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  ملخص:

والية  ثانوياتببعض  أولى ثانوي هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى عينة من تالميذ السنة 

، حيث تم استخدام الوصف كمنهج 2828/2821( إناث، من العام الدراس ي 119( ذكور و)59تلميذ منهم )( 218ألاغواط، شملت عينة الدراسة )

 :ملعرفة نوع العالقة بين املتغيرين، وتطبيق مقياس ي الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

 .أولى ثانوي املدرس ي لتالميذ السنة توجد عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني والعنف  -

 .تعزى ملتغير الجنس ذكر/انثى أولى ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  -

 .تعزى ملتغير الجنس ذكر/انثى أولى ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 .ت داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة أولى ثانوي تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينةتوجد فروق ذا -

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة -

 ، تالميذ السنة أولى ثانوي.السلوك، العنف املدرس ي، لوجدانيالذكاء ا فتاحية:مكلمات 

ABSTRACT:  
The aim of this study is to find out the relationship between the emotional intelligence and school violence in 

some middle schools in the Wilaya of Laghouat. The study has been conducted on pupils of the fourth year. The 

study has covered 210 samples (59 male and 119 female pupils). The description approach and the emotional 

intelligence scale have been used in this study to find out the relationship between the two investigated 

measures i.e. the emotional intelligence and school violence. The following conclusions have been drawn: 

- There is a statistical correlation between the emotional intelligence and the school violence among 

pupils of the fourth middle school. 

- There are statistical differences in the emotional intelligence attributed to pupil’s gender male/female. 

- There are statistical differences in the school violence attributed to pupil’s gender male/female. 

- There are statistical differences in the emotional intelligence attributed to pupil’s area urban/rural. 

-There are statistical differences in the school violence attributed to pupil’s area urban/rural. 

Keywords: Emotional intelligence, School violence, Behavior, First year secondary students. 
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  :مقدمة -6

الجديدة التي حظيت باهتمام علماء النفس والباحثين ككل. نظرا لقدرته على التأثير إن الذكاء الوجداني من بين املفاهيم 

في الفرد على التكيف على متطلبات الحياة وضغوطها، وتنظيم انفعاالته، وفهم مشاعر الغير. وهذا كله يمكن أن يساهم في نجاح 

 .نفعاالته وسلوكياته، وخاصة السلوكات العنيفة منهاالفرد ويجعل منه شخصا متزنا نفسيا واجتماعيا، قادر على التحكم في ا

بأن الذكاء الوجداني يجعل الفرد يتحكم في انفعاالته ويتخذ  oneeil 1555وهذا ما أشارت إليه دراسة جان أونيل 

  (02، صفحة 2810)حسن،  قرارات صائبة في حياته ويستطيع مواجهة املشكالت والتعامل معها بفعالية.

ّن الفرد الذي يعاني من قصور في ممارسة  (Kathy)كاثي أكدتفي حين 
َ
عادة ما يجد صعوبة في  لوجدانيا ءذكاالإلى أ

 في حياتنا الصحية  (Boyatzis)كما أكد بويايتيز ،التعامل مع انفعاالته وعواطفه بدرجة فاعلة
ً
ّن إهمال انفعاالتنا يؤثر سلبا

َ
أ

 (18، صفحة 2889)القيس ي،  .وسعادتنا بشكل عام مهما كانت معدالت ذكائنا العقلي

 السلوكات هوعدم التحكم في الانفعاالت وصعوبة التعامل معها يؤدي بنا إلى ظهور سلوكات غير مرغوب، وأحد هذه ف

ظاهرة نفسية واجتماعية تقلق املجتمع العالمي عامة واملجتمع الجزائري خاصة، كما أنه من أكثر الذي أصبح العنف 

املشاكل التي تهدد أمن وسالمة ألاسرة واملجتمع ككل. بحيث تعددت مظاهره وصوره في حياتنا اليومية وواقعنا املعاصر. 

املؤسسات التربوية أحد أخطر ألاشكال التي باتت تؤثر في الفرد وألاسرة واملجتمع. هذا ولعل العنف املدرس ي الحاصل داخل 

ما جعل املختصين والتربويين يدقون ناقوس الخطر وينادون إلى التدخل السريع والفعال بكل ألاساليب والطرق من أجل 

 .مؤسساتنا التربويةالحد أو التقليل من هذه الظاهرة الخطيرة التي يمكن أن تعصف بقيم ومبادئ 

ولعل مفهوم الذكاء الوجداني أحد ألاساليب الفعالة والناجعة في ضبط النفس، وتنظيم الانفعاالت النفسية. وهذا ما يمكن 

 .خاص أن يساهم بشكل كبير في ضبط وتعديل السلوك العنيف لدى الفرد بصورة عامة والطالب في املؤسسة التربوية بشكل

  :الاشكالية -6-6

مفهوم الذكاء الوجداني من املفاهيم الحديثة، التي حظيت باهتمام الباحثين في مجال علم النفس، فقد ظهرت  يعد

 . املجاالت ميته في نجاح الفرد وتفوقه في كلالعديد من الدراسات التي تتحدث عن الذكاء الوجداني وأه

التعليمي في املؤسسات التربوية. هاته ألاخيرة التي ترعى نمو ومن بين املجاالت التي يسهم في فاعليتها ونجاعتها املجال 

، قادرا على التحكم في انفعاالته الطالب فيها انفعاليا واجتماعيا ونفسيا، وتسهم في بناء فرد متزن ومتوافق نفسيا واجتماعيا

 دد كيان املؤسسات التربوية.. في ظل كل املشاكل النفسية والاجتماعية التي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تهذاتهوالوعي ب

أخطر املشاكل التي باتت تهدد املنظومة  أصبح يشكل أحد الذي هذه الظواهر هو ظاهرة العنف املدرس ي ولعل أبرز 

ر بشكل مباشر على أداء املؤسسة التربوية،  ،التربوية
ّ
وتهّدد صّحة وسالمة الطلبة من جميع الفئات واملراحل التعليمّية، وتؤث

عض، أو مع البمن خالل بعض ألانماط السلوكّية املختلفة، سواء مع الطلبة مع بعضهم  جليا ويظهر العنف املدرس يّ 

، عواقب وخيمةإلى  قد تؤدي كل هذه السلوكات الشاذةى ممتلكات املدرسة. و ألاساتذة، أو مع الطاقم إلاداري، أو التعّدي عل

 ا.وإيجاد الحلول الالزمة له اإذا لم نقم بمواجهته على املنظومة التربوية خاصة، وعلى املجتمع كافة.تلقي بظاللها وأثار سلبية 

 على الطالب مساعدة فينظرا للدور الكبير الذي بات يلعبه ، وألاساسية الذكاء الوجداني أحد الحلول املهمةيمكن أن يكون و 

  .املنشود والاجتماعي التوازن النفس ي تحقيقمواجهة املشاكل التي تعترضه داخل أسوار املؤسسات التربوية، وتساعده على 

، مما أولى ثانوي حاولنا في هذه الدراسة التعرف على عالقة الذكاء الوجداني بالعنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  لذا

 .يؤدي بنا إلى معرفة الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الوجداني على مستوى هاته املرحلة
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 :وتختزل هذه الدراسة جوهرها في التساؤالت التالية

 ؟أولى ثانوي هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لتالميذ السنة  -

 التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثى؟ أولى ثانوي داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  هل توجد فروق ذات -

 التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثى؟ أولى ثانوي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة؟ أولى ثانوي ي لدى تالميذ السنة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجدان -

 تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة؟ أولى ثانوي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

  :الفرضيات -6-2

 .أولى ثانوي توجد عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لتالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثى أولى ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثىأولى ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 .تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة أولى ثانوي توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  -

 .تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة أولى ثانوي املدرس ي لدى تالميذ السنة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في العنف -

  :تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل جانبين أساسيينأهمية الدراسة:  -6-3

 :همية النيريةألا  -6-3-6

 .السلوكات الغير مرغوبفي تعديل  أولى ثانوي أهمية استعمال الذكاء الوجداني كقدرة ومهارة تواصلية لدى تالميذ السنة  -

في معرفة مهارات التواصل من جهة، والتعمق في فهم أبعاد العنف املدرس ي قصد ضبطه  أولى ثانوي إفادة تالميذ السنة  -

  .والحد منه

 :ألاهمية التطبيقية -6-3-2

في التغلب على املشكالت مساهمتها في تعريف املؤسسات التربوية بمفهوم الذكاء الوجداني والعمل على مساعدة ألاطفال  -

السلوكية التي تواجههم، من خالل تفهم خصائص نموهم وبناء الثقة لديهم وتقبل تصرفاتهم ومساعدتهم على الحد من 

 .ظاهرة العنف املدرس ي

 :أهداف الدراسة -6-4

 .أولى ثانوي التعرف على العالقة بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثى أولى ثانوي التعرف على الفروق في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير الجنس ذكر/أنثى أولى ثانوي التعرف على الفروق في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة ثانوي  أولىالتعرف على الفروق في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة  -

 .التي تعزى ملتغير املنطقة الريف/املدينة أولى ثانوي التعرف على الفروق في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة  -

 :حدود الدراسة -6-5

 2828/2821جانفي من العام الدراس ي  22ديسمبر و 80تم تطبيق الدراسة بين الحدود الزمانية: 

 .والية ألاغواطب ثانويتين الحدود املكانية:
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اقتصار نتائج الدراسة على املقياس املستخدم الذي يقيس جوانب من مفهوم الذكاء الوجداني لدى الحدود املوضوعاتية: 

 ثانوي  أولى، وكذا اقتصار نتائجها على املقياس املستخدم لقياس العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي تالميذ السنة 

 من جهة أخرى. أي: من خالل متغيرات الدراسة )الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي(.

 :تحديد املصطلحات -2

  :الذكاء الوجداني -2-6

( بأنه "تنظيم من القدرات واملهارات والكفاءات العقلية والوجدانية والاجتماعية التي 2882يعرفه عبد العال عجوة )

تمكن الفرد من الانتباه وإلادراك الجيد لالنفعاالت وفهم املعلومات الانفعالية ومعالجتها واستخدامها والتي تجعل لديه ألامل 

  (08، صفحة 2880)حسين و حسين، ل بنجاح مع املتطلبات البيئية والضغوط". والتفاؤل وتجعله قادر على التعام

  :التعريف إلاجرائي للذكاء الوجداني

على التحكم في انفعاالتهم وضبطها، وفهم مشاعرهم، بحيث يتم تعديل سلوكهم  أولى ثانوي هو قدرة تالميذ السنة 

 .غير مرغوب به إلى سلوك مرغوب بهوتغيره من سلوك 

  :تعريف العنف املدرس ي -2-2

( العنف املدرس ي بأنه نمط من أنماط العنف يصدر من طالب أو مجموعة من الطالب ضد 2880ويعرف حسين )

طالب، أو مدرس، ويتسبب في إحداث أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهم، ويتضمن هذا النمط من العنف الهجوم 

  (05، صفحة 2810)التل و الحربي،   عتداء الجسمي واللفظي.  والا 

بأنه السلوك العدواني الذي يصدر من بعض الطالب والذي ينطوي على  1550يعرفه أحمد حسين الصغير    

انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير. واملوجه ضد املجتمع املدرس ي بما يشتمل عليه من معلمين واداريين وطالب وأجهزة 

  (01، صفحة 2880)الخولي، أو مادي. وأثاث وقواعد وتقاليد مدرسية. والذي ينجم عنه ضرر وأذى معنوي 

 :التعريف الاجرائي للعنف املدرس ي

. نحو بعضهم البعض، أو نحو أساتذتهم، أن نحو أولى ثانوي هو ذلك الفعل العنيف الذي يصدر من تالميذ السنة  

 .الطاقم إلاداري، أو نحو ممتلكات املدرسة

 السلوك:تعريف  -2-3

يعرف بأنه كل ما يصدر عن إلانسان من نشاط، سواء كان يالحظه آلاخرون أم ال يالحظونه، وقد يالحظه الفرد نفسه 

 (15، صفحة 2880)حسين ط.،  أثناء تفاعله مع البيئة.

  :الدراسات السابقة-3

بعنوان "السلوك العدواني وعالقة بالذكاء الوجداني والتوافق النفس ي والاجتماعي لطلبة  (:2161دراسة )الفتالوي،  -3-6

املرحلة إلاعدادية". وقد هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستويات طلبة املرحلة إلاعدادية في متغيرات السلوك العدواني 

 ملتغير الجنس و 
ً
 988التخصص. وتكونت عينة الدراسة من )والذكاء الوجداني والتوافق النفس ي والاجتماعي وفقا

ً
( طالبا

 و)229وطالبة منهم )
ً
( للسلوك العدواني، وقام 2880( طالبة. وفي هذه الدراسة استخدم الباحث مقياس باظة )229( طالبا

ود ( لقياس التوافق النفس ي. وأظهرت نتائج الدراسة وج1552بعمل مقياس الذكاء الوجداني، كما تبنى مقياس الجماعي )

فروق إحصائية في مستوى السلوك العدواني بين الذكور وإلاناث كانت لصالح الذكور، باإلضافة إلى وجود فروق إحصائية 
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، 2812)ناصر،  نت لصالح طلبة التخصص ألادبي.في مستوى ممارسة السلوك العدواني بين طلبة تخصص الادبي والعلمي كا

  (00-00الصفحات 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الاجتماعي والسلوك العدواني بأشكاله  :(2166)الزعبي، دراسة  -3-2

( طالبا وطالبة من 100ألاربعة )الجسدي، واللفظي، والغضب، والعدائية( لدى الطلبة العاديين واملتفوقين، وشملت العينة )

في ثالث مناطق في ألاردن، واستخدمت الدراسة  طالبا وطالبة من املتفوقين من طلبة الصف العاشر  (109)العاديين، و 

(، كما تم 1559لعدواني الذي طوره للبيئة ألاردنية سواملة وحداد )االقياس السلوك  (Buss and Pery) مقياس بص وبيري 

من تطوير واستخدام مقياس لقياس الذكاء الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن الطلبة املتفوقين كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا 

العاديين، في حين كان الطلبة العاديون أكثر سلوكا عدوانيا وعدوانا جسديا ولفظيا من املتفوقين. وكشفت النتائج عن وجود 

ي عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الاجتماعي والسلوك العدواني ككل، وشكلي العدوان الجسدي، واللفظ

 . املتفوقين ء الاجتماعي والعدوان اللفظي عندارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الذكاوظهرت عالقة  عند الطلبة العاديين

جريت الدراسة بهدف التعرف على الذكاء الوجداني، وعالقته بالعنف وبعض املتغيرات : أ(2163)البهنساوي،  دراسة -3-3

من الريف  108من إلاناث(، ) 108 -من الذكور  180مفردة ) 200بلغ قوامها الديموغرافية لدى عينة من طالب الجامعة، 

  180و
ً
من الحضر( استخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني ومقياس تشخيص العنف وأظهرت النتائج أن هناك ارتباطا

 بين الذكاء الوجداني وأبعاده بالعنف وأبعاده، كما تشير النتائج إلى عدم وجود فروق
ً
في الذكاء الوجداني وأبعاده  سلبيا

 ملتغيري النوع ومحل إلاقامة والتفاعل بينهما ماعدا على الدرجة الكلية للعنف وبعدي 
ً
الفرعية والعنف وأبعاده الفرعية وفقا

 الختالف النوع في اتجاه الذكور. كما يمكن التنبؤ 
ً
)العنف اللفظي والعنف الجسدي املادي(، حيث كانت الفروق وفقا

اللفظي والدرجة الكلية للعنف والعنف الجسدي املادي والعنف غير املباشر من خالل الدرجة الكلية للذكاء  بالعنف

 .الوجداني بنسبة على التوالي، بينما يمكن التنبؤ كذلك بالعنف الجسدي املادي من خالل بعد الوعي الوجداني بالذات

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني والسلوك العدواني لدى  :(2161عابد و لحسن، )دراسة  -3-4

تالميذ املرحلة املتوسطة، وذلك من خالل استخدام مقياس الذكاء الوجداني ومقياس السلوك العدواني على عينة قدرت ب 

 :تلميذ وتلميذة. وكانت النتائج كالتالي 108

 .سالبة بين الذكاء الوجداني والسلوك العدواني لدى تالميذ املتوسط وجود عالقة ارتباطية

 .عدم وجود فروق دالة احصائيا على مقياس الذكاء الوجداني بين الذكور العدوانيين وإلاناث العدوانيات

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني والسلوك : (2815)الدسوقي، يوسف، و الدروي،  دراسة -3-5

( إناث، 08( ذكور )08( من أطفال الحضر في ملوي منهم )08العدواني لدى عينة من أطفال الريف والحضر، وشملت العينة )

ة، ليلى محمد أبو جرو ) ( إناث، واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني08( ذكور)08( من أطفال الريف في تنده)08و)

معامل ارتباط  ( وكانت ألاساليب املستخدمة في الدراسة2812جيهان عيس ى العمران، ) ( ومقياس السلوك العدواني2812

   :للعينات املستقلة، وكانت النتائج كالتالي (ت)بيرسون واختبار 

ألابعاد والدرجة ) السلوك العدواني وجود بعض الارتباطات السالبة بين مكونات الذكاء الوجداني وبين أشكال -

 (الكمية لدى أطفال الريف والحضر

كما كشفت النتائج عن تفوق أطفال الحضر عن أطفال الريف في الوعي بالذات، بينما لم تجد فروق أخرى في الدرجة  -

 .ضر في السلوك العدوانيالكمية وباقي أبعاد للذكاء الوجداني. كما لم توجد فروق دالة إحصائًيا بين أطفال الريف والح
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لم توجد فروق دالة إحصائًيا بين الذكور إلاناث ألطفال الحضر في الذكاء الوجداني، بينما وجدت الفروق ألطفال  -

 (.الدرجة الكمية واملهارة الاجتماعية والتفهم) الريف بين الذكور وإلاناث في اتجاه إلاناث

إلاناث في السلوك العدواني، باستثناء بعد العدوان املادي كان دال ال توجد فروق بين أطفال الحضر من الذكور و -

 .إحصائًيا في اتجاه الذكور، أما ألطفال الريف ال توجد فروق بين الذكور وإلاناث في السلوك العدواني

 :الجانب امليداني

 :منهج الدراسة -4

التي تتطلب توافقا بين عنصرين أساسيين يتعلقان بطبيعة متغيرات الدراسة البحث العلمي  يختار منهج الدراسة وفق قواعد

املنهج اختيار  فتمارتكزت على الوصف التي نحن بصددها الحالية وبما أن الدراسة من جهة ونية الباحث من جهة ثانية، 

 .منهج مناسب ملوضوع الدراسةك الوصفي

( 119( ذكور و )59بوالية ألاغواط، منهم ) أولى ثانوي تلميذ من تالميذ السنة  218تم إجراء الدراسة على عينة الدراسة:  -5

 .إناث، تم اختيارها بطريقة عشوائية

 يوضح توزيع العينة من حيث الجنس واملنطقة. .6جدول  
 املجموع أنثى ذكر 

 01 51 41 )ريف(/تاجرونة ثانوية بكي عبد الكريم

 128 09 99 )مدينة( ألاغواط/بوقرة عليثانوية 

 218 119 59 املجموع

 منها)منطقة ريفية( /تاجرونة ثانوية بكي عبد الكريمبوالية ألاغواط، بحيث  ثانويتينيبين الجدول توزيع العينة على 

 أنثى.  09ذكر و 99( أخذنا مدنية)منطقة  ألاغواط/بوقرة عليثانوية أنثى،  98ذكر و 08

 أدوات الدراسة:   -1

  الوجداني: مقياس الذكاء -1-6

( عبارة كل عبارة يقابلها خمسة اقتراحات )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا( وقد 00من إعداد أحمد الدردير يتكون من )

(، 1-2-0-0-9( عبارة، أما بالنسبة لتقدير الدرجات فهي حسب ترتيب البدائل )09قام الباحثان بتقليص هذه العبارات إلى )

( درجة كحد 09الكلية للمقياس تساوي مجموع درجات الفرد على ألابعاد الخمسة للمقياس وتتراوح بين ) وبالتالي تكون الدرجة

 بالذكاء الوجداني والعكس صحيح. أولى ثانوي ( درجة كحد أقص ى بحيث يعني ارتفاع الدرجة تمتع تالميذ السنة ا129أدنى و )

ملحكمين من أساتذة جامعة ألاغواط املتخصصين في علم عرض الباحثان املقياس على لجنة من الخبراء وا * الصدق:

 النفس وعلوم التربية، ألخذ آراءهم في مدى مالءمة املقياس ودقته ووضوح مفرداته، وقد وافقوا جميعا على كفاية البنود.

على ، وهي نسبة دالة 8.02للكشف عن ثبات ألاداة قام الباحثان بحساب معامل الثبات، وقدرت قيمته  * الثبات:

 تمتع املقياس بثبات عالي يشجع على استخدامه في هذه الدراسة وفي البيئة الجزائرية.

 مقياس العنف املدرس ي:  -1-2

 البيانات لجمع كوسيلة (2818) الرواشدة استبانة استخدام إلى السابقة والدراسات النظري  ألادب إلى بعد الرجوع الباحثان قام

 والجزء العينة ألفراد الديمغرافية البيانات يغطي ألاول  جزأين من النهائية بصورته املقياس تكون  بحيث البحث، بهذا املتعلقة

 فقرة (22) املحاور  هذه بلغت حيث ألفراد العينة السلوكية الجوانب من جانب محور  كل يغطي محاور  أربعة على يحتوي  الثاني
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أما بالنسبة لتقدير الدرجات فهي حسب ترتيب  املدرس ي. العنف ظاهرة نحو الدراسية عينة افراد اتجاهات ابراز في تساهم

(، وبالتالي تكون الدرجة الكلية للمقياس تساوي مجموع درجات الفرد على ألابعاد الثالثة للمقياس وتتراوح 1-2-0البدائل )

بممارسة  أولى ثانوي سنة ( درجة كحد أقص ى بحيث يعني ارتفاع الدرجة إلى اتصاف تالميذ ال00( درجة كحد أدنى و )22بين )

 العنف املدرس ي والعكس صحيح.

عرض الباحثان املقياس على لجنة من الخبراء واملحكمين من أساتذة جامعة ألاغواط املتخصصين في علم  الصدق:* 

 بنود.النفس وعلوم التربية، ألخذ آراءهم في مدى مالءمة املقياس ودقته ووضوح مفرداته، وقد وافقوا جميعا على كفاية ال

، وهي نسبة دالة على 8.25للكشف عن ثبات ألاداة قام الباحثان بحساب معامل الثبات، وقدرت قيمته  * الثبات:

 تمتع املقياس بثبات عالي يشجع على استخدامه في هذه الدراسة وفي البيئة الجزائرية.

  ألاساليب إلاحصائية: -7

التواصل إلى نتائج وبيانات تساعدنا في عملية التحليل والتفسير إن الهدف من استعمال ألاساليب إلاحصائية هو 

 ،(Spss) وإصدار ألاحكام وقد تمت عملية التحليل إلاحصائي باستعمال البرنامج إلاحصائي للعلوم إلانسانية والاجتماعية

ياس فرضيات البحث ولغرض تحليل النتائج عمدنا إلى استخدام عدة تقنيات إحصائية وفق ما أملته عملية واختبار وق

 :وتمثلت هذه التقنيات في

 .املتوسط الحسابي: وهو أحد مقاييس النزعة املركزية، يستخدم لقياس مدى تمركز الدرجات حول املتوسط -

  .معامل ارتباط بيرسون: تم استخدامه ملعرفة العالقة بين املقياسين -

 .املعياري: قيمة احصائية تعبر عن درجة انحراف أو تشتت مجموعة من البيانات عن وسطها الانحراف -

 طريقة ألفا كرونباخ: للتأكد من ثبات املقياسين.  -

 اختبار )ت( ملعرفة الفروق بين أفراد العينة عند متغير الجنس ذكر/أنثى ومتغير املنطقة الريف/املدينة. -

 من تطبيق ألادوات املستخدمة في الدراسة، تم تفريغ البيانات وكانت النتائج موضحة كالتالي: الانتهاءبعد 

 نتائج الدراسة: -1

 عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية ألاولى: -1-6

 .يوضح العالقة الارتباطية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي .2جدول 
 مستوى الداللة معامل الارتباط املعياري الانحراف  املتوسط الحسابي العينة 

 دالة 8.81  0.75 - 0.02 101.09 218 الذكاء الوجداني

 10.02 98.00 218 العنف املدرس ي

( بانحراف معياري قدره 101.09( أن املتوسط الحسابي للذكاء الوجداني هو )82نالحظ من خالل الجدول رقم )

 (10.02( بانحراف معياري قدره )98.00املدرس ي هو )(، بينما املتوسط الحسابي للعنف 0.02)

( مما يدل على أن العالقة بين 0.75-قدرت قيمته بـ) spssوبعد تطبيق معامل الارتباط )لبيرسون( باستخدام برنامج 

ض العنف عكسية قوية، أي أنه كلما زاد الذكاء الوجداني انخف أولى ثانوي والعنف املدرس ي لتالميذ السنة  الذكاء الوجداني

( وعليه تم تحقق الفرضية التي تنص على أنه توجد عالقة 8.81عند مستوى الداللة ) أولى ثانوي املدرس ي لدى تالميذ السنة 

 .أولى ثانوي ارتباطية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لتالميذ السنة 

 إلاحباطات، في التحكم على يساعد نيالوجدا بأن الذكاء "كوليمان" إليه مع ما أشاروتؤكد نتيجة هذه الفرضية 

 .الحل إلى تحتاج التي الحياة مشكالت ومواجهة املزاجية، بل الحاالت وتنظيم والانفعاالت والاندفاعات،
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بأن الذكاء الوجداني يجعل الفرد يتحكم في انفعاالته ويتخذ  oneeil 1555وهذا ما أشارت إليه دراسة جان أونيل 

  (02، صفحة 2810)حسن،  قرارات صائبة في حياته ويستطيع مواجهة املشكالت والتعامل معها بفعالية.

على انفعاالتهم وتصرفاتهم، وال كما يمكن أن نفسر هذه النتيجة أيضا إلى أن التالميذ العنيفين يفقدون السيطرة 

وكل هاته التصرفات السلبية تتعارض  .يتحلون بمهارة التواصل الاجتماعية، وتنتابهم حالة غير عادية من الغضب والنرفزة

 مع أبعاد الذكاء الوجداني، وهذا ما يفسر العالقة السلبية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي.

 في حياتنا الصحية وسعادتنا بشكل عام مهما كانت ب (Boyatzis)بويايتيز هأكدوهذا ما  
ً
ّن إهمال انفعاالتنا يؤثر سلبا

َ
أ

 (18، صفحة 2889)القيس ي،  .معدالت ذكائنا العقلي

ودراسة الدسوقي (، 2815(، ودراسة عابد سامية )2811أحمد الزعبي ) وتتفق هذه النتائج مع ما جاءت به دراسة

 (.2810) البهنساوي  دراسة(، و 2815وآخرون )

 عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: -1-2

حسب متغير الجنس  أولى ثانوي قيمة )ت( لداللة الفروق في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة يوضح . 3جدول 

 ذكر/أنثى.
 مستوى الداللة درجة الحرية املحسوبة ـ ت ـ إلانحراف املعياري  الحسابياملتوسط  العينة الجنس الذكاء الوجداني  

 1.111 211 2.001 2.80 121.02 59 ذكر

 4.16 646.31 665 أنثى

وهي أصغر (، 8.888والاحتمالية املصاحبة لها تساوي ) 2.001( أن قيمة )ت( بلغت 80يتضح من خالل الجدول رقم )

، وعليه نقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في الذكاء الوجداني 8.81من مستوى الداللة 

  حسب متغير الجنس لصالح إلاناث على الذكور. أولى ثانوي لدى تالميذ السنة 

ي نظرا للتنشئة الاجتماعية السائدة في ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن إلاناث يتصفن بمهارات التوصل الاجتماع

املجتمع الجزائري، فقد باتت ألانثى أكثر قربا للوالدين من الذكر، وتعامل معاملة لينة بعيدة عن التجريح والقسوة، كما أن 

. وكل هذه العوامل تسهم في تقدم إلاناث في مفهوم الذكاء إلاناث يتصفن بامتالك مهارة التعاطف والاحساس بالغير

 الوجداني، عكس الذكور الذين تتم تنشئتهم على القسوة حتى يستطيعون تحمل املسؤولية ومشاكل الحياة. 

ويمكن تفسير هذه النتائج أيضا إلى نضج الاناث في مرحلة الثانوي ويصبحن أكثر وعيا بالذات إلثبات أنفسهن، وأكثر 

     تعاطفا مع آلاخرين في هذه املرحلة. الانجاز إلثبات أنهن أكثر مسؤولية، وأكثر حماسة ودافعية في 

 الذكور  بين الريف ألطفال فروق في شقها القائل بوجود (2815دراسة الدسوقي وآخرون )تتفق هذه الدراسة مع 

 .)والتفهم الاجتماعية واملهارة الكمية الدرجة (إلاناث اتجاه فيوإلاناث 

(، ومع دراسة الدسوقي وآخرون 2810) البهنساوي  دراسة(، و 2815كما اختلفت الدراسة مع دراسة عابد سامية )

 .الوجداني الذكاء في الحضر ألطفال إلاناث الذكور  بين إحصائًيا دالة فروق وجود بعد في شقها القائل (2815)

 عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة: -1-3

 حسب متغير الجنس ذكر/أنثى. أولى ثانوي قيمة )ت( لداللة الفروق في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة يوضح  .4جدول 
 مستوى الداللة درجة الحرية املحسوبة ـ ت ـ إلانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العينة الجنس العنف املدرس ي  

 1.112 211 1.091 0.29 08.85 59 ذكر

 7.31 41.17 665 أنثى
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وهي أصغر (، 8.882والاحتمالية املصاحبة لها تساوي ) 1.091( أن قيمة )ت( بلغت 80نالحظ من خالل الجدول رقم )

، وعليه نقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في العنف املدرس ي 8.81من مستوى الداللة 

  لصالح الذكور.حسب متغير الجنس  أولى ثانوي لدى تالميذ السنة 

ويمكن ارجاع نتيجة هذه الفرضية إلى عدة عوامل، منها أن العنف أصبح ظاهرة اجتماعية متجذرة في املجتمع، فال 

يكاد تخلوا منه أي جلسة من مجالس الحياة، وأين ما توجه الفرد وجد حالة من حاالت العنف، وهذا ما أثر على نفسية 

، كما أن الاعالم ووسائل التواصل الاجتماعي من اظهار القوة والعنف حتى تكتمل رجولتهمالذكور وصاروا يعتقدون بأنه ال بد 

أسهمت بشكل كبير  في تنشئة الذكور على استعمال العنف، نظرا للمشاهدة والقراءة اليومية لحاالت العنف الحاصلة في 

 في حل املشاكل، أو لترويض الذكور املشاغبين.املجتمع، كما يمكن رده أيضا إلى استعمال الوالدين أو ألاسرة ككل للعنف 

كما يمكن تفسير هذه النتائج أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح الذكور يرتادونها بكثرة مع تطور 

الكنولوجيا، وولوج عالم الالكترونيات. هاته املواقع التي أصبحت تعج بالعنف املصور الذي يتخذه الذكور نموذجا لهم من 

 الل محاولة تمثيله.خ

( 2815دراسة عابد سامية )وتختلف مع  (.2810) البهنساوي  دراسة(، و 2818) الفتالوي  دراسةوتتفق هذه الدراسة مع 

التي تقول بعدم وجود فروق دالة احصائيا على مقياس الذكاء الوجداني بين الذكور العدوانيين وإلاناث العدوانيات، ودراسة 

 (.2815)الدسوقي وآخرون 

 عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة: -1-4

حسب متغير املنطقة  أولى ثانوي قيمة )ت( لداللة الفروق في الذكاء الوجداني لدى تالميذ السنة يوضح  .5جدول 

 الريف/املدينة.
 مستوى الداللة درجة الحرية املحسوبة ـ ت ـ إلانحراف املعياري  املتوسط الحسابي العينة املنطقة الذكاء الوجداني

 1.111 211 1.200 0.00 102.00 58 تالميذ الريف

 1.26 622.25 621 تالميذ املدينة

وهي أصغر (، 8.888والاحتمالية املصاحبة لها تساوي ) 1.200( أن قيمة )ت( بلغت 89نالحظ من خالل الجدول رقم )

، وعليه نقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في الذكاء الوجداني 8.81من مستوى الداللة 

 حسب متغير املنطقة لصالح تالميذ الريف. أولى ثانوي لدى تالميذ السنة 

وم على مبدأ الترابط بين أفراد الريف ويمكن تفسير نتيجة هذه الفرضية بالتنشئة الاجتماعية ألبناء الريف، التي تق

والتماسك فيما بينهم، واكتساب مهارة التواصل الاجتماعي من خالل الزيارات املستمرة بين ألاسر، واكتسابهم لبعد التعاطف 

 نظرا لنسيج العالقات املتقارب بين أفراد الريف.

تتكون من ألاجداد وهؤالء ألاخيرين من تجدهم ر هذه النتيجة إلى ألاسرة املمتدة. والتي عادة ما كما يمكن تفسي

يفرضون معاملة ألاحفاد بكل عاطفية وحب وسالم، وهذا ما يؤدي باألطفال إلى اكتساب مهارة التعاطف ومهارات التواصل 

وهذا ما  تجد ألاسرة النواة بكثرة. أين عكس املدينةوهذا  الاجتماعي، وهذا ما من شأنه أن يزيد في مهارات الذكاء الوجداني.

 مع آلاخرين وبالتالي نقص الذكاء الوجداني.من شأنه أن يؤدي باألبناء إلى فقدان مهارة التواصل الاجتماعي 

 في الريف أطفال عن الحضر أطفال تفوق  عن كشفت( التي 2815دراسة الدسوقي وآخرون )و تتفق هذه الدراسة مع 

 الوجداني. الذكاء أبعاد وباقي الكمية الدرجة في أخرى  فروق تجد لم بينما بالذات، الوعي
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 عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الخامسة: -1-5

حسب متغير املنطقة  أولى ثانوي قيمة )ت( لداللة الفروق في العنف املدرس ي لدى تالميذ السنة يوضح  .1جدول 

 الريف/املدينة.
 مستوى الداللة درجة الحرية املحسوبة ـ ت ـ املعياري  إلانحراف املتوسط الحسابي العينة املنطقة العنف املدرس ي  

 1.116 211 1.091 2.00 08.02 58 تالميذ الريف

 3.25 11.10 621 تالميذ املدينة

وهي أصغر (، 8.881والاحتمالية املصاحبة لها تساوي ) 1.091( أن قيمة )ت( بلغت 80نالحظ من خالل الجدول رقم )

، وعليه نقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في العنف املدرس ي 8.81من مستوى الداللة 

 حسب متغير املنطقة لصالح تالميذ املدينة. أولى ثانوي لدى تالميذ السنة 

ويمكن تفسير نتيجة هذه الفرضية بافتقار تالميذ املدينة ألبعاد الذكاء الوجداني، وهذا ما يسهم في عدم ضبط النفس 

والتحكم في الانفعاالت، وعدم فهم مشاعر آلاخرين، كما أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها تالميذ املدينة 

املقارنة بينهم وبين أقرانهم في املعيشة، وهذا يجعلهم أكثر عنفا. عكس تالميذ إلى ي بهم تؤدي بهم إلى ضغوط نفسية مما يؤد

 الريف الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الوجداني، وتقارب في مستوى املعيشة مما يسهم في انخفاض العنف املدرس ي.

واملهلوسات، التي صارت  دينة مثل املخدراتاملنتشرة في امل كما يمكن تفسير هذه النتيجة أيضا إلى آلافات الاجتماعية

يؤدي ، يوميا املدينة الذي تشهدهصور العنف امللجأ الوحيد للشباب للهروب من الضغوط النفسية التي يعيشونها، كما أن 

 ر املؤسسات التربوية.اإلى نهج سلوك العنف داخل أسو بهم 

 أطفال بين إحصائًيا دالةترى بعدم وجود فروق  ( التي2815وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الدسوقي وآخرون )

 .العدواني السلوك في والحضر الريف

 خاتمة: -0

. أولى ثانوي من لنا من خالل النتائج أنه توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء الوجداني والعنف املدرس ي لتالميذ السنة 

ألن التالميذ العنيفين يفقدون السيطرة على انفعاالتهم وتصرفاتهم، وال يتحلون بمهارة التواصل الاجتماعية، وتنتابهم حالة 

حسب متغير الجنس لصالح غير عادية من الغضب والنرفزة، وكل هاته التصرفات، كما توجد فروق في الذكاء الوجداني 

بمهارات التوصل الاجتماعي نظرا ألنهن أصبحن أكثر قربا للوالدين من الذكر،  ألن إلاناث يتصفن  إلاناث على الذكور.

. عكس الذكور الذين ويعاملن معاملة لينة بعيدة عن التجريح والقسوة، ويتصفن بامتالك مهارة التعاطف والاحساس بالغير

ير هذه النتائج أيضا إلى نضج الاناث ويمكن تفس تتم تنشئتهم على القسوة حتى يستطيعون تحمل املسؤولية ومشاكل الحياة.

في مرحلة الثانوي ويصبحن أكثر وعيا بالذات إلثبات أنفسهن، وأكثر حماسة ودافعية في الانجاز إلثبات أنهن أكثر مسؤولية، 

   وأكثر تعاطفا مع آلاخرين في هذه املرحلة.  

ألن العنف أصبح مظهر من مظاهر اكتمال  حسب متغير الجنس لصالح الذكور.كما توجد فروق في العنف املدرس ي 

، كما أن الاعالم ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل كبير في تنشئة الذكور على استعمال العنف، نظرا الرجولة

للمشاهدة والقراءة اليومية لحاالت العنف الحاصلة في املجتمع، كما يمكن رده أيضا إلى استعمال الوالدين أو ألاسرة ككل 

كما يمكن تفسير هذه النتائج أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي عنف في حل املشاكل، أو لترويض الذكور املشاغبين. لل

كنولوجيا، وولوج عالم الالكترونيات. هاته املواقع التي أصبحت تعج بالعنف تأصبح الذكور يرتادونها بكثرة مع تطور ال

 من خالل محاولة تمثيله. الذي يتخذه الذكور نموذجا لهماملصور 
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ألن التنشئة الاجتماعية ألبناء الريف  حسب متغير املنطقة لصالح تالميذ الريف.توجد فروق في الذكاء الوجداني كما 

تقوم على مبدأ الترابط بين أفراد الريف والتماسك فيما بينهم، واكتساب مهارة التواصل الاجتماعي من خالل الزيارات 

كما يمكن تفسير هذه ر، واكتسابهم لبعد التعاطف نظرا لنسيج العالقات املتقارب بين أفراد الريف. املستمرة بين ألاس

النتيجة إلى ألاسرة املمتدة. والتي عادة ما تتكون من ألاجداد وهؤالء ألاخيرين من تجدهم يفرضون معاملة ألاحفاد بكل 

ة التعاطف ومهارات التواصل الاجتماعي، وهذا ما من شأنه عاطفية وحب وسالم، وهذا ما يؤدي باألطفال إلى اكتساب مهار 

أن يزيد في مهارات الذكاء الوجداني. وهذا عكس املدينة أين تجد ألاسرة النواة بكثرة. وهذا ما من شأنه أن يؤدي باألبناء إلى 

 فقدان مهارة التواصل الاجتماعي مع آلاخرين وبالتالي نقص الذكاء الوجداني.

نظرا الفتقار تالميذ املدينة ألبعاد  حسب متغير املنطقة لصالح تالميذ املدينة.في العنف املدرس ي كما توجد فروق 

الذكاء الوجداني، وهذا ما يسهم في عدم ضبط النفس والتحكم في الانفعاالت، وعدم فهم مشاعر آلاخرين، كما أن الحياة 

تؤدي بهم إلى ضغوط نفسية مما يؤدي بهم املقارنة بينهم وبين  الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها تالميذ املدينة

أقرانهم في املعيشة، وهذا يجعلهم أكثر عنفا. عكس تالميذ الريف الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الوجداني، وتقارب في 

ت الاجتماعية املنتشرة كما يمكن تفسير هذه النتيجة أيضا إلى آلافا مستوى املعيشة مما يسهم في انخفاض العنف املدرس ي.

في املدينة مثل املخدرات واملهلوسات، التي صارت امللجأ الوحيد للشباب للهروب من الضغوط النفسية التي يعيشونها، كما 

 أن صور العنف الذي تشهده املدينة يوميا، يؤدي بهم إلى نهج سلوك العنف داخل أسوار املؤسسات التربوية.

 إلاقتراحات:  -61

 دراسات مشابهة لهاته الدراسة، قصد التأكد من نتائج هاته الدراسة. وادخال بعض املتغيرات ألاخرى.إجراء  -

 تدريس مهارات وأبعاد الذكاء الوجداني في املناهج التربوية الجزائرية. -

مع القيام بعملية تكوين ألاساتذة، من أجل تعريفهم بهذا املفهوم الجديد وحتى يتسنى لهم التعامل بإيجابية  -

 .التالميذ. وخاصة املرحلة الحرجة )املتوسط والثانوي(

فتح تخصص جديد بالجامعة باسم تربية الانفعاالت، يتم فيه تدريس تنظيم الانفعاالت والوعي بالذات والتعرف  -

 على مشاعر الغير، وتدريس قيم ألاخالق ومبادئها.

مبادئ التربية وألاخالق وإيجاد الحلول الالمة  التنسيق بين ألاسرة الاجتماعية وألاسرة التربوية، قصد تكامل -

 واملمكنة للمشاكل التي يمكن أن تصادف التالميذ داخل ألاسرة أو املدرسة.
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 قائمة املراجع: -

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. الذكاء الانفعالي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية.(. 2810أنعام هادي حسن. )

(. الذكاء الوجداني وعالقته بالعنف وبعض املتغيرات الديمجرافية لدى عينة من طالب الجامعة. 2810) .البهنساوي أحمد كمال عبد الوهاب

 (.1العدد) 12املجلد . مجلة دراسات عربية

(. العنف املدرس ي وعالقته بسلوكيات العجز املتعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية. مجلة جامعة 2810) .نشمية عبد هللا الحربي .التل شادية أحمد

 .05-00الصفحات  .(1العدد) 5 املجلد .طيبة للعلوم التربوية

 .وفاء للطباعة والنشردار ال إلاسكندرية. .2ط(. الذكاء الوجداني للقيادة التربوية 2880) .حسين طه عبد العظيم .حسين سالمة عبد العظيم

 .مكتبة الانجلو مصرية .. القاهرة1. ط(. العنف املدرس ي ألاسباب وسبل املواجهة2880) .الخولي محمود سعيد

(. الذكاء الوجداني وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من أطفال 2815) إسماعيل.الدروي منى  .يوسف سمية أحمد إبراهيم.الدسوقي محمد 

 .09-01الصفحات  .(1العدد) 1املجلد  .. مجلة بحوث ودراسات الطفولةالريف والحضر

املجلد  .(. العالقة بين الذكاء الاجتماعي والسلوك العدواني لدى الطلبة العاديين واملتفوقين. املجلة ألاردنية في العلوم التربوية2811) .الزعبي أحمد

 .001-015الصفحات  .(0العدد) 2

 الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر عديل السلوك للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.تاستراتيجيات (. 2880طه عبد العظيم حسين. )

(. الذكاء الوجداني وعالقته بالسلوك العدواني لدى تالميذ املرحلة املتوسطة. مجلة وحدة البحث في تنمية 2810) .لحسن بوعبدهللا .عابد سامية

 .100-191الصفحات  .(0العدد) 5املجلد  .ملوارد البشريةا

(. كفايات الذكاء الانفعالي لدى مدراء املدارس الثانوي. العراق، املعهد العربي العالي للعلوم التربوية 2889لبنى ناطق عبد الوهاب القيس ي. )

 والنفسية جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة.

(. العنف املدرس ي وعالقته باملهارات الاجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية. رسالة ماجستير في الارشاد النفس ي 2812) .ناصر محمد حسين أحمد

 فلسطين. .جامعة القدس املفتوحة .والتربوي 


