست جة د ع صو ل مقدمة رسالة ر ، لر

يةجامعة العر   .عمان

صية). 1997(فيصل، عباس و، ال ي، الطبعة العر الفكر وت، دار   .ب

ن س ا محمد، عبد سمره ي). 2005(أبو نا ا النفس ع، علم والتو شر لل الراية ، عمان، زدار
  .ردن

الق ا محمد، عبد صية). 1999(أحمد لل ساسية امعية، عاد ا املعرفة ، دار
ة   .رسكند

الق ا الدين، عبد جتماعية). 2001(جالل دمة ا منظو من نحراف و مة ر املكتب، را
ديث ا ام   .مصر، ا

الستار ة، عبد العقاب). 1985(زفو وعلم جرام علم ية، مبادىء العر ضة ال وت، دار   .ب

السالم السلو). 2004(رضا، عبد يخضع ل مة ر ا لفةاقتصاديات الت سابات جرامي ك
رطوم، والعائد شر، ا وال للطباعة السالم   .دار

هللا امعية). 2005(مع، عبد ا ياة ا النفسية، العنف اسات والد البحوث جامعة، رمركز
رة   .القا

السيد، عثمان ق النفسية). 2002(وفار الضغوط ة وإدا رة، رالقلق ي، القا العر الفكر ، دار
النفسسلسلة وعلم بية ال   .املراجع

صية). 1999(مصطفى، يعشو ال ولوجية سي إ امعية، مدخل ا املطبوعات ، ديوان
زائر   .ا
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ح، يالع قة). 2004(فر املرا مرحلة صية ال السمات ببعض ا وعالق املجلة، العدوانية
ة بو   .ال

القادر، عودة ن). 1997(عبد مقا ي نا ا ع شر الوضرال بالقانو نا
ً

الرسالة،  وت، مؤسسة ، ب
العاشرة   .الطبعة

سو الرحمن، يالع مة). 1992(عبد ر ا ية، مبحث العر ضة ال وت، دار   .ب

سو الرحمن، يالع صية). 2002(عبد ال ات املعرفة، نظر رة، دار   .القا

محمد، غنيم صية). 1985(سيد امعية، ال ا املطبوعات   .زائرا، ديوان

وال، فتحية ز اد). 2008(ربن باإلج ا وعالق صية ال ادة، أنماط ش لنيل مقدمة حة وأطر
النفس علم اة ي، ردكتو منتو زائر، رجامعة   .ا

ي صية). 2004(غانم، القحطا ال سمات ببعض ا وعالق السرقة مة ماجست، جر رسالة
ة شو م القر، رغ أم   .ىجامعة

مح، القذا صية). 2001(مدرمضان ا: ال قياس وأساليب ا ا واختبا ا ا املكتب، رنظر
ديث ا ام ة، ا   .رسكند

العرب منظو، لسان   .رابن

دي البصر، واملار محمد بن ية). 1996(يع الدي والواليات السلطانية ام مؤسسة، ح
وت، الرسالة العاشرة، ب   .الطبعة

ق، مداس مص). 2003(وفار جتماعقاموس علم ات شر، ط وال للطباعة ي مد   .دار

ي دا اق، املش الر عبد ي). 2005(زأكرم العر الوطن ا ا واتجا مة ر ا نايف، واقع جامعة
ية اض، العر   .الر

صية). 1993(ع، ياملصر ال ات ع، نظر والتو شر وال اسات للد امعية ا زاملؤسسة ، ر
وت   .ب

صية).2001(حل، امللي ال نفس ية، علم العر ضة ال وت، دار   .ب

د، الناصر ت). 2000(ف و ال دولة ة الثانو س املدا طلبة لدى ي العدوا السلوك ر ، رمظا
جتماعية والعلوم داب ت، حوليات و ال   .جامعة

ات عواد، رالو مة). 2013(عايد ر ا علم ات ع، نظر والتو شر لل وائل   .ردن، عمان، زدار

ات عواد، رالو ي). 2014(عايد نا ا النفس و، علم ع، الطبعة والتو شر لل وائل ، زدار
  .ردن، عمان
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