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زء منها لم يقدم لنيـل أي  وأن هذه الرسالة أو ج، ناء ما تمت اإلشارة له حيثما وردبإستث، الخاصة
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  رفانشكر وع

  

أتقـدم بالشـكر   ، بعد الحمد والشكر هللا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع

 .من عون ودعم إلنجاز هذه الرسـالة لغاليين لما قدماه لي واالمتنان الخالص لوالدي ا

ولتوجيهاتـه  ، الشكر للدكتور زياد بركات الذي أشرف على هذه الرسـالة بكما أتقدم 

  . فله مني كل اإلحترام والتقدير السديدة التي ساعدت في إخراج الرساله الى النور

دائم لي طوال فترة صحه الللدكتور محسن عدس لدعمه ون الشكركما أتقدم باإلمتنان و

  .فله مني كل اإلحترام والتقدير، إنجاز الرسالة

. كما وأتقدم بالشكر للدكتور عبد عساف لما قدمه لي من عون في بداية انجاز الرسالة

  .فله مني كل اإلحترام والتقدير

، والـدكتور عبـد عسـاف   ، جنة المناقشة الدكتور زياد بركـات كما وأتقدم بالشكر لل

  .ره سهير الصباحوالدكتو

ورفيقات دربي لما قدموه ، الشكر واإلمتنان لعائلتي وأحبتي ويسعدني أن أتقدم بجزيل

  .لي من محبه ودعم ومساعده في إنجاز هذه الرسالة
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  الملخص 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى عالقة سمات الشخصية وفق نظرية أيزنك بالسلوك العدواني 

لدى ) ان السكن ومك، والسنة الدراسية، والكلية، الجنس(لديمغرافية رات اومدى تأثرها بالمتغي

هل هناك عالقة بين  :السؤال التالي وتحددت مشكلة الدراسه في االجابه عن .طلبة جامعة القدس

  سمات الشخصية وفق نظرية ايزنك ومجاالت السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدس؟   

   

المـنهج الوصـفي    فحص فرضياتها اسـتخدمت الدراسـه  الدراسة وولإلجابة عن أسئلة 

–االنبسـاط  (قائمة أيزنك لسمات الشخصية وبلغ معامل ثباته : أداتين هما  بإستخدام، االرتباطي

واستبانة السلوك العدواني مـن  ، )20.7(للكذب، )40.8( ) االنفعال–االتزان () 40.7() االنطواء

الصـدق ألداة السـلوك   بلغـت نسـبة    و، )0.95( ثباتهـا  قيمـة معامـل   إعداد الباحثة وبلغ 

  ).%85(العدواني

  

من السنة  وطالبة اًطالب) 452( وطبقت هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية مكونه من

، في جامعة القدس 2008الثانية والسنه الرابعه والملتحقين للفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسيه 

طالبـاً   )3314(من مجتمع الدراسـة الكلـي الـذي ضـم     %) 15(قد شكلت العينية ما نسبته و

عدة نتائج كـان مـن أهمهـا     أظهرت الدراسة ، إجراء التحليل اإلحصائي المناسب وبعد.وطالبه

  : النتائج التالية 

بـين سـمات الشخصـيه ومتغيـر      ذات دالله احصائيه عدم وجود فروق .1

 )والكليه، الجنس(

الشخصـيه ومتغيـر السـنه    بين سمات  ذات دالله احصائيه وجود فروق .2

 .الدراسيه لصالح السنه الثانيه وبين متغير مكان السكن لصالح سكان المخيم

بـين درجـات السـلوك العـدواني      ذات دالله احصائيه قوعدم وجود فر .3

 )مكان السكن، السنة الدراسيه، الكليه، الجنس( والمتغيرات الدراسه

ن سمة االنطواء والسلوك سالبة عكسية بي ذات داللة إحصائية وجود عالقة  .4

موجبة طرديـة بـين سـمة    ذات داللة إحصائية عالقة  وجود و، العدواني
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موجبـة  ذات داللـة إحصـائية   عالقة وجود  واإلنبساط والسلوك العدواني 

ذات داللـة  عالقـة  وجود  طردية بين سمة اإلتزان والسـلوك العـدواني   

  .انيسالبة عكسية بين سمة االنفعال والسلوك العدو إحصائية 
 

وضـع بـرامج   : وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من التوصيات كان أهمهـا  

وذلك لخفض درجات االنفعال والغضب لديهم من أجـل  ، ه وقائية لطلبة المرحلة الجامعيةإرشادي

  .و تعديل سلوكهم وبالتالي في بناء شخصيتهم مساعدتهم في تطوير
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Abstract 

  

  The relationship between Eysenck’s personality traits theory and the 
aggressive behavior among Al-Quds University students. 

 

  The aim of this study is to find out the relationship between Eysenck’s 
personality traits theory and the aggressive behavior. And to what extent is't 
affected by the demographic variables of (sex, college, level of student study 
and place of resident), among Al Qouds university students.The study aim is 
to answer the following research question: 

Is there a relationship between Eysenck’s personality traits and the 
aggressive behavior fields among Al Quds university students? 

 

       the study used the codescreptive method , In order to answer the 
study questions and examining its hypothesis, two tools were used: 
Eysenck list for the personality traits scoring the following reliability 
demiation (extraversion – introversion) (0.74) (stability - unstability) 
(0.84) Lie (0.72). And the aggressive behavior questions made by the 
scholar scoring validity demiation of (0.95).the aggressive behavior 
validity percentage has reached (85%). 

 This study was applied on a random stratified sample 
containing (452) second and fourth year male and female students for 
the second semester of 2008 at Al Quds University. And this sample 
made a (15%) percent of the whole school community, which 
contained (3314) after making the appropriate statically analysis, the 
study revealed the following results: 

1. There is no significant stastical differences between the personality 
traits and (sex and college) variables.  

2. there are significant statical differences between the personality 
traits , level of student study variable for the second year students  and 
the place of resident variable for the camp residents.  



 
 

و 

3. There is no significant stastical differences between the aggressive 
behavior extent and the school variables (sex, college, level of student 
study and place of resident). 

4. There is a significant stastical inverse negative relationship between 
the introversion and the aggressive behavior, a significant stastical 
positive correlation relationship between extroversion and the 
aggressive behavior, a significant stastical positive a direct correlation 
between stability and the aggressive behavior and a significant 
stastical negative inverse relationship between unstability and the 
aggressive behavior.  

 

          Depending on the study results and discussions a some of  
recommendations were suggested, the most important one was: putting 
preventing and guiding programs for the university students in order to 
decrease the emotion and anger level among them and help them into 
developing and adjusting their attitudes, resulting into building their 
personalities.
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  الفصل األول 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  :  مقدمة1.1

  

النفس أن يطلق عليها اقترح بعض علماء إذ ، أهمية قصوى في علم النفس هوم لهالشخصية مف      

في دراسة الشخصية  " علم النفس الشخصية" وقد اهتم ، صصا قائما بذاتهعتبارها تخاب" علم الشخصية "

بمكوناتها وأبعادها ونموها ومحدداتها الوراثية والبيئية وطرق قياسها كل ذلك على أساس نظريات 

سلوك الفرد في موقف معين حتى يمكن  يهوهو التنبؤ بما سيكون عل، ولكن الهدف بينها مشترك، متعددة

  .)1996 ،عبد الخالق( فيهضبطه والتحكم 

أو ومعناه القناع ) Persona(أنها مشتقة من لفظ التيني ) Personality(واألصل في كلمة شخصية 

وكان استعمال هذا اللفظ مرتبطا بالتمثيل المسرحي . الوجه المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغير

فهي كالقناع وعنوان عن ، يبدو الشخص للغير عن طريق ما يأتيه من حديث وحركات ظاهرة حيث

  .)2007، عطية(ص ومزاجه الخلقي طباع الشخ

في علم النفس بناء علمي أعد لعرض وتوضيح الحقيقة النفسية ) Personality( مفهوم الشخصية

ولكن هذا المفهوم المتعدد ، هذا المفهوموما هدف النظريات الحديثة بهذا االتجاه إال تحليل ، للفرد

المعاني وثيق االرتباط بمدارس ومواقف العلماء الذين يدرس كل واحد منهم الشخصية من منظور 

  : متعددة هي إلى مجموعات تصنيف تعريفات الشخصية ويمكن، )1997 ،عباس(خاص

السلوكية بزعامة واطسن واتفقت مع النظرة ، اهتمت بالمظهر الخارجي:  المجموعة األولى      

)Watson( ، جميع أنواع النشاط التي نالحظها عند الفرد أو أنها : "الذي يرى أن الشخصية عبارة عن

إنها  ) :skinner(سكنر ويذهب لمثل ذلك. تي تصدر عن البيئةالجابة لبعض المثيرات الخارجية است

ن التنبؤ بها والتحكم فيها عن طريق من األنماط السلوكية التي يمكن مالحظة تطورها ويمك ةمجموع

  .) 1999، العبيديو هرياالد(التعزيز 
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والتي ترى ، "التعريفات االجتماعية  "ركزت على عمليات التوافق االجتماعي  :المجموعة الثانية      

هورني تقول هذا المنطلق  ومن، بأن لكل من الظروف البيئية واإلجتماعية أهميتها في تشكيل الفرد

)Horny (" لى أسلوب كل بهما وإ يعود إلى الظروف البيئية المحيطة، خراختالف الشخصية من فرد آل

فما تحتويه البيئة من فرص للتعلم ومثيرات متنوعة يكون لها الدور األكبر في تشكيل ، للتكيف امنهم

الفرد  الشخصية هي مجموع الصفات التي يتصف بها:"يقول ) (Grifithsأما جريفيث ، شخصية الفرد

والناتجة عن عمليات التوافق مع البيئة اإلجتماعية وهي تظهر على شكل أساليب سلوكية معينة للتعامل 

الشخصية عبارة عن التوازن بين ) :"(Rexroadكما فسرها ركسورد " مع العوامل المكونة لتلك البيئة 

ومن النظريات األخرى التي . )2002 ،السرخي(" السمات التي يتقبلها المجتمع والسمات التي ال يتقبلها 

 (ثورندايك: تعرف الشخصية في هذا االتجاه نظريات (Thorndaik ، وكاتل)Cattel( ، وكاثري

)Gathrie(.  

فقد  )  Internal effect(الطبيعة الداخليةعرفت الشخصية من حيث الجوهر و : المجموعة الثالثة    

التنظيم العقلي الكامل لإلنسان عند مرحلة  " لكنها ذبأ، ) Warren Carmicheal(عرفها كارميكل 

أما ، "من مراحل نموه وتشمل النواحي النفسية والعقلية والمزاجية واتجاهاته وميوله وأخالقه ةمعين

كل االستعدادات والنزعات والميول والشهوات والغرائز الفطرية "  : أنها فقد عرفها )prince(برنس

بأنها تنظيم " )Allport(البروتوعرفها ، "كتسبه من استعداد وميولالبيولوجية عند الفرد وكل ما ا

 ،غنيم(د طابعه الخاص في توافقه لبيئته التي تحد ةالجسمي ةالنفسي ةدينامي داخل الفرد  لتلك األجهز

كما أشارت نظريات أخرى إلى ضرورة توافر عوامل وسيطة تفسر الشخصية وأنماط السلوك ، )1975

ومن ، الجهاز العصبي والجهاز الغددي وعوامل تتعلق باالستعداد الجسمي والعقلي المرتبط بها كتطور

وهل ، )Kohler(وكولهر، )Lewin(وليون ، )Tolman(وطولمان ، )Palvov(هذه النظريات بافلوف 

)Hull) (1987 ، Hilgard & Atkinson  .(  

لسمات تبعاً إلختالف نظرتهم تختلف تعريفاتهم لكذلك ، علماء النفس للشخصية كما تتعدد تعريفات

هي " أن السمة" نظرية السمات"في نظريته ) (Allportألبورت حيث يرى، ونظرياتهم في الشخصية

والمبادأة والتوجيه ، على إستدعاء العديد من المثيرات الوظيفية بفاعلية ةتركيبات نفس عصبية لديها القدر

  أما ةوسمات خاص ةوقسم السمات الى سمات عام "صور السلوك التكيفي والتعبيري الفعال للعديد من

أن السمة جانب ثابت نسبياً من خصائص ب" عوامل الشخصية"في نظريته فيرى ) (Cattelكاتل 

أنواع  ةثالثوهو ميز بنظريته "وهي بعد عاملي يستخرج بواسطة التحليل العاملي لإلختبارات ، الشخصية

أما جليفورد  .)والسمات المزاجية  ،والسمات الدينامية ،السمات المعرفية:(من السمات هي  ةاساسي
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Guilford) ( السمة هي أي جانب يمكن تمييزه وذو دوام نسبي وعلى أساسه يختلف الفرد عن "فيرى أن

والسمات المورفولوجية  ،والسمات الفيزيولوجية ،السمات السلوكية: وقسمهاإلى ثالثة أنواع هي  "غيره

إلى ان  .وهو يركز في مجال الشخصية على السمات السلوكية) خارجي للجسم الخاصة بالشكل العام ال(

 ).1996 ،عبد الخالق( للتكرار ةوغير قابل ةوغير مستقرة جميع هذه السمات هي سمات ضيق

جاء أيزنك ، في مفهوم الشخصية والسمة وفي هذا الخضم الواسع من االتجاهات والنظريات 

)Eysenck (تشتمل على األسس البيولوجية والنفسية ل، وبنائها في الشخصية ليقدم نظرية متكاملة

، حيث نادى أيزنك إلى جعل الشخصية الوحدة األساسية للدراسة والتحليل في علم النفس، والبيئية

ونظراً ألنها تتحدد ، المجموع الكلي ألنماط السلوك الفعلية والكامنة لدى الفرد" وبذلك عرفها بأنها 

ة فإنها تنبعث وتتطور من خالل التفاعل الوظيفي الثابت والدائم ألربعة مجاالت رئيسة بالوراثة والبيئ

ويشير إلى الذكاء ، ) Cognitive domain( المجال المعرفي : هتنتظم فيها تلك األنماط السلوكي

والمجال الوجداني  ،ويشير إلى الخلق والطباع ،) Conative domain( والمجال النزوعي ، واإلبداع

 )Affective domain  (والمجال البدني الفيزيقي ، ويشير إلى المزاج واالنفعال )Physique 

domain ( ،ويشير إلى شكل الجسم والجهاز العصبي والغدد.  )1978، هول وليندزي(.  

تتميز عن غيرها بالثبات وإمكانية تكرار  للشخصية ةعوامل أو أبعاد رئيس ةثالث أيزنك صاستخل وقد

( االنطواء  –االنبساط  : البعد األول :وهي ها هي نفسها مع تغير العينات أو المتغيراتاستخراج

Extraversion – Introversion (. االنفعال  –العصابية يمتد بين االتزان ، والبعد الثاني )Stable – 

Unstable ( ،أضاف أيزنك بعداً ثالثاً وهو بعد الذهانية  و )Psychoticsm (، لدراسات إال أن ا

العاملية استطاعت عزل البعدين األولين باعتبارهما بعدين أساسيين يمكن اعتمادهما لوصف الشخصية 

سمات يستخرج منها لوجه أيزنك اهتمامه األكبر نحو األبعاد الرئيسية أو األنماط الشخصية ف ،وتحليلها

   :هي و " ر معاًمن األفعال السلوكية التي تتغي ةمجموع" أنها بعرفها  والتي الشخصية

، ة أو الدراسة ويسعى وراء اإلثارةهو شخص اجتماعي يحب الحفالت وال يحب القراء: المنبسط .1

فهو شخص مندفع ، ويتصرف بسرعة دون ترو، يقوم بها ويتطوع لعمل أشياء ليس من المفروض أن

عامة  ةل بصفويمكن القو، ويميل إلى العدوان وينفعل بسرعة يحب الضحك والمرح .على وجه العموم

 .بأنه ال يسيطر على انفعاالته بدقة

محافظ متباعد  ، رم بالكتب أكثر من غيره من الناسمغ، مترو متأمل، هو شخص هادئ: المنطوي .2

خطوة ويتشكك  ةأي أنه يتريث قبل أن يخطو أي، يميل إلى التخطيط مقدما، بالنسبة ألصدقائه المقربين
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ويعطي أهمية ، ال ينفعل بسهولة، إذ يأخذ األمور بجدية، ثارةال يحب اإل، في التصرف المندفع السريع

 .كبيرة للمعايير األخالقية

 .غير مستقر ومتقلب، قلق مهموم كثير الشكوى، شخص سريع الغضب واالستثارة: االنفعالي .3

ى يحترم ذاته ويقدرها ويستخدم مهاراته وقدراته الكامنة بأقص، متوافق مع نفسه ومع اآلخرين: االتزاني .4

 .)1996، عبد الخالق(متفاهمومتعاون مع اآلخرين  وهو ، ممكنة ةطاق

        

إذ يمثل العدوان ، موضوع السلوك العدواني: والمتغير الرئيس الثاني الذي تناولته الدراسة هو     

وذلك عندما قتل قابيل ، ظاهرة بشرية عرفها اإلنسان منذ أن خلقه اهللا سبحانه وتعالى ليعمر األرض

ومنذ ذلك التاريخ تعددت مظاهر العدوان وتنوعت من حيث ، اه هابيل إرضاء لشهواته وطاعة لنفسهأخ

  .)1992، عبد اهللا(نوعيتها وشدتها وآثارها 

وكما هو الحال في الكثير من المفاهيم والمصطلحات التربوية والنفسية فقد اختلفت النظريات  

تصل تلك النظريات إلى وضع تعريف واف ومحدد  ولم، واالتجاهات في تفسيرها للسلوك العدواني

وترادفت مع ظهور كلمة العدوان مفاهيم عديدة جعلت عملية الفصل بين هذه الكلمة ، للعدوان البشري

، ومحاولة تقسيم الظاهرة ابتداء من ظهورها كمشاعر عداء يمتلكها الفرد، شائكة عمليهوتلك المفاهيم 

تلك  .ركي التي تمثلها وانتهاء بأقصى حاالت العنف واإلبادةبكل حاالت االضطراب الح مروراًو

، إبراهيم(جي واإلحصائي والمحاولة صعبة ألغراض التحديد التعريفي السريري والميداني والباثول

2004 .(  

ومقبول ومشجع في شكله اآلخر؛ فقد عبر ، ويمكن النظر للعدوان بأنه مرفوض ومذموم في أحد شكليه 

 أو كما عبر عنه فرويد، د والمرضيالحمي:  نين للعدوان شكلإ:  عن ذلك عندما قال)  From( فروم 

)Freud ( بالعدوان السوي والعدوان الهدام )فالعدوان ضروري لإلنسان عندما يكون ). 2005، عبد اهللا

عي وهو عكس ذلك إذا تحول بو، من أجل الحياة والبقاء والمحافظة على الذات وتحقيق األهداف الفاعلة

 .الح فتاك يسبب األذى والموت والخراب سواء لإلنسان أو لبيئته على حد سواءسأو بدون وعي إلى 

ويتجه إلى اإليذاء ، على أن هذا السلوك العدواني السلبي مدفوع بالغضب والكراهية أو المنافسة الزائدة

وقد نال ، نسان ذاتهوفي بعض الحاالت يتجه إلى الذات حين يؤذي اإل، والتخريب أو هزيمة اآلخرين

ويعرف  .لما يترتب عليه من آثار مدمرة هذا الشكل من العدوان االهتمام األساسي لدى الباحثين نظراً
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ما وهو إظهار  يءفعل معاد موجه نحو شخص ما أو ش بأنه هجوم أو : العدوان( Chaplin )شابلين 

باط كما يعني الرغبة في االعتداء على ويعتبر استجابة لإلح، الرغبة في التفوق على األشخاص اآلخرين

كما ، ل مختلفة بغرض إنزال عقوبة بهماآلخرين أو إيذائهم واالستخفاف بهم أو السخرية منهم بأشكا

الشروع في التشاجر والتحفز للمراجمة أو التعارك مع اآلخر أو "العدوان بأنه  (Sykey )يعرف سايكي

للقول    ,Hilgard&Atkinson)1987(ويذهب هيلجارد. )1997 ،العيسوي" (الميل للعدوان والتدمير

من نشاط هدام تخريبي من أي نوع أو أنه نشاط يقوم به الفرد إللحاق األذى بشخص آخر إما  ": بأنه

  ." المادي أو الحسي أو عن طريق االستهزاء والسخرية خالل األسلوب

 اعتبرته سلوكاً ما ومنها، ريزة أساسيةه غتمنها ما اعتبر، وهناك نظريات عديدة حاولت تفسير العدوان

. ولوجي وبيولوجيومنها ما فسرته على أساس فسي، نه إحباط نفسيأومنها ما اعتبرته على ، متعلماً

فيرى )  Eysenck(يزنك أ أما. مص شخصية من حولنا من الناسنه نتيجة تقعلى أ هتاعتبر اومنها م

وهو يمثل ، بيئية أخرىيجة تفاعل بين عوامل فطرية وأن العدوان سمة تنمو في الطفولة والمراهقة نت

 وبناء على، القطب الموجب في عامل ثنائي القطب شأنه في ذلك شأن السمات االنفعالية للشخصية

  ).2007، المرشد( البيئةنظرية أيزنك فإن جميع االنفعاالت هي جزء من الشخصية تنمو وتتفاعل مع 

اهتمام الباحثين النفسيين واالجتماعيين للسلوك العدواني أو العنف  صيةولقد نالت المحددات الشخ      

وبخاصة في مجال العنف ، إال أن بعضها لم يحسم بعد، سواء في إطار الدراسات االرتباطية أو التنبؤية

 سماتلفحص العالقة بين  فجاءت هذه الدراسة، )2005، عبد اهللا( أو في الحياة الجامعية  بةبين الطل

  .جامعة القدس بةطلوالسلوك العدواني لدى  وفق نظرية أيزنك خصيةالش
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  :مشكلة الدراسة 2.1

  

الشخصية هي كيان الفرد والصورة الخارجية والداخلية التي تعبر عن نفسه وذاته فإذا ما     

تعرضت لضغوطات نفسيه أو بيئية أدى ذلك إلى عدم توافقها بشكل سليم مما يؤثر على سلوك 

للمجتمع  مما يؤدي إلى ممارسة الفرد سلوكيات مضادة وبالتالي يؤدي إلى خلل في نظامه، الفرد

  .على الفرد اًواألكثر ضرر

 اهتمت بنظرية ايزنك ةالحالي ةإلى ان الدراس ةرغم تعدد النظريات التي تناولت سمات الشخصي

 معات الضفهعلى طلبة جا ألخصألنها طبقت على المجتمع الفلسطيني وبا دون غيرها وذلك

مبدأ عتمادها على إباإلضافه إلى ، )2000 ،بريغيث(دراسة ومنها جامعة القدس في  الغربية

 "أيزنك للشخصية"وفق إستجابة األفراد على مقياس  التحليل العاملي في تحديد سمات الشخصية

ات أو عن غيرها بالثبات وإمكانية تكرار استخراجها نفسها مع تغير العين هذه السمات تتميزو

  .المتغيرات

بين  ةمن السلوكيات العدواني بعضبجامعة القدس الحظت وجود  ةملتحق ةوبحكم أن الباحثه طالب

والتي قد تتميز في بعض األحيان بالعنف ، ختالف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسيةعلى ا الطلبة

معية في تشكيل المرحلة الجا وأهمية مدى حساسية ةوإلدراك الباحث، الشديد واإلعتداء بالضرب

  .وتحديد دوره في المجتمعمرحلة اعداد للفرد  هاراعتباب، شخصية الفرد

 أيزنكوفق نظرية  الشخصيةت سما عالقة التعرف إلىبمشكلة الدراسة  تتحددفي ضوء ما سبق 

 ،والكلية ،الجنس:( ةومدى تأثرها بمتغيرات الدراس جامعة القدس بةطل لدىالعدواني سلوك بال

  .)و مكان السكن ،اسيهوالسنة الدر

  

  

  

  :الدراسة أسئلة 3.1 

 ؟ جامعة القدس لدى طلبة كثر شيوعاًألا "أيزنكوفق نظرية " الشخصيةما سمات  .1
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 ؟القدس جامعة  عدواني لدى طلبةما مستويات السلوك ال .2

، الجنس( باختالف جامعة القدس ى طلبةلد أيزنكهل يختلف سمات الشخصية وفق نظرية  .3

 ).مكان السكن  و ،الدراسيةالسنة و، الكليةو

، الكليةو، الجنس( باختالفجامعة القدس  لبةهل تختلف مستويات السلوك العدواني لدى ط .4

 ).مكان السكن و، السنة الدراسيةو

اني لدى السلوك العدو ومجاالت أيزنكهل هناك عالقة بين سمات الشخصية وفق نظرية  .5

 ؟    جامعة القدس طلبة
  

  : الدراسةفرضيات  3.1

  :لفحصها  التالية الصفرية انبثقت  الفرضيات الدراسةالل أسئلة من خو

 بين متوسطات )α≥0.05(عند مستوى الدالله  هحصائيإفروق ذات دالله  توجد  ال .1

 .تعزى لمتغير الجنسجامعة القدس  طلبةسمات الشخصية لدى  درجات

ن متوسطات بي )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إفروق ذات دالله  توجد  ال .2

 .الكلية لمتغيرتعزى  جامعة القدس درجات سمات الشخصية لدى طلبة

 بين متوسطات )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إفروق ذات دالله  توجد  ال .3

 . السنة الدراسية تعزى لمتغير جامعة القدس سمات الشخصية لدى طلبة درجات

 بين متوسطات )α≥0.05(له حصائيه عند مستوى الدالإفروق ذات دالله  توجد  ال .4

 .مكان السكن تعزى لمتغير جامعة القدس سمات الشخصية لدى طلبة درجات

 درجات بين متوسطات )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إفروق ذات دالله توجد  ال .5

 .تعزى لمتغير الجنس جامعة القدس ى طلبةواني لدالسلوك العد

 درجات بين متوسطات )α≥0.05(مستوى الدالله عند  حصائيهإفروق ذات دالله توجد  ال .6

 .الكلية تعزى لمتغير جامعة القدس واني لدى طلبةالسلوك العد

 درجات بين متوسطات )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إفروق ذات دالله توجد  ال .7

 .السنة الدراسية تعزى لمتغير جامعة القدس واني لدى طلبةالسلوك العد
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 درجات بين متوسطات )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الدالله إدالله فروق ذات توجد  ال .8

 .السكن مكان لمتغيرتعزى  جامعة القدس واني لدى طلبةالسلوك العد

بين سمات الشخصية  )α≥0.05(حصائيه عند مستوى الداللهإذات دالله  عالقةتوجد  ال .9

  .لدى طلبة جامعة القدسالسلوك العدواني مجاالت و أيزنكفق نظرية و

  :أهمية الدراسة 4.1 

  :اآلتية النظرية والتطبيقية تنبع أهمية الدراسة من الجوانب

الجامعات أمل  بةوهم طل، ة من المجتمع الفلسطينيكون هذه الدراسة ستجرى على فئة مهم .1

سمات هتمام والجدية بالتعرف على هم كل االؤلهذا يجب إعطا، األمة وقادة المستقبل

 .الشخصية لديهم

الشخصية  سماتبفضل تحديد  ةالنفسيه والتربويه الدراسة ميدان الدراسات ستعزز هذ .2

 .جامعة القدس بةلوعالقتها بالسلوك العدواني لدى ط أيزنك نظريةوفق  السائدة

الشخصية عند أيزنك وعالقتها  سماتتناولت  –حدود علم الباحثة  في –أول دراسة  .3

 .جامعة القدس بةني لدى طلبالسلوك العدوا

أهمية هذه الدراسة خالل ما سينجم عنها من نتائج تفيد بعض المجاالت التربوية تبرز  .4

 .في مجال اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي والنفسية خاصةً

 وهي، الفلسطينية للبيئة ةرمطو ةمهمقياس  أداةراسة إلى توفيرها تعود أهمية هذه الد .5

 .مقياس السلوك العدواني

لمفهوم السلوك  قد تسهم بوضع إطار جديد نجم عنها من نتائجماسي من خالل ةهذه الدراس .6

بل ، تاجاً للعوامل البيئية فحسبليس ن أنهب داخل الحرم الجامعي لجامعة القدس العدواني

إدارة جامعة لدى عتبار اإلويجب أخذها بعين  تتعلق بشخصية الطالب ةهناك عوامل هام

 .رم الجامعيالقدس في مواجهة أي سلوك غير مرغوب داخل الح
 
  

  أهداف الدراسة 5.1
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لدى طلبة لوك العدواني والسصية الشخسمات ه الدراسة لفحص العالقة بين تنبثق هذ  

  :وبالتحديد فإنها ستحاول تحقيق األهداف اآلتية، جامعة القدس

 .جامعة القدس بةطل لدىأيزنك وفق نظرية  الشخصيةسمات  لىالتعرف إ .1

 .جامعة القدس بةني لدى طلدواالسلوك الع مستوياتالتعرف إلى  .2

) مكان السكن و، السنة الدراسيةو، الكليةو، الجنس(الكشف عن عالقة متغيرات الدراسة  .3

 .العدوانيوالسلوك  أيزنكبكل من سمات الشخصية وفق نظرية 

 بةلدى طلوالسلوك العدواني  أيزنكوفق نظرية الشخصية سمات التعرف إلى العالقة بين  .4

 .جامعة القدس
 

  محددات الدراسة 6.1

  :نتائج الدراسة بالجوانب اآلتية دتتحد

  ).2008- 2007(هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي أجريت : الحدود الزمنية: أوالً

  .القدسجامعة ذه الدراسة في ه أجريت: الحدود المكانية: ثانياً

من  تخصصاتهمبكافة القدس  جامعة طلبةراسة على هذه الد اقتصرت: الحدود البشرية: ثالثاً

  .مستوى السنة الثانية والسنة الرابعة

قائمة مقياس  يوه، تتحدد نتائج هذه الدراسة بأدواتها التي استخدمت بجمع المعلومات: رابعاً

التي تضمنها المقياسان اللذان اعتبرا  األبعادوعلى ، ومقياس السلوك العدواني، للشخصية أيزنك

  . الدراسةهذه مناسبين لتحقيق أهداف 

 

 

 

  

  :مصطلحات الدراسة 7.1
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  traits   Personality:سمات الشخصية 

تسـاق  آفإن السمة ببسـاطة هـي    ،مجموعة ملحوظة من النزعات الفردية للفعل وبعبارة أخرى

انبسـاطي  (بـأربع سـمات    الدراسـة وتحددت هـذه   المتكررةملحوظ في عادات الفرد وأفعاله 

 جرائياوانظرياً  وتعرف سمات الشخصية ،)1969 ،هول و ليندزي)(ياتزان/انفعالي ( ،)انطوائي/

  :كما يلي

ة أو الدراسة ويسـعى وراء  هو شخص اجتماعي يحب الحفالت وال يحب القراء :المنبسط .1

نتيجـة  ) درجـة فـأكثر    13( أنه من يحصل على ب: ويعرف إجرائياً المنبسط  .اإلثارة

 .االنبساطية استجابته للمقياس على بعد 

، النـاس مغرم بالكتب أكثر من غيـره مـن   ، متأملمترو ، هو شخص هادئ: لمنطويا .2

أنه من يحصـل  ب: ويعرف إجرائياً المنطوي .ألصدقائه المقربين ومتباعد بالنسبةومحافظ 

 .)1996، عبد الخالق( على بعد االنبساط)درجة فأقل 12( على

، متقلبغيرمستقر، لشكوىلق مهموم كثير اق، شخص سريع الغضب واالستثارة: االنفعالي .3

 على بعد العصابية) درجة فأكثر  13( من يحصل على  أنهب :ويعرف إجرائياً اإلنفعالي

يحترم ذاته ويقدرها ويستخدم مهاراته وقدراتـه  ، متوافق مع نفسه ومع اآلخرين: االتزاني .4

: أنهب: يويعرف إجرائياً اإلتزان .مع اآلخرينمتفاهم متعاون  ، الكامنة بأقصى طاقه ممكنة

  .)1996، عبد الخالق( على بعد العصابية) درجة فأقل  12(  من يحصل على

  ):Personality( الشخصية 

التنظيم الكلـي  "تتبنى هذه الدراسة تعريف أيزنك للشخصية حيث يعرفها بأنها   

والتي تتطور من خـالل  ، والثابت والدائم ألنماط السلوك الفعلية أو الكامنة لدى الفرد

، والمجال النزوعي، المجال المعرفي: ل الوظيفي وتتمثل في أربعة مجاالت هيالتفاع

  ).Eysenck, 1974( والمجال البدني ، الوجدانيوالمجال 

  

  ):   Aggression behaviour( السلوك العدواني 
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الضـرر  وى والذي يهدف إلى إلحـاق األذ ، هو ذلك النمط من السلوك العنيف  

 السـلوك العـدواني  قيـاس   هو:جرائياًإ. )2002 ،رضوان(اًباآلخرين مادياً أو معنوي

مقياس السـلوك  حصل عليها أفراد عينة الدراسة على بالدرجة الكلية والفرعية التي 

  .العدواني

كالضرب أو ، هو استخدام الجسد أو أية وسيلة أخرى في إلحاق األذى باآلخرين :العدوان المادي

  .و أية وسيلة أخرىالعراك باأليدي أو استخدام األسلحة أ

واإلجتماعي للخصـم أو   يويقصد به اإلستجابة اللفظية التي تحمل اإليذاء النفس: العدوان اللفظي

غيـر  ويشـمل كـل التعبيـرات اللفظيـة      .وجرح مشاعرهم أو التهكم بسخرية منهم، للمجموعة

  .)2002 ،رضوان(مرغوبة إجتماعياً وخلقياال

عبير عنها بصورة ضمنية وغير صـريحة أحيانـاً أوبصـورة    يتم الت ةهي عدائيه كامن: العدائية

  .من العقابية العامة لدى الفرد اًصريحة دون مهاجمة أو تحطيم وتعتبر جزء

إنـه   .كالحب والكره والحزن والفرح عنـد اإلنسـان  ، نوع من أنواع المشاعر األساسية :الغضب

عيق أو يعترض تحقيق أهدافه أو يحدث عندما يشعر اإلنسان بأن أحدهم ي، شعور يعرفه كل إنسان

وهو حالة انفعالية داخلية يعيشها اإلنسان وتظل هذه الحالة . عندما يشعر أن هناك من يهدد له قيمة

  .)2003 ،باظه(أو قد تتحول إلى سلوك وعندئذ تصبح عدواناً، داخلية

 ةعوهي جام، قي القدس الشريف جذورها انطلقتهي مؤسسة تربوية وطنية  :جامعة القدس

 اإلسالميالفكري العربي  اإلرشاد إثراءوتعمل لتواصل ، والوحيدة في بيت المقدس األولىالعربية 

وتحافظ على هوية مجتمع استهدفه االحتالل من دون المدن األخرى المحتلة ، والمسيحي فيها

  ). 2005-2004، دليل جامعة القدس(بالضم وفرض القوانين اإلسرائيلية 
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  والدراسات السابقة  إلطار النظريا

  

الصفات  سائريشمل  مفهوم فهو، وتركيباً الشخصية من أكثر مفاهيم علم النفس تعقيداً     

وتباينت  اآلراءولهذا تعددت ، بعضمع لوجدانية في تفاعلها بعضها العقلية واالجسمية و

 أنيصعب على الباحثين فيها  إذالمحاوالت التي تعالج مفهوم الشخصية وطبيعتها وخصائصها 

  .اوان يتفقوا على تعريف ثابت له، ثابت ينظم جميع مقوماته إطار إلىيتوصلوا 

ما يكون عليه سلوك الفـرد فـي   نتنبأ  أنمايمكننا من " ها  الشخصية بأن ) Cattell(كاتل  عرف

 أوينـات  لتلـك التكو  لتنظيم الديناميكي في داخل الفردنها اأب) " Allport(كما عرفها " موقف ما 

أنها ب) " العيسوي(وعرفها "التي تحدد طريقته الخاصة للتكيف مع البيئة ، النفسية الجسمية األجهزة

والتعريف المتكامل للشخصـية  " ادات الشخص للسلوك في المواقف المختلفة الستعدالتنظيم الفريد 

نظـام  "في بناء الشخصية المتكاملة التـي هـي    اإلسالميالمحور الذي يعتمد علية المنظور  بأنه

ـ والتي تميز الفرد ، متكامل من الصفات الجسمية والسمات النفسية التي تتميز بالثبات النسبي ن م

مع البيئة الخارجية المادية واالجتماعيـة التـي    وتفاعلهما تحدد أساليب نشاطه ك األفرادغيره من 

   .)2007 ،عطية" (يعيش فيها 

ها وجوانب المميزةلقد وضع علماء النفس العديد من نظريات الشخصية التي لكل منها مالمحها 

ثم ، ةولية رئيسوحدات أ إلىمحاولة تقسيم الشخصية وتحليلها و، القبول أو باإلعجابالتي تحظى 

والتي يصح دراستها للحكم على ، منفصلةفروع وعوامل  إلىت بدورها تحليل هذه الوحدا

المتعلقة ببنية الشخصية  األولىوقد بدأت الدراسات ، خصية حكما شامال من جميع النواحيالش

وكانت تستهدف هذه ، ل أو سمات دائمة تصف سلوك فرد ماتدور حول محاوالت تحديد خصا

وأولى هذه المحاوالت تعود ، والنفسية في شخص ما واألخالقيةة اوالت ربط الصفات الجسميالمح

حسب  أنماط أربعة إلىالذي قسم فيه الناس " وقراط وجالينيوس أبالفالسفة اليونانيين من أمثال  إلى

  :المزاج الغالب عليهم وهي 

ستثارة ء الجسم وسهولة االوامتال، يتميز صاحبه بالتفاؤل والمرح: Sanguineالدموي النمط 

  ".الهوائي " وهو ما يعرف في العامية باسم ، وسرعتها

  .ز صاحبه بقوة الجسم والعنف وسرعة الغضبيتمي:  Choleric الصفراوي  النمط
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 إلىالتشاؤم والنزوع ، بطء التفكير، ز صاحبة بالتأمليمتي: Melancholiaالسوداوي  النمط

  .وثبوت االستجابة، االكتئاب

بدين وخامل بليد ، صاحبه بطئ االستثارة واالستجابةاللمفاوي  أو: Phlegmaticالبلغمي  لنمطا

  .)1970 ،العيسوي(الشره  إلىيميل 

 أوالمتعلقة بعلم نماذج الجسم  ) (Sheldonبحوث شيلدون  أيضاومن الدراسات عن الشخصية 

  : أمور هيالتي حددها في ثالثة )  Body Typoloyg(البدن 

1. Endomorph  : السمنة إلىويتميز بأنه لحمي يميل. 

2. Messomorph :ل نحو االهتمام بالناحية العضليةويتميز بأنه رياضي يمي. 

3. Ectomorph :يتميز بأنه نحيل يميل نحو الهزالو.  

) (Jungظهرت تقسيمات أخرى من أكثرها شيوعا تقسيم عالم النفس السويسري كارل يونج و

 أضافوالى جانب ذلك ، )Extraversion‐Introversion(بساط انطواء وان إلىوهو التقسيم 

من  ثم قسم كالً، واإللهام واإلحساسهي التفكير والوجدان  :أربعة أساسيةيونج وظائف عقلية 

مختلفة  أنماطوبذلك يعطي تقسيمه ثمانية ، ساس تغلب هذه الوظائفأاالنبساط واالنطواء على 

الذي يرى أن هناك عدة جوانب ) Eysenck( أيزنكل و اشتهر في هذا المجا .)1997 ،عباس(

  :   جمعها في بعدين أومن خالل ربطها من الشخصية يمكن فهمها  مهمة

 االنطواء سمة–) Extraversion (االنبساطيمتد بين سمة  االنبساطية: البعد األول
(Introversion)   

  )Unstable (االنفعالمة س – )(Stable االتزان سمة العصابية يمتد بين :البعد الثاني 

  :أيزنكنظرية  1.2

ل على والتي تشتم) نظرية األبعاد(شخصية النظرية متكاملة في ) Eysenck( أيزنك قدم     

قلي للمتخصص في القياس الع اإلجرائيوجمع بين التدقيق ، البيولوجية والنفسية والبيئية األسس

الى الشخصية يجب ان تعتمد على النتائج  نظرة ةاذ يرى ان اي، وبين استبصارات االكلينيكيين

  ).1997 ،الطويل(التجريبية التي تعالج نتائجها بالطرق االحصائية
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ولهذا السبب كان ، متشددا في مبادئه العلمية وركز بشكل كبير على المفاهيم القياسية أيزنككان 

تطوير مقاييس  إلىجة على الحا وأكدودعم فكرة السمة ، نقاد النظرية النفسية التحليلية من اشد

من ذلك تحديد مكونات بناء كل واالهم ، تطوير نظريات يمكن اختبارها ونقدها إلى والحاجةللسمة 

 عدوصف السمة بإطار نظري دون معنى حيث  أووكتاباته عن تحديد  أبحاثهحيث ابتعد في ، سمة

 أساسياعتمد بشكل  لهذا. سلوك ما يدخل في مفهوم تلك السمةالسمة مهمة بحد ذاتها لتوضيح 

والتي تستمد من  ةارتباطيمن مصفوفة  األساسيةعلى التحليل العاملي وهو استخالص للعوامل 

هناك  أنفنظرية السمات تظهر . األفرادنة على مجموعة كبيرة من نتائج تطبيق اختبارات معي

وك ما ينتمي سل أي إحصائياً لتحديدالعاملي تساعدنا  ونظرية التحليللبناء الشخصية  أسساً

  .(pervin & john, 2001) عادة طبيعية لها صلة ببناء الشخصية أوفئة  ةأي أولشخصية ما 

  

  :أيزنكالشخصية عند  2.1.2

الشخصية داخل  ألبعادعن تكامل وتفاعل  وبناءها عبارة  الشخصيةنظام  أن أيزنك عد     

من عناصر  اًمهم اًعنصر العام لتكوين الشخص الجسمي حيث يعتبر البناء الجسمي اإلطار

، سلوك الفعلية والكامنة لدى الفردال ألنماطالمجموع الكلي " أنها أيزنكوقد عرفها ، الشخصية

فإنها تنبعث وتتطور من خالل التفاعل الوظيفي الثابت والدائم ة تتحدد بالوراثة والبيئ ألنهاونظرا 

 congnitive(المجال المعرفي : هيو السلوكية األنماطمجاالت رئيسة تنتظم فيها تلك  ألربعة

domain( ، والمجال النزوعي ، واإلبداعالذكاء  إلىويشير)conative domain  ( إلىويشير 

 affective(والمجال الوجداني ، الخلق والطباع domain ( ، المزاج واالنفعال إلىويشير ،

 physique(والمجال البدني الفيزيقي  domain ( ، والجهاز العصبي  شكل الجسم إلىويشير

  :وفيما يلي ذكر تفصيلي لهذه المجاالت، )1990 ،عبد اهللا(والغدد 

وإما ، ية والمواهب الخاصةكالذكاء والقدرات التحصيل وهو إما فطري: المجال العقلي المعرفي

  .والمعتقدات والمعلومات المختلفة واألفكاركاآلراء  مكتسب

الرحمة ، والتهيب اإلقدام، الصدق والكذب، واألنانيةاون التع، والخيانة ةكاالمان :المجال الخلقي 

  .....والعدوان والبخل، التعب ،التسامح ،العدل، والغلظة
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مجموعة من الصفات االنفعالية المميزة للفرد تتضمن االستعدادات المبنية على : المجال الوجداني

وراثية المصدر وهي تعتمد على  سباألساالطاقة االنفعالية والدوافع الغريزية عند الفرد والتي هي 

والدموية والتي تتصل اتصاال وثيقا بالنواحي العصبية والفسيولوجية  والغدديةالتكوينات الكيمائية 

  وتظهر بالحاالت االنفعالية والوجدانية  

وحالة الجهاز الهضمي ، الصماء وتأثر الغدد العصبيحالة الجهاز  المقصود به:المجال الجسمي

ركز  .أو بطؤهاوالصوت وسرعة الحركة ، العضالتوشكل الجسم العام وقوة ، ختلفةالموالحواس 

الشخصية التورث على نحو مباشر بل  أنفي دراساته على الجانب البيولوجي حيث اعتبر  أيزنك

نمطا معينا من الجهاز العصبي يجعله مياال للنمو في اتجاه معين ويتحدد  األرجحيرث الفرد على 

للشخصية نتيجة للتفاعل بين استعدادات الفرد البيولوجية والمؤثرات البيئية التي  الشكل النهائي

  .)2007 ،عطية(يتعرض لها في حياته 

 

  :الشخصية أبعاد 3.1.2

 ةأو أبعاد رئيس عواملثالثة  متنوعة وعديدة انتهى أيزنك إلى استخالصنتيجة لدراسات 

  :للشخصية

 االنطواء سمةو – Extraversion)(االنبساط ن سمة يمتد بيو االنبساطيةبعد : البعد األول

Introversion) (  

  (Unstable )االنفعالسمة و –) (Stable االتزان سمة يمتد بينوالعصابية بعد   :البعد الثاني 

  )  Psychoticism( وهو بعد الذهانية   :ثالثالبعد ال

لين باعتبارهما بعدين أساسيين عزل البعدين األو أيزنك الدراسات العاملية استطاع من خالل  

من  أنماطيستنبط من هذين البعدين أربعة  أنويمكن ، عتمادهما لوصف الشخصية وتحليلهايمكن ا

  .)منفعل –انطوائي( و  )متزن - انطوائي(و ) منفعل - انبساطي(و )متزن –انبساطي (:الشخصية 

لعوامل الوراثية كما يرتبطان ى حد كبير نتيجة لإلهذين البعدين يتحددان  أيزنك أن وقد اثبت 

، ويرى أيزنك أن هذين البعدين يشكل كل منهما متصالً، اكيب فيزيولوجية وعصبية وتشريحيةبتر

وأن كل المواقع محتملة ويمكن أن يشغلها ، يمكن ألي فرد أن يكون له أي وضع على أي منهما
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اذ يمكن ان ، الوسط تجمع األغلبية عنديواألغلب أن ، مجموعة من األشخاص شخص معين أو

  .)1996 ،عبد الخالق(مة مع ذاته االنفعالية الحقيقية  ءنضع الفرد في المستوى االقرب مال

فإذا ، اس فيما بينهم من ناحية كمية فقطيختلف النف للشخصية األساسية باألبعادأما فيما يتعلق 

ذلك سيظهر أن لديه  فإن، وحصل على درجة ما، لقياس االنبساط واالنطواء للفرد جرى اختبار

  .)1990 ،عبد اهللا(قدرا محددا من هذه الصفة 

  

  :والنمطوالبعد  السمةطبيعة  4.1.2

مكانا مركزيا في  )Type( والنمط )Dimension( والبعد ) Trait( تحتل مفاهيم السمة     

بعبارة و، مجموعة ملحوظة من النزعات الفردية للفعل" أنهايعرف السمة  إذللسلوك  أيزنكنظرية 

أما البعد فهو نوع  .فإن السمة ببساطة هي إتساق ملحوظ في عادات الفرد وأفعاله المتكرره أخرى

لعدد من االستجابات المعتادة  من التنظيم أكثر عمومية وشموال إذ يضم السمة بوصفها جزءا مكونا

شخصية للرئيسة ال األبعادنحو  األكبراهتمامه  أيزنكوقد وجه ، للفرد على متصل محدد للشخصية

التحليل  باستخدامحيث اعد اختبارات تؤلف المصفوفات االرتباطية والتي يستخرج منها أبعاده 

أو  إجرائياتعرف  أنينبغي  أيزنكوعلى ذلك فالسمة لدى  .تعتبر ممثلة للسمات أنويجب ، يالعامل

من  أهميتهاتستمد و، تكون لها أية أهمية أو فائدة أنقياسي معين حتى يمكن  إجراءأن يصحبها 

مزيداً من التحديد لتلك من استخدامها  وإسهامها في التعريف العام لألبعاد الكامنة للشخصية 

" عن ةفالنمط عبار ،عن طريق الوصف التفصيلي للسمة أساسا أيزنكويتحقق نمط ، األنماط

بين النمط لفرق فا، السلوكية األفعالمن  ةمجموع والسمة" معا المرتبطةمن السمات  ةمجموع

  )1978 ،هول و ليندزي( .أعظمالنمط مفهوم ذو شمول  أنوالسمة 

  

  

   : Extraversion Dimension    يةاالنبساطبعد  5.1.2

ط الخالص في طرف انبساإلسمة بعد ثنائي القطب يجمع بين  يةاالنبساط بعد أن أيزنكيرى      

ة ومستمرة دون ثغرات أو مع درجات بينية متصل، لخالص في طرف آخرا اإلنطواءسمة و
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 أساسيتوزعون بطريقة متصلة ومستمرة على  الذين بحيث يشمل هذا البعد جميع األفراد، تقطيع

من  ةمجموع إلىويشير هذا البعد  .مستقل في الشخصية وهو بعد، خواص المنحنى االعتدالي

 الجتماعيةاالتي يطلق عليها سمات صغرى و التي تتراوح بين الميول  السلوكيةالمظاهر 

وبين الخجل االجتماعي والتروي وعدم ، )سمة االنبساط(والمرح والتفاؤل مكونة بذلك  واالندفاعية

  .)1998 ،أسعد() سمة االنطواء (مكونة بذلك، االندفاع والتباعد واالعتزال والتشاؤم

  

  :يةالبيولوجي لبعد االنبساط األساس1.5.1.2

 التنبيه في اللحاء شريحيا هو التكوين الشبكي وجهازلهذا البعد أساسا ت أن أيزنكيعتقد     

من حيث هما وظيفتان ، ويعتمد على المستوى الفيزيولوجي على توازن االستثارة والكف، الدماغي

في التأثير في  تالكائن الحي قد نجح إلىمتجه  أوببساطه منبه قادم ة فاالستثار، للجهاز العصبي

المخ ذاته وهو  أيصة للحاء صيالكف خ أما، الحسية باللحاء األسطحالخاليا العصبية التي تصل 

 أنوتعني "الموجه  باالستجابة" العمليةلهذه  ةويمكن االشار، اللحائي أونوع من التعب االعصابي 

ولحدوث ذلك تضمن كف احد جوانب  ،سلوك ملحوظ هو نتيجة منبه للشخص لفت انتباهه أي

 التجريبيةلى المستوى السلوكي بمجموعه من الظواهر االنبساط ع ويقاس .أخرىالنشاط وتنشيط 

لبعد االنبساط بوصفه عامال راقيا  المكونة ةأهمها االشراط وتنتج السمات االولي للمالحظة القابلة

  .)1993 ،عبد الخالق( من التفاعل النموذج الوراثي والنموذج الظاهري

  

  : يةاالجتماعي لبعد االنبساط األساس 2.5.1.2

فالمنطوي ، بي بعملية التعلم بالتشريطعملية التنشئة االجتماعية على كف السلوك السل تركز    

على كل نشاط على عكس االنبساطي الذي ال يتبع  ةيعمم هذه القاعد أنلى إرائد التطبيع يميل 

وتعود الفروق ، االوامر بل يميل ويفضل االشباع السريع لدوافعه خالل ما يقوم به من افعال

وتتحدد التنشئة االجتماعية ، في المزاج بين االنبساطي واالنطوائي الى الفروق الفطرية ةالواضح

فذو المنعكسات الشرطية التي تكونت بسهولة وسرعة يميل الى ان ، بدرجة كبيرة بالقابلية للتشريط

 اما من تكونت لديه المنعكسات الشرطية، اذا ما قورن بالمتوسط) اًمنطوي(يصبح زائد التنشئة 

اذا ما قورن بالمتوسط ومن خالل ) اًمنبسط(فيميل الى ان يصبح ناقص التنشئة ، ببطء وصعوبة
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ن التشريط يتم لدى المنطوين بقوة تبلغ ضعف القوة التي يتم بها لدى فإمجموعة من التجارب 

  .)1996 ،عبد الخالق( المنبسطين

  

  :يةاالنبساط الشخصية3.5.1.2 

هذا من  في االستثارةفي الكف اللحائي ونقص  زيادةيكون لديه  ةصاحب الشخصية اإلنبساطي    

 يحتاج للناسوفهو شخص اجتماعي يحب الحفالت  ناحية الظاهريةالمن  ماأالبيولوجه  الناحية

يسير بحياته دون خطة موضوعية أو ، وال يحب القراءة أو الدراسة بنفسه، ليتبادل معهم الحديث

ل ؤكما يتصف باإليجابية والثقة والتفا .ةويستمتع بكل دقيقكما هي  ةيأخذ الحيا، طموح كبير

ويمتاز بسهولة التعبير اللفظي عن ، ويميل إلى كثرة التحدث وحب الظهور، واإلنشراح والجرأة

إذ أنه يهتم بالبيئة الخارجية أكثر من ، الخارج إلىتوجيه طاقته  إلى بشكل عام يميلوهو ، نفسة

فالقيمة ، بينه وبين العالم الخارجي وثيقة ةفالصل" لم الخبرة الذاتيةعا"هتمامه بالعالم الداخلي ا

، وإذاما حدث خالف بينه وبين العالم الخارجي، الكبرى عنده للموضوع الخارجي وليس للذات

ولكنه يتعارك وأياه ويجادله حتى ينتصر ويحاول إعادة تشكيل الموقف ، فإنه ال يستسلم باإلنسحاب

   .)1970 ،العيسوي(وإياهم ءالخارجي حتى يتال

وأنه أكثر تأثرا  ،لوحظ ان المنبسط ترتفع عنده القدرة السمعية، وعلى المستوى الفسيولوجي

، ويميل الى الحركة والحيوية والنشاط ويؤثر النشاطات الحركية، بحاالت نقص األكسجين في الدم

ع إذا ماجلس يضطج وهو يمشي بصدره منتفخاً، كالرحالت واأللعاب الرياضية وتسلق الجبال

يتحدث بثقة واليجد صعوبة في القيام بدور ، على كرسيه واضعا رجال فوق أخرى

  .)1970 ،العيسوي(العسكري

  

  

  :الشخصية االنطوائية 4.5.1.2

ونقص بالكف اللحائي فهو شخصية ذات نموذج  ةباالستثار ةلديه زياد ةالشخصية االنطوائي     

متحفظ ومترفع إال مع األصدقاء ، لع بالكتب أكثر من الناسالمو، يهادئ من النوع اإلنعزال
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 إالإلى األمام  ةوهو يتميز بالحذر الشديد إذ اليخطو خطو، مستقبلللالمقربين ويميل إلى التخطيط 

ويحب طريقة ، ةويأخذ األمور بجدي ةوال يحب اإلثار، وال يثق في اإلنطباع الوقتي، بعد تمعن

، وال يظهر عواطفه وانفعاالته بسهولة ره وال يفقد اعصابه بسهولةحياته المنظمة ويتحكم بمشاع

يدفعه حسه المفرط إلى ، ةبالمجتمعات الكبير ةوالوحد ةيشعر بالعزل ،حد ما إلىوهو متشائم 

 ،اًناقد، اًمؤدبرية ويميل إلى أن يكون حي الضميرالخوف من أن يكون مثارا للضحك والسخ

 ةال يعقد صداقات بسهملو، من غيره بسبب انعزاله عن المجتمعيحرز نجاحا أقل ، اليظهر مواهبه

  .)1970 ،عيسوي( ولكن إذا عقدها فتتصف بالعمق والوالء 

يسير وعيناه ، كأنه يخاف أن يلمس األرض، ةويالحظ ان اإلنطوائي يمشي متمهال في خفة ونعوم

ضع نفسه خلسة خلف إذا ما جلس فإنه يو، ال يجرؤ على الحملقة في وجوه المارة، منخفضتان

يهرب إذا شعر أن العيون و، دث يستجمع ما يريد أن يقوله أوالقبل أن يتحكما أنه ، المتحدث

كان وإذا تحدث ، فة المقعد في حذراعلى ح، كأنه ال يشغل حيزا من المكاندائماً ويجلس ، قهمتر

  ).1970 ،عيسوي( بصوت منخفض حديثه

  

  Neuroticism Dimension:بعد العصابية 6.1.2

وطرفه الثاني  سمة االنفعال الشديدثنائي القطب يقع في  طرفيه  بعد متصل ةالعصابيبعد      

وصفت الدراسات  .طراب النفسيالعصابية هنا ليست العصاب او االضو، الشديداالتزان سمة 

يشعر  ،مكتئب ،قلق(الفرد ذو الدرجة المرتفعة على العصابية بأنه أن  التي اجريت على هذا البعد 

يمكن ان نصفه  فالفرد المنفعل ، )انفعالي  ،متقلب المزاج ،خجول ،منخفض تقدير الذات ،بالذنب

ه ويعاني صراعات ب ةالمحيط ةغير متوافق اجتماعيا مع البيئ، انفعالي، نه شخص غير متزنبأ

ر ثابته نه يمثل الشخصيات ضعيفة التكامل وغيفإوبعبارة اخرى  هبمع الذات ومع البيئه المحيطه 

 متوافق اجتماعياً الشخصية المتزنة التي تشير إلى أن صاحبها شخصوبالطرف الثاني ، انفعاليا

 ،عبد اهللا(هو اليعاني أي نوع من الصراعات ونا و ما يطلق عليها العلماء بقوة األوه، ونفسياً

1990(.   

  :االساس البيولوجي لبعد العصابية1.6.1.2
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حيث عرفه  ،على نشاط الجهاز اللمبيبعد أساسا تشريحيا حيث يعتمد لهذا ال أن أيزنكيعتقد     

يعود االختالف بين الناس في و، وروثة في الجهاز العصبي التلقائيبأنه تلك المتعلقات الم أيزنك

 االذين ولدو فاألشخاص، الوراثيةلالختالفات  أيزنكوجهة نظر  واالنفعال من االتزاندرجة 

في مدى  أقوىة اجعمع تغذية ر أكثراالستجابة سيخبرون انفعاالت  بجهاز عصبي اتونومي شديد

فبعض الناس بحكم تكوينهم يستجيب الجهاز العصبي السمبثارى لديهم ، البيئيةواسع من المواقف 

لديهم االستعداد لإلستجابه بدرجه أقل  اآلخرونالمنبهات التي يتلقاها بينما  أنواعلمختلف  ةبقو

 أنفإنه يستطيع  ،يتصور أو يتخيل الصدمة تصورا حيا أنعلى   اًنا قادرولما كان كل م، بكثير

 المزاوجةومن خالل  .األصليةالصدمة  باستمراروأن يعزز ، االنفعاليستعيد الظروف التي خلقت 

لحدوث  اإلمكانيةتزداد ، األصلالمتخيلة والمثيرات غير التي ارتبطت بها في  الصدمةبين 

االستجابات  أنويمكن القول . بغير حدود االنفعاليمتداد للسلوك مثيرات شرطية إضافية وا

فالفوبيا مثال دعمت ، تدعيميه كوسيلةاستجابات غير تكيفيه تم تعلمها  األقلتعد ولو على  االنفعالية

  ).pervin &john,2001( كإستجابه غير تكيفيه لتقليل وخفض القلق عند الفرد

  

  :لعصابية االجتماعي لبعد ا األساس 2.6.1.2 

ولديهم ، تكون استجاباتهم االنفعالية مبالغا فيها أن إلىيميل ذوو الدرجات العليا في االنفعال      

وتتكرر الشكوى لديهم من  ،الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات الصادمة إلىصعوبة في العودة 

 ،الظهر وغيرها الهضم واألرق وآالم واضطرابمثل الصداع  ،اضطرابات بدنية من نوع بسيط

من الهموم والقلق وغير ذالك من المشاعر االنفعالية الكريهة للشخصية  اًكما يقرون بأن لديهم كثير

  ).1993 ،عبد الخالق(

، في اشراط العادات المستحسنة اجتماعيا لإلخفاقحدوث االنفعال يعود سبب  بأن ويشير أيزنك

والمعلمين  اآلباءبات تتفاوت في شدتها من وقغير اجتماعي يواجه ع اًفعندما يمارس الطفل سلوك

 التيارتباط هذا السلوك بالخوف ومشاعر القلق  إلى مما يؤدي، مما يربط هذا السلوك بالعقاب

وهكذا خالل مراحل  األخرىالسلوكية السلبية  األنماطعن طريق التعميم ليشمل إطفائه  إلىتؤدي 

سلوكية مضطربة مثل الكذب المتأصل  أنماطرت فإذا ما فشل االشراط ظه، النمو يتشكل الضمير
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التي تنحصر اضطراباتها في مجال عالقاتها االجتماعية والمعادية (وباثية يكوالشخصية الس

  .)1986، جابر(الليلي  الالإراديوالتبول ) للمجتمع 

  

  :االنفعاليةالشخصية  3.6.1.2

عدوانية انفعالية بشكل ، الضغط هي شخصية تتميز بشدة القلق والشعور باأللم تحت مواقف     

 ةفي العود ةوتكون لديهم صعوبه بالغ، مسوغ معقول دون عديدةمفرط واالنشغال الزائد عن أمور

 وتتكرر الشكوى لدى هؤالء األشخاص، ةنفعالياو ةالى حالة اإلتزان بعد مرورهم بخبرات ضاغط

ع واإلضطرابات الهضمية مثل الصدا، بات بدنية غامضة من النوع البسيطلديهم إضطرا ممن

كما يقرون بأن لديهم كثيراًُمن الهموم والقلق وغيرها من المشاعر ، واألرق وآالم الظهر وغيرها

باإلضطرابات العصابية في ظل المواقف  ةلإلصاب أةوهم اكثر فئه مهي، اإلنفعالية الكريهة السيئة

ورغم ذلك فهو قادر ، الك يتجنبهمنه يخافهم ولذلكاس ويهمه التواجد مع النو، العصبية الضاغطة

  ).1996 ،عبد الخالق( على القيام بكفاءة بوظائفه في مجاالت العمل والجنس واألسرة والمجتمع

  :الشخصية المتزنة 4.6.1.2

والخلو من ، اومن حوله االتوافق مع نفسهعلى  القدرة الديههذه الشخصية بوجه عام      

البيئية والدافعية ، ومعالجتها على مواجهة الضغوط قدرةال اوله، المرضية العصابية األعراض

وتلقي قبولهم وممارسة تأثيرات حسنة ، اآلخرينوتعني الضبط الكافي عند التعامل مع ، واالنفعالية

 األخالقوفي حدود ، احترام الذات إطاريعمل في  أنالشخص يمكنه  أن أيضاوتعني ، عليهم

  .)1996 ،الخالق عبد(الحضارية واالجتماعية والشخصية 

  

  :هواالنبساطي هبين العصابي العالقة 7.2

ن مداااالنبساطية والعصابية بعدان متع أن التي اجراها أيزنك  عدد كبير من الدراسات أظهر      

، وميكانيزم التنبية والتنشيط، بط بين كل من اإلنبساط والعصابيةير أيزنكوإن كان ، غير مرتبطين

وينتج عن أولهما  نزمين يرتبطان مع التكوين الشبكي والمخ الحشويويفترض أن هذين الميكا

بينما ينتج عن ثانيهما تنشيط ، ساطويعد أساسيا بالنسبة للفروق الفردية في اإلنب، التنبه اللحائي
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وعلى هذا األساس فإن المنطوين يتميزون .ويعد مهما للفروق الفردية في العصابية، تلقائي

وربما أن هذا التفسير الذي يرتبط  .المنبسطين معاللحائي بالمقارنة تنبيه بمستويات مرتفعة من ال

  )1999 ،النيال(والعصابية  االنبساطيةبالجانب الفيزيولوجي قد يفسر االرتباط السلبي بين 

  

  :بين االنطواء والعصابيه  العالقة 8.2

 أننحدد  أنمستطاع ن الفليس م، اًعصابي ليس كل منطو أن المالحظةمن خالل  وجد أيزنك   

، طوينمن المنبسط والم فالمجتمع يحتاج كالً، مرضي واألخرواالنطواء قطب سوي  االنبساط

 أمر إالتضمنه جانبا باثولوجيا مشيرا  إلىويرجع مصطلح االنطواء ، فاالنطواء ايجابي كاالنبساط

على  وعالمة ئيةوقا وسيلةقد تعتبر  ةاالنطوائي أنيرى  )Jung(يونغ أن إال، مرغوب تصويبه

بين االنطواء وابتداء العصابيه مثل فرويد وثيرستون على  اًهناك ترابط أنويرى البعض  .السمو

هي التي تعرف عادة و، ةلها خصائص معين خطورةسوء التوافق العصابي  أشكالأقل  أن أساس

انه من  رىإذ ي، )Jung(مثل يونج ناتمتضاد اأنهم السمتين على واء والبعض األخر يرىباالنط

فالمنطوي السوي ال ، على االنطواء عالمةوليس  ةبيالعصادليل على  االجتماعيةنقص  أنالمؤكد 

يخافهم  هنلكاس وبعكس العصابي الذي يهمه التواجد مع الن، اآلخرينيكون بصحبة  أنيهمه 

   .)1996 ،عبد الخالق( ولذالك يتجنبهم

  

  :السلوك العدواني 2.2

ومما يزيد في ، في العالم مجتمعات كثيرة ن مشكلة خطيرة تواجه ظاهرة العدوا دتع     

والشباب ثروة المجتمع وان كان في بعض ، البية من يتورطون فيها من الشبابغ أنخطورتها 

جتماعية  ومن بينها اال األمراض أنوالمعروف ، يتسم سلوكه بالتسرع وعدم التروي األحيان

 .يصيب المريض فيها السليم عن طريق انتقال العدوى الجسمية األمراض كغيره منمرض العنف 

  .)1993 ،العيسوي(يد والمحاكاة فئات المجتمع تعرضا للتقل أكثروالشباب هم 

، األهليةفالحروب بين الشعوب والحروب ، النفسمناقشة في علم  الموضوعاتالعدوان من أكثر و

وردود ، تطاف والقتل والسرقةخإلغب وجرائم اوالقمع السياسي والتسلط وأعمال العنف والش
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الل واالحت، وعدم تكافؤ الفرص، لم االجتماعيعن القمع والقهر والظ الناتجةاألفعال الشعبية 

كلها موضوعات تجعل من العدوان موضوعا ملفتا للنظر وجديرا ، والهيمنة السياسية لدول أخرى

هتم به رجال الدين والفالسفة اف، منذ فجر التاريخ اإلنسانبالدراسة  حيث شغلت قضية العدوان 

    .)2002 ،رضوان(ن يووعلماء البيولوجيا واالنثروبولوجيا وعلماء النفس واالجتماع والسياس

     محاوالت ماكدوجال  إلى األفرادويرجع االهتمام العلمي بدراسة السلوك العدواني والعنف بين 

(w.Mcdougal) والتي كانت ، "النفس االجتماعيمقدمة لعلم "في كتابه  )1926(عام  المبكرة

ظهرت أول إشارة  )1928(وفي عام . الموضوععبارة عن بعض التأمالت النظرية حول هذا 

)  (j.Dollard وبعد ذلك قدم دوالرد". لسيكولوجية الملخصات ا"لبحوث العدوان في فهرس مجلة 

وهي الخاصة  ،البشريأول محاولة جادة للبحث التجريبي المنظم للعدوان  )1939(وزمياله عام 

ألكثر من عشرين  رد وزميليهواستمر تأثير البحوث الالحقة بمحاولة دوال .باإلحباط والعدوان

  .)2005 ،عبد اهللا( اًعام

  

  :العدوانيتعريف السلوك  1.2.2

وترادفت مع ظهور كلمة ، اختلفت مدارس علم النفس في وضع تعريف واف للعدوان البشري    

قسيم الظاهرة ومحاولة ت. جلت عملية الفصل بين هذه الكلمه وتلك المفاهيمعيده العدوان مفاهيم عد

مشاعر عداء يمتلكها الفرد مرورا بكل حاالت االضطراب الحركي ابتداء من ظهورها بوصفها 

تلك المحاولة صعبة ألغراض التحديد التعريفي ، هاء بأقصى حاالت العنف واإلبادةالتي تمثلها وانت

  .)2004 ،إبراهيم( واإلحصائيلميداني والبايولجي واالسريري 

أو على أشكال ، )كالضرب والصدم مثال(على اشكال محددة من السلوك  تطلق صفة العدوانإن  

على الظواهر المرافقة للحوادث االجتماعية  أو، معامعينة من الحوادث االنفعالية أو كليهما 

يتضمن مفهوم العدوان  وال. )غريزة والدافع كال(امين دافعية على مض أو) كالغضب والكره (

يتضمن سمات ايجابية  وإنماكالميل للمشاجرة والسيطرة والصراخ والعنف فحسب ، سمات سلبية

وهناك عدة وجهات نظر في تحديد وتعريف العدوان  .اإلرادةكالثقة بالنفس والحزم والتوكيد وقوة 

مجموعة أشخاص  أوإما بشخص  األذىلحق العدوان سلوك ي أنتشترك جميعها في االتفاق على 

) Buss(يمثل بوص إذ ؛وتختلف فيما بينها في موضوع القصد من وراء العدوان  .ماأو بشيء 
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فالعدوان عند ، ا تنفيذ الفعلوجهة نظر تلح على نتيجة الفعل بغض النظر عن النوايا التي تم فيه

بغض النظر عن القصد الكامن  .اتهمممتلكبباالخرين او  األذىهو كل سلوك يلحق ) Buss(بوص 

القصد الكامن خلف  أنترى  أخرىوجهة نظر ) mertis(ويمثل ميرتس .خلف هذا السلوك

 ،رضوان(غير عدواني  أوالسلوك هو الذي يحدد في النهاية الحكم على السلوك على انه عدواني 

2002 .(  

ما وهو  نحو شخص ما أو شيءفعل معاد موجه  العدوان بأنه هجوم أو( Chaplin )شابلينيعرف 

كما يعني الرغبة في ، ويعتبر استجابة لإلحباط ،اآلخرينإظهار الرغبة في التفوق على األشخاص 

أو إيذائهم واإلستخفاف بهم أو السخرية منهم بأشكال مختلفة بغرض إنزال  اآلخريناإلعتداء على 

ي التشاجر والتحفز للمراجمة أو الشروع ف"العدوان بأنه  (Sykes )كما يعرف سايكس ،عقوبة بهم

للقول بأنه نشاط هدام )  Hilgard( ويذهب هيلجارد "التعارك مع اآلخر أو الميل للعدوان والتدمير

إما عن طريق المادي  ،آخرتخريبي من أي نوع أو أنه نشاط يقوم به الفرد إللحاق األذى بشخص 

  .)1997 ،العيسوي(والسخرية االستهزاءي أو عن طريق حسأو 

 )(وعرفه لورنز  Lorenz من  أعضاءوالحيوان ويكون موجها ضد  اإلنسانفي  غريزةنه بأ

والعدوان هو ، إلى إلحاق الضرر باآلخرينوالعدوان هو نفسه السلوك الذي يرمي  .نفسه الجنس

وعرفه  ،االذى بفرد آخر وحتى بالفرد نفسه إلحاقويراد بها  اإلحباطستجابة التي تعقب اال

ويكون هذا العدوان ، إلحاق األذى باآلخرين وممتلكاتهم إلىسلوك يهدف  "نه بأ )2007(مرشد

  ."ويتطور هذا السلوك إلى إلحاق األذى بالفرد نفسه ، مباشراً أو غير مباشر، أو لفظيابدنيا 

وبيركوفيش  (Buss)ومن أهم المحاوالت التي أثرت في بحوث العدوان جهود بص 

(L.Berkowiz) ات قدمت يففي أوائل السبعين .ساليب التجريبية لقياس العدوانبتكار بعض األإ

عام ) Baron(وبارون  )1973 (عام) Bandura(محاوالت نظرية جادة لكل من باندورا 

ومنذ تلك الفترة تنوعت بحوث العدوان على  )1972(عام ) Johnson(وجنسون  )1977(

" السلوك العدواني على انه  ةاليالدراسه الح عرفتوقد  )1998 ،عمر(واقعي ومسارين نظري 

أو الضرر باآلخرين مادياً أو ى نمط من السلوك العنيف الذي يهدف إلى إلحاق األذ

 .)2002 ،رضوان(معنوياً

  :العدواني السلوكفسرت التي  نظرياتال 2.2.2
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 اليوجد اتفاق بين مختلف العلماء والفالسفة وغيرهم من المفكرين حول ما إذا كان العنـف       

أشكال السلوك المتعلم  شكل من نهأأو ظاهرة غريزية أم  موروثاً أو ) أو والدياً(والعدوان فطريا 

انه تم تصـنيف النظريـات التـي     إال .اإلنسانالمكتسب من البيئة االجتماعية التي يعيش فيها  أو

ك نظـريتهم للسـلو   أو أصـحابها حسب توجه  أكثر أوثالث فئات   إلىالسلوك العدواني  تفسر

 .اإلجتماعيـة والنظريات  النفسيةعامة وهي النظريات البيولوجية والنظريات  اإلجرامي أوالعنيف 

  . )2005 ،اهللاعبد(

  

  :النظريات البيولوجية)1(

  :الغرائز والعدوان *

 )Hobbesهوبز(حيث قام بتطوير وجهة نظر  ،أحد ممثلي هذا االتجاه )Freud(يعد فرويد     

هما  أن اإلنسان يولد بغريزتين أساسيتينوافترض ، ن التحليل النفسيع نظريتهالمتشائمة في 

 األفعالمختلف  إلىؤدي ت و، يا نحو الموتغريزة الحياة وغريزة الموت التي تمثل حافزا غريز:

للتخلص من توترات الحياة عن طريق  اإلنسانفهي رغبة ال شعورية عميقة توجد لدى ، العدوانية

لتناسل من أجل البقاء فتدفع الكائنات الحية للحفاظ على حياتها وا أما غريزةالحياة، الموت

ريزة الحياة على سريع لغالبمنزلة االنتصار  اآلخرينواعتبر فرويد العدوان نحو  .واإلستمرار

نجدها ، األصليوهو هدفها ، الذات رفبدال من اندفاع غريزة الموت حيال تدمي، غريزة الموت

  .اآلخرينل في االعتداء على هدف خارجي يتمث إلىتتحول 

اعتمادا على مطالب البيئة ) عنف مقبول إجتماعياًُ اوبنائياً(ويتم التعبير عن العنف كسلوك موجب 

وأكد فرويد وغيره من ، )األنا واألنا األعلى (وبخاصة على آليات الضبط في الجهاز النفسي 

أكثر من أن  اًالعنف بذلك يسبب سلوك وعلى أن ،التحليلين ان العنف قوة دافعية الشعورية مستقلة

فإن العنف كطاقة غريزية فطرية إذا تم اإلعالء  ومن ناحية أخرى.يكون العنف سلوكاً في حد ذاته

أما العنف الصريح الذي يكون تدميريا في . فقد يصبح طاقة مفيدة وبناءة إجتماعياًُ، به بنجاح

أو األذى أو الضرر والعقاب على نفسه أو على  إلى إيقاع األلم طبيعتة فهو تعبير عن حاجة الطفل

   .اآلخرين
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كن خالف لو .للعنف على أنه غريزة والدية) Lorenz(ومثله مثل فرويد نظر كونارد لورنز 

افترض لورنز أنهما  ،فرويد الذي اعتقد أن غريزتي الموت والحياة تعارض كل منهما األخرى

  ).2005 ،عبد اهللا(متناغمتان تماما 

  :ألفريد آدلرنظرية *

يعتريها اإلخفاق أوالنجاح في الظهور تبعا  ةيرى ان العدوان غريز حيث، وهو من رفاق فرويد

واحداً من الموروثات الفطرية الذي إن إذ يعتبر العدوان في النفس البشرية  ،للظروف المحيطة

قات السريرية وعليه فالتطبي، بالفرد الى اختالل كيانه وتدهورهأخفق أو نشأبشكل مخطوء يؤدي 

نفعال غريزي للعدوان الموروث على قاعدة اوالميدانية في مسيرة الفرد بشكل عدواني هي 

نفعال االوأن الكفاح للجنس إن يشكل قوة عدوانية فله ذلك ولكن ضمن ) الكفاح من أجل التفوق(

  ).2004 ،ابراهيم(النهائي لظاهرة العدوان

   :العدوانوراثة *

الوراثي لسمات نوعية  بدال أن االنتقال  ) Diamond(من أمثال دايموند  يرى بعض الباحثين    

ومن ، والجماعات األفرادالفروق في العنف بين  إلىوهو الذي يؤدي ، من الغرائز العامة والشاملة

 األفرادارتباطا بيولوجيا يتشابهون في مستوى سلوكهم العنيف بينما يختلف  األكثر األفرادثم فإن 

 األفرادالعنف الذي يعبر عنه احد  أنوعلى الرغم من  .بطين بيولوجيا في هذا المستوىغير المرت

في نفس عمره  اآلخرين ألفرادا تجاه عنفهربما يتباين في مراحل عمره المختلفة فإن مستوى 

الصغار  األطفالعنفا من  أكثر إجمااليكون ثابتا بصورة مرتفعة على مدار حياته فالمراهقون 

يصبح أكثر المراهقين عنفا في  أن إلىعنفا في مرحلة الحضانة يميل  األكثر فالاألطولكن 

برر بعض العلماء إذ  باإلناثوهذا االتساق يكون كبيرا لدى الذكور مقارنة ، المدرسة الثانوية

نتائج التجارب  وفقففي المدارس ، احتماالت وراثية إلىفي العنف  واإلناثالفروق بين الذكور 

بينما التوجد  اإلناثعنفا بدنيا من  أكثرالذكور  أنتبين  اإلجراميجتماعية والسلوك النفسية اال

مثل العنف اللفظي وخبرات الغضب  األخرىأشكال العنف  جميعفي  واإلناثفروق بين الذكور 

في العنف  واإلناثهناك اهتماما كبيرا بكون الفروق بين الذكور  أن إالورغم هذه النتائج ، اليومية

   .)2003 ،توفيق ( دني لها طبيعة وراثيةالب
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  :اإلجتماعيةالنظرية ) 2(

  : العدوان المكتسب من خالل التعلمنظرية *     

دواني ككل مركبات ان السلوك العإلى والتي توصلت )  Skinner(من أشهر روادها سكنر    

والتعلم  اط اإلجرائيويعد كل من اإلشراط التقليدي واإلشر، هو سلوك يمكن تعلمهالسلوك األخرى 

مهما بالنسبة لدراسة أما اإلشراط التقليدي فال يعد  .وفق نموذج من أهم تصورات نظرية التعلم

يمكن أن يسهم كنموذج تفسير في نقل انفعاالت  الذي ستثناء نموذج اإلشراط التقليديبا، العدوان

فيه على سبيل المثال فبمجرد ذكر إسم شخص غير مرغوب  .الغضب إلى مثيرات حيادية باألصل

من خالل  ويسمى كذلك التعلم(أما اإلشراط اإلجرائي أو الوسيلي  .قد يثير الشعور بالغضب

فهو يرى أن السلوك الذي يقود إلى النجاح أو إلى التعزيز السلبي أو اإليجابي يتم ) النجاح 

  .االحتفاظ به

و السرقة أن يقود دائما إلى أظهرت التجارب أنه ليس بالضروره للسلوك العدواني كالضرب أ

فشل في بعض المرات ونجاح في مرات (بل حتى مجرد النجاح المتقطع ، النجاح حتى يرسخ

يمكن ان ييسر رسوخ التعلم أما التعزيز السلبي فيتمثل من خالل قيام الطفل بسلوك ) أخرى 

ا نموذج التعلم هو أنه والمعرفة األهم التي قدمه .ويتم عقابه لقيامه على هذا السلوك، عدواني ما

حتى يتم  ليس بالضرورة لألطفال أن يمارسوا السلوك العدواني وأن يتم تعزيزهم سلباً  أم إيجاباً

 ،رضوان(وإنما تكفي مالحظة السلوك عند األخرين من أجل أن يرسخ وتتم ممارسته، ترسيخه

2002(.  

  

  :االجتماعينظرية التعلم *

السلوك االجتماعي  أن إلىالذي توصل  )Bandura(اندورامن أشهر ممثلي هذه النظرية ب    

المهمين في حياة الطفل  األشخاصسلوك مكتسب عن طريق المالحظة والتقليد والتعزيز من 

  .اإلعالموسائل  إلى باإلضافةوالمدرسين  واألقرانمن مثل الوالدين 

 األبوينتعلمون عادة عن الوسطى ي الطبقةفأبناء ، االجتماعية الطبقةنعني بها :  الطبقيةاثر 

العنف في حل الخالفات  إلىلتجاء تجنب اإل وضرورة، العراك البدني غير مجدي أنب
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 يجدون التحريض الدائم والتشجيع إذالطبقة الدنيا فهم على عكس من ذلك  أبناء أما، الشخصية

   .)1989 ،انطونيني(في ضرب من اعتدى عليهم بالضرب 

  

 :النظريات النفسية ) 3(

  :العدوان –ظرية اإلحباط ن*

الذين افترضوا أن السلوك العدواني ، ) Dollard(وضع هذه النظرية دوالرد وزمالؤه    

يسبقه إحباط يتمثل في الموقف الذي يجد فيه الفرد نفسه إذا واجه عائقا يمنعه من إشباع 

 ،نف ويستدعيهستثير العيفاإلحباط ينتج عنه عدوان أو عنف أي أن اإلحباط هو الذي ، دوافعه

وأوضح دوالرد وزمالؤه إلى انه هناك ثالثة  .كما أنه يشمل الحالة االنفعالية المصاحبة لذلك

عوامل أساسية من شأنها تقوية الحافز العدواني الذي يستثيره خبرة اإلحباط وهي أهمية المنبه 

الستجابة العنيفة وعدد عواقب أو توابع ا ،ودرجة ما يشعر به من إحباط، المحبط بالنسبة للفرد

  .)1996 ،نصر ( أو العدوانية

  : نظرية السمة والعدوان* 

حيث ارتبط كثير من سمات الشخصية بالعنف إذ ، )Eysenck(من أشهر روادها أيزنك    

وجود عالقة قوية وواضحه بينهما وذلك الفتراض انتظام هذه السمات  ةأظهرت دراسات عد

خصي للفرد العنيف أو العدواني  أو كمناخ نفسي تنتظم كعناصر مهمة وأساسية في البناء الش

ويرجع ذلك إلى أن الشخصية العدوانية شخصية ال ، في ظله ممارسة السلوك العنيف

وهي تتصف باضطراب في الشخصية ، اجتماعية أو لديها االستعداد أن تكون ال اجتماعية

ويبدو مظاهر القصور في سلوك  ،يمنعها من التكامل وتشوه فيه عالقة الفرد بالعالم الخارجي

وبأولوية القيم القصيرة األجل وبإتباع مبدأ ، ال اجتماعي أو مضاد للمجتمع يتميز باالندفاع

 ، عاجزا عن اإلفادة من التجربة ومن ثم التكيف مع البيئة االجتماعية هاللذة مما يجعل صاحب

مة الذهانية وهي سمة تشير وقد أوضح أيزنك ذلك في نظريته إذ وجد ارتباطات قوية بين  س

، إلى قابلية الفرد أو استعداده للمرض العقلي والتي ارتبطت بخصال مثل البرود الوجداني

والشعور بالعداء تجاه اآلخرين أو عدم التعاطف معهم والتمركز حول الذات والعدوانية 

واالنفعال  كما أشار أيزنك إلى سمة االنفعال وهي سمة تشير إلى القلق والتوتر، والعنف
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بين العدوان واالنفعال  ة إلى وجود ارتباط عالالمفرط حيث أظهرت نتائج دراسات عد

أما االنبساطية فلم تظهر ، وخاصة عند األطفال والمراهقين والراشدين واألسوياء والمرضى

جوهرية على مستوى العينة الكلية فاالنبساطي النمطي  ةبينها وبين العدوان أية عالقة ارتباطي

شخص تواق لإلثارة يغتنم الفرص ويميل إلى التصدي لألمور وهو يحب الضحك والمرح و 

أن هذه الخصال يمكن اعتبارها مؤشرات توضح  إاليميل إلى العدوانية ويفقد أعصابه بسرعة 

 .استعدادات الستهداف العنف في االتجاه االيجابي

ريمة على انه أحد أشكال إلى تفسير سبب الج، )نايتزل(  ويميل بعض المنظرين منهم

وهذا التفسير يشكل  .اضطراب شخصية المجرم أو من يقدم على ارتكاب السلوك العنيف

أساس النظريات التي افترضت الطبيعة المضادة للمجتمع لدى الخارجين على القانون أو 

وحديثا تم التركيز على بعض المتغيرات التي تجعل مثل هؤالء األشخاص يدخلون ، منتهكيه

في صراع مستمر مع المجتمع مثل سوء عملية التنشئة االجتماعية وضعف الضمير فهم غير 

 ،انطونيني(وال يشعرون بالذنب أو تأنيب الضمير ، قادرين على التعلم من خبراتهم السابقة

1989(.  

في ، النظريات التي فسرت السلوك العدواني تحمل في طياتها مصادر قوتها وضعفهاجميع      

في تفسير السلوك العدواني من  أفضل أوأقوى  أيهمامن الصعب القول  أمسىإذ ، احدوقت و

لديه قدرة  أنفالمجرم عندما يطلق الرصاص على صاحب المتجر فإنه من المؤكد ، األخريات

ذعورا في تحقيق طموحه فبات م أخفقوقد يكون ، اعده على السلوك العدواني العنيفتس بيولوجية

وك ومن المحتمل انه قد تعلم السل، عقله أويكون قد فقد رشده  أو، العدواني فأقدم على السلوك

فتعدد النظريات في تفسير السلوك العدواني وتحليله يعود لتعدد ، العدواني من المحيط االجتماعي

 أنفإنه من العسير جدا ، الثقافات والمجتمعات في تاريخها وثقافتها وطموحها ومحيطها وبيئتها

ومن فترة زمنية  ألخرسلوك العدواني بقالب واحد الن مؤثراته تختلف من مجتمع يتقولب ال

  .)1998 ،عمر( داخل المجتمع الواحد ألخرى
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  : االتجاه نحو السلوك العدواني أسباب 3.2.2

  :هو أسباب اإلتجاه نحو السلوك العدوانيأن من ) 1997(ويرى شكور

تبدأ العمليات الدفاعية عن ذاته مرفوض من مجتمعه  أوبأنه مهدد  اإلنسانعند شعور  •

  .بالظهور

 .إمكانياتهالفرد بالدونية واستصغار الناس له والتحقير من  إحساسعند  •

واختالل توازنه النفسي واالجتماعي  ةبخطر الموت وان الحياة مهدد اإلحساسعند  •

 .بمبادئ المجتمع التزامهوتتالشى جميع 

 .لدى الفرد حاالت من اليأس والبؤسويتراكم العجز تتولد  اإلحباطعندما يتكرر  •

العقلية  باألمراض المرتبطةكالجرائم  سهلة المنال) السادية( ةعاد الجريمةعندما تصبح  •

 .وتعاطي المخدرات

تدعم العدوانية والعنصرية في نفوس الناشئة  أفكاروما يبثه من  اإلعالموعشوائية  اإلعالم •

 .سلوكهموفي 

 بالغربةنفسية والشعور  أثارلعنف وما تخلف من للجريمة وا أخر الحروب وهي سبب •

 .)1997، شكور(والخوف من المجهول 
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  :العدوانيالسلوك  أشكال 4.2.2

  

وذلك تبعا للتعريف ، شكال من أشكال العدوان تتنوع أشكال العدوان التي يمكن اعتبارها

باشر وغير لوك المسفإذا فهمنا العدوان على انه كل أشكال ال، الكامن خلف وجهة النظر

 األشخاصالمادي أو النفسي بشخص ما أو بمجموعة من  األذى إلحاق إلىالمباشر التي تهدف 

أمام طائفة واسعة من أشكال السلوك التي قد تبدو في ظاهرها غير مؤذية بل  أنفسنافإننا نجد 

 .غير أنها في جوهرها تعد سلوكا عدوانياً، مقبولة من المجتمع

عبد ( في المذكورةوالعدوان  اإلحباطعن  )1993 ،قاسم و حافظ(ن كل م أجراها دراسةوفي 

أبعاد للسلوك العدواني هي العدوان البدني والعدوان اللفظي  ةوجود ثالث، )1992 ،اهللا

عليه السلوك السوي كمظاهر متعدده للموقف  ماأطلق إلىباإلضافة ، والعدوان السلبي

محاور هي العدوان  ةواني على أساس ثالثابعاد السلوك العد) Bussبص(كما صنف .المحبط

والعدوان المباشر في مقابل العدوان غير المباشر ، ل العدوان السلبياإليجابي في مقاب

  .والعدوان البدني في مقابل العدوان اللفظي 

يمكن التفريق بين اشكال مختلفة من العدوان وفق المحكات انه ) 2002(ويرى رضوان 

  :التالية

   اتجاه العدوان -1

ويعني العدوان على الذات أن ، األخرويتم هنا التميز بين العدوان على الذات والعدوان على 

وينتج ، من أشد أشكال العدوان على الذات ويعد االنتحار .متطابقان وهدفه موضوع العدوان

العدوان على  أما .االنتحار من مشاعر اليأس والعجز واالكتئاب وصراعات شديدة النوع

كالقتل أو ، العدوان الذي يتخذ من شخص أخر أو أمالكه موضوعا لألذى والضرر فهو األخر

  .النفسي لآلخرين اإليذاءالسرقة أو 
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  :منظومة العضو المستخدمة  -2

أما العدوان  .للعدوانالرمز  أويز بين الشكل اللفظي والشكل غير اللفظي يوهنا يمكن التم

، كالضرب، باآلخرين األذى إلحاقى في وسيلة أخر أيةالجسدي فهو استخدام الجسد أو 

   .أية وسيلة أخرى أو األسلحةو استخدام ، باأليديالعراك 

كالسباب والقذف وتحقير ، باآلخرين األذى إلحاقوالعدوان اللفظي هو استخدام اللغة في 

والسخرية منهم وإطالق النكات حولهم والتقليل  لآلخرينوالنميمة والنقد غير الواقعي  اآلخرين

  .شأنهممن 

 األخركتجاهل  واإليماءاتوالعدوان غير اللفظي االستخدام الشعوري والالشعوري للحركات 

وعدم رد السالم ، اإليمائيةالوجه  أواستخدام حركات الفم  أوثه يوعدم االهتمام به أو بحد

  .هعلي

  :الدافعمن حيث - 3

وان الوسيلي هو القيام بفعل ويتم التفريق هنا بين العدوان الوسيلي والعدوان الهدام فالعد

العدوان الهدام  أما، عدواني لتحقيق هدف غير عدواني كبتر الطبيب قدم مريض إلنقاذ حياته

  .إالليس  األذىلمجرد  األذىإلحاق  إلىغاية بحد ذاتها أي يهدف  إلىفإن العدوان يتحول فيه 

   الغضب والعدوان- 4

إنه ، اإلنسانوالكره والحزن والفرح عند  كالحب، األساسيةالمشاعر  أنواعالغضب نوع من 

بأن أحدهم يعيق أو يعترض تحقيق  اإلنسانيحدث عندما يشعر ، إنسانشعور يعرفه كل 

وتظل  اإلنسانوهو حالة انفعالية داخلية يعيشها  .قيمةأو عندما يشعر أن من يهدد له ، أهدافه

وقد يكون الغضب ضمن . واناًوعندئذ تصبح عد، سلوك إلىقد تتحول  أو، داخليةهذه الحالة 

  .ظروف معينة شرطا للسلوك العدواني

  :العدوانية- 5

 ةظاهر بصفة دائمالاستعداد استداللي للسلوك العدواني  "العدوانية بأنها ) Slegh(يعرف سليغ

فالدرجة العالية من العدوانية يملكها مثال ذلك الشخص الذي تبدو له كثير من المواقف . "نسبيا

فالشخص الذي يمتلك ، عدوانية او تملك صفات مثيرات التنبية للسلوك العدوانيالة ذات الطبيع
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درجة عالية من سمة العدوانية يميل الى ادراك مواقف معينة على أنها مثيرة للعدوانية أو 

  .)2002 ،رضوان(ويستجيب بطريقة عدوانية ، مهددة له

،  عدائية الى العدوانية المدعمة باألذىبين العدائية والعدوانية ويعزى ال) Buss(وقد فرق بص 

ز بين يالتمي)بص (وقد حاول  .وأنها تشتمل على التقديرات السالبة لألشخاص واألحداث

   ).2003 ،باظة(العدوانية والعدائية في النقاط التالية 

لتعبير عن المشاعر السالبة لالعدائية استجابة اتجاهية وتتضمن استجابة لفظية  أن •

أي تأخذ القسم ، وسيلهواالستجابة العدائية ليست  .واألفرادلألحداث والتقديرات 

وهذا اليعني ان العدائية  .السالب من العدوانية أي الجمل الخاصة بوصف الشعور

انه يمكن ان نستنتج ان العدوانية تشتمل على مكونات  إالوالعدوانية شئ واحد 

 .عدائية

 .دة على الذات الفردية والنبذ والحرمانتتكون العدائية من الهجمات المضادة الزائ •

يمكن النظر الى العدائية على أنها استجابة غضب مشروط وليست لديها صفة  •

باالضافة الى االستجابات الكامنة الناتجة كرد فعل غاضبة ناتجة عن  .االتونومية

فترتبط هذه االستجابات الكامنة مع االستجابات الغاضبة .إدراك المثير المغضب

 .ح استجابات عدائيةفتصب

، العبارات اللفظية التي تحدد فئة المثير ونوعه أساسالعدائية تنمو وتتطور على  •

الجنس ب خاصهولذلك فالعدائية ، اإلنسانفي  إال توجدالوهذه االستجابات اللغوية 

 .)2003 ،باظة(البشري المتالكه الميكانيزمات واالستجابات الرمزية

انه صمم  إلىالتفريق بين العدائية والعدوانية ) Buss(على الرغم من محاوالت بص 

السلوك العدواني اشتملت على ثمان فئات سلوكية لم تفرق بين العداء  ألنماطمقياسا 

عدوانية كامنة يتم التعبير عنها بصورة  أنهاوبهذا يمكن تعريف العدائية  ، والعدوان

تحطيم كما هو في ضمنية وغير صريحة أحيانا وبصور صريحة دون مهاجمة أو 

من العقابية العامة لدى الفرد وتأخذ في اتجاهها  اًالسلوك العدواني المباشر وتعتبر جزء

  :منها  اًصور
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 .قد الذاتن •

 .اآلخريننقد  •

 . العدائية الصريحة •

 .مشاعر الذنب •

 .)2003 ،باظة(العدائية الهذائية المسقطة  •

 

   :العدوانيمواجهة السلوك  5.2.2 

حتى نخلق فردا اجتماعيا غير عدواني ومتوازن نفسيا نه بأ) 1989(ويرى أنطونيني 

   :وتعديله في مواجهة السلوك العدواني األمورالتاليهواجتماعيا يجب مراعاة 

في الوقت الراهن  ، بعين االعتبار الحاجة الحقيقية للعنف الموجود في كل واحد منا األخذ •

 .لحضارتنا

 .المناسب والوقت المناسبوسيلة لوضع العنف في المكان إيجاد  •

رد العنف ضد ذواتهم  إلىعزلهم وهكذا يدفعون  إلىعدم مهاجمة العنيفين بل السعي  •

 ).1989 ،انطونيني(

   :تعدد السلوك العدواني وعنفه منها من لتقليللحات اقتراإل بعض )1997(وإقترح شكور

 أوعلى ربط الفرد  ةوالمتنوع المتعددةتعمل الروابط االجتماعية  :االجتماعيةالروابط  •

 .زوايابعض من خالل ثالث بوالجماعات بعضهم  األفراد

الذين يحملونها ويلتزمون بها في منازلهم ومدارسهم  األفرادالقيم التي تربط  .1

وتولد مشاعر  األفرادتخلق التنافس بين  فالفردية ،عبادتهم وشللهم العمرية وأماكن

 .الحقد
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بعضهم ببعض ليس خارج التزامهم بنفس القيم  األفراديربط  :االقتصاديالتبادل  .2

 الصعبةفي مواجهة المواقف  تبادل الخبرات أوخارج حدود الضروريات  إنما

 .للعنف والمولدة

 أن عليها مترابطة ومتمسكة بمنهجها ومسيرتها الجماعةلكي تبقى  :السلطةقابلية  .3

لداخلي يقلل من صراعهم ا مما، الواحدة للجماعة المشتركةتحقق المصالح 

 .العدوانيونزوعهم نحو السلوك 

لألفراد بالتنفيس عن قصورهم وعجزهم وعن الضغوطات  والفرصةالمجال  إعطاء •

 .التي يتعرضون لها في مواقف عديدة ومتنوعة واالقتصادية واالجتماعيةالنفسية 

مجتمعي  إطاروتعزيزها ضمن  اإليجابيةكساب أطفالهم السلوكيات إتأكيد دور األباء في  •

  ).1997 ،شكور(فعال
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  :الدراسات السابقة   3.2

الدراسة بموضوع  عدد من الدراسات السابقة العربية منها واالجنبية ذات الصلة  تم التوصل إلى

 ،والكليه ،الجنس( ومتغيراتها"عالقة سمات الشخصية وفق نظرية أيزنك بالسلوك العدواني "

ها بعد من الدراسات التي تم التوصل الي مجموعةما يلي وفي، )ومكان السكن ،والسنة الدراسية

 تموإلى األقدم  من األحدث زمناً سنة النشر وفق والتي تم عرضها مراجعة االدب التربوي لها

   .تصنيفها حسب موضوعاتها

  

  :الدراسات العربية 4.2

  .أيزنكتبعاً لنظرية  الشخصية سماتالتي تتناول  الدراسات العربية: 1.4.2

 -الديمقراطي(األسريةالتنشئة  أنماطالكشف عن  إلى الدراسةهدفت هذه ) 2006(ة القضاة دراس

جامعة  طلبةوعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى  )إهمال - حمايه زائده(والنمط )التسلطي

النمط  أنالنتائج  وأظهرت، مؤتةوطالبه موزعه على كليات  اًطالب) 421(من  العينةتكونت .مؤتة

فيما ، ئد لدى أسرطلبة جامعة مؤته هو النمط التسلطي وإعتماد األب نمط اإلهمالالسا األسري

فراد ألدى ) االنطواء –االنبساط (تساوي بعد  النتائج كما أظهرت تعتمد األم نمط الحياة الزائدة

مع ) تسلطي –ديمقراطي (نمط تنشئة االم  إرتباطية بينعالقة  وجود كما وأظهرت النتائج العينة

وعدم وجود عالقه بين أنماط تنشئة األسرى مع سمات  )نفعال إلا–تزان إلا(الشخصية لبعد سمات 

  . )إنطواء –إنبساط (الشخصية لبعد 

 –االنبساط ( عالقة بعدي الشخصية  علىالتعرف  إلى الدراسةهدفت هذه  )2005(دراسة بركات 

دس المفتوحة ممن يستخدمون اليد جامعة الق بةبالجنس لدى طل) االتزان –نفعال اال( و ) االنطواء

طالباً ) 68(حيث طبق اختبار أيزنك لقياس بعدي الشخصية على عينة مكونة من ، اليسرى بالكتابة

وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين ، وطالبة يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة

  .بعدي الشخصية في ضوء متغير الجنسالذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة و لبةدرجات الط

 أيزنكالشخصية حسب  أبعادمعرفة العالقة بين  إلى الدراسةهدفت هذه  )2005(الشريف  دراسة

االستجابة التدخين وزمن : االندفاعية وعدد من المتغيرات) الذهانية –االنبساطية –العصابيه (
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جامعية  طالباً)786(و هطالب )500(الدراسة على عينه من أداةطبقت ، "وعدد حوادث المرورية 

العصابية بجميع متغيرات إرتبط بعد الشخصية  أبعادمن بين  أنالنتائج  أظهرتو

ظهرت انه اليوجد عالقة ما بين كما وأ )وحوادث المرور ،وزمن اإلستجابه ،التدخين(اإلندفاعيه

    .المتغيرات وهذه األخرى األبعاد

المعالم (اإليثارن العالقة بين متغيرات عالتقصي  إلى الدراسةهدفت هذه ) 2005(دراسة عمر 

العوامل ، الذاتية والجانب اإلنفعالي لإليثار، العوامل البيئيه المؤثره على اإليثار ،األساسية لإلثار

الشخصية  وأبعادتحقيق الذات و) التناقض في الفعل اإليثاري، السلبية المؤثرة على اإليثار

طالبة وطالب من ) 300(على عينة مكونه من)عصابية  /زان انفعالي ات) ( انطوائية /انبساطية(

واستخدم مقياس ، عاما)  21: 19(الزمنية من  أعمارهمبكلية بورسعيد وكانت  الرابعةالفرقة 

وجود عالقة النتائج  بينتو، الشخصية  أبعادلقياس  أيزنكومقياس  تشيستروم لقياس تحقيق الذا

، العوامل البيئيه المؤثره على اإليثار ،المعالم األساسية لإلثار(اإليثارمتغيرات  وبين تحقيق الذات 

وأظهرت أيضا ) للطالب المشاركين في األنشطة الطالبية بالنسبة)الذاتية والجانب اإلنفعالي لإليثار

العوامل السلبية المؤثرة على (عدم وجود عالقه بين تحقيق الذات والمتغيرات األخرى لإليثار وهي

وأظهرت ، بالنسبة للطالب المشاركين في األنشطة الطالبية )التناقض في الفعل اإليثاري ، اراإليث

العوامل البيئية المؤثرة ، المعالم األساسية(اإليثارموجبة بين متغيرات  ارتباطيهوجود عالقة النتائج 

بساطية االن (الشخصية أبعادمع تحقيق الذات و )الذاتية والجانب اإلنفعالي، على األيثار

   .)العصابية/التزان االنفعالي ا( و )االنطوائية/

المسؤولية االجتماعية والحكم  بين عالقةال إلى بحث الدراسة هدفت هذه )2004( إبراهيمدراسة 

عينة من ال وتكونت ، العصابية واالنطوائيةالشخصية  أبعادبعدين أساسيين من  إلى إضافةالخلقي 

في البيشه بالمملكه العربيه  )من الفرقة الرابعة 140، ولىاألمن الفرقة 140( طالباً 280

بين مستوى  إحصائيةوجود معامل ارتباط موجب ذي دالله  إلىوتشير النتائج ، السعوديه

، وكذلك مع االتزان االنفعالي واالنبساطية االجتماعية ومستوى الحكم الخلقي بالمسؤولية اإلحساس

     .هتمام اقل تجاه المسؤولية االجتماعيةطلبة الفرقة الرابعة ا أبدىفي حين 

الكشف عن العالقة بين فصائل الدم  إلى الرسالةهدفت هذه  )2004( دراسة عبد الخالق والنيال

الجامعة  على عينتين من طلبة الدراسة أجريتحيث . مصرية عينهلدى   الشخصية وأبعاد

يهم مقياس للعصابية واالنبساطية طبق عل) 382(لغ عددهم اوالب  واإلناثالمصريين من الذكور 
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وقد اسفرت نتائج الدراسة عن ان ، باالضافة الى مقياس االجتماعي والوسواس القهري

حصلوا على متوسط درجات مرتفع على بعد العصابية  ) (Oالمفحوصين من ذوي فصيلة الدم

على  (A)وقد حصل الطالب من ذوي فصيلة دم ، )( Aمقارنة بالمفحوصين من ذوي فصيلة دم 

وقد خلصت . على بعد العصابية )  (ABمتوسط درجات أعلى من نظائرهم من ذوي فصيلة دم 

  .اكثر انبساطا واتزانا ) (Aالدراسه الى ان عينة الدراسة من ذوي فصيلة الدم 

العالقة بين بعدي  علىالتعرف هدفت هذه الدراسة إلى  )2003(دراسة العبد اهللا والشرعة 

على عينة مكونة من  ، وعالقتها بالقلق والشعور بالوحدة والتحصيلظرية أيزنك الشخصية تبعاً لن

و ، طالباً) 139(منهم ، في االردن في محافظة الكرك من طلبة التوجيهي طالباً وطالبة) 304(

أظهرت . يلبجرواستخدمت قائمة أيزنك لقياس الشخصية وقياس سمة القلق لسبا، طالبة) 165(

عالقة سالبة بين نمط اإلتزان للشخصية وكل من سمة القلق والشعور بالوحدة إلى وجود  النتائج 

أما عالقة نمط اإلنفعال بكل ، ولم تكن عالقة نمط اإلتزان بالتحصيل الدراسي ذات داللة إحصائية

وعالقة نمط اإلنفعال بالتحصيل الدراسي  ،موجبة عالقه من سمة القلق والشعور بالوحدة فقد كانت

وتبين كذلك وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا ، البة ودالة إحصائيا لدى الطالبات فقطفقد كانت س

ووجود عالقة سالبه وداله  ،بين نمط اإلنبساط والشعور بالوحده لدى كل من الطالبات والطالب

بينما كانت العالقة بين نمط اإلنبساط ، إحصائيا بين نمط اإلنبساط وسمة القلق لدى الطالبات فقط

وإتضح من نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بين نمط  ،لتحصيل الدراسي غير دالة إحصائياوا

 ،اإلنطواء والشعور بالوحده وسمة القلق وكانت غير داله بين نمط اإلنطواء والتحصيل الدراسي

 ،الطالبات أكثر انفعاال من الطالباتزانا من الطالبات وان  أكثرالطالب  أن كما أظهرت النتائج 

 .تحصيال من الطالب أفضلوان سمة القلق لدى الطالبات أعلى منها لدى الطالب وان الطالبات 

 األسنانتقديم مفهوم القلق المتعلق بعالج  إلى الدراسةهدفت هذه  )2002( األنصاريدراسة 

 ،العصابية( وعالقته ببعض متغيرات الشخصية وقياسه وفحص متعلقاته ومعدالت انتشاره

التعرف على الفروق بين الجنسين في القلق المتعلق   إلىباإلضافة ) وسواس القهريال ،التشاؤم

 لبةلدى ط األسنانللخوف والقلق في عيادة  إثارة األكثر اإلجراءاتوتحديد أي  األسنانبعالج 

فضال عن وضع معايير له تسمح بالمقارنة بين طالب جامعة الكويت وتكونت ، جامعة الكويت

شملت على  المستخدمة األدوات أما، من جامعة الكويتطالبا وطالبة )  638( عينة الدراسة من

المتعلق ختبار الذاتي للقلق اال إلىباالضافه   CDAS األسنانللقلق المتعلق بعالج  "كواره"مقياس 

والمقياس العربي  EPQومقياس العصابية ، ومقياس جامعة الكويت للتشاؤم األسنانبعالج 
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ارتباطات موجبة  األسنانكشفت النتائج عن ارتباط القلق المتعلق بعالج و، للوسواس القهري

والقلق والعصابية والوسواس القهري  األسنانجوهرية مع كل من المخاوف المتعلقة بعالج 

القلق (استخالص عاملين  العاملي لجميع متغيرات الدراسة عنكما كشفت نتائج التحليل ، والتشاؤم

  .    )والعصابية  األسنانج والمخاوف المتعلقة بعال

 العصابية  –اإلنبساط  للكشف عن العالقات السببية بين الدراسةهذه  هدفت )2002( دراسة بدوي

، الجامعةطلبة  والضغوط األكاديميه عند ودافعية االنجاز، اإلقتصادي -المستوى االجتماعي و

 لألطفالالدافع لالنجاز  اختبار ،إعدادهامقياس الضغوط االكادمية من  الباحثةواستخدمت 

على عينه عددها  ،مقياس المركز االجتماعي واالقتصادي، للشخصية أيزنكوقائمة ، والراشدين

انه اليوجد تأثير من دافعية اإلنجاز على مستوى االجتماعي  النتائج وأظهرت ،طالباً) 320(

ر سالب دال بية لها تأثيالعصا أن كما وأظهرت النتائج، واالقتصادي  أو على الضغوط األكاديميه

تأثير  يوجدالبينما وان دافعية االنجاز لها تأثير موجب دال على االنبساطية  ،على دافعية االنجاز

    .من االنبساطية على الدافعية

كشف العالقة بين ترتيب الميالد  إلىهدفت هذه الدراسة  )2002(دراسة عبد الخالق والنيال 

من  )386 (على عينتين من طالب الجامعة المصريين أجريتحيث وعالقته باالنبساط والعصابية 

استمارة  إلى باإلضافة، طبق عليهم مقياس االنبساط والعصابية، من اإلناث )448(والذكور 

، )ورتبة المولود، واألخوات اإلخوةوعدد ، وسن البلوغ، السن(مختصرة للبيانات االجتماعية 

  .ن رتبة المولود وكل من االنبساط والعصابية وسن البلوغالنتائج انه اليوجد ارتباط بي وأظهرت

في  أيزنك لمقياسفاءة السيكوميترية فحص ك إلى الدراسةهدفت هذه ) 2001(دراسة رضوان 

طالبا  )800(على عينة مكونه من ، وإستخراج معايير خاصه بالبيئة السورية المجتمع السوري

ج على ترابط ئالنتا وأسفرت، سنة 27و 18بين  أعمارهمدمشق تراوحت  جامعةوطالبة من كليات 

بدرجات مختلفة مع السن والجنس وظهرت فروق بين الجنسين في  بعضهابالمقاييس الفرعية 

  .الكذب والذهانية والعصابية في حين لم تظهر فروق بين الجنسين في االنبساط:الفرعية  المقاييس

رف على سمة االنبساط واالنطواء لدى طلبة التع إلىهدفت هذه الدراسة  )1999(دراسة العتابي 

، المعدل التراكمي، المستوى الدراسي، التخصص ،الجنس:وعالقتها بمتغيرات  األردنيةالجامعة 

وتكونت ، السابقةوعالقتها بالمتغيرات  األردنيةوكذالك معرفة سمة العصابية لدى طلبة الجامعة 

خصية للش أيزنكوتم استخدام قائمة ، األردنية وطالبة من طلبة الجامعةطالبا ) 595(العينة من 
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بين طلبة الجامعة  إحصائيةانه اليوجد فروق ذات داللة  إلىوتوصلت الدراسة ، كأداة للدراسة

ووجود فروق بين الطلبة  طواء تبعا الختالف الجنس والتخصصاالن - على بعد االنبساط األردنية

ووجدت فروق بين الطلبة ، سي والمعدل التراكميالمستوى الدرا على بعد االنبساط تبعا إلختالف

  .المستوى الدراسي والمعدل التراكمي، ابية تبعا الختالف الجنس والتخصصعلى بعد العص

من طلبة  واإلناثمعرفة الفروق بين الذكور  إلىهدفت هذه الدراسة  ) 1997( ناهيةدراسة أبو 

، الجاذبية االجتماعية، الذهانية ،يةالعصاب ،االنبساط:الجامعة في بعض سمات الشخصية مثل 

 أيزنكوقد جمعت البيانات بواسطة استخبار  .االجتماعية ،االتزان االنفعالي ،المسئولية، السيطرة

طالبا جامعيا  150وقد تكونت العينة من  .ومقياس التفضيل الشخصي لجوردن) EPI(للشخصية 

وقد بينت  .بغزة – األزهرلتربية بجامعة من طلبة المستوى الثالث بكلية ا) أنثى  70 ،ذكرا 80(

واالتزان االنفعالي  ،والسيطرة والمسئولية ،في الذهانية واإلناثالنتائج انه توجد فروق بين الذكور 

   .اإلناثواالجتماعية لصالح  ،وفي العصابية والجاذبية االجتماعية، لصالح الذكور

الشخصية بعوامل  أبعاددى ارتباط معرفة م إلىهدفت هذه الدراسة  )1993(العيسويدراسة 

ومستوى الدخل والسن والمستوى  األسرةوالصحة الجنسية وحجم مثل الطول والوزن  أخرى

طلبة جامعة واالستقرار لدى  باألمانتركه كل هذه العوامل على الشعور تالتعليمي وما 

 واألمانلخوف لقياس ا إبعادمضيفا له ) EPI(استخبار أيزنك للشخصية حيث طبق  ،االسكندري

، اإلسكندريةوالصيدلة والتربية في جامعة  اآلدابطالب وطالبه من كلية ) 409(على عينة قدرها 

وأظهرت  النتائج عدم وجود إرتباط بين أبعاد الشخصية اإلنبساطيه والعصابية بالمتغيرات 

 )لتعليميوالسن والمستوى ا ،وحجم األسرة ومستوى الدخل ،والصحة الجنسية ،والوزن، الطول(

على درجه  احصلو اإلناثتمتعا بالصحة النفسية من الذكور وان  أكثر اإلناث أنوأكدت النتائج 

    .  من الذكور في العصاب وأقل منهم في االنبساط أعلى

هدفت إلى بحث العالقة بين بعض أنماط الشخصية بالتحصيل األكاديمي والجنس  )1986(بركات 

، طالباً) 200( وقد طبقت قائمة أيزنك على عينة مكونة من ، إربد لدى طلبة الثانوية العامة في

وكان من بين نتائجها وجود فروق دالة إحصائياً بين استجابات الطلبة الذكور ، طالبة) 200(و

إذ أظهرت النتائج أن الطلبة الذكور أكثر ميالً نحو ، واستجابات الطالبات على بعدي الشخصية

 .واالنطواء، من اإلناث اللواتي أظهرن ميالً أكبر نحو سمتي االنفعالواالتزان ، سمتي االنبساط
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دراسة العالقة بين البعدين  االنبساط والعصابية لدى عينة  إلىوالتي هدفت  )1980(دراسة تركي 

كلية  طالبة وطالب  وذلك من طلبة) 211( وتكونت العينة من ، من طلبة وطالبات جامعة الكويت

واستخدم الباحث ثالث ، سنة 27و 17من  أعمارهموتتراوح ، لعلوم والتجارةوالتربية وا اآلداب

لتقدير كل من االنبساط ) بطارية برنرويتر ، بطارية جليفورد، أيزنكبطارية (اختبارات 

عدم وجود ارتباط بين العصابية واالنبساطية عند الذكور  إلىالنتائج  وأظهرت، والعصابية

  .واالناث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

47

  :العدوانيالسلوك  تناولتالتي  العربية الدراسات 2.4.2

  

اثر بعض المتغيرات االجتماعية  إلىالتعرف  إلى الدراسةهدفت هذه )  2007(دراسة الزعبي 

 الجامعةاالقتصادية واالكاديميه  في الميل نحو السلوك العدواني لدى طلبة البكالوريوس في 

وطالبه وتم تصميم استبانه توزعت على ستة  طالباً )959(من  الدراسةوتكونت عينة ، الهاشمية

الميل للسلوك ، الميل للسلوك العدواني اللفظي نحو الذات ،لالستثارةسرعة القابلية (مجاالت 

الميل للسلوك العدواني  ،اآلخرينالميل للسلوك العدواني البدني نحو  ،العدواني البدني نحو الذات

درجه الميل  أنالنتائج  وأظهرت .) األشياءالعدواني نحو الميل للسلوك ، اآلخريناللفظي نحو 

وجاءت بعدها درجة ، للسلوك العدواني نحو الذات تصدرت درجات الميل نحو السلوك العدواني

أن جميع مجاالت درجات الميلنحو  النتائج أظهرتكما  .اآلخرينالميل للسلوك العدواني نحو 

تأثر درجة الميل نحو  أظهرتكما  ،ض لدى أفراد العينةالسلوك العدواني كانت في اإلتجاه المنخف

 ومستوى، السكنمكان ، الجنس( واألكاديميةالسلوك العدواني بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

  .)الطالب الدراسي 

والتي هدفت إلى دراسة العالقة بين عدم إشباع الحاجة إلى التقدير  )2006(دراسة بو شاللق 

، مراهقاً ومراهقة)  200( تكونت العينة من . السلوك العدواني لدى المراهق االجتماعي وظهور

بين  أعمارهموتتراوح ، عاصمة جنوب الجزائر–ممن صنفوا بأنهم عدوانيين من مدينة ورقلة 

  :وكانت النتائج على الشكل األتي، واستخدم  مقياس العيسوي لتحديد العدوان. سنة 17- 13

إحصائيا بين عدم إشباع الحاجة إلى التقدير اإلجتماعي والسلوك وجود إرتباط إيجابي دال  .1

 .لدى أفراد العينة من المراهقين العدوانيين العدواني

إرتباط إيجابي بين عدم إشباع الحاجة إلى التقدير اإلجتماعي والسلوك العدواني  دووج .2

 .لدى المراهقات العدوانيات

دواني بين المراهقات والمراهقين غير د فروق ذات دالله إحصائية في السلوك العووج .3

كما وتبين الدراسه ان الذكور أكثر عدوانا من ، المشبعات لحاجتهم إلى التقدير اإلجتماعي

 .اإلناث
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 جامعاتالتعرف على واقع العنف لدى طلبة  إلى الدراسةهدفت هذه  )2006( صرايرة دراسة

طالبا وطالبه )  1500(ونه من  على عينه مك الدراسةوطبقت ، واليرموك واألردنيةمؤته 

 وأظهرت .) 500 (اليرموك ،)500 (األردنية ،)500(موزعين بالتساوي على طلبة كل من مؤته 

ثم ، العنف الممارس داخل الحرم الجامعي التحرش ثم العنف الجسدي أشكال أكثربأن النتائج 

العنف  أشكالارتكابا لجميع  ثرأكالذكور  أنالتعدي على الممتلكات كما تبين  وأخيراالعنف النفسي 

 اإلناثوان ، ناثإلتعرضا للعنف الجسدي والنفسي من ا أكثرالذكور  أنكما تبين ، ناثإلمن ا

النوع :(كما تبين وجود عالقة بين كل من المتغيرات التالية ، تعرضا للتحرش من الذكور أكثر

وكل شكل من  ) ى الدراسي والمستو ،العوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية ،االجتماعي

  .التعدي على الممتلكات، العنف النفسي، والتحرش الجنسي، العنف الجسدي أشكال

مشاعر  و الوجدانيالذكاء  العالقة بينعلى التعرف  هدفت هذه الدراسة إلى) 2005(دراسة فراج 

ت عينة الدراسة وتكون، وطالباتها الغضب والعدوان لدى طالب كلية التربية شعبة التعليم األساسي

ولجمع البيانات طبق اختبار الغضب  والسلوك العدواني من . طالبة)  77(و، طالباً)  65( من 

إحصائية في مشاعر الغضب لصالح ذوي وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة . إعداد الباحث

الوجداني وفروق مماثلة في السلوك العدواني لصالح ذوي الذكاء ، الذكاء الوجداني المنخفض

 وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني ومشاعر الغضب، المنخفض

  .لصالح الذكور وفي الذكاء الوجداني

الكشف عن الغضب حالة وسمة عند طلبة  إلىهدفت هذه الدراسة ) 2004(دراسة سمور وعواد 

 أدواتتم تطبيق ، لغضب حالة وسمةجامعة اليرموك والتعرف على المتغيرات ذات العالقة با

 أنوكانت النتائج  .طالبا وطالبه من طلبة جامعة اليرموك) 1016(الدراسة على عينه مكونه من 

قوية بين  ارتباطيهالنتائج وجود عالقة  أوضحتكما ، الجامعةالغضب كان سمة عند طلبة 

عادة ( المستقلة دراسةالمتغيرات  أننتائج الدراسة  أظهرتكما ، الغضب حالة والغضب سمة

   .بالغضب حالة وبالغضب سمة عالقةلم تكن ذات ) الصحية  الحالة ،المعدل التراكمي ،التدخين

الكشف عن أهم مظاهر السلوك العدواني  إلى الدراسةهدفت هذه  )2003(دراسة خليفة والهولي 

واشتملت ، ويتومعدالت انتشارها وعالقتها ببعض المتغيرات لدى عينة من طالب جامعة الك

ن تقيس أربعة أبعاد يمن إعداد الباحث استبانهوقد استخدمت ، طالباً وطالبة)  900( العينة على 
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وكانت . العامالعدوان ، العدوان على الممتلكات، العدوان اللفظي، العدوان البدني: للعدوان هي

  : األتيالنتائج على الشكل 

. الجامعة من الجنسين ةبوك العدواني بين طلت انتشار السلهناك زيادة ملحوظة في معدال  .1

الرد بالمثل على ، سرعة الغضب: وكانت أهم المظاهر التي احتلت صدارة الترتيب هي

، السخرية واالستهزاء من الجنس اآلخر، الغش باالمتحان، المعتدي لفظيا أو بدنيا

 .التحرش الجنسي باآلخرين

لوك العدواني سواء فيما يتعلق بإنطباق هناك فروق جوهريه بين الجنسين في مظاهر الس .2

فمن حيث إنطباق مظاهر ، أوعلى الطالب اآلخرين، هذه المظاهر على الطالب أنفسهم

أو ضحت النتائج تزايد السلوك العدواني ، السلوك العدواني على الطالب موضع الدراسة

 .لدى الذكور مقارنة باإلناث

حيث أظهرت  .غيرات النفسية واإلجتماعيةهناك عالقة بين السلوك العدواني وبعض المت .3

النتائج أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين السلوك العدواني وكل من التدخين 

في حين توجد عالقة سلبية جوهرية بين السلوك ، وعدم اإلنتظام في الدراسة، السجائر

عالقة جوهرية بين كما أوضحت النتائج أنه التوجد ، العدواني والصالة واإللتزام الديني

، المعدل الجامعي، التخصص الدراسي، العمر:السلوك العدواني وبعض المتغيرات مثل 

 . مستوى تعليم الوالدين

المعالم األساسية للسلوك العدواني  علىالتعرف  هدفت هذه الدراسة إلى )2003(دراسة توفيق 

، )209= ن(والجامعية ) 310=ن(لدى عينة من الطالب والطالبات في المرحلتين الثانوية 

وأسفرت النتائج ، لقياس السلوك العدواني)  Buss & Perry( قائمة بص وبيري  باستخدام

التهور والعدوان : المقارنات بين الجنسين في مكونات السلوك العدواني فروقا دالة على العوامل

في ، المرحلة الثانويةوذلك لصالح الذكور من طالب ، والعدوان اللفظي، والعدوان العام، البدني

حين كانت هناك فروق دالة بين الجنسين لدى عينات المرحلة الجامعية لصالح للذكور في السلوك 

  .في حين كانت الفروق لصالح اإلناث في العدوان اللفظي، العدائي غير اللفظي

 إلىميل الوقوف على العوامل المؤثرة في درجة ال إلىتهدف هذه الدراسة  )2001(دراسة الفقهاء

، الجنس (وعالقتها االرتباطية بمتغيرات فيالدلفياالعنف والسلوك العدواني لدى طلبة جامعة 

 اًمقياس الغايةواستخدم الباحث لهذه  ، )ودخلها ،األسرة أفرادوعدد ، والكلية والمستوى التحصيلي
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لبة جامعة ط أنوأسفرت النتائج  األصليمن المجتمع %) 8.22(طوره بنفسه على عينه نسبتها 

عديمو :  األتيالعنف والسلوك العدواني على النحو  إلىيتوزعون حسب درجة الميل  فيالدلفيا

%) 8(الميل  ومتوسطوا%) 33.3(الميل  وقليلو%) 47.5(العنف والسلوك العدواني  إلىالميل 

ف بين درجة الميل للعن إحصائيةهناك ارتباط ذا داللة  أنكما ظهر % ) 0.2(وكثيرو الميل 

 أما ،األسرة أفرادعدد ، المعدل التراكمي ،الجنس:والسلوك العدواني والمتغيرات المستقلة التالية 

العنف والسلوك  إلىفي درجة الميل  إحصائيةالكلية ودخل االسره فليس هناك اثر ذو داللة 

  .العدواني عند الطلبة

سلوك العدواني لدى طلبة ى مظاهر العلالتعرف الدراسة إلى هدف هذه  )2000(دراسة الناصر 

و ، طالباً) 1148( طالباً وطالبة )  2385( وكانت العينة مكونة من ، المدارس الثانوية في الكويت

واستخدم مقياس السلوك . طالبة موزعة على خمس محافظات تعليمية في دولة الكويت)  1237(

، رفض المحيط االجتماعي، التخريب، السرقة(المضاد للمجتمع والذي اشتمل على ثمانية مجاالت 

) التهرب من الكبار وتحاشيهم، االستهتار األكاديمي، الوقاحة، تدمير الذات، توكيد الذات، العدائية

وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً بين الجنسين لصالح الذكور في ممارسة السلوكيات المضادة 

  .للمجتمع على هذه المجاالت

من القيم  أنماطكشف العالقة بين السلوك العدواني وستة  إلىة هدفت هذه الدراس)1995(المخالفي 

القيم السياسية ، القيم االقتصادية، القيم الجمالية، القيم االجتماعية، القيم المعرفية ، القيم الدينية:هي 

، الجنس:ومعرفة مدى تأثر هذه العالقة إن وجدت بعدد من المتغيرات الديمغرافية وهي 

من خالل معرفة مدى  ،األكاديميوالمستوى ، والمعدل التراكمي، قامةاإلومكان ، التخصص

القياس  أداتيالدراسة تم تطبيق  أهدافولتحقيق ، فئات هذه المتغيرات باختالفاختالف العالقة 

طالبا  669لقياس القيم الست على عينة مكونة من  واألخرلقياس السلوك العدواني  إحداهما

وقد كشفت النتائج  وجود ارتباط سالب بين السلوك العدواني ، موكوطالبة من طلبة جامعة الير

ووجود ارتباط دال بين ، ووجود ارتباط موجب بين السلوك العدواني والقيم السياسية، والقيم الدينية

كما   .السلوك العدواني وكل من القيم المعرفية والقيم االجتماعية والقيم الجمالية والقيم االقتصادية

الجنس والتخصص  باختالف الستةنتائج انه اليوجد اختالف بين السلوك العدواني والقيم ال أظهرت

  .والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي اإلقامةومكان 
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الكشف عن طبيعة العالقة بين العدوانية  إلى الدراسةهذه  تهدف ) 1994(والحميد  إبراهيمدراسة 

الجامعة في المملكة  لدى عينة من طلبة، الذاتوتقدير  طهما موضع الضب، ومتغيرات الشخصية

مختلفة بكلية اللغة  أقسامن م من الطالب وطالبه ) 208 (كونت عينة البحث منت، العربية السعودية

واستخدم الباحثان مقياس علي بداري ومحروس الشناوي لقياس ، العربية والعلوم االجتماعية

والذي  ، إعدادهماباحثان استخبار العدوانية من ولقياس متغير العدوان استخدم ال موضع الضبط

الرغبة في ، عدوان مادي، الشعور باالضطهاد ،الرغبة بالعدوانية(اشتمل على عشرة  مجاالت 

النتائج  وأظهرت، )التهجم ، سرعة الغضب، االستياء، الشك ،السادية ،العدوان اللفظي، الذات إيذاء

ووجود عالقة إرتباطيه موجبة بين موضع الضبط ، وانيتهانه كلما زاد تقدير الفرد لذاته قلت عد

     .الخارجي والعدوانية لدى أفراد العينة
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  .السلوك العدوانيوالشخصية  سمات عالقة بينالتناولت التي العربية الدراسات : 3.4.2

توكيـد  ( هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصـية "  )2004(دراسة الداهري 

طالب وطالبه ) 200( أجريت الدراسة على عينه من، بالسلوك العدواني" ) أ"نمط السلوك  ،الذات

وأظهرت النتائج عـدم ارتبـاط   ، من كلية التربية قسم اإلرشاد علم نفس تربوي  جامعة اليرموك

  .العدواني فقد ارتبط بشكل ايجابي مع السلوك" ا"تقدير الذات بالسلوك العدواني أما  نمط سلوك 

  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العدوانية وبعض سمات  )2004(دراسة العنزي 

من طالب المرحلة ) 303(وذلك على عينة قوامها ) تقدير الذات ، االنبساط، القلق(الشخصية 

من  اًواستخدم الباحث عدد، من اإلناث) 151(من الذكور و) 152(، الثانوية بدولة الكويت

ومقياس ، ) Buss & Perry( وبيري  لبوصمقياس العدوانية :  لجمع البيانات الالزمة مقاييسال

ومقياس القلق من ، ومقياس االنبساط أليزنك، ) Rosenberg( غ رتقدير الذات من وضع روزنب

وانتهت الدراسة لنتائج عديدة كان من بينها عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  .تأليف عبد الخالق

عدوانية المنخفضة على بعد لطالب ذوي العدوانية المرتفعة والطالب من ذوي الا

  ). االنبساط  - االنطواء (ةالشخصي

ظاهرة العنف والعدوانية كسـمة مـن    علىالتعرف إلى  تهدف " )1986(دراسة نصر وسليمان 

ـ   ) 344( وتكونت عينة الدراسة من ، سمات الشخصية المصرية ي فرداً من شـرائح مختلفـة ف

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة كان من بينها وجود فروق دالة إحصـائياً  ، المجتمع المصري

وأن العنف والعدوان يتوافران في سلوك ، بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني لصالح الذكور

  .غالبية أفراد العينة الذين يتميزون بسمة االنبساط بشكل دال إحصائياً

  

  

  

  

  

  

  



 
 

53

  :اسات األجنبيةالدر 5.2
  .أيزنكتبعاً لنظرية  الشخصية سماتالتي تتناول  الدراسات األجنبية: 1.5.2

كشف معرفـة   إلى الدراسةهدفت هذه  ) Francis& others ،2007(وآخرونفرانسيز دراسة 

 الدراسـة طبقـت  ، المرض النفسي أويزنك بالطابع النفسي أل  ةالشخصية الثالث أبعادلعالقة بين ا

فـي   ) south Wales(في سن التخرج مـن جامعـة    الجامعة من طلبة) 554(عددها على عينه

 النتائج كذلك حددت، مستقر ينبساطإلعصبي مرضي وا ئينطوااإل أنالنتائج  وأظهرت، بريطانيا

   .نفسية عاليه ليست منخفضة وذ أن كالهما

دراسـة   لـى إهدفت هذه الدراسة  Jylha &Isometsa): ،2006( جيلها وإسوميتسا دراسة

 الدراسـة  عينةوتكونت  .لقلق واالكتئاب بشكل عامباأبعاد الشخصية من انبساط وعصابية  عالقة

والبـالغ عـددهم    سـنة  )70-20(  بين أعمارهمتراوحت سكانية عامة من مدن فنلندية  من عينة

للشخصـية   أيزينـك نمـوذج  : األتيةفي التجربة وطبقت عليهم األدوات  اشتركوا اًشخص) 441(

 BECKلالكتئاب ونموذج  ) (BECKونموذج   EPI)( لمجردة ا إضافة إلى ذلك اسـتبيان   .للقلق) (

وأظهـرت  ، لبحث تشخيص االضطراب العمري والعناية الصحية المستخدمة ألغـراض نفسـية  

بشـكل   يرتبط االنبساطأن و، ض االكتئاب والقلقاعرأالعصابية تتوافق بشكل قوي مع أن  النتائج

   .الكتئاب في األماكن السكانية الحضريةنسبي بأعراض ا

هدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة     other &  :(Phillips، 2006(دراسة فيليبس وآخرون 

طبقـت  ، العالقة أو الصلة بين جوانب الشخصية واالستخدام المفرط أو الخاطئ للهواتف النقالـة 

وأظهرت النتائج أن ، ي أمريكامشترك للهواتف النقالة من طلبة الجامعة  ف ) 112(الدراسة على 

أصحاب الشخصية المنبسطة والذين لديهم قلة تقدير الذات يعانون من مشـاكل بسـبب اسـتخدام    

  . هواتفهم النقالة

 يظهر فرقا في أسلوب التواصل بين أن إلى البحث هذا هدف :)  Weaver، 2005(دراسة ويفر 

طالبـة  )497(النتائج التي تم جمعها مـن   .والمرض النفسي يةاالنبساط أبعاد الشخصية العصابية

األشـخاص الـذين     أن النتائج أظهرت، من مدينة لندن في بريطانيا في الجامعة وطالب) 591(و

وعلى العكس  .يملكون نوع الشخصية االنبساطية لديهم طريقة غير مباشرة في التعبير والتواصل

ديهم أسلوب تواصل اجتمـاعي  من ذلك األشخاص الذين يملكون شخصية مصابة بمرض نفسي ل

التحدث المفتوح ( مباشر الغير ويرفضون أسلوب التواصل ) تابعمستمر وغير مت( قاسي ومباشر 
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يحتوي كذلك األشخاص الذين  لديهم شخصية عصابية يملكون أسلوب تواصل وهمي ) والتصالح 

   .تين من الخداع والقبوليكال الخاص

 إلـى هـذا البحـث    يهدفFrancis & Jackson): ، 2003(، س وجاكسونيدراسة فرانس

تحت  طالب) 400 (اكتمل ب أيزينكملف ، واالنتماء الديني الشخصية  أبعاداختبار العالقة ما بين 

وجـد  تتؤكد ماتم استخالصه من انـه ال  ل النتائج وجاءت، في استراليا الجامعة من  سن التخرج

 أن العالقـه وما تؤكده الدراسـات  ، بيةاوالعص الشخصية واالنتماء الديني أبعادعالقة مباشرة بين 

عالقة غير مجديـة بـين االنتمـاء    ووجود  ،بالذنب واإلحساسعالقة تعاونية بين االنتماء الديني 

عدم وجود عالقة مطلقة بين االنتماء الديني والتقدير للذات كما وأظهرت النتائج ، الديني والتعاسة

  .والقلق والتواكل والنفاق وحب التملك

 أنتوضيح  إلى الدراسةهدفت هذه  :)Gomez & others ،2002( ،وأخروندراسة جوميز  

االنبساط والعصابية مرتبطين بعملية المشاعر المرضية وغير المرضية كما اقترح كل من أيزينك 

 أعمارهمطالب وطالبه جامعيه تتراوح ) 143(على  الدراسةطبقت .و جري ونيو مان في نظريته

فـي   نيو العصـابي  ييناالنبساط من درجات المشاركين  وأظهرت النتائج أن، سنة 25-18بين 

العصـابية ايجابيـا مـع    ارتبطـت   حيث، مع نظرية أيزينك إلبداع الشخصية الشخصية توافقت

  .هذه النتائج دعمت نظرية أيزينك فقط .المعلومات غير المرضية

 & Heffernan)، 2001( ،دراسة هيفيرنان و لينج Llng: ربط أنـواع   إلى الدراسةهذه  هدفت

وطالبة  اًطالب) 126(على  الدراسةطبقت  ،طويلة المدى وقصير المدىالشخصية وتبعاتها بالذاكرة 

 طالـب مصـاب   )28 (هذه الدراسة قارنت مـا بـين  ، في بريطانيا الجامعةفي سن التخرج من 

حاب الشخصية المنبسطة أص أنالنتيجة الرئيسية كانت ، على ذاته منطوي طالب) 28(باالنبساط و

كانت اقل مـن أصـحاب الشخصـيات     المدىوطويلة  المدىنسبة األخطاء في ذاكرتهم قصيرة 

   .االنطوائية
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  السلوك العدواني  التي تتناول الدراسات األجنبية: 2.5.2

عالقـة   معرفـة  إلى الدراسةهدفت هذه : ) Fischer& others ،2008( وآخرونفيشر  دراسة

طلبـة  ) 62(على عينه مكونه من  الدراسةطبقت ، والعنف اإلحباطعنف  حسب نظرية بال البطالة

العـاطلين   األفراد أنالنتائج  رتهأظ، في جامعة ميونخ في المانيا نظامين وغير نظامين علم نفس

 األفـراد لفرصة العمل لديهم نسبة من العنف في تصرفاتهم بينما عن العمل والذين يتوقع فقدانهم 

ملون وال يتوقعون فقدان عملهم ليس لديهم أي مظهر من مظاهر العنـف كمـا أظهـرت    الذين يع

نسبة العنف لديهم تعـود لقلـة الـوعي     أنالعاطلين عن العمل والمتوقع فقدانهم للعمل  أنالنتائج 

  .البطالة أوبفقدانهم للعمل  يتأثرواسابقا من العنف لم  عانواالذين  األفرادالنفسي وان 

 ، 2008( أخروندراسة بينا و :(Pena & others  تحليل وتبرير العنف  إلى الدراسةهدفت هذه

التوثيق   أداةالسلوك العدواني تم تطبيق  أنواعولقياس مختلف ، مختلفةالذاتي في مواقف نزاعات 

 ثانويةسنة  طالب وطالبات )  30-15(من  أعمارهمتتراوح ) 735(الذاتي على عينه تتألف من 

من مؤسسات  )% 45.3(بنسبة  ومتدربين )%45.8 (وطلبه جامعيين بنسبة )%8.9 (عامه بنسبة

العمر والجنس وموقف النـزاع   باختالفالمعتقدات تختلف  أنالنتائج  أظهرت، في مدريد مختلفة

العنف الحاد بنسبة اكبر بـين الرجـال عـن    كما أظهرت النتائج انتشار ، المحتوي على رد الفعل

  .ن الشبابالنساء وبين البالغين ع

بين التعـرض   العالقة تكان إذاما للتأكد  إلى هدفت هذه الدراسة :)Brady، 2007(برادي دراسة

شمل المواقف المؤدية للعنف داخـل  لتمتد ت األفرادوالمواقف المؤيدة للعنف بين  اإلعالميللعنف 

 أمريكـا فـي  المتوقع تخرجهم  الجامعةمن طلبة )  319(على عينه الدراسة أداةطبق  ،المؤسسات

للبـرامج   المشاهدهالنتائج انه كلما زادت ساعات  وأظهرت، سنة 20-18بين  أعمارهموتتراوح 

نحو العنـف بـين    أكثرزاد الميول نحو النشاطات العسكرية العنيفه بين الرجال وميل  الرياضيه

   .وميل النساء نحو سياسات العداله الجنائية والقضائية، األفراد

بحث العالقة   إلىهدفت هذه الدراسة  " Penney & Moretti):، 2007(يبيني وموريت دراسة

 جتمـاعي االلوالعنف والسلوك غير ا) pcl:yv (مابين خصائص المرض العقلي كما هو وارد في

أسلوب التهور وعدم المسؤولية في ، الخبرة العاطفية المخلخلة، لفرديالغطرسة وأسلوب الخداع ا(

، فتاة وفتى في مرحلة البلوغ الحساسة جداً 142عينة تتكون من  ىعل الدراسةطبقت  )التصرفات
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انه التوجد ارتبـاط بـين    النتائج أظهرتوقد  .سنة  في بريطانيا)18-12(بين  أعمارهمتتراوح 

  .المرض العقلي بالعنف والسلوك غير االجتماعي لدى البالغين

مـا  تحديد  إلىالدراسة  هدفت هذه: )Stuck & Baumeister، 2006(ستكي وبوميستير دراسة

فالقدرة علـى إعاقـة   ، إلعاقة السلوك العنيف مصدر محدودذات  إذا كانت السيطرة على النفس 

طبقـت  . سلوك ضبط الـنفس  اعنيف يجب أن تكون نسبتها أقل بين األفراد الذين مارسوالسلوك ال

زعين ذكـور  مـو ) (Giessenالدراسة على طلبة قسم علم النفس والمتوقع تخرجهم من جامعة 

المشاركين الذين قاوموا دافع إغـراء  أن  في التجربة األولى أظهرت النتائج ، )31(وإناث ) 29(

في التجربة الثانية والثالثة بعض ، هانةعل عنيف حين تعرضوا لإلاألكل كانوا أكثر عرضة لرد ف

وجوههم  خنق تعبيرات أواألشخاص اضطروا إلى ضبط أنفسهم وذلك بواسطة مشاهدة فيلم ممل 

  . وحركات جسدهم وبعد ذلك استجابوا بطريقة أكثر عنفا من محاولتهم لضبط أنفسهم

  إظهـار  إلـى  الدراسـة هدفت هذه : Donnellan& others)، 2005(دونيالن وأخرون دراسة

الرابط المهم بين قلة تقدير الذات العام والعلل النفسية كـالعنف والسـلوكيات غيـر االجتماعيـة     

مجموعـة  ) الواليات المتحدة ونيوزيلندا( مختلف الجنسيات  )292(على  الدراسة طبقت .والعجز

عالقة مهمة بـين قلـة تقـدير     وجود النتائج  وأظهرت ،)الجامعات البالغين وطلبة( عمار من األ

العالقة كانت متقاطعة وطولية وخاصة بعـد األخـذ بعـين االعتبـار     والذات والمشاكل النفسية 

األم الفردية والعالقـات الزوجيـة واالنجـازات     أومثل األبوة المدعمة واألب  المتغيرات المفندة

ذلك تأثير تقدير الذات على  إلىإضافة . المخبرية والوضع االجتماعي واالقتصادي ومعامل الذكاء

ـ  أن أظهرتلكن الدراسات الحديثة ، النرجسية بعد العنف كان مستقال عن خاص المصـابين  األش

  .من قلة تقدير الذات ولكنهم عنيفون نونبالنرجسية ال يعا
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  :السلوك العدوانيو الشخصية  سماتلعالقة بين ا تناولتالتي  األجنبيةالدراسات  3.5.2

  

الكشـف عـن    إلى الدراسةهدفت هذه "  Heaven& others):، 2004( هيفين وأخرون دراسة

 الثانوية بةعلى طل الدراسةطبقت ، الجانحةوالسلوكيات  ألبعاد الشخصية أيزنكبين مقياس  العالقة

 اًطالب)347(و األولى السنةفي  اًجامعي اًطالب)220(من  العينةالجامعات حيث تكونت  وطلبة العامة

بنسـبه   جانحةاظهر وجود سلوكيات  أيزنكمقياس  أنالنتائج  وأظهرت، ثانوية عامه في استراليا

والتي التقـع ضـمن    وخطيرة جانحةيات ج وجود سلوكالنتائ أظهرتكما ، اكبر لدى صغار السن

  .عند البالغين اإلجراميالسلوك 

العالقـة بـين العدوانيـة     علىالتعرف  إلى الدراسةهذه  هدفت :)Soga , 2002( دراسة سوجا 

ولدى تحليل نتـائج  ، طالباً وطالبة) 186(وسمات الشخصية لدى عينة من األطفال اليابانيين بلغت 

: موجبة ودالة إحصائياً بين سمة االنبساطية وأنواع العـدوان األربعـة  الدراسة تبين وجود عالقة 

  .  والعدائية، واللفظي، والعدوان البدني، االستثارة

  

التعرف إلى عالقة  هذه الدراسة  هدف " :) Center & Kemp, 2002( دراسة كينتير وكيمب 

ى عينة من األطفـال بلغـت   جتماعي العنيف وسمات الشخصية تبعاً لنظرية أيزنك لدالالإالسلوك 

اجتماعي والعنيـف لـدى األطفـال بسـمة     الوتوصلت النتائج إلى ارتباط السلوك ال. طفالً) 11(

  .  االنفعالية العصابةالشخصية 

  

معرفة العالقة بين االنبساطية  إلىتهدف هذه الدراسة  :Edmunds, 1977)( إدموندس دراسة

العنف ، السلبية، الطيش، مباشرالالعنف ال، عتداءاال(للعنف الذاتي  أشكالوالعصابية وخمسة 

 أنوكانت النتائج  استكلندين طالبه جامعيين)  57(طالب و) 62( على  الدراسةطبق ) الفعلي 

ال والنساء من العنف وجدت في عدة عوامل للشخصية وان العالقة بين صنف الرج مختلفة أنواع

بمجاالت العنف   وى االجتماعي واالقتصادي صله بين المستو ةأيوجد كانت غير متشابه ولم ت

  .الخمس السابقة
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  :  تعليق عام على الدراسات السابقة 6.2

الضوء على الجوانب  إلقاءفي  السابقةالتربوي والدراسات  األدبمن خالل  إستفادت الباحثة 

حيث ) واني بالسلوك العد أيزنكعالقة سمات الشخصية وفق نظرية (التي تناولتها دراستها  المهمة

  .وأدواتها الحالية الدراسةفي اختيارها لمنهج  األكبر األثركان لها 

  

  :العربيةالدراسات  1.4.2

  

عينة دراسات سمات الشخصية الوارده بالفصل الثاني  فقد كان معظمهـا مـن طلبـة    فيما يتعلق ب

 األخـر والـبعض   ، العربيةللمستوى  الدراسي من مختلف الدول بشكل عام دون تحديد  الجامعة

 دراسة و)  1997(ناهية  أبوودراسة  )2005(كدراسة عمر  ةواحد دراسيةمنها اقتصر على سنة 

وهـي دراسـة     الرابعة والسنة األولىالسنة  طلبة على أجريت فقط من الدراسات الواردة ةواحد

كانت  الحالية اسةالدرعينة  أن الحالية والدراسةالفرق بين هذه الدراسات  أن إال، )2004( إبراهيم

دراسة عبـد اهللا   أما .من جامعة القدس  الرابعةمن مستوى السنة الثانية والسنة  الجامعةمن طلبة 

  فكانت على طلبة الثانوية العامة) 1986(بركات ودراسة، على طلبة التوجيهي) 2003(والشرعة 

  .تختلف عن عينة الدراسة الحالية العينةوهذه 

 الجامعـة اسات السابقة التي تناولت السلوك العدواني في معظمها من طلبة في الدر وكانت العينات

على طلبة المرحلة الثانويـة  ) 2000(على المراهقين ودراسة الناصر ) 2006(بو شاللق باستثناء

وهذه العينات تختلف ، الجامعةوطلبة  الثانوية المرحلةفكانت على طلبة ) 2003(دراسة توفيق أما

  .الحاليةعن عينة الدراسة 

شملت فقد  ، العدوانيودراسات السلوك  وفيما يتعلق بمتغير الجنس في دراسات سمات الشخصية

وكذلك معظم الدراسات اشتملت عينتها علـى  ، وإناثعينة الدراسة الحالية كال الجنسين من ذكور 

  .الجنسينكال 

علـى   دراسة ةأي متتناولهلم  ، مكان السكنو الكلية بعالقة سمات الشخصية بمتغيرات وفيما يتعلق

  ).1999(دراسة العتابي إالمتغير المستوى الدراسي لم تتناوله  أما.اإلطالق
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متغيـر  ، متغيرات المستوى الدراسي و الكلية ومكان السكن في دراسات السـلوك العـدواني   أما

ـ  ) 2007(دراسة الزعبـي  إالفلم تتناوله المستوى الدراسي  ودراسـة  ) 2006(رايرودراسـة ص

 وعالقته بالسلوك العدواني وفيما يتعلق بمتغير الكلية، )2002(ودراسة بدوي) 1995( الفي المخ

 دراسـة المخالفـي    إالتتناولـه  متغير مكان السكن فلم  أما، )2001(دراسة الفقهاء إالتتناوله فلم 

  .)2007(ودراسة الزعبي  )1995(

القتهـا بمتغيـرات   الشخصية وع ماتسبالدراسات التي تناولت  المستخدمةدوات باأل وفيما يتعلق

أخـرى منهـا مقيـاس     مقاييس  إلىقائمة أيزنك باإلضافة  فقد إستخدمت غالبية الدراسات أخرى

ومقياس الوسواس القهري والمقيـاس  ) 2005(شيرستوم لقياس تحقيق الذات كما في دراسة عمر 

لبجر في دراسـة عبـد اهللا   ومقياس القلق لسباي) 2004(في دراسة عبد الخالق والنيال  االجتماعي

ومقياس كواره للقلق المتعلق بعالج األسنان ومقياس الكويت للتشاؤم في دراسة ) 2003(والشرعة 

ومقياس ، )2002(قتصادي في دراسة البدوي الوا االجتماعيومقياس المركز ، )2002(األنصاري

رويتر فـي دراسـة   وبطارية جليفرد وبطارية برن، )1993(الخوف واألمان في دراسة العيسوي

  ).1980(تركي 

لقيـاس السـلوك العـدواني     ةفي الدراسات التي تناولت السلوك العدواني تضمنت أدوات عـد  و

سـتة   إلـى  ةوالموزعستبانة السلوك العدواني اك األخرى متغيراتالمقاييس لقياس  إلى باإلضافة

الميـل للسـلوك   ، حو الـذات الميل للسلوك العدواني اللفظي ن، سرعة القابلية لإلستثارة(مجاالت 

الميل للسلوك العـدواني  ، الميل للسلوك العدواني البدني نحو األخرين، العدواني البدني نحو الذات

، )2007(فـي دراسـة الزعبـي    ) الميل للسلوك العدواني نحو األشياء و، اآلخريناللفظي نحو 

والسلوك العدواني الغضب  واختبار، )2006(ومقياس العيسوي لتحديد العدوان في دراسة بوشاللق

 ،العـدوان المـادي  (وإستبانة السلوك العدواني تضمنت أربعـة أبعـاد    ،)2005(في دراسة فراج

، )2003(في دراسة خليفـة والهـولي  )العدوان العام و، العدوان على الممتلكات ،العدوان اللفظي

ـ  ،التهور(وقائمة بص وبيري لقياس السلوك العدواني وأبعادها  ،العـدوان العـام   ،دنيالعدوان الب

ومقياس السلوك المضاد للمجتمع والذي إشـتمل علـى    ،)2003(في دراسة توفيق)العدوان اللفظي

، تدمير الذات ،توكيد الذات ،العدائية، رفض المحيط اإلجتماعي ،التخريب ،السرقة(ثمانية مجاالت 

، )2000(سـة الناصـر   فـي درا ) التهرب من الكبار وتحاشيهمو، اإلستهتار األكاديمي، الوقاحة

ومقياس علي بداري ومحـروس الشـناوي لقيـاس    ، )1995(ومقياس القيم في دراسة المخالفي 

  ).1994(موضع الضبط في دراسة إبراهيم والحميد



 
 

60

نتائجها ارتفاع نسبة بعد اإلنفعال مقابل اإلتـزان   أظهرتالشخصية  سماتالدراسات التي تناولت 

الشخصية تبعا لمتغير الجنس في دراسـة   أبعادد فروق في وعدم وجو، )2006(في دراسة القضاة

الطالب أكثر إتزاناً من الطالبات وأنهن  أنكما أظهرت ، )1980(ودراسة تركي )2005(بركات 

ودراسة  )1997(ودراسة أبو ناهية) 2003(أكثر إنفعاالًمن الطالب في دراسة العبد اهللا والشرعة 

كما أظهرت عدم وجود ارتباط بين أبعاد الشخصـية   ،)1986(ودراسة بركات )1993(العيسوي 

وظهرت فـروق بـين   ، )2002(ومتغير سن البلوغ ورتبة المولود في دراسة عبد الخالق والنيال

بين الطلبة في أبعاد  اًوأظهرت فروق، )2001(الجنسين في الذهانية والعصابية في دراسة رضوان 

  .)1999(عدل التراكمي في دراسة العتابيموالالشخصية تبعا لمتغير الجنس والمستوى الدراسي 

  

ميل السلوك العـدواني بـالمتغيرات    تأثر الدراسات التي تناولت السلوك العدواني أظهرت نتائجها

ووجود فـروق فـي    )2007(في دراسة الزعبي الجنس ومكان السكن ومستوى الطالب الدراسي

ودراسـة  ) 2006(دراسة بـو شـاللق  السلوك العدواني بين الطالبات وطالب لصالح الذكور في 

كمـا  ، )2000(ودراسة الناصر ) 2003(توفيق ودراسة )2005(ودراسة فراج) 2006(صرايرة 

خليفـة   ودراسـة  )2004(الغضب سمة لدى طلبة الجامعة في دراسة سمور وعـواد  أنأظهرت 

  .)2003(والهولي 

المسـتوى  ، ) إنسـانية علـوم   ،ةعلمي(الكلية  ،الجنس: اما الدراسه الحالية فقد تناولت متغيرات 

هي  المستخدمةواألدوات  ،) مخيم ، قرية، مدينة(مكان السكن ، )سنة رابعة ، سنة ثانية(الدراسي 

، البعد المـادي (أبعاد  أربعةتناولت  الباحثةوهو من إعداد ، قائمة أيزنك وإستبانة السلوك العدواني

   .ةتختلف عن الدراسات المذكور وهي بذلك )بعد الغضب، بعد العدائية، البعد اللفظي

 دراسـة ، لدراسات التي تناولت العالقة بين سمات الشخصية والسـلوك العـدواني  با وفيما يتعلق

 لعينةبا وفيما يتعلق، الحالية الدراسةتناولت متغيرات للشخصية تختلف عن حيث  )2004(الداهري

) 1986  (نصر وسـليمان   راسةود، كانت على طلبة المرحلة الثانوية )2004 (بدارسة العنزي 

   .وهذه العينات تختلف عن عينة الدراسة الحالية، فكانت على المجتمع المصري بشكل عام
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ألدوات المستخدمة بالدراسات التي تناولت العالقة بين السلوك العدواني وأبعـاد  با وفيما يتعلق   

س السلوك العـدواني فـي   ألبعاد الشخصية ومقياس بص وبيري لقيا أيزنكالشخصية وهي قائمة 

  ).1986(ودراسة نصر وسليمان) 2004(دراسة العنزي

وأظهرت النتائج في الدراسات التي تناولت العالقة بين السلوك العدواني وأبعاد الشخصية وجـود  

اإلنطواء (فروق بين الطلبة ذوي العدوانية المرتفعة وذوي العدوانية المنخفضة على بعد الشخصية 

وان العدوانية تتوفر في سـلوك األفـراد الـذين يتميـزون     ، )2004(سة العنزيدرا )اإلنبساط–

  )1986(باإلنبساط في دراسة نصر وسليمان

  

  :األجنبيةالدراسات 2.4.2

 إلى ،ةلجامعاسمات الشخصية فكان معظمها من طلبة التي تناولت الدراسات  وفيما يتعلق  بعينات

ـ   )&Isometsa   Jylha ،2006( سوميتساوهي دراسة جيلها وإ ةدراسة واحد  ةحيث كانت عين

على عينـة مـن طـالب    )  Heaven & other، 2004(وآخرونودراسة هيفن  ، ةسكانية عام

  .الحالية الدراسةوهذه العينات تختلف مع عينة ، وطالب الثانوية العامة الجامعة

  

 وآخـرون اسة بينـا  در إلى، كان معظمها من طلبة الجامعهفعينات دراسات السلوك العدواني  أما

)2008، Pena& other (  لبه جامعيين ومتـدربين عامه وط ثانويةمن طلبة  العينةحيث تكونت ،

كانت العينـه فـي مرحلـة البلـوغ     Moretti   ( Penney & ،2007(ني وموريتي ودراسة ب

حيث تكونت العينه مـن  ) Donnellan & other ،2005( آخرونودراسة دونيالن و ، الحساسه

  .الحالية ةوهذه العينات تختلف مع عينة الدراس، ةعمارمن البالغين وطلبة الجامعاألمن  مجموعه

 فقـد اشـملت جميـع     ما متغير الجنس في دراسات سمات الشخصية ودراسات السلوك العدوانيأ

  .ةالحال في هذه الدراس هوالدراسات كال الجنسين كما 

تمثلـت   ودراسات السلوك العدواني الشخصيةفي دراسات سمات  المستخدمةاما بالنسبة لألدوات 

 ،2006(للقلق في دراسـة  BECK لإلكتئاب ومقياس BECKمقياس  إلىبقائمة أيزنك باإلضافة 



 
 

62

Isometsa   Jylha& (   ومقياس الذاكرة المحتملة في دراسـة)2001 ،(Heffernan & Llng 

  ).  Pena& other، 2008(ومقياس التوثيق الذاتي في دراسة

  

 جـاءت لدراسات التي تناولت العالقة بين سمات الشخصية والسلوك العدواني فقـد  تعلق باوفيما ي

العـدوان  ، اإلسـتثارة (على وجود عالقة ايجابية بين سمة اإلنبساط وأنواع العدوان األربع  النتائج

وارتباط السلوك العنيف بسـمة   ،)Soga , 2002( في دراسة )والعدائية ،العدوان اللفظي، البدني

  .) Center & Kemp, 2002 (شخصية اإلنفعالية في دراسةال

دراسات سمات الشخصية ودراسات السلوك العدواني عن متغيـرات  متغيرات  كما اختلفت معظم

، سنة ثانيـة (المستوى الدراسي ، ) إنسانيةعلوم  ،علمية(الكلية  ،الجنس من حيث الدراسه الحالية

 السـابقة من الدراسات   دراسة ةفلم تتناولهم أي ) مخيم ، قرية، مدينة(مكان السكن ، )سنة رابعة 

  .اإلطالقعلى 
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  الثالثالفصل 

  
  الطريقة واإلجراءات 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

يتناول هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة والعينة 

ثم شرح مخطط ، وشرح الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعها في بناء أداة الدراسة ووصفها

واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في ، ومتغيراتهادراسة تصميم ال

  .الدراسة

 

  : الدراسةمنهج 1.3

هذه الدراسات المنهج المناسب في مثل  ألنه .الباحثة المنهج الوصفي االرتباطيتخدمت إس

متاحة وال قائمةالممارسات الظواهر والالمنهج دراسة أحدث يتناول هذا  حيث، والنفسية التربوية

مقارنة  إلىوالمنهج االرتباطي يسعى . هي دون تدخل الباحث في مجرياتها للدراسة والقياس كما

إيجاد العالقة سمة  و، بين مجموعتين منفصلتين أو أكثر من العوامل وذلك باستخدام مقاييس كمية

  .أساسية في البحث االرتباطي

   

  :مجتمع الدراسة 2.3

جامعـة القـدس   السنة الثانية و السنة الرابعه فـي   طلبة جميع منتكون مجتمع الدراسة 

 2007/2008والبالغ عددهم حسب مصادر دائرة القبول والتسجيل في الجامعة للعـام الدراسـي   

  .وطالبة طالباً)  3314(

الجـنس والكليـة للسـنة     متغيرات توزيع مجتمع الدراسة حسب) 1.3(ويوضح الجدول     

  :توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية للسنة الرابعة) 2.3(لجدولبينما يبين ا .الثانية
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  :توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية للسنة الثانية ) 1.3(الجدول

  المجموع  أنثى  ذكر  الكليةالرقم

 316361 677  آداب  1

  156  54  102  الحقوق  2

  37  20  17  الدعوة وأصول الدين  3

  17  12  5  الميهالقرآن والدراسات االس  4

  291  145  146  العلوم والتكنولوجيا  5

  20  16  4  الصيدلة  6

  63  35  28  الطب  7

  72  48  24  طب األسنان  8

  156  94  62  المهن الصحية   9

  69  25  44  الهندسة  10

  136  7660  العلوم االقتصادية واالداريه  11

  1694  870  824  المجموع الكلي  12
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  :ع الدراسة حسب الجنس والكلية للسنة الرابعة توزيع مجتم) 2.3(الجدول

  المجموع  أنثى  ذكر  الكليةالرقم

 257321 578  آداب  1

  127  43  84  الحقوق  2

  46  28  18  الدعوة وأصول الدين  3

  26  16  10  القرآن والدراسات اإلسالمية  4

  228  132  96  العلوم والتكنولوجيا  5

  64  53  11  الصيدلة  6

 38  16  22  الطب  7

  163  116  47  طب األسنان  8

  144  86  58  المهن الصحية   9

  76  32  44  الهندسة  10

  130  6763  العلوم االقتصادية واإلدارية  11

  1620  906 714 المجموع الكلي  12

  

  :عينة الدراسة  3.3

ت الكليـة  عينة من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حسـب متغيـرا   تم اختيار  

حيث قامت الباحثه بتوزيع اإلستبانات باإلستعانه بعمـداء  ، ومكان السكن نة الدراسيةوالجنس والس

حيـث   الكليات وتحديد مكان ومواعيد محاضرات الطلبه سواء طلبة السنة الثانية أو السنة الرابعه
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تقريبـاً مـن   %) 15(وقد شكلت العينة ما نسـبته  ، وطالبة اًطالب) 540(بلغ حجم عينة الدراسة 

اسـتبانه  ) 536(وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع ، ع األصلي للدراسةالمجتم

وبعد . وعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي استبانات بسبب نقص المعلومات) 4(استبعد منها حيث 

التحقق من نسبة استجابة المبحوثين على فقرات كشف الكذب في قائمة أيزينك للشخصية والبـالغ  

فقرات فما فوق من الفقـرات  ) 5(كل الحاالت التي أجابت بنعم على تم حذف ، فقرات) 9(عددها 

) 84(ث بلغ عـدد هـذه الحـاالت    حي، التي تمثل فقرات كشف الكذب في قائمة أيزينك للشخصية

ـ )  452(التي تم تطبيق التحليل اإلحصائي عليهـا    وبذلك يكون حجم عينة الدراسة، حالة  اًطالب

  :بين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلةي)  6.3، 5.3، 4.3، 3.3(ولاوطالبة والجد

  :متغير الجنس-1

  الجنس وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير)3.3(جدول

  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس

  43.1  195  ذكر

   56.9  257   أنثى

   %452100  المجموع

  

  :متغير الكلية-2

  )4.3(جدول

  الكلية تبعا لمتغير وصف عينة الدراسة

  %النسبة المئوية   التكرار  الكلية

  41.4  187  علمية

  26558.6 علوم إنسانية 

  %452100  المجموع
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  :متغير السنة الدراسية-3

  )5.3(جدول

  السنة الدراسية وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير

  %النسبة المئوية  التكرار السنة الدراسية

  53.1  240  السنة الثانية

  46.9  212  السنة الرابعة

  %452100  المجموع

  

  

  :متغير مكان السكن-4

  )6.3(جدول

  مكان السكن وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير

  %النسبة المئوية   التكرار  مكان السكن

  38.7  175  مدينة

  56.9  257  قرية

  4.4  20   مخيم

  %452100  المجموع
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  ::أدوات الدراسةأدوات الدراسة  4.34.3
مقيـاس أيزينـك للشخصـية    : مقياسين وهما تم استخدامالدراسة  من أجل تحقيق أهداف

أما الثاني فهو مقياس السلوك العدواني من تطوير الباحثة وفيمـا يلـي   ، المعرب للبيئة الفلسطينية

  :وصف تفصيلي لكل منهما

  :مقياس أيزينك للشخصية المعرب للبيئة الفلسطينية 1.4.3

 Eysenck Personality(قائمة أيزنك للشخصية  Inventory E.P,I (   لقياس بعـدي الشخصـية

والتي عربها وطورها  إذ تبنتها الباحثه لهذه الدراسة) االنفعال –االتزان (و  )االنطواء -االنبساط(

 )2000 ،بريغيث(طورها على البيئة الفلسطينية و، )1986، بركات( بركات على البيئة األردنية 

  .)2(ملحق رقم 

ويتألف المقيـاس  ، )ب ( و ) أ ( شخصية من صورتين متكافئتين تتكون قائمة أيزينك لل

حيـث  ) االنفعـال –االتزان (و) االنطواء–االنبساط (فقرة موزعة على بعدي الشخصية ) 57(من 

والجدول التالي يبين ، لقياس الكذب أخرى  فقرات) 9(كما خصص ، فقرة) 24(خصص لكل بعد 

  :ةتوزيع فقرات المقياس على أبعاده المختلف

  

  ه الرئيسيهبعادأعلى  سمات الشخصيةتوزيع فقرات مقياس ) 7.3(الجدول 

  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  األبعاد

، 34، 32، 29، 27، 25، 22، 20، 17، 15، 13، 10، 8، 5، 3، 1  االنطواء–االنبساط 

37 ،39 ،41 ،44 ،46 ،49 ،51 ،53 ،56  

24 

، 35، 33، 31، 28، 26، 23، 21، 19، 16، 14، 11، 9، 7، 4، 2  االنفعال–االتزان 

38 ،40 ،43 ،45 ،47 ،50 ،52 ،55 ،57  

24 

 9  54، 48، 42، 36، 30، 24، 18، 12، 6  فقرات كشف الكذب

  57  المجموع 
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تمـنح  ) ال ( أو) نعم (عبارة يجاب عنها جميعاً بــ ) 57(وبذلك يكون إجمالي عبارات المقياس 

ولتفسير نتـائج  ، االختيار األول وصفراً عن االختيار الثانيالمفحوص درجة واحدة عن  استجابة

الذي تم اسـتخدامه فـي المقيـاس المعـرب      التشخيصيمعيار الالمقياس استخدمت الباحثة نفس 

  :النحو التالي على وهو األصلي 

 ) االنطواء –االنبساط (درجة فمادون على بعد  12 هو من يحصل على:سمة االنطواء •

 )االنطواء–االنبساط (درجة فأكثر على بعد  13 من يحصل على هو:سمة االنبساط  •

 )االنفعال  –االتزان (درجة فما دون على بعد  12 هو من يحصل على:المتزنسمة  •

 ) االنفعال –االتزان (درجة فأكثر على بعد  13 هو من يحصل على:االنفعالسمة  •

  

  :للشخصيةصدق مقياس أيزنك .1.1.4.3

  

 ،بريغيـث (على البيئة الفلسـطينية  طوره  والتي) 2(ملحق رقم اس أيزنك تبنت هذه الدراسة  مقي

كمـا  ، الدكتوراه في التربية على المحكمين من ذوي اإلختصاص من حملة شهادة بعرضه )2000

  .الضفه ومنها طلبة جامعة القدسمن خالل دراسته على طلبة جامعات  أنه طبق

  

  :بطريقتين هما  األجنبيه القائمة األصلية تم استخراج صدق و

   Construct Validity) : البناء ( طريقة صدق المفهوم  .أ

وقد تم ذلك بأن طلب من مجموعة من المحكمين تصنيف مجموعة من االشـخاص الـى     

، ومن ثم تم تطبيق قائمة أيزينك على هذه المجموعات، انبساطيين وانطوائيين وانفعاليين واتزانيين

المحكمين ونتائج القائمة وجد أن هناك تطابقاً واتفاقـاً واضـحاً فـي    ولدى مقارنة نتائج قرارات 

  .تصنيف االفراد الى المجموعات تبعاً ألنماط الشخصية االربعة

  Concurrrent Validity: طريقة الصدق التالزمي  .ب

وتم ذلك عن طريق تطبيق القائمة وقائمة موديسلي التي تتمتع بمعامالت صدق مرتفعـة    

ن المفحوصين حيث استخرج معـامالت ارتبـاط مرتفعـة لـدرجاتهم علـى كـال       على عينة م

  .)2007 ،بركات(القائمتين
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  :ثبات مقياس أيزينك للشخصية 2.1.4.3

بإستخدام ، بحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخليقامت الباحثة في الدراسة الحالية 

 Cronbach(كرونباخ  ألفا معادلة Alpha (مالت الثبات على النحـو التـالي   جاءت قيم معا و :

   .)20.7(للكذب، )40.8( ) االنفعال–االتزان () 40.7() االنطواء–االنبساط (

تتمتع قائمة أيزينك للشخصية بمعامالت ثبات مرتفعة في أصلها االجنبي حيث استخرج أيزينـك  و

  :معامالت ثبات لقائمته بطريقتين هما 

  Test – Retest Reliability: طريقة اعادة االختبار  .أ

تم حساب ثبات القائمة بطريقة االعادة على مجموعتين من المفحوصين االسوياء وتضـم   

وكانت الفتـرة بـين التطبيقـين سـنة فـي      ، فرداً)  27( فرداً بينما تضم الثانية )  92( االولى 

( الجدول رقـم  وكانت النتائج كما هي مبينة في ، المجموعة االولى وتسعة أشهر للمجموعة الثانية

 :االتي )  8.3

  نتائج ثبات قائمة أيزينك بطريقة إعادة االختبار ) 8.3( جدول رقم 

 **EAEBE*NA NBN العدد المجموعة

 0,81 0,84  92 0,820,850,880,84 االولى

 27 0,970,800,940,88 0,91 0,92 الثانية

  تشير الى بعد االنبساط ـ االنطواء*   

  بعد االتزان ـ االنفعال تشير الى** 

وبين ، في حالة االختبار الكامل)  0,94( و )  0,84( ولقد تراوحت معامالت الثبات بين   

 Eysenck( في حالة كل من صورتي االختبار )  0,97( و )  0,80(  وهـو ثبـات   ، ) 1974 ,

  .مرتفع باعتبار أن المدة الزمنية بين االختبار واعادته طويلة
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   Split – Half Reliability: النصفية الطريقة . ب

علـى ثـالث   ) الصـورة أ والصـورة ب   ( كما حسب ثبات القائمة بالطريقة النصـفية    

ـ ، مجموعات من المفحوصين  – Spearman(   تخدام معادلـة سـبيرمان ـ بـراون    وذلك باس

Brown  Prophecy  Formula  (ـ   ، لتعديل معامل الثبات النصفي ا وكانت النتـائج كمـا يبينه

  :االتي ) 9.3( الجدول رقم 

  نتائج ثبات القائمة بالطريقة النصفية) 9.3( جدول رقم 

  مجموعة االسوياء    

 2000= ن 

  مجموعة العصابيين

 210= ن 

  مجموعة الذهانيين

 90= ن 

EA    مقابلEB * 0,76  ***  

0,86 **** 

0,75

0,86 

0,74  

0,85 

NA   مقابلNB ** 0,81

0,89 

0,87  

0,93 

0,91  

0,95 

  )ب ( مقابل الصورة ) أ ( بعد االنبساط ـ االنطواء على الصورة *      

  )ب ( مقابل الصورة ) أ ( بعد االتزان  ـ االنفعال على الصورة **    

  االرقام تشير الى معامالت الثبات في حالة كل صورة على حدة***  

  .) Eyseneck , 1974( ل االرقام تشير الى معامالت الثبات في حالة االختبار كك**** 

، مفحوصـاً )  50(كما تم حساب ثبات مقياس الكذب بطريقة االعادة في عينة مكونة مـن   

 ,0( و ) أ ( على الصورة )   0,78( و ، على االختبار ككل)  0,81( وقد بلغ معامل الثبات  74 

  .)  Eysenck , 1974(  )ب ( على الصورة ) 
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  :يمقياس السلوك العدوان  2.4.3

خليفة  ؛2003 ،أمال(التربوي وعدد من الدراسات السابقة  األدببعد إطالع الباحثة على  

وعلى األدوات المستخدمة فيها قامت بتطوير اسـتبانه خاصـة   ) 2003 ،توفيق؛ 2003 ،والهولي

من أجل التعرف إلى درجـة ممارسـة السـلوك    ، )3(ملحق ) 39(بلغ عدد فقراتها  الدراسةبهذه 

  .العدواني

األول تضمن بيانات أولية عن المفحوصـين  : وقد تكون المقياس في صورته النهائية من جزئين 

أما الجزء الثاني فقد تضمن ، )1(ملحق ) مكان السكن، السنة الدراسية، الكلية ، الجنس(تمثلت في 

فقرة وزعت على خمسـة  ) 35(الفقرات التي تقيس السلوك العدواني حيث بلغ عدد هذه الفقرات  

  :مجاالت رئيسة على النحو اآلتي

  توزيع فقرات مقياس السلوك العدواني على أبعاده  الرئيسية )10.3(الجدول 

  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  األبعاد

 10  10-1  العدوان المادي بعد

 9  19-11  العدوان اللفظيبعد 

 8  27-20  العدائيةبعد 

 8  35-28  الغضببعد 

  35  المجموع 

خماسي وقد بنيت الفقـرات باالتجـاه   الليكرت مقياس  أساس على االستبانة تم تصميمكما 

  :كاألتيالسلبي  وأعطيت األوزان 

  خمس درجات  :جداً كثيراً

  أربع درجات  :كثيراً
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  ثالث درجات  :أحياناً

  درجتين : نادراً

  درجة واحدة  :إطالقاً

وبين الدرجـة العليـا وهـي     )35(الدنيا وهي  الدرجةوبذلك تراوحت درجات هذا المقياس بين 

حيث تشير الدرجة الدنيا في هذا المقياس إلى تدني مستوى السلوك العدواني بينما تشـير  ) 175(

  .الدرجة العليا إلى ارتفاع مستوى السلوك العدواني

  

  :إلستبانة السلوك العدواني )معيار التقويم(نتائج التفسير طريقة  1.2.4.3

تفسر النتائج على هذا األساس وفق ، ة إلى نسب مئويةبعد تحويل المتوسطات الحسابي

  :تيالمعيار اآل

  استبانة السلوك العدواني نتائجمعيار تفسير   )3.11(جدول 

 المتوسط الحسابي

)1-5(  

الوزن بالنسبة المئوية 

                  

درجة ممارسة السلوك 
     العدواني

2.5أقل من %50أقل من    منخفضة جدا 

2.9-2.5 من %59.9-50من   منخفضة 

3.4-  3من % 69.9-60من    متوسطة 

3.9-3.5من   70 %-79.9  آبيرة 

فما فوق  4 فما فوق % 80   آبيرة جدا 
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ليكرت الذي يحدد درجة المبحوث  على مقياسوقد استندت الباحثة في تفسيرها لنتائج المقياس     

وتتحدد درجة ممارسـة  ، على بنود المقياس على المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته

بحيث يستجيب المبحـوث علـى ميـزان  أو    ، السلوك العدواني بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة

ثالث  أحياناً، نقاط أربعةكثيراً  ،كثيراًجداً خمس نقاط( متصل رتبي متدرج يشتمل على خمس نقاط

  .)إطالقاً نقطة واحدة، نادراً نقطتين ،نقاط

  :لمقياس السلوك العدواني الخصائص السيكومترية  2.2.4.3

صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلـك بعـرض    ةالباحث تاستخدم: صدق األداة

في علم النفس واإلرشاد النفسـي   عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص المقياس على

من أن الفقرات مالئمة لقيـاس السـلوك   للتأكد ، ) 5(ملحق رقم  والتربوي ومناهج البحث العلمي

  فقـرات المقيـاس   اغلبوفي ضوء مالحظات المحكمين تم تعديل  ، العدواني ومن سالمتها لغوياً

 ،العدوان اللفظي(من األبعاد  التالية  )38 ،37 ،26 ،18(فقرات  أربعحذف  إلى باإلضافة، لغوياًً

المقيـاس   أصبحبحيث ، ) 3(ملحق رقم عدواني لعدم مالئمتها لقياس السلوك ال  )الغضب، العدائية

  ).4(فقره ملحق رقم  )35(بصورته النهائية يتكون من 

  :ثبات األداة

وهذا  )Consistency  Internal( الداخلي اإلتساقالمقياس تم استخدام طريقة للتحقق من ثبات 

ن أجل تقدير معامل وم، النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة

يبين ) 12.3(ول اوالجد).Cronbach Alpha)(كرونباخ ألفا( معادلة هالباحث تاستخدم التجانس

  : المقياس المختلفة أبعاد نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على 
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قياس السلوك أبعاد ميبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على  )12.3(جدول 

  العدواني وعلى الدرجة الكلية

  قيمة معامل الثبات  األبعاد

  0.91  العدوان المادي بعد

  0.85  العدوان اللفظيبعد 

  0.78  العدائيةبعد 

  0.85  الغضببعد 

  0.95  درجة الثبات الكلية

ـ    بعادالثبات ألدرجة أن  )3.12(يتضح من الجدول  بـين   تالمقيـاس المختلفـة تراوح

وهي بصورة عامة معـامالت  ) 0.95(بينما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلي ، )0.78-0.91(

  .مناسبة ألغراض الدراسةومرتفعة 

   :الدراسةإجراءات  5.3

  : لتحقيق أهداف الدراسة تمت الخطوات اإلجرائية التالية 

وصدق أدوات الدراسه قائمة أيزنك للشخصية وإستبانة السلوك ثبات التأكد من  .1

   .دوانيالع

 .األداة بصورتها النهائية تعديل وطباعة .2

 .الدراسةتحديد أفراد عينة   .3

من طالب وطالبات جامعة القدس من عينة الدراسة  أفرادعلى  أدوات الدراسةتوزيع  .4

، وبعد جمع البيانات، 2008الثاني من العام الدراسي  والرابعة للفصلالسنة الثانية 

 .إحصائياصة من أجل معالجتها م تفريغ المعلومات في جداول خات
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  : الدراسةمتغيرات  6.3

     :المستقلةالمتغيرات :أوال 

 أنثى - 2ذكر   -1:  وله مستويان الجنس .1

 علوم إنسانية - 2علمية   -1:  وله مستويان :الكلية  .2

 سنة رابعة - 2سنة ثانية   - 1   :الدراسيةالسنة  .3

  مخيم  - 3قرية  - 2مدينة - 1 :السكن مكان .4

  :وتمثل في ما يلي :غيرات التابعةالمت:ثانيا

   أيزنكسمات الشخصية وفق نظرية  - 1

  السلوك العدواني - 2

  

  :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات  7.3

) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة     

  :التالية تحليليةالوصفية وال المعالجات اإلحصائية وذلك باستخدام

تحليـل التبـاين    راختبـا ، المسـتقلة للعينـات  " ت" راختبا، المئويةالنسب  المتوسطات الحسابية(

للمقارنـات   LSDاختبـار  ، والتجزئة النصفية لقيـاس الثبـات   ألفامعادالت كرونباخ ، .األحادي

  ).بيرسون  معامل ارتباط ، البعدية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

80

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 3.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية4.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة5.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعه 6.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة7.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسه8.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعه9.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنه10.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعه11.4
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

 سلوك العدواني بال أيزينكوفق نظرية  صيةالشخ عالقة سمات إلىالتعرف هدفت الدراسة   

 ،السنة الدراسـية ، الكلية، الجنستحديد أثر كل من متغيرات  إضافة إلى، جامعة القدس بةلدى طل

وبعد عملية جمع البيانات عولجـت  ، كل من سمات الشخصية والسلوك العدوانيعلى مكان السكن 

وفيما يلي عرضا للنتـائج   )SPSS( الجتماعيةإحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم ا

  :التي توصلت إليها الدراسة

  

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: 1.4

  جامعة القدس ؟ ةبلاألكثر شيوعا لدى ط" أيزنكوفق نظرية "سمات الشخصية ما 

عينة حساب التكرارات الحسابية والنسب المئوية لدرجات أفراد  تم من هذا السؤال للتحقق

 جاءت) 60(صفحة  أيزنكمقياس  لتفسير نتائجوتبعاً للمعيار التشخيصي المستخدم ، الدراسة

  ).3.13(النتائج كما هو مبين في الجدول

  

  "أيزنكوفق نظرية "لسمات الشخصية  والنسب المئويةالتكرارات ) 3.13(جدول 

  لدى طلبة جامعة القدس 

  نفعالاال –بعد االتزان  االنبساط–بعد االنطواء 

  االنفعال  االتزان االنبساط االنطواء

   %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  % النسبة  العدد %  النسبة  العدد

156  34.5%296  65.5%  63  13.9%  389  86.1%  
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 نطواء قد بلغـت اإل يتميزن بسمةأن نسبة الطلبة الذين ) 3.13(يتضح من خالل نتائج الجدول 

كذلك بلغت نسـبة  ، )%65.5(نبساط فقد بلغت اإل يتميزون بسمةين أما نسبة الطلبة الذ%) 34.5(

نفعال وهي السمة يتميزن بسمة اإل )%86.1(مقابل  )%13.9(تزان اإل يتميزون بسمةالطلبة الذين 

  .  تليها سمة االنبساط، األكثر شيوعا لدى طلبة جامعة القدس

  

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:  2.4

  جامعة القدس؟   السلوك العدواني لدى طلبة اتما مستوي

النسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من     

 الجدول ابينم، ذلك بينت) 17.4، 16.4 ،15.4 ،4.14( لوالجداو ممارسة السلوك العدواني

  :العدواني ممارسة السلوكلدرجة يبين ترتيب المجاالت تبعا ) 18.4(
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  :العدوان الماديبعد  -1

 لسلوك العدواني لدى طلبةممارسة ادرجة لوالنسب المئوية  المتوسطات الحسابية)4.14(جدول

  العدوان المادي مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة السلوكبعد ل جامعة القدس تبعا

سل
سل
الت

  

  الرقم في 

  االستبانة

النســـبة  المتوسط   الفقرة

  ة المئوي

درجة 

  الممارسة

 منخفضة     56.9     2.84  العنف لحفظ حقوقي إلىالجأ   2  1

 منخفضة     53.6   2.68    اآلخرينضرب  إلىأندفع   1  2

 منخفضة    50.5    2.53    لإلهانه أتعرضعندما  اآلخرينضرب  إلىاندفع   3  3

 جدامنخفضة     40.0    2.00    األثاث في حالة غضبت أحطم  6  4

 جدامنخفضة    37.7      1.89   ارمي المخلفات والقمامة في الساحات  9  5

 جدامنخفضة      37.6   1.88   على العدوان بالعدوان أرد  4  6

 جدامنخفضة    37.5     1.87    ارسم على جدران قاعات المحاضرات  8  7

 جدامنخفضة      35.4   1.77    بالكتابة عليها)آالكراسي ( العامة الجامعةاشوه مرافق   10  8

 جدامنخفضة      33.8     1.69  اعتدي بالضرب على آل من يختلف معي بالرأي  7  9

 جدامنخفضة   33.0      1.65   مع زمالئي باأليدي أتشاجر  5  10

 جدامنخفضة   41.59  2.08  العدوان الماديالدرجة الكلية لبعد     

  درجة )50(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

جامعـة   ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةأن درجة ) 4.14(ل الجدول يتضح من خال

حيـث بلغـت النسـبة    ، )3، 1، 2(على الفقرات منخفضة  كانتالمادي  العدوانبعد ل القدس تبعا
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كما كانت ، )%50.53، %53.63، %56.86(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات 

جـدا  منخفضة  المادي العدوانبعد ل جامعة القدس تبعاً طلبةممارسة السلوك العدواني لدى درجة 

النسبة المئوية الستجابات المفحوصـين   تراوحتحيث ، )5، 7، 10، 8، 4، 9، 6(على الفقرات 

فقـد كانـت   المادي العدوان بعد لأما الدرجة الكلية %) 33.0 -%40.0(بين ما  قرهف )39( على

 سـتجابات المفحوصـين علـى هـذا البعـد     لكليـة ال حيث بلغت النسبة المئويـة ا  جداً منخفضة

)41.59.(%  
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  :اللفظيالعدوان بعد  -2

 ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةدرجة لوالنسب المئوية  المتوسطات الحسابية)15.4(جدول

  العدوان اللفظي مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة السلوك بعد ل جامعة القدس تبعا

سل
سل
الت

  

  في  الرقم

  االستبانة

ــبة   المتوسط   الفقرة النسـ

  المئوية 

درجة 

  الممارسة

 منخفضة   57.3     2.86    من يختلف معي بالرأي بألفاظ نابية أواجه  11  1

 امنخفضة جد   49.7      2.49   أهدد من حولي  بالضرب  حتى الغرباء  14  2

 افضة جدمنخ    48.4     2.42   برأي غيري أبالياقتنع برأيي وال   15  3

 منخفضة جداً    46.1     2.30   الناس بما اعتقده سلبا عنهم أصارح  12  4

 امنخفضة جد    46.0    2.30    نابية تجاه زمالئي بألفاظ أتلفظ  19  5

 امنخفضة جد    44.0     2.22   هيئة التدريس أعضاءنابية على   ألقابا أطلق  17  6

 امنخفضة جد    41.6    2.08    اسخر من الجنس األخر  16  7

 امنخفضة جد    40.3     2.02   تعبيرات ال تراعي مشاعر من حولي أطلق  13  8

 منخفضة جدا  40.2     2.01    الزمالء على الهيئة التدريسية أحرض  18  9

 منخفضة جدا  45.98     2.30  العدوان اللفظيالدرجة الكلية لبعد   

  درجة )45( وللمجال)   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

جامعـة   ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةأن درجة ) 4.15(يتضح من خالل الجدول 

حيث بلغـت النسـبة المئويـة    ، )11( ةعلى الفقركانت منخفضة  العدوان اللفظيبعد ل القدس تبعا

ممارسة السلوك العـدواني  درجة كما كانت ، )%57.3( ةالستجابات المفحوصين على هذه الفقر
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، 12، 15، 14(على الفقـرات  جدا  منخفضةاللفظي  العدوانبعد ل ب جامعة القدس تبعالدى طال

النسبة المئوية السـتجابات المفحوصـين علـى هـذه      تراوحتحيث ، )18، 13، 16، 17، 19

منخفضـة  فقد كانت  اللفظي العدوانبعد لأما الدرجة الكلية %) 40.2 -%49.7(بين ما  الفقرات

  %).45.98( ستجابات المفحوصين على هذا البعدلمئوية الكلية الحيث بلغت النسبة ا جدا
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  :العدائيةبعد  -1

 ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةدرجة لوالنسب المئوية  المتوسطات الحسابية)16.4(جدول

  العدائية مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة السلوك بعد ل جامعة القدس تبعا

سل
سل
الت

  

  الرقم في 

  الستبانةا

ــبة   المتوسط   الفقرة النسـ

  المئوية 

درجة 

  الممارسة

 منخفضة   57.4     2.87    جميع من حولي من زمالء يعاملونني بلطف لغاية في أنفسهم أناعتقد   20  1

 منخفضة    55.0     2.75    أشعر أن زمالئي يغارون من أفكاري  24  2

 منخفضة جداً   40.8      2.04   أستمتع عندما أفرق بين األصدقاء  22  3

 منخفضة جداً    38.5    1.93    يتحدثون عني في غيابي أصدقائي أناشعر   23  4

 منخفضة جداً    36.00    1.80    سعيدا غيري أحداأرى  أنال أحب   26  5

 منخفضة جداً   35.5       1.78  اشك بالصداقات الجديدة  21  6

 منخفضة جداً   31.8     1.59    فوقأتزمالئي ال يفرحون لي عندما  أناشعر   27  7

 منخفضة جداً  30.6     1.53    أماميعندما يهان احد  بالسعادةاشعر   25  8

 منخفضة جداً  40.82      2.04  العدائيةالدرجة الكلية لبعد     

  درجة )40(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

  

جامعـة   ك العدواني لدى طلبةممارسة السلوأن درجة ) 4.16(يتضح من خالل الجدول 

حيث بلغـت النسـبة المئويـة    ، )24، 20( اتعلى الفقركانت منخفضة  العدائيةبعد ل القدس تبعا

درجـة  كما كانـت  ، )%55.0، %57.4( ات على التواليالستجابات المفحوصين على هذه الفقر

على الفقرات جدا ة منخفض العدائية بعد ل ممارسة السلوك العدواني لدى طالب جامعة القدس تبعا
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النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هـذه   تراوحتحيث ، )25، 27، 21، 26، 23، 22(

 منخفضـة جـدا  فقد كانت  العدائيةبعد لأما الدرجة الكلية %) 30.6 -%40.8( ما بين  الفقرات

  %).40.82( ستجابات المفحوصين على هذا البعدحيث بلغت النسبة المئوية الكلية ال
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  :الغضببعد  -4

 ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةدرجة لوالنسب المئوية  المتوسطات الحسابية)4.17(جدول

  تنازليا حسب درجة ممارسة السلوك  الغضب مرتبةبعد ل جامعة القدس تبعا

سل
سل
الت

  

ــرقم  ال

  في 

  االستبانة

ــبة   المتوسط   الفقرة النسـ

  المئوية 

  درجة الممارسة

 متوسطة   61.4     3.07      اآلخرينال أتحمل النقد من   30  1

  منخفضة  54.5     2.73      اشعر أنني سريع الغضب  28  2

  منخفضة  51.6     2.58      ضبط مشاعر غضبي عندما يختلف معي احد بالنقاش أتمكن منال   33  3

 جدامنخفضة   49.4     2.47      أخطاءهمال  أغفر للناس   34  4

 جدامنخفضة   48.2     2.41      إيذائيأسامح بسهوله عند ال   31  5

 جدامنخفضة   46.8     2.34      أشعر بالقسوة في قلبي  32  6

 جدامنخفضة   45.2     2.26       اآلخرينتضايقني عادات   29  7

 جدامنخفضة  41.0     2.05      هيئة التدريس أفرادال أتقبل بسهوله أي تعليق من احد   35  8

 جدامنخفضة   49.8     2.49      الغضبرجة الكلية لبعد الد    

  درجة )40(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*

جامعـة   ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةأن درجة ) 17.4( يتضح من خالل الجدول 

حيث بلغت النسبة المئوية السـتجابات  ، )30(ةعلى الفقرالغضب كانت متوسطة بعد ل القدس تبعا

جامعـة   ممارسة السلوك العدواني لدى طلبةدرجة  وكانت)%61.4(ةوصين على هذه الفقرالمفح

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات ، )33، 28( اتعلى الفقرالغضب منخفضة بعد ل القدس تبعا

ممارسـة  درجـة  كما كانـت  ، )%51.6، %54.5( ات على التواليالمفحوصين على هذه الفقر



 
 

90

، 31، 34(على الفقرات جدا الغضب منخفضة بعد ل جامعة القدس تبعا لبةالسلوك العدواني لدى ط

بـين  ما  النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات تراوحتحيث ، )35، 29، 32

حيث بلغـت النسـبة    منخفضة جدافقد كانت  الغضببعد لأما الدرجة الكلية %) 41. ،49.4%(

  %).49.8( صين على هذا البعدستجابات المفحوالمئوية الكلية ال

  

جامعة القدس حسـب   لممارسة السلوك العدواني لدى طلبةوالدرجة الكلية ترتيب المجاالت  -5

  :الممارسة درجة 

  ممارسة السلوك العدوانيدرجة والدرجة الكلية حسب ترتيب المجاالت  )4.18(جدول

  الممارسةدرجة جامعة القدس حسب  لدى طلبة 

لمتوســــط ا  األبعاد  الترتيب

  الحسابي

ــبة  النســ

  المئوية 

درجة ممارسة 

  السلوك العدواني

 جدامنخفضة   49.76     2.49      الغضب  1

 جدامنخفضة   45.98     2.30      العدوان اللفظي  2

 جدامنخفضة   41.59     2.08      العدوان المادي  3

 جدامنخفضة  40.82     2.04      العدائية  4

السلوك  الدرجة الكلية لممارسة  

  العدواني

 جدامنخفضة   44.40     2.22    
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  :يأتيما ) 18.4(يتضح من خالل الجدول 

 منخفضة جداكانت بدرجة  جامعة القدس لممارسة السلوك العدواني لدى طلبةالدرجة الكلية إن -1

حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين علـى جميـع الفقـرات لجميـع     

  %).44.4(االت المج

جاء علـى   جامعة القدس ممارسة السلوك العدواني لدى طلبة إن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة-2

  :النحو األتي

  %)49.8(بنسبة  الغضببعد : المرتبة األولى

  %)45.9(بنسبة  العدوان اللفظيبعد  :المرتبة الثانية

  %)41.6(بنسبة  العدوان الماديبعد  :المرتبة الثالثة

  %)40.9( بنسبة العدائية :ة الرابعةالمرتب

  

  : بالسؤال الثالث والرابع والخامسالنتائج المتعلقة )3.4( 

  ولإلجابه عن السؤال الثالث والرابع والخامس تم تحويلهم إلى فرضيات لفحصهم

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

 متوسطات درجات بين )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس بةسمات الشخصية لدى طل

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 19.4(ونتائج الجدول 
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  سمات الشخصية بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار )4.19(الجدول 

   جامعة القدس تبعا لمتغير الجنس طلبة لدى 

  الجنس                    

  سمات الشخصية

 

  )ت( )257=ن(أنثى   )195=ن(ذكر  

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

  9.3043  االنطواء

 

2.7958  

 

9.6716    2.0478     -0.80  0.42  

  15.2913  االنبساط

 

1.7598  

 

15.3432   2.5798     -0.19  0.84  

  9.7857  االتزان 

 

2.3626  

 

9.8857    1.4906     -0.20  0.83  

  16.1257 االنفعال

 

2.1317  

   

16.1757  2.0625  -0.23  0.81  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *

ت سـما أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغـت علـى   ) 19.4(يتضح من الجدول 

، 0.84، 0.42(تبعا لمتغير الجنس على التوالي  )االتزان االنفعال، االنطواء ،االنبساط(الشخصية 

أي أننـا نقبـل    )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 81، 0.83

 )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت

معنى أن سـمات الشخصـية   ، تبعا لمتغير الجنسجامعة القدس  سمات الشخصية لدى الطلبةفي 

  . جامعة القدس جوهرياً بإختالف الجنس لدى طلبة  التختلف
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 4.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .الكليةتبعا لمتغير جامعة القدس  مات الشخصية لدى طلبةس

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 20.4(ونتائج الجدول 

  ت الشخصيةسما بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار )20.4(الجدول 

  تبعا لمتغير الكليةس تعزى جامعة القد طلبةلدى  

  الكلية                     

 

  سمات الشخصية

  )ت(  )265=ن(أدبية     )187=ن(علمية 

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

  9.6042  االنطواء

 

2.1011  

 

9.4615    2.5744    0.31  0.75  

  15.3140  االنبساط

 

1.7656  

 

15.3257   2.5534     -0.04  0.96  

  9.6154  االتزان 

 

1.5768  

 

10.0000  2.1213    -0.78  0.43  

  16.2050 االنفعال

 

2.0314  

 

16.1184  2.1341   0.40  0.68  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *
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سـمات  أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قـد بلغـت علـى    ) 4.20(يتضح من الجدول 

، 0.96، 0.75(على التـوالي   الكليةتبعا لمتغير  )االتزان االنفعال، االنطواء ،االنبساط(صية الشخ

أي أننا نقبـل   )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 0.68، 0.43

 )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت

سمات الشخصـية   أنوهذا يعني ، الكليةتبعا لمتغير جامعة القدس  سمات الشخصية لدى طلبةفي 

  .متغير الكلية التي يدرس بها طلبة جامعة القدسالتختلف بختالف 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 5.4

رجات د بين متوسطات )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .السنة الدراسيةتبعا لمتغير جامعة القدس  سمات الشخصية لدى الطلبة

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 21.4(ونتائج الجدول 
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  ية مات الشخصس بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار  )21.4(الجدول 

  تبعا لمتغير السنة الدراسيةجامعة القدس  لبةطلدى 

  السنة الدراسية               

 

  سمات الشخصية 

  )ت(  )212=ن(السنة الرابعة   )240=ن(السنة الثانية  

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

  9.8571  االنطواء

 

1.9498  

 

9.1000    2.7866   1.69  0.09  

  15.2264  االنبساط

 

1.7893  

 

15.4307    2.7111    -0.77  0.43  

  10.2258  االتزان 

 

1.2304  

 

9.4688   2.3553  1.59  0.11  

  16.2967 االنفعال

   

2.0658  

 

15.9889 2.1114  2.45  0.05*  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *

سـمات  علـى  مستوى الداللة المحسوب قد بلغـت   أن قيمة) 21.4(يتضح من الجدول 

، 0.43 ، 0.09(على التوالي السنة الدراسية لمتغير  تبعاً)تزان اال، االنطواء ،االنبساط(الشخصية 

أي أننا نقبـل   )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 0.14، 0.11

قيمـة مسـتوى   فقد بلغت  االنفعالأما بالنسبة لبعد ، يةعلى هذه األبعاد للشخص الفرضية الصفرية

قيمة مستوى الداللـة المحـدد للدراسـة     تساوي ةوهذه القيم) 0.05(من العينة الداللة المحسوب

)0.05α≤(  على هذا البعد من سمات الشخصية بمعنى وجـود   الفرضية الصفريةأي أننا نرفض



 
 

96

طلبة السنة الثانية أكثر مـيال نحـو    أنبمعنى ، يةفروق وقد كانت الفروق لصالح طلبة السنة الثان

   .سمة اإلنفعال من طلبة السنة الرابعة

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 6.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .مكان السكنتبعا لمتغير جامعة القدس  سمات الشخصية لدى طلبة

واإلنحرافات المعيارية لدرجة الطلبة  المتوسطات الحسابية من أجل فحص الفرضية تم استخراجو

  ) 22.4(على بعدي الشخصية تبعاً لمتغير مكان السكن فكانت كما هو مبين في الجدول

   

  سمات الشخصية المتوسطات الحسابية لدرجة  )22.4(جدول

  .تبعا لمتغير مكان السكنجامعة القدس  لدى طلبة

  مدينة  مكان السكن

  175=ن

  قرية 

  256=ن

 مخيم

 20=ن

  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

  9.2273  االنطواء

 

9.7031  

 

9.8000    

  15.2035  االنبساط

 

15.3765  

 

15.6154    

  10.1034  االتزان 

 

9.6364  

 

9.0000    

  16.0342 االنفعال

 

16.1250  

 

17.4211   
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ومـن أجـل   ، ن المتوسطات الحسـابية جود فروق بيو )22.4( يتضح من خالل الجدول

 م اختبار تحليل التباينااستخدتم معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية 

  :يوضح ذلك) 23.4(والجدول  )One‐way ANOVA(األحادي 

  سمات الشخصيةالفروق في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  )23.4(جدول 

  تبعا لمتغير مكان السكنلقدس جامعة ا لدى طلبة 

درجات   مصدر التباين  مكان السكن

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

  بين المجموعات  االنطواء

  داخل المجموعات

 المجموع

2 

153 

155    

6.308 

625.887  

632.195    

3.154 

4.091    

0.55  0.57  

      

  موعاتبين المج  االنبساط

  داخل المجموعات

 المجموع

2 

293  

295    

3.209 

1505.301  

1508.510    

1.604 

5.138    

0.31  0.73  

  بين المجموعات  االتزان 

  داخل المجموعات

 المجموع

2 

60  

62    

4.087 

222.326  

226.413    

2.043 

3.705    

0.55  0.57  

  بين المجموعات االنفعال

  داخل المجموعات

 المجموع

2 

386  

388    

32.785 

1661.960  

1694.746   

16.393 

4.306   

3.80  0.02 *  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 
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سـمات  أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغـت علـى   ) 23.4(يتضح من الجدول 

، 0.73 ، 0.57(على التـوالي  مكان السكن تبعا لمتغير )االتزان ، االنطواء ،االنبساط(الشخصية 

أي أننا نقبل الفرضية  )≥0.05α(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة وهذه القيم أكبر ) 0.57

قيمـة  فقد بلغـت   االنفعالأما بالنسبة لبعد ، )االتزان ، االنطواء ،االنبساط(على األبعاد   الصفرية

قيمة مسـتوى الداللـة المحـدد     أقل من ةوهذه القيم) 0.02(من العينة مستوى الداللة المحسوب

على هذا البعد من سمات الشخصية بمعنى  الفرضية الصفريةأي أننا نرفض  )≥0.05α(للدراسة 

تبـع  ابين درجات الطلبة في سمة اإلنفعال ولمعرفة اتجاه هذه الفروق  وجود فروق دالة إحصائياً

  :تبين ذلك)4.24(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول  )LSD (تباين األحادي باختبارتحليل ال

  

سمات  متوسطات درجات لداللة الفروقللمقارنات البعدية  LSDتائج اختبارن )24( جدول رقم

  تبعا لمتغير مكان السكنجامعة القدس  لدى طلبة  االنفعال-االتزان الشخصية على بعد 

  مخيم  قرية   مدينة   المتوسط  المقارنات

     16.0342  مدينة 

      16.1250  قرية

  *1.296- *1.386-  17.4211  مخيم

  )≥0.05α(إحصائيا عند مستوى دال  *

  :ما يلي ) 24.4(يتضح من خالل الجدول 

سمة االنفعال بين فئة الطلبة من سكان المدينة وفئة الطلبة من سكان المخيم في فروق وجود - 1

أكثر ميال نحو سمة اإلنفعال من الطلبة من سكان المخيم  أن لصالح الطلبة من سكان المخيم أي

  .لمدينةا يسكنونالطلبة الذين 
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سمة االنفعال بين فئة الطلبة من سكان القرية وفئة الطلبة من سكان المخيم في فروق وجود - 2 

مة اإلنفعال من أكثر ميال نحو س أي الطلبة من سكان المخيم، لصالح الطلبة من سكان المخيم

  .نون القريةالطلبة الذين يسك

   

  :خامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 7.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(روق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةوجد فال ت

  .جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس طلبةلدى السلوك العدواني 

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 25.4(ونتائج الجدول 

لدى  العام السلوك العدوانيبين متوسطات لداللة الفروق ) ت( نتائج اختبار )25.4(الجدول 

  لمتغير الجنس تبعاًطلبة جامعة القدس 

  الجنس                    

 

  )ت( )257=ن(أنثى   )195=ن(ذكر  

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

لممارسة السلوك الدرجة الكلية 

 يالعدوان

2.2223  

 

0.7235  

 

2.2182   0.7253   0.06  0.95  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *

 الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 25.4(يتضح من الجدول 

داللـة  أكبر من قيمة مستوى ال لقيمةوهذه ا) 0.95(تبعا لمتغير الجنس  السلوك العدواني لمستوى

وجد فروق ذات داللـة  أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت )≥0.05α(المحدد للدراسة 
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جامعـة   طلبـة لـدى   العام السلوك العدواني مستوىفي  )≥0.05α(إحصائية على مستوى الداللة

  .القدس تعزى لمتغير الجنس

  

  :سادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 8.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(داللة إحصائية على مستوى الداللة وجد فروق ذاتال ت

  .كليةجامعة القدس تعزى لمتغير ال طلبةلدى السلوك العدواني 

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 26.4(ونتائج الجدول 

  السلوك العدواني  بين متوسطات درجاتداللة الفروق ل) ت(نتائج اختبار  )26.4(الجدول 

  لمتغير الكلية تبعاًلدى طلبة جامعة القدس 

  الكلية                   

 

  )ت(  )265=ن(أدبية   )187=ن( علمية

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

لممارسة السلوك الدرجة الكلية 

 العدواني

2.2483  

 

0.7378  

 

2.2000   0.7144   0.69  0.48  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *

 الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 26.4(يتضح من الجدول 

داللـة  أكبر من قيمة مسـتوى ال  هوهذه القيم) 0.48( كليةتبعا لمتغير ال لممارسة السلوك العدواني

وجد فروق ذات داللـة  أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت )≥0.05α(المحدد للدراسة 
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جامعـة   طلبـة لـدى   العام السلوك العدواني مستوىفي  )≥0.05α(إحصائية على مستوى الداللة

  .كليةالقدس تعزى لمتغير ال

  

  :سابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 9.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(ت داللة إحصائية على مستوى الداللةوجد فروق ذاال ت

  .السنة الدراسية جامعة القدس تعزى لمتغير طلبةلدى  السلوك العدواني

 Independent(لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار t‐Test( 

  : تبين ذلك) 27.4(ونتائج الجدول 

   السلوك العدواني بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(ار نتائج اختب)27.4(الجدول 

  لمتغير السنة الدراسية تبعاًلدى طلبة جامعة القدس  

  السنة الدراسية               

 

  )ت(  )212=ن(  أدبية  )240=ن( علمية

  المحسوبة

 مستوى الداللة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المحسوب

مارسة السلوك لمالدرجة الكلية 

 العدواني

2.2478  

 

.7463  

 

2.1886   0.6978   0.86  0.38  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 450(بدرجة حرية *

 الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 27.4(يتضح من الجدول 

أكبر من قيمة مسـتوى   هالقيم وهذه) 0.38( السنة الدراسيةتبعا لمتغير  لممارسة السلوك العدواني

وجد فروق ذات أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت )≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة 
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جامعة  طلبةلدى  العام السلوك العدواني مستوىفي  )≥0.05α(داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .السنة الدراسيةالقدس تعزى لمتغير 

  

  :ثامنةعلقة بالفرضية الالنتائج المت 10.4

 بين متوسطات درجات )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .مكان السكن جامعة القدس تعزى لمتغير طلبةلدى السلوك العدواني 

ومـن ثـم    مكان السكن المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج

 One‐way(اين األحادي استخدم تحليل التب Anova(   درجـة  فـي  للتعرف على داللة الفـروق

  :تبين ذلك) 29.4(و)28.4(والجداول مكان السكن تبعا لمتغير  ممارسة السلوك العدواني

  

  لدى  السلوك العدواني لمستوىالمتوسطات الحسابية )28.4(جدول

  .طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكان السكن

مدينة  مكان السكن

  175=ن

  قرية 

  256=ن

  مخيم

 20=ن

  المتوسط  المتوسط  المتوسط 

لممارسة الدرجة الكلية 

 السلوك العدواني

2.2950  

 

2.1871  

 

1.9857   

ومن أجل معرفـة  ، جود فروق بين المتوسطات الحسابية)28.4( يتضح من خالل الجدول

 تبـار تحليـل التبـاين   م اخااستخدتم إن كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية 

  :يوضح ذلك) 4.29(والجدول  )One‐way Anova( األحادي 
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السلوك  بين متوسطات درجاتالفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة )29.4(جدول 

  تبعا لمتغير مكان السكنجامعة القدس  لدى طلبةالعدواني 

درجات   مصدر التباين  مكان السكن

  الحرية

مجموع مربعات 

  افاالنحر

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

لممارسة الدرجة الكلية 

 السلوك العدواني

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

 المجموع

2 

449  

451    

2.361 

233.864  

236.225    

1.181 

0.521    

2.26  0.10  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

 الدرجة الكليةة المحسوب قد بلغت على أن قيمة مستوى الدالل) 29.4(يتضح من الجدول 

أكبر من قيمـة مسـتوى    هوهذه القيم) 0.10( مكان السكنتبعا لمتغير  السلوك العدواني لمستوى

وجد فروق ذات أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت )≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة 

جامعة  طلبةلدى  العام السلوك العدواني توىمسفي  )≥0.05α(داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .مكان السكنالقدس تعزى لمتغير 

  

  :التاسعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  11.4

بين سمات  )≥0.05α(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عالقة ارتباط وجد ال ت

  .لديهمالشخصية وفق نظرية أيزنك لدى طالب جامعة القدس ومجاالت السلوك العدواني 

يبين ) 30.4(تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  والجدول  ومن أجل فحص الفرضية

  :ذلك
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بين سمات الشخصية وفق نظرية أيزنك نتائج معامل ارتباط بيرسون  )30.4(جدول 

  لدى طلبة جامعة القدس ومجاالت السلوك العدواني لديهم

 

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

  :ما يلي) 0.43(الجدول خالل يتضح من 

بين سمة االنطواء وبين األبعاد المختلفة للسلوك العـدواني  دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود -1

، -0.22 (بينهمـا علـى التـوالي     بيرسونحيث بلغت قيمة معامل ارتباط وعلى الدرجة الكلية  

مستوى الداللة المحـدد للدراسـة    لة إحصائيا عندوهذه القيم جميعا دا) -0.35، -30،  ،-0.62

)0.05α≤( ، ويالحظ من خالل النتائج السابقة أن عالقة االرتباط بين سمة االنطواء وبين جميع أبعاد

السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانت عالقة سالبة عكسية بمعنى أنه كلما قل االنطـواء زاد  

أيضا من خالل النتائج السابقة أن أقوى عالقة ارتباط كانـت   ويالحظ، ممارسة  السلوك العدواني

  ).-0.62(ما بين سمة االنطواء وبعد العدوان اللفظي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما

بين سمة اإلنبساط وبين األبعاد المختلفة للسلوك العـدواني  دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود -2

 ،0.30، 0.31 (بينهما على التوالي  بيرسونت قيمة معامل ارتباط حيث بلغوعلى الدرجة الكلية  

  أبعاد السلوك العدوان            

  

  سمات الشخصية 

لعدوان ا

  المادي

العدوان 

  اللفظي

 الدرجة الكلية   الغضب  العدائية

  *0.49-  * 0.35- *0.30- *0.62- * 0.22-  االنطواء

  *0.32 *0.20 * 0.32 *0.30 * 0.31  االنبساط

  *0.12 0.44 *0.70 *0.31 *0.32  االتزان 

  *0.43-   *0.40- *0.36- *0.36-  *0.38-  االنفعال
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، )≥0.05α(وهذه القيم جميعا دالة إحصائيا عند  مستوى الداللة المحـدد للدراسـة   ) 0.20 ،0.32

ويالحظ من خالل النتائج السابقة أن عالقة االرتباط بين سمة االنبسـاط وبـين أبعـاد السـلوك     

اإلنبسـاط زادت   زادبمعنى أنـه كلمـا    موجبة طرديةة كانت عالقة العدواني وعلى الدرجة الكلي

  .ممارسة  السلوك العدواني

حيث بلغت قيمة   الغضبوبين بعد التزان بين سمة ادالة إحصائيا  عالقة ارتباط  عدم وجود -3

وهذه القيمة غير دالة إحصائيا  عنـد  مسـتوى الداللـة    ) 0.12( بينهما  بيرسونمعامل ارتباط 

 وبـين   تـزان بين سمة االدالة إحصائيا  بينما وجدت عالقة ارتباط ، )≥0.05α(دد للدراسة المح

حيث بلغـت  وعلى الدرجة الكلية للسلوك العدواني  العدائية، العدوان اللفظي ،ماديأبعاد العدوان ال

لـة  وهذه القيم جميعا دا) 0.70 ،0.31، 0.32 (قيمة معامل ارتباط سبيرمان بينهما على التوالي 

ويالحظ من خـالل النتـائج السـابقة أن    ، )≥0.05α(إحصائيا عند  مستوى الداللة المحدد للدراسة 

عالقة االرتباط بين سمة االتزان وبين أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانـت عالقـة   

خـالل   ويالحظ من، طردية ولكنها بمعنى أنه كلما زاد االتزان زادت ممارسة  السلوك العدواني

  .النتائج السابقة أن عالقة االرتباط كانت قوية  ما بين العدائية واالتزان

بين سمة االنفعال وبين األبعاد المختلفة للسلوك العـدواني  دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود -4

، -0.38 (بينهمـا علـى التـوالي     بيرسونحيث بلغت قيمة معامل ارتباط وعلى الدرجة الكلية  

وهذه القيم جميعا دالة إحصائيا  عند  مستوى الداللة المحدد ) -0.43، -0.40، -0.36، -0.36

ويالحظ من خالل النتائج السابقة أن عالقة االرتباط بين سمة االنفعـال وبـين   ، )≥0.05α(للدراسة 

جميع أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانت عالقة سالبة عكسية بمعنى أنه كلمـا قـل   

  .نفعال  زاد السلوك العدوانياال
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  الفصل الخامس

   مناقشة النتائج والتوصيات

  :المقدمة  1.5

لسلوك لليتناول هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة عالقة سمات الشخصية وفق نظرية ايزنك 

الفصل  ويبين هذا، وتفسر هذه النتائج وفقا ألسئلتها وفرضياتها، العدواني لدى طلبة جامعة القدس

   .الدراسة المقترحة في ضوء نتائج لتوصياتا

  

  :مناقشة النتائج 2.5

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول  1.2.5

  جامعة القدس ؟ األكثر شيوعا لدى طلبة" رية ايزنكوفق نظ"سمات الشخصية ما 

ما نسبة الطلبـة  أ%) 5.34( أن نسبة الطلبة الذين يتسمون باالنطواء قد بلغتاظهرت النتائج  

بلغت نسبة الطلبـة الـذين يتسـمون بـاالتزان      و، )%65.5 (الذين يتسمون باالنبساط فقد بلغت

، لدى طلبة جامعة القدس يتسمون باالنفعال وهي السمة األكثر شيوعاً )%86.1(مقابل  )13.9%(

  .  تليها سمة االنبساط

%) 80.9(ت ارتفاع نسبة االنفعال والتي اظهر) 2006(واتفقت هذه النتيجه مع دراسة القضاة 

  .لدى طلبة جامعة مؤته%) 19.1(مقابل االتزان

مظاهر االنفعال والتوتر لما يتعرض له افراده من بعادة  يتصفان المجتمع الجامعي  ةترى الباحث

ـ  طيلة ةضغوطات نفسية واكاديمية  مستمر تفرضـها عليـه     حيـث ، الجامعيـة  ةسنوات الدراس

لها اكبر األثر في احداث التوتر والقلق فـي  التي  ،او السياسية او االقتصاديةالظروف االجتماعية 

ولمواجهة هذا التوتر والقلق الناتج عن هـذه الضـغوط يمـارس الفـرد      .تكامل شخصية الفرد

وهي  ةفالشخصيه ذات السمه اإلنفعالي. وخفض هذا القلق عنده كوسيله لتقليل ةاستجابات غير تكيفي
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بعكـس الشخصـيه    ةمفرط ةوعا لدى طلبة جامعة القدس تواجه الضغوط بعدوانيالسمة األكثر شي

للعالم الخارجي أكثـر مـن    اطاقاتهو اهتماماتها وجهتو، اإلنبساطيه التي تتميز بالنشاط والدافعيه

ية أما الشخصيه اإلنطوائ، كوسيله غير تكيفيه لتقليل وخفض القلق لديه" ذاته"عالم الداخلي لل توجهها

مـن   خوفـاً  تفضل الهروب واإلختباء خلف عزلتها وإنغالقها على نفسها ةإنسحابي ةصيشخ فهي

 باعتبارهاسمة اإلنفعال تصدر ولهذا ترى الباحثه ان ، مواجهة الضغوط وما تثيره من قلق وتوتر

إلـى أن غالبيـة   ذلـك  يعود و، تليها سمة اإلنبساط تليها اإلنطواءلدى الطلبة السمه األكثر شيوعا 

  .لمواجهة الضغوط وما ينتج عنها من توتر وقلق ةسليم ةه يفتقرون إلى وسائل تكيفيالطلب

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.5

  جامعة القدس؟   السلوك العدواني لدى طلبة ما مستويات

بدرجة  كانت جامعة القدس لممارسة السلوك العدواني لدى طلبةالدرجة الكلية ن أالنتائج  أظهرت 

حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات  منخفضة جدا

  %).44.4(لجميع المجاالت 

 لسلوك العـدواني ا نحو الميل درجة حيث كانت  )2007(الزعبي النتيجة مع دراسة  هذهاتفقت  

دراسة خليفة والهولي  في النتيجةذه واختلفت ه ،الهاشميةجامعه اللدى طلبة  اإلتجاه المنخفض  إلى

  .في معدالت انتشار السلوك العدواني ملحوظةإذ أظهرت نتائجها زيادة  ، )2003(

ن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة ممارسة السلوك العدواني لدى طالب جامعة أ أظهرت النتائجوكما 

  :جاء على النحو األتي القدس

  %)49.8(بنسبة  الغضببعد : المرتبة األولى

  %)45.9(بنسبة  العدوان اللفظيبعد  :المرتبة الثانية

  %)41.6(بنسبة  العدوان الماديبعد  :المرتبة الثالثة

  %)40.9( بنسبة العدائية :المرتبة الرابعة
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حيث   )2004(ودراسة سمور وعواد ) 2003(مع نتيجة دراسة خليفة والهولي  النتيجةاتفقت هذه 

واعتباره سـمة  لـدى طلبـة    ، ترتيب لدى طلبة جامعه الكويتي الف ةاحتل بعد الغضب الصدار

   .جامعة اليرموك

رغـم مـا    ةان الطلب إلىتعزو الباحثة انخفاض درجة السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدس 

 والمسـتوى المحلـي  أعلى المستوى األكاديمي كان  ضغوط سواءال قلق وتوتر نتيجة ه مننيعانو

العدواني بشكل مباشر أو بشكل سلوكي خوفا من تعرضـهم لعقوبـات   اليمارسون السلوك  فإنهم

السلوك  أبعادسبب تصدر بعد الغضب  الباحثةترى وبالتالي  ، ةفصل أو إنذارات من إدارة الجامع

عن هذه الضغوط إلـى   تحول التوتر والقلق الناتج إلىيعود  والذي يليها العدوان اللفظي انيالعدو

لزمالئهم ولو عن طريـق   ةبألفاظ نابيولو بشكل غير دائم  عنها لتعبيراغضب والتي يتم المشاعر 

على عينـة   االستباناتانه تم توزيع  وتنوه الباحثة هنا إلى، ةوالنكت الجارحأح او الدعابات االمز

بـين االمتحانـات    الممتـدة  الفترةوهي  15/5/2008 – 20/4/2008ما بين  الفترةفي  الدراسة

يخفى  على احد مدى توتر الطلبة حيث ال، متحنات النهائيةلإلواالستعداد " ثانياالمتحان ال"الفصلية 

  .وانفعالهم لقرب انتهاء الفصل

  

  : األولىمناقشة نتائج الفرضية  3.2.5

سمات درجات  بين متوسطات)≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  .ير الجنسجامعة القدس تعزى لمتغ لبةالشخصية لدى ط

بين متوسطات سمات الشخصية لدى طلبـة   دال إحصائياً النتائج عدم وجود فرق أظهرت

بمعنى أن سمات الشخصية تبعا لنظريـة أيزنـك التختلـف     ،جامعه القدس تعزى لمتغير الجنس

   .متغير الجنس باختالف جوهريا

ا عدم وجود فرق فـي  نتائجه أظهرتوالتي ) 2005(اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بركات 

 )2003(واختلفت مع نتيجـة دراسـة العبـد اهللا والشـرعة      .أبعاد الشخصية تبعا لمتغير الجنس

ودراسة العيسوي  )1997(ناهية  أبوودراسة ) 1999(ودراسة العتابي ) 2001(ودراسة رضوان

عـا  وجود فرق بين أبعاد الشخصـية تب  نتائجهم أظهرتوالتي  )1989(ودراسة بركات ) 1993(

  .اإلتزان وتميزت الطالبات بسمة اإلنفعال بسمة تميز الطالبلمتغير الجنس حيث 
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 إال ، في سمات الشخصية واألنثىاليوجد فرق  بين الذكر  أنانه ليس من الطبيعي  الباحثةترى  

البيئيـة المحيطـة والتنشـئة    و السياسيه أنه قد يعود  ذلك إلى قدر كبير من التجانس في الظروف

، عية ذات األثر األكبر في بناء الشخصية بشكل أدى إلى التقارب  فـي أنمـاط السـلوك   االجتما

 ةضغوط إقتصاديه ونفسيه تفرض على المجتمـع المسـاوا   من الظروف السياسيه وما ينتج عنهاف

علـى   لية اإلنفـاق ووالتماثل في تنشئة الذكر واألنثى سواء في التعليم او العمل أو في تحمل مسؤ

  .ةاألسر

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 4.2.5

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة ال ت

 .لمتغير الكلية سمات الشخصية لدى طلبة جامعة القدس تعزىدرجات 

 ،االنبسـاط (سـمات الشخصـية   أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على النتائج  أظهرت

وهذه ) 0.68، 0.43، 0.96، 0.75(على التوالي  الكليةتبعا لمتغير  )االنفعال، زاناالت، االنطواء

، أي أننا نقبل الفرضـية الصـفرية   )≥0.05α(القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

  متغير الكلية  باختالفبمعنى أن سمات الشخصية وفق نظرية أيزنك ال تختلف جوهريا 

  .يناقضها من نتائج الدراسات السابقة أوما يساندها  الباحثةجد لم ت النتيجةوهذه 

 إلـى على اختالف تخصصاتهم وتعدد سنواتهم الدراسية  الطلبة  أن إلىهذه النتيجة  الباحثةتعزو 

سـواء بإطـار   ، بهـم  المحيطة في بيئة جامعية واحدة تنطبق عليهم كل الظروف أنهم متواجدون

 تماثـل هذا هو السبب في كان فربما ، في المجتمع المحلي خارجها أو من قوانين وأنظمه الجامعة

  .اإلنسانيةهم العلمية والعلوم بين الطلبة في مختلف تخصصات سمات الشخصية

    

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 5.2.5 

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة ال ت

  .سنة الدراسيةلل دى طلبة جامعة القدس تعزىسمات الشخصية لدرجات 

، االنطـواء  ،االنبسـاط (سـمات الشخصـية   علـى  قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت  إن

وهـذه القـيم    ) ،0.14، 0.11، 0.43 ، 0.09(على التوالي السنة الدراسية تبعا لمتغير )تزاناال



 
 

112

على هذه  أننا نقبل الفرضية الصفرية أي )≥0.05α(أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

أما بالنسبة لبعد االنفعال فقد بلغت قيمـة مسـتوى الداللـة المحسـوب مـن       .األبعاد للشخصية

أي أننا نرفض ) ≥0.05α(وهذه القيمة تساوي قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة ) 0.05(العينة

هـذه  وقد كانـت  ، وجود فروق عنيوهذا يالفرضية الصفرية على هذا البعد من سمات الشخصية 

  .الفروق لصالح طلبة السنة الثانية

نتائجها أن الطلبة يختلفون فيمـا   أظهرتإذ ، )1999(تيجة دراسة العتابي نمع  النتيجةهذه  اتفقت 

  .بينهم على بعد العصابية تبعا إلختالف المستوى الدراسي

عنه احد األفراد ربما يتباين فـي مراحـل   السلوك  الذي يعبر  أنإلى  تعزو الباحثة هذه النتيجة  

بالنسبة لألفراد اآلخرين في نفس عمره يكـون ثابتـا    سلوكه وحدتهمستوى  إذ إن، عمره المختلفة

  الباحثـة تشير كما ، أخرى مختلفةمن مستويات عمرية  األفرادلغيره من مقارنةً بصورة مرتفعة 

 وهذه المرحلة تتميز بمشاعر الصراع المتأخرةة الطلبة في السنة الثانية هم في سن المراهق إلى أن

ن يصبح راشدا وان يحظى بقدر مـن  ألفهو يستعد ، إلثبات دوره واآلخرين الذاتواالنفعال بين 

الذين يتميزون بقدر عالي من اإلعتماد على الـذات   ةبعكس طلبة السنة الرابع، الحرية واالستقالل

  .بإمكاناتهم بذاتهم ووأكثر وعيا 

  

  :نتائج الفرضية الرابعة مناقشة 6.2.5 

سمات درجات  بين متوسطات )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةال ت

  مكان السكنل الشخصية لدى طلبة جامعة القدس تعزى

 ،االنبسـاط (سمات الشخصـية  أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على النتائج  أظهرت 

وهذه القيم أكبر ) 0.57، 0.73 ، 0.57(على التوالي مكان السكن تبعا لمتغير )االتزان ، االنطواء

على األبعـاد    أي أننا نقبل الفرضية الصفرية )≥0.05α(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

 قيمة مستوى الداللة المحسوبفقد بلغت  االنفعالأما بالنسبة لبعد ، )االتزان ، االنطواء ،االنبساط(

أي أننـا   )≥0.05α(قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  اقل من ةوهذه القيم، )0.02(العينة من

ميال نحـو   أكثر أنهم أي، المخيم الطلبة من سكانوكان الفرق لصالح ، الفرضية الصفريةنرفض 

  .القرى والمدينة أهلمن  نفعالإلا سمة
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  .ن نتائج الدراسات السابقةيناقضها م أوما يساندها  الباحثةلم تجد  النتيجةوهذه 

االقتصـادية المتدنيـة     واألوضاعالظروف البيئية والصحية السيئة  إلىهذه النتيجة  الباحثةوتعزو 

الدور السياسي في االنفعال  إغفالوال يمكن ، في المخيمات بشكل عاما سكان المخيم هالتي يواجه

  لالجتيـاح من تعـرض   أولالمخيمات  نإ إذ ،وعدم التوازن في بناء الشخصية لدى سكان المخيم

مما قد ينعكس ذلك علـى  الثانية والتنكيل بأفرادها  األقصى نتفاضةاخالل  اإلسرائيليمن الجيش 

  .شخصية األفراد ويرفع مستوى اإلنفعال لديهم

  

  

  :خامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 7.2.5

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة ال ت

  .السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنسدرجات 

لممارسة السـلوك   الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على النتائج  أظهرت 

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحـدد للدراسـة   ) 0.95(تبعا لمتغير الجنس  العدواني

)0.05α≤( أي أننا نقبل الفرضية الصفرية.  

والتي أظهرت نتائجها عدم وجـود فـرق فـي     ) 1995(مع نتيجة المخالفي  النتيجةواتفقت هذه 

ودراسـة  ) 2006(اختلفـت  مـع دراسـة بـو شـاللق      و.السلوك العدواني تبعا لمتغير الجنس

توفيق ودراسة  ودراسة) 2003(ودراسة خليفة والهولي ) 2005(ودراسة فراج ) 2006(صرايرة

 &Pena،2008(ودراسة  )2000(ودراسة الناصر ) 2001(الفقهاء  others   (ودراسة)2007، 

Brady( ، ظهرت نتائجهم وجود فرق دال إحصائياً بين الـذكور واإلنـاث فـي السـلوك     أوالتي

  .العدواني لصالح الذكور

  

 في التعبير عن انفعاالته نسبيا  لةله الحرية الكام  كال الجنسين أن إلىهذه النتيجة  الباحثةوتعزو 

بسبب االنفتاح العام علـى التعلـيم والعمـل لكـال      الظاهر وأرائه ومشاعره الكامنة وراء سلوكه

مـن السـلوك العـدواني دون     اًجزء أو اًقد يمارس نوع أنثى أوفكال الجنسين من ذكر  .الجنسين
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 تقـع تحـت مسـمى واحـد     فإنهاارس السلوك العدواني المم أشكالانه مهما اختلفت  إال، األخر

        ."السلوك العدواني "هو

  :سادسةالفرضية المناقشة نتائج  8.2.5

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة ال ت

  .تعزى لمتغير الكلية السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدسدرجات 

لممارسـة السـلوك    الدرجة الكليةلة المحسوب قد بلغت على أن قيمة مستوى الدالالنتائج  أظهرت

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحـدد للدراسـة   ، )0.48( كليةتبعا لمتغير ال العدواني

)0.05α≤( أي أننا نقبل الفرضية الصفرية.  

داللـة  أثـر ذو  إذ أظهرت نتائجها انه اليوجد  )2001(مع نتيجة دراسة الفقهاء النتيجةاتفقت هذه 

  .السلوك العدواني لدى الطلبة تبعا لمتغير الكلية إلىفي درجة الميل  إحصائية

يخضـعون لنظـام واحـد      اإلنسانيةجميع الطلبة بالكليات العلمية والعلوم  أن إلى الباحثةوتعزو 

 ارإطتقع ضمن  أنها إالفمهما اختلفت الكليات بتخصصاتها ، وقانون موحد  داخل الحرم الجامعي

الخاص في تطبيق القوانين التي تفرضها  وأسلوبهافلكل جامعه نظامها ، جامعي ونظام بيئي موحد

  .على الطلبة

  

  :سابعةالفرضية المناقشة نتائج  9.2.5 

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة ال ت

  .لمتغير السنة الدراسيةتعزى  السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدسدرجات 

لممارسة السـلوك   الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على النتائج  أظهرت 

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللـة المحـدد   ، )0.38( السنة الدراسيةتبعا لمتغير  العدواني

  .أي أننا نقبل الفرضية الصفرية )≥0.05α(للدراسة 

إذ أظهرت نتائجها عدم وجود فرق فـي  ، )1995(النتيجه مع نتيجة دراسة المخالفي اتفقت هذه  

) 2007(واختلفـت مـع دراسـة الزعبـي    ، السلوك العدواني بـإختالف المسـتوى الدراسـي   
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ـ    )2006(وصرايره ختالف المسـتوى  اإذ أظهرت نتائجهما وجود فرق في السـلوك العـدواني ب

  .الدراسي

لنفس الضـغوط   ونيع الطلبة داخل الحرم الجامعي الواحد يتعرضجم أن إلى ذلك الباحثةوتعزو 

وبسبب القـوانين الجامعيـة    ، على حد سواء الجامعةوالنفسية التي يتعرض لها طلبة  األكاديمية

بسـلوكيات   الإاليتمكن الطالب مهما اختلفت سنته الدراسية من التفريغ والتعبير عن هذه الضغوط 

المقاعد  أوكالكتابة على الجدران ، ظاهري أو مباشرن الجامعي بشكل شبه عدوانية التخالف القانو

في  اختلفوان ولو يالطلبة الجامعي يمارسها معظموهذه السلوكيات مثال ، .....نابية بألفاظالتلفظ  أو

  . التخصص أوالمرحلة 

  

  :ثامنةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 10.2.5

 بـين متوسـطات   )≥0.05α(ستوى الداللـة وجد فروق ذات داللة إحصائية على مال ت

  .تعزى لمتغير مكان السكن السلوك العدواني لدى طلبة جامعة القدسدرجات 

لممارسـة السـلوك    الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على النتائج  أظهرت

داللة المحدد للدراسة وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى ال) 0.10( مكان السكنتبعا لمتغير  العدواني

)0.05α≤( أي أننا نقبل الفرضية الصفرية.  

والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فرق في  )1995(مع نتيجة دراسة المخالفي  النتيجةاتفقت هذه  

والتـي   )2007(واختلفت مع دراسة الزعبي .ممارسة السلوك العدواني تبعا لمتغير مكان اإلقامة

  .ممارسة السلوك العدواني تبعا لمتغير مكان السكن أظهرت نتائجها وجود فرق في

 واإلجـراءات لنفس الظروف  والمدن والمخيمات الفلسطينية تخضع جميع القرى أنترى الباحثة 

فـرض   أو إجـراء فأي ، عامةً الشعب الفلسطيني تجاه اإلسرائيليالقمعية التي يمارسها االحتالل 

، بـنفس الكيفيـة  هذا المنع بـنفس الدرجـة و   وطأة لجميع يقع تحتإن افأو التجول لمنع الحركة 

في ممارسة السلوك العـدواني بـين    األكبريكون لها الدور  ما غالباً  والسياسية األمنيةفالضغوط 

  . على حد سواء المدن والقرى والمخيمات
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  :التاسعةالفرضية مناقشة نتائج  11.2.5

بين سمات الشخصية  )≥0.05α(الداللة ذات داللة إحصائية على مستوى عالقة ارتباط وجد ال ت

  .وفق نظرية أيزنك لدى طالب جامعة القدس ومجاالت السلوك العدواني لديهم

  :مايليالنتائج  وأظهرت

بين سمة االنطواء وبين األبعـاد المختلفـة للسـلوك    دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود - 1

قة االرتباط بين سمة االنطـواء  عالإذ بينت النتائج وجود  ، العدواني وعلى الدرجة الكلية

بمعنى ، وبين جميع أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانت عالقة سالبة عكسية

ويالحظ أيضا من خالل النتـائج  ، السلوك العدواني ممارسة تأنه كلما قل االنطواء زاد

للفظي إذ بلغت السابقة أن أقوى عالقة ارتباط كانت ما بين سمة االنطواء وبعد العدوان ا

 ).0.62(يمة معامل االرتباط بينهماق

وجود فرق دال  منتائجها عد أظهرتإذ  )2004(العنزي  دراسة هذه النتيجة اختلفت مع نتيجة

إحصائياً بين الطلبة ذوي العدوانية المرتفعة والطلبة ذوي العدوانية المنخفضـة علـى بعـد    

الحالية تتعارض  بالدراسة الخاصة النتيجةأن  الباحثةوتشير ، )اإلنبساط–اإلنطواء (الشخصية 

مع الخلفية النظرية لنظرية أيزنك الداعية إلى وجود عالقة بين سـمة اإلنطـواء والسـلوك    

 .العدواني

 

ال يظهـر انفعاالتـه    فالشخص اإلنطوائي، الشخصية االنطوائية ذاتية المركز أن الباحثةترى 

يكـون فاضـال    أنوهو يحب ، اآلخريننفسه عن واالنفراد ب العزلةيؤثر و، وعواطفه بسهولة

شخص نظامي يقف خلف  وهو، لشخصه فهو يعتبر ذاته  محور حياته في الناس بل حباً الحباً

يتميز بسلوكيات عدوانيـة   أنفاإلنطوائي بهذه الصفات اليمكن ، سلوكه الخلقي ما يسمى المبدأ

قـل  لذا كلمـا  ، د شخصية االنطوائيعناعتبار  أيألن العالم الخارجي ال يمثل  اآلخرينتجاه 

  .ه مع العالم الخارجي مما يزيد السلوك العدوانيلعاانفعاله وتف زادانشغاله بنفسه 
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ـ    اإلنبساطبين سمة دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود - 2 لوك وبين األبعـاد المختلفـة للس

 رتبـاط  الا ديـة طر موجبةعالقة إذ أظهرت النتائج وجود ، العدواني وعلى الدرجة الكلية

بمعنى ، وبين أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكليةبين سمة االنبساط  دالة إحصائيا 

 .ممارسة  السلوك العدواني زادتاإلنبساط  زادأنه كلما 

والتـي  )  Soga،2002(ودراسة) 1986(مع نتيجة دراسة نصر وسليمان  النتيجةاتفقت هذه 

بين سمة اإلنبساط وممارسة السلوك العدواني وهذه النتيجة  أظهرت نتائجهم وجود عالقة قوية

تفقت مع اإلطار النظري ونظرية أيزنك الداعية إلى وجود عالقـة بـين  سـمة اإلنبسـاط     ا

والتي أظهـرت   ، )2004(مع نتيجة دراسة العنزي  النتيجةهذه  واختلفت، والسلوك العدواني

ية المنخفضة والطلبة ذوي العدوانية المرتفعة نتائجها عدم وجود فرق بين الطلبة ذوي العدوان

  ).اإلنبساط–اإلنطواء (على بعد 

، وله أصدقاء كثـر ، حب الحفالتي إجتماعي الشخص االنبساطي هو شخص أن الباحثةترى 

 .بالتفكير فـي المسـتقبل   اإلمعانمنتهاها دون  إلىكل دقيقه ويستمتع ب، يأخذ الحياة كما تأتي

 إرضـاء  هـو  اهتمامه كلمرتبط بالعالم الخارجي وهو ، ظة الراهنةيتصرف طبقاً لوحي اللح

دائـم  ، ةويأخذ األمـور ببسـاط  ، مغرم بعمل المقالب وإجاباته حاضرةفهو شخصيا ، خرآلا

، على إنفعاالتـه  يسيطراليفقد أعصابه بسرعة وينفعل ، يميل إلى العدوانية، الحركة والنشاط

   .ومشاعره وهو شخصية إندفاعية غير متحكم بتصرفاته

حيث بلغـت    بين سمة االتزان وبين بعد الغضبدالة إحصائيا  عالقة ارتباط  عدم وجود - 3

وهذه القيمة غيـر دالـة إحصـائيا  عنـد      ، )0.12( بينهما  بيرسونقيمة معامل ارتباط 

بين دالة إحصائيا  بينما وجدت عالقة ارتباط ، )≥0.05α(مستوى الداللة المحدد للدراسة 

وعلى الدرجة الكلية ، العدوان اللفظي، العدائية، أبعاد العدوان المادي وبين  سمة االتزان

النتائج السابقة أن عالقة االرتباط بين سمة االتزان وبـين  إ ذ أظهرت  ؛للسلوك العدواني

أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانت عالقة طردية بمعنـى أنـه كلمـا زاد    

ويالحظ من خالل النتائج السـابقة أن عالقـة   ، سلوك العدوانيممارسة  ال تزاداالتزان 

 .االرتباط كانت قوية  ما بين العدائية واالتزان
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علـى أن هـذه    .يناقضها من نتائج الدراسات السـابقة  أوما يساندها  الباحثةلم تجد  النتيجةوهذه 

القة جوهريـة بـين   النتيجة تتعارض مع اإلطار النظري لنظرية أيزنك الداعية إلى عدم وجود ع

  .سمة اإلتزان والسلوك العدواني

  

بمعنـى   والسلوك العدواني طرديه بين االتزان العالقةتكون  أنانه ليس من الطبيعي  الباحثةترى 

 أفـراد عينـة   علـى   االسـتبانات انه تم توزيع  إلى الباحثةتنوه و، الثاني زاد أخرزاد  إذا ماأنه 

بـين االمتحانـات    الممتـدة  الفترةوهي  15/5/2008 – 20/4/2008ما بين  الفترةفي  الدراسة

وال يخفى  على احد مدى توتر الطلبـة  ، النهائية لالمتحاناتواالستعداد " االمتحان الثاني"الفصلية 

انه يمكن تبريـر   إال، الدراسةألدوات يؤثر على استجاباتهم وانفعالهم لقرب انتهاء الفصل مما قد 

احترام  إطارفي نظرية فرويد وتعني انه يعمل في  األنامثل قوة تزن يالمن الشخص بأ النتيجةهذه 

بالتقاليـد   ملتزمـة وهي شخصية ، الحضارية واالجتماعية والشخصية األخالقوفي حدود ، الذات

لشـعور  ا ذلك إلـى  م والنظم بشكل غير طبيعي مما يدفعهزاد التزامه وامتثاله للقي إذالذا ، والنظم

 اآلخرينفخيمها والتقليل من شأن محاولة تعظيم الذات  وت إلىيؤدي قد مما  اآلخرينبالرفعة على 

  .لهموحمل مشاعر العدائية 

  

بين سمة االنفعال وبين األبعـاد المختلفـة للسـلوك    دالة إحصائيا  عالقة ارتباط  وجود - 4

ويالحظ من خالل النتائج السابقة أن عالقة االرتباط بـين  ، العدواني وعلى الدرجة الكلية

مة االنفعال وبين جميع أبعاد السلوك العدواني وعلى الدرجة الكلية كانت عالقة سـالبة  س

 .ممارسة السلوك العدواني زادبمعنى أنه كلما قل االنفعال ، عكسية

  

 ارتبـاط والتي أظهرت نتائجها  ),2002Center & Kemp(مع نتيجة دراسة  النتيجةاختلفت هذه 

على أن هذه النتيجة للدراسة  .ة الشخصية العصابية واإلنفعاليةالسلوك العدواني لدى األطفال بسم

الحالية تتعارض مع اإلطار النظري لنظرية أيزنك الداعية إلى وجود عالقـة قويـة بـين سـمة     

  .اإلنفعال والسلوك العدواني
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بين االنفعال والسلوك العدواني عكسية بمعنى  العالقةتكون  أنانه ليس من الطبيعي  الباحثةترى 

فـي   الدراسـة عينة أفراد على  االستباناتانوه انه تم توزيع  أن وأريد، قل الثاني خرآزاد  إذاأنه 

االمتحان "بين االمتحانات الفصلية  الممتدة الفترةوهي  15/5/2008 – 20/4/2008ما بين  الفترة

فعـالهم لقـرب   وال يخفى  على احد مدى توتر الطلبة وان، النهائية لالمتحاناتواالستعداد " الثاني

 إلىإلى أنه يمكن تبرير هذه النتيجة  ، الدراسةعلى استجاباتهم ألدوات  يؤثرانتهاء الفصل مما قد 

لـه  والذي ، عاما ستينالذي يعيشه المجتمع الفلسطيني منذ   اإلسرائيليواالعتداء  السياسي الوضع

والتي قـد  ، أظفارهمنعومة سلوكيات غير اجتماعية وعدوانية منذ  أفراده إكسابفي  األكبرالدور 

  .  واليومية الحياتيةقف العادية في الموا تمارس بشكل دائم وطبيعي
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  : التوصيات 3.5

الدراسة الحالية خلصت الباحثة بمجموعة من التوصيات لعـل   إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

   :أهمها

طلبـة   االنفعـال لـدى   سهم في خفض درجـات وقائية ت إرشاديةوضع برامج  ضرورة •

 .الجامعة

فرصـة   للطلبـة لتتيح  ، نين النفسييواالخصائي الطلبةبين  ةتفريغي ةجماعي لقاءاتتوفير  •

 .التعامل مع مصادر غضبهم

سـن الرشـد    إلى المراهقةمرحلة انتقال من سن  باعتبارهاالثانية  المرحلةاالهتمام بطلبة  •

ية واالجتماعية وتسهم فـي خفـض   بوضع برامج تساعدهم على مواجهة الضغوط النفس

 .التوتر والقلق وكيفية مواجهته بوسائل تكيفيه إيجابيهدرجات 

النفسي ليساعد في تفجير طاقـات   باإلرشادمختصين  إشرافتوفير برامج وفعاليات تحت  •

 .شخصيتهمتعديل سلوكهم وبالتالي في بناء  ليساعد فيالطلبة بشكل عام 

 .السلوك العدواني أبعادفي ارتقاء  وأثرها دراسات حول سمات الشخصية إجراء •

دراسات حول سمات الشخصية وعالقتها بالخلفية الثقافية واالجتماعية لدى طلبـة   إجراء •

  .الجامعة

اجراء دراسه مما ثله للدراسه الحاليه عن باقي جامعت الضفه لمقارنـة نتائجهـا بنتـائج     •

 .الدراسه الحالية

 .ت الشخصية ومواجهة مصادر الغضب لدى الطلبةإقتراح برنامج إرشادي في حل مشكال •

إقتراح برنامج تدريب على المهارات اإلجتماعيه في خفض حدة الغضب واإلنفعال لـدى   •

 .الطلبه

إقتراح برنامج تدريب على مواجهة الضغوط والقدرة على ضبط الـذات للخفـض مـن     •

  . درجات اإلنفعال لدى الطلبه
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  المراجع 

  ربية قائمة المراجع الع •

  قائمة المراجع األجنبية •
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  .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 6. م، الكتاب السنوي في علم النفس. استطالعية
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  :استمارة البيانات الشخصية: 1ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أخي الطالب /أختي الطالبة 

  : تحية طيبة وبعد 

عالقة سمات الشخصية وفق نظرية ايزنك بالسلوك العدواني (:تقوم الباحثه بإجراء دراسة بعنوان 

االرشاد  في وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير )سلدى طلبة جامعة القد

القسم االول  ويشمل :  قسمين تشمل علىللذالك أعدت  أداة الدراسة ، النفسي والتربوي 

وقد وقع عليك  ،المعلومات الشخصية عن المستجيب والقسم الثاني يشمل على فقرات االستبانة

راجية منكم االجابة على فقراتها بدقة  ،ينة الدراسةي ضمن ع/االختيارعشوائيا لتكون 

  .وموضوعية خدمة ألغراض البحث العلمي فقط

  حسن تعاونكم لكم شاكرة

  الباحثه

  مها جزماوي

  :الشخصية  القسم االول البيانات

  .داخل المربع الذي ينطبق على حالتك× ضع اشارة 

  ذكر                انثى:   الجنس .1

 علمية          علوم انسانية   :الكلية  .2

  السنة الثانية        السنة الرابعة:         السنة الدراسية .3

 

  مخيم  مدينة          قرية         :         مكان السكن.4
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  قائمة ايزنك للشخصية : 2ملحق 

اده في التصرف امام الفقره التي تتفق مع طريقتك المعت)  x(وضع اشارة ب تحديد اجابتك يرجى

   .والشعور

  ال  نعم  فقرات االختبار  الرقم
      هل تتوق إلى األشياء المثيرة في معظم األحيان ؟  1
      هل تحتاج إلى اصدقاء يفهمونك لكي تشعر باإلرتياح واإلبتهاج ؟   2
      هل أنت سعيد وتعالج االمور ببساطة ودون تدقيق او تمحيص ؟   3
      رفض طلب لك ؟ هل تنزعج إلى حد كبير لو   4
      على عمل أي شيء ؟ اإلقدامهل تتمهل وتفكر مليا قبل   5
هل تفي دائما بوعد قطعته على نفسك بغض النظر عما قد يكلف من   6

  تعب وعناء ؟

    

      كثيرة ؟  أحيانهل يثور مزاجك ويهدأ في   7
على نحو متسرع ودون أمل  أشياءتقوم بعمل وقول  أنهل من عاداتك   8

  كير ؟ تف أو

    

      شعرت بالتعاسة دون سبب كاف لذلك؟ أنهل حدث   9
      شيئ تقريبا من اجل الجرأة ؟ أيهل تعمل   10
      شخص غريب جذاب ؟ إلىهل تشعر بالخجل فجأة عندما تريد التحدث   11
      ؟ أحياناتفقد السيطرة على نفسك وتغدو غاضبا  أنهل يحدث   12
      الي في معظم األحيان ؟هل تقوم باالشياءعلى نحو إرتج  13
تقولها  أوال تفعلها  أنكان ينبغي لك  أشياءهل تشعر غالبا بالقلق حيال   14

  ؟

    

      بصفة عامة ؟ اآلخرينهل تفضل المطالعة على التحدث مع   15
      هل يسهل جرح مشاعرك نوعا ما ؟  16
      هل ترغب في الخروج كثيرا من المنزل ؟  17
      ؟ اآلخرينيعرفها  أنوخواطر الترغب  فكارأ أحياناهل تراودك   18
      ؟ أخرى أحياناوبالبالدة  أحياناهل تشعر بنشاط شديد   19
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  ال  نعم  فقرات االختبار  الرقم
يكونوا من  أنشريطة  األصدقاءيكون لديك عدد قليل من  أنهل تفضل   20

  المقربين ؟

    

      اليقظة ؟ أحالمهل تستغرق في   21
      في وجهك ؟ يصرخونبالصراخ عندما هل تجيب الناس   22
      هل يضايقك الشعور بالذنب في كثير من األحيان؟  23
      هل عاداتك جميعها حسنة ومرغوب فيها ؟  24
      وتتمتع كثيرا في حفل مرح ؟ سجيتهاتترك نفسك على  أنهل يمكنك   25
      هل تعتبر نفسك متوتر األعصاب ؟  26
      ونشيط ؟هل يعتقد اآلخرون انك حيوي   27
باستطاعتك القيام به على  أنشعرت غالبا  ثم، هامهل قمت بعمل شيء   28

  ؟ أفضلنحو 

    

      ؟اآلخرينهل يغلب عليك طابع الهدوء عندما تكون مع   29
      هل تنهمك في القيل والقال أو نشر اإلشاعات أحيانا ؟  30
      التستطيع معها النوم؟ األفكار لدرجةهل تالزمك   31
فهل تفضل معرفته من خالل اللجوء إلى ، ماا كنت تريد معرفة شيء إذ  32

  كتاب بدال من اللجوء إلى شخص أخر تحدثه عنه؟ 

    

      هل يحدث لك خفقان قلب أو تسرع في دقاته ؟  33
      هل تحب نوع العمل الذي يتطلب منك انتباها شديدا أو دقيقا ؟  34
      أحيانا ؟ هل تنتابك نوبات من اإلرتجاف واإلرتعاش  35
هل تصرح للجمارك على كل شيء لديك حتى لو علمت أنه يستحيل   36

  إكتشافه ؟

    

      هل تكره أن تكون في مجموعة ينكت الواحد فيها على األخر ؟  37
      شخص سريع اإلستثارة أو اإلنفعال ؟ أنتهل   38
      هل ترغب القيام بأشياء ينبغي لك أن تتصرف حيالها بسرعة ؟  39
      ل تقلق بصدد أشياء مخيفة قد تحدث لك ؟ه  40
      هل يمتاز أسلوب حركتك بالبطء وعدم السرعة ؟  41
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  ال  نعم  فقرات اإلختبار  الرقم
      هل يحدث أن تأخرت عن تنفيذ موعد أو عمل ما ؟   42
      هل تنتابك كوابيس أو أحالم مزعجة كثيراً ؟  43
بحيث لم تضع فرصة هل ترغب في التحدث مع الناس إلى حد كبير   44

  الحديث إلى شخص آخر ؟

    

      هل تزعجك األآلم واألوجاع ؟  45
      هل تشعر بتعاسة شديدة إن لم تر كثيرا من الناس في معظم األحيان ؟  46
      هل تعتبر نفسك شخصا عصبيا ؟  47
      هل هناك أشخاص ممن تعرفهم ال تحبهم على نحو قاطع ؟  48
      اثق من نفسك تماما ؟هل تستطيع القول بأنك و  49
      هل يؤلمك اآلخرون بسهولة لدى اكتشافهم الخطأ فيك أو في عملك ؟  50
      حفل مرح ؟ فعال فيهل يصعب عليك أن تتمتع   51
      هل تنزعج من الشعور بالنقص ؟  52
      هل يسهل عليك إضفاء جو من الحيوية على حفل ممل إلى حد ما ؟  53
      ور التعرف عنها شيئا ؟هل تتحدث أحيانا عن أم  54
      هل أنت قلق على صحتك ؟  55
      هل تحب إيقاع اآلخرين في مقالب بقصد المرح ؟  56
      هل تعاني من األرق ؟  57

 

 

 

 

 

 

  



 
 

134

  استبانة السلوك العدواني قبل التعديل:  3ملحق 

  : اآلتيةفي المربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة من الفقرات × يرجى وضع اشارة 

رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  أحيانا  كثيرا

            العدوان المادي  

            دون سبب  اآلخرينضرب  إلىأندفع   1

 األمرتطلب  إذاالعنف لحفظ حقوقي   إلىالجأ   2

  لذالك

          

 إلى أتعرضعندما  اآلخرينضرب  إلىاندفع   3

  إثاره

          

            العدوان على على العدوان  أرد  4

            باأليدي أحياننامع زمالئي  أتشاجر  5

            غضبت إذا األثاثاندفع لتحطيم   6

            اعتدي بالضرب على كل من يختلف معي  7

            على جدران قاعات المحاضرات أحياناارسم   8

            ارمي المخلفات والقمامة في الساحات  9

كالكراسي (تخريب مرافق الجامعة العامة   10

  ربالكس)
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رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  أحيانا  كثيرا

            العدوان اللفظي  

            من يختلف معي بألفاظ نابية   أواجه  11

            الناس دائما بما اعتقده سلبا عنهم أصارح  12

            تعبيرات ال تراعي من حولي  أطلق  13

            أهدد من حولي  حتى الغرباء   14

            بغيري  أباليع برأي وال اقتن  15

            األخرغالبا من الجنس  واستهزئاسخر   16

            هيئة التدريس أفرادنابية على   ألقاب أطلق  17

            مجادل أني أصدقائييطلق على   18

            الزمالء على الهيئة التدريسية أحرض  19

            نابية تجاه زمالئي بألفاظ أتلفظ  20

            يةالعدائ  

جميع من حولي من زمالء يعاملونني  أناعتقد   21

  أنفسهمبلطف لغاية في 

          

            اشك دائما بالصداقات الجدد  22
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رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  أحيانا  كثيرا

             األصدقاءاستمتع عندما افرق بين   23

            يتحدثون عني في غيبتي أصدقائي أناشعر   24

             أتفوقزمالئي ال يفرحون لي عندما  نأاشعر   25

كتابة بالغات كيدية على احداعضاء هيئة   26

  التدريس

          

            أماميعندما يهان احد  بالسعادةاشعر   27

            سعيدا  أحدا أرى أن أحبال   28

            أفكاريزمالئي يغارون من  أناشعر   29

            الغضب  

            شخص سريع الغضب  أنياشعر   30

            تضايقني  اآلخرينعادات   31

             أخطائهماغفر للناس  أنال يمكنني   32

             اآلخرينال أتحمل النقد من   33

             إيذائيبسهوله عند  أسامحال   34

            األحياناشعر بالقسوة بقلبي في بعض   35
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رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  أحيانا  كثيرا

دائما من ضبط مشاعري بالغضب  مكنأتال   36

  عندما يختلف معي احد بالنقاش

          

            اشعر بكراهيتي لنفسي  37

            اشعر بكرب وهم حتى بساعات هدوئي وراحتي  38

هيئة  أفرادتعليق من احد  أليبسهوله  أتقبلال   39

  التدريس
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  مقياس السلوك العدواني بعد التعديل: 4ملحق 

  داخل المربع الذي ينطبق على حالتك ) x( إشارةضع 

كثيرا   البند  الرقم

 جدا

 إطالقا نادر أحيانا كثيرا

      العدوان المادي  

             اآلخرينضرب  إلىأندفع   1

            العنف لحفظ حقوقي   إلىالجأ   2

عندما  اآلخرينضرب  إلىاندفع   3

  لإلهانه  أتعرض

          

            لعدوان على العدوان با أرد  4

            مع زمالئي باأليدي أتشاجر  5

            األثاث في حالة غضبت أحطم  6

اعتدي بالضرب على كل من يختلف   7

  معي بالرأي

          

            ارسم على جدران قاعات المحاضرات  8

            ارمي المخلفات والقمامة في الساحات  9

كالكراسي ( العامة الجامعةاشوه مرافق   10

  ة عليهابالكتاب)

          

            العدوان اللفظي  

من يختلف معي بالرأي بألفاظ  أواجه  11

  نابية  

          



 
 

139

رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  أحيانا  كثيرا

            الناس بما اعتقده سلبا عنهم أصارح  12

تعبيرات ال تراعي مشاعر من  أطلق  13

  حولي 

          

           لغرباء أهدد من حولي  بالضرب  حتى ا  14

            برأي غيري  أبالياقتنع برأيي وال   15

            اسخر من الجنس األخر  16

هيئة  أعضاءنابية على   ألقابا أطلق  17

  التدريس

          

  الزمالء على الهيئة التدريسية أحرض  18

  

          

            نابية تجاه زمالئي بألفاظ أتلفظ  19

            العدائية  

حولي من زمالء جميع من  أناعتقد   20

  يعاملونني بلطف لغاية في أنفسهم

          

            اشك بالصداقات الجديدة  21

            أستمتع عندما أفرق بين األصدقاء   22

يتحدثون عني في  أصدقائي أناشعر   23

  غيابي

          

زمالئي ال يفرحون لي عندما  أناشعر   24

   أتفوق
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رقم 

  البند
كثيرا   البند

  جدا

  إطالقا  نادر  اأحيان  كثيرا

            اشعر بالسعادة عندما يهان احد أمامي  25

            ال أحب أن أرى أحدا سعيدا غيري  26

            أشعر أن زمالئي يغارون من أفكاري  27

            الغضب  

            اشعر أنني سريع الغضب   28

            عادات اآلخرين تضايقني   29

            ال أتحمل النقد من اآلخرين   30

            أسامح بسهوله عند إيذائي  ال  31

            أشعر بالقسوة في قلبي   32

ال أتمكن  من ضبط مشاعر غضبي   33

  عندما يختلف معي احد بالنقاش

          

            ال  أغفر للناس أخطاءهم  34

ال أتقبل بسهوله أي تعليق من احد أفراد   35

  هيئة التدريس
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  .المحكمينقائمة أسماء  :5ملحق 

  مكان العمل  االسم  رقمال

  جامعة القدس  احمد فهيم جبر.د.أ  1

  جامعة القدس  محسن عدس.د  2

  جامعة القدس  إياد الحالق.د  3

  جامعة القدس  زياد قباجه.د  4

  جامعة القدس  سمير الشقير.د5

  جامعة النجاح  عبد عساف.د  6

  جامعة النجاح  غسان الحلو.د  7

  هجامعة القدس المفتوح  زاهر حنني.د  8

  جامعة القدس المفتوحه  آفاح حسن.د  9

  جامعة القدس المفتوحه  رائد نمر.د  10

  جامعة القدس المفتوحة  حسني عوض.د  11
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  :فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

  66  توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية للسنة الثانية  1.3

  67  الكلية للسنة الرابعةتوزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس و  2.3

  68  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس  3.3

  68  لمتغير الكليةوصف عينة الدراسة تبعا   4.3

  69  الدراسية لمتغير السنةوصف عينة الدراسة تبعا   5.3

  69  السكن لمتغير مكانوصف عينة الدراسة تبعا   6.3

  70  ه الرئيسيهبعادأعلى  سمات الشخصية توزيع فقرات مقياس  7.3

  72  االختبارنتائج ثبات قائمة أيزنك بطريقة إعادة   8.3

  73  نتائج ثبات قائمة أيزنك بالطريقة النصفية   9.3

  74  توزيع فقرات مقياس السلوك العدواني على أبعاده الرئيسية  10.3

  75  إستبانة السلوك العدواني معيار تفسير نتائج  11.3

لثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد مقياس السـلوك  نتائج إختبار معامل ا  12.3

  العدواني وعلى الدرجة الكلية

77  

ظرية أيزنك لدى طلبة التكرارات والنسب المئوية لسمات الشخصية وفق ن  13.4

  جامعة القدس

81  
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  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

لعدواني لدى درجة ممارسة السلوك الالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية   14.4

طلبة جامعة القدس تبعا لبعد العدوان المادي مرتبة تنازليا حسـب درجـة   

  ممارسة السلوك

83  

درجة ممارسة السلوك العدواني لدى لالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية   15.4

طلبة جامعة القدس تبعا لبعد العدوان اللفظي مرتبة تنازليا حسـب درجـة   

  ممارسة السلوك

85  

درجة ممارسة السلوك العدواني لدى للمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ا  16.4

مرتبة تنازليا حسب درجـة ممارسـة    العدائيةطلبة جامعة القدس تبعا لبعد 

  السلوك

87  

دى     لالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية   17.4 دواني ل درجة ممارسة السلوك الع
ة تن د الغضب مرتب ا لبع دس تبع ة الق ة جامع ة طلب ا حسب درجة ممارس ازلي

  السلوك

89  

ممارسة السـلوك العـدواني    والدرجة الكلية حسب درجة ترتيب المجاالت  18.4

  لدى طلبة جامعة القدس حسب درجة الممارسة

90  

سمات الشخصـية   بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج إختبار   19.4

  لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير الجنس 

92  

سمات الشخصـية   بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج إختبار   20.4

  لدى طلبة جامعة القدس تعزى تبعا لمتغير الكلية 

93  

سمات الشخصـية   بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج إختبار   21.4

  لمتغير السنة الدراسية لدى طلبة جامعة القدس تعزى تبعا

95  
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  الصفحة  ولعنوان الجد  الجدول

المتوسطات الحسابية لدرجة سمات الشخصية لدى طلبة جامعة القدس تبعا   22.4

  لمتغير مكان السكن

96  

سـمات   بين متوسطات درجاتنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق   23.4

  الشخصية لدى طلبة جامعة القدس تبعا لمتغير مكان السكن

97  

 بين متوسطات درجات لداللة الفروقات البعدية للمقارن LSDنتائج اختبار  24.4

تبعا لدى طلبة جامعة القدس   االنفعال- االتزان سمات الشخصية على بعد 

  لمتغير مكان السكن

98  

السلوك العـدواني   بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار   25.4

  تبعا لمتغير الجنسلدى طلبة جامعة القدس 

99  

السلوك  بين متوسطات درجاتلداللة الفروق ) ت(ختبار نتائج ا  26.4

تبعا لمتغير الكليةالعدواني لدى طلبة جامعة القدس   

100  

السلوك بين متوسطات درجات لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار   27.4

تبعا لمتغير السنة الدراسيةالعدواني لدى طلبة جامعة القدس   

101  

ممارسة السلوك العدواني لدى طلبـة جامعـة   المتوسطات الحسابية لدرجة   28.4

  .القدس تعزى لمتغير مكان السكن

102  

سـمات  بين متوسطات درجات الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة   29.4

  تبعا لمتغير مكان السكنالشخصية لدى الطالب جامعة القدس 

103  

ظرية بين سمات الشخصية وفق ننتائج معامل ارتباط سيبرمان   30.4

طالب جامعة القدس ومجاالت السلوك العدواني لديهم أيزنك لدى  

104  
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  :فهرس المالحق

  الصفحة  الملحق  رقم الملحق

  130  إستمارة البيانات الشخصية  1

  131  قائمة أيزنك للشخصية  2

  134  إستبانة السلوك العدواني قبل التعديل  3

  138  إستبانة السلوك العدواني بعد التعديل4

  141  ئمة أسماء المحكمينقا5
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  :فهرس المحتويات
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  11  محددات الدراسة  12

  12  مصطلحات الدراسة  13
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  18  نظرية أيزنك  15
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  الصفحة  المحتوى  الرقم
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