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 الركاء الوجداني وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من أطفال السيف والحضس

1دسوقيالمحمد إبساهيم 
يوسف، سمية أحمد  

2
3مني إسماعيل الدزوى، 

   

1
أستاذ علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنيا  

2
مدزس علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنيا   

3
باحثة بقسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنيا   
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 الممخص:
الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني والسموك العدواني لدى عينة من أطفال الريف  ىدفت الدراسة إلى     

( من أطفال الريف 11( إناث ، و)01( ذكور )01( من أطفال الحضر في مموي منيم )11والحضر، وشممت العينة )
(، ومقياس 9109و جروة، ( إناث، واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجداني) ليمى محمد أب01( ذكور)01في تنده )

(، وكانت األساليب المستخدمة في الدراسة الحالية معامل ارتباط 9109السموك العدواني    )جييان عيسى العمران، 
 بيرسون واختبار )ت( لمعينات المستقمة، وأظيرت النتائج األتي:

موك العدواني) األبعاد والدرجة الكمية وجود بعض االرتباطات السالبة بين مكونات الذكاء الوجداني وبين أشكال الس -
 لدى أطفال الريف والحضر(

كما كشفت النتائج عن تفوق أطفال الحضر عن أطفال الريف في الوعي بالذات، بينما لم تجد فروق أخرى في الدرجة - 
 ي السموك العدواني.الكمية وباقي أبعاد لمذكاء الوجداني. كما لم توجد فروق دالة إحصائًيا بين أطفال الريف والحضر ف

لم توجد فروق دالة إحصائًيا بين الذكور اإلناث ألطفال الحضر في الذكاء الوجداني، بينما وجدت الفروق ألطفال  -
 الريف بين الذكور واإلناث فى اتجاه اإلناث ) الدرجة الكمية والميارة االجتماعية والتفيم( وكانت الفروق دال إحصائًيا.

ة إحصائًيا ألطفال الحضر من الذكور واإلناث في السموك العدواني، باستثناء بعد العدوان المادي لم تكن الفروق دال -
كان دال إحصائًيا في اتجاه الذكور، أما ألطفال الريف لم تكن الفروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في السموك 

 . العدواني

  واني، أطفال الريف، أطفال الحضرالذكاء الوجداني، السموك العد الكممات المفتاحية:
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Abstract:  This The study aimed at uncovering relationship between emotional 

intelligence its components (self-awareness- management of conscience- self motivation- 

understanding-social skill) and aggressive behavior including its 5 forms (social- 

aggression-physical- verbal- positive behavior), sample consisted of 120 children of 

primary school children,  in clouding (60) children from Mallawi center males(30) and 

females (30), and  (60) children from Tenda village   males(30) and females (30), and 

ranged in span between(8-11)a year, the study used  emotional intelligence scale, 

prepared by Laila Mohamed Abu Jarwa 2012, and used aggressive behavior scale , 

prepared by  Jihan Issa AI Omean 2012,the methods used in the study were Pearson 

correlation coefficient and thru (T)test for independent samples. Results indicated that. 

Results indicated:                                                                                                 

-The existence of some negative associations between the components of emotional 

intelligence and the forms of aggressive behavior in the dimensions and the overall 

degree of rural children and urban.                                                                       

-The results also revealed that rural children outnumber urban children in self-

awareness, while no other differences were found in the total score and other 

components of emotional intelligence, nor were there statistically significant differences 

between rural and urban children in aggressive behavior. 

-There were no statistically significant differences significant differences between males 

and females of urban children in emotional intelligence, whereas differences were found 

between rural males and females in tendency of females (total grade, social skill and 

understanding) and were statically significant.                                                 

-The differences were not statistically children from urban children males and females 

in aggressive behavior, and there are statistically significant differences between males 

and females in physical aggression in tendency of males. Rural children did not make 

statistically significant differences between males and females in aggressive behavior.      

 Key Words: Emotional intelligence, aggressive behavior, rural children, urban children 
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 مقدمة:

ما  تمثل قضية الفروق الريفية الحضرية خبلفا بين العمماء, اذ أن المفاىيم المتصمة بيا حتى اآلن   
غامضة, وينقصيا الوضوح والتحديد, فضبل عن أنيا تتمتع بدرجة عالية من المرونة واالستجابة  زالت

 (0211, 2102,)سيد أحمد الشاذلي جتماعى السريعة ألشكال التغير األ

مميون شخص يتوفون كل  0.1ووفقا لما ذكرتو منظمة الصحة العالمية في بداية األلفينيات أن أكثر من 
عام بسبب العدوان والسموك العنيف , كما يعتبر السموك العدواني أحد األسباب الرئيسية  لحدوث الوفاة 

ر السموك العنيف منتشر في جميع عام, ويمكن اعتبا 44الى 01لؤلشخاص التي تتراوح أعمارىم من 
 E.garcia-J,Mإنحاء العالم  إذا أخذنا في االعتبار ان ىناك سموك عنيف ال يؤدى إلى الوفاة)

Salguero.P .feenadez-Beerocal,2014) 

ومشكمو عدوانيو الطفل اتجاه نفسو  أو اتجاه اآلخرين ىى ابرز مشكبلت العصر الحاضر التي يعانى 
م وقد ذادت شكوى المربيين والوالدين من عنف أطفاليم وحيرتيم إزاء ىذه المشكمة وىنا منيا أطفال اليو 

يبرز دور الباحثين والمربيين بالوقوف إمام المعاناة إليضاح ابرز معالميا ودراستيا ومن ثم وضع الحمول 
 (44, 2111) بتول بناى زبيرى,  والمعالجات المناسبة لآلخرين المعنيين بيذه المشكمة

وقد قامت العديد من الدراسات بدراسة محددات العدوان لدى األطفال مثل التنشئة االجتماعية , متغيرات 
 في أطار ىذه العبلقة بين العدوان والذكاء الوجداني إلى إن  Buss &Perryالشخصية أيضا أشار 

ن يتألف من مشاعر سوء عمى االثاره الفسيولوجية فى المكون العاطفي لمسموك , ويقولون إ العدوان يعتمد
 (Rubina Masum, Imran Khan ,2014 النية , ويمثل العنصر المعرفي لمسموك  )

" بالربط بين الذكاء الوجداني وأداره والسيطرة عمى Carcia,Rancho et al,2014قام أيضا  كبل من " 
 (Alberto Megias et al ,2018)كيات العدوانية عمى نطاق واسع  السمو 
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أسباب بعض االنحرافات  0441ارجع جولمان والعديد من الباحثين فى مجال التعميم األمريكيين في أيضا 
كصعوبات الدراسة وحوادث العنف والجنوح والعدوان وتعاطي المخدرات واالنسحاب والشعور بالقمق 

 (11, 2111ى الجبالى , ليم :ترجم ,)جولمانالوجدانية  واالكتئاب انخفاض الكفاءة

" حيث أشار  إن العبلقة تبدو وثيقة بين السموك العدواني والذكاء Oneil,1996بعو بعد ذلك "وقد ات
, اذ يعزو بعض الباحثين العديد من السموكيات السمبية لؤلطفال إلى عدم امتبلكيم لمطفل الوجداني

شاعره الداخمية لميارات الذكاء الوجداني, فالطفل ذو الذكاء الوجداني المنخفض, يكون قادر عمى قراءه م
أو الوعي بانفعاالتو, وال يستطيع التعاطف مع اآلخرين , أو تكوين صدقات معيم بسبب تدنى ميارتو 
االجتماعية, مما يشعره بالدونية والكراىية , كما انو يكون مزاجيا متيورا, غير قادر عمى التحكم بغضبة, 

موك در عمى التكيف مع ىذه المواقف , فيسمك سوأداره انفعاالتو وعندما يواجو مواقف إحباط نراه غير قا
 ( 270, 2102)جييان العمران .فاضل العيسول, العدوان كأسموب لحل المشكبلت

  :مشكمو الدراسة

من خبلل مراجعو التراث النظري الذي تناول إشكالية العبلقة بين الذكاء الوجداني والعدوان أنو توجد 
التي تناولت ىذه العبلقة ,  فقد أشارت دراسة)احمد كمال عبد الزىاب تناقض فى نتائج الدراسات السابقة 

 ,Rubina Masum ,ودراسة ) (Andrew William Johnston,2003(, ودراسة)2101البينساوى,
Imran Khan ,2014(ودراسة,Alberto Megias et al ,2018( ودراسة,)Constantions 

m.kokkions. Eirini Kipritsi,2012 و توجد عبلقة سالبة دالو بين الذكاء الوجداني والعدوان ( الى ان
" في إطار ىذه دراسة 2102, فى حين جاءه نتائج دراسة "جييان عيسى عمران, فاضل عباس العسول,

شكال السموك العدواني بتوصميا إلى ارتباط احد مكونات الذكاء  العبلقة بين مكونات الذكاء الوجداني وا 
العدواني ارتباط موجب دال.أيضا جاءت دراسة الباحث األول محمد إبراىيم  الوجداني بأشكال السموك

 الذكاء االجتماعي والعدوان . بينإلى أنو توجد عبلقة سالبو دالو  2101الدسوقي وآخرون 

وعن أىميو تأثير مكان االقامو عمى أطفالنا في الريف والحضر وجد أن ىناك اتجاىين يقدموا تفسير 
ره العدوان لدى الطفل في الريف والطفل في الحضر , وىما اختبلف أساليب التنشئة االختبلف بين ظاى

 في الريف عن الحضر , والتغيرات الحضارية التي يتعرض ليا المجتمع وتأثرىا النفسي عمى األطفال في
 الوجداني في رأى أن  فقدان ميارات الذكاءو  (001, 0411)حسن عبد الفتاح الفنجرى ,الريف والحضر 
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, 2101)احمد كمال ,العديد من المجتمعات  " يزيد معدالت العنف والعدوان في221,ص2102""عزت ,
42) 

التراث النظري إلى أنو توجد ندرة فى الدراسات  ةسبق وجد الباحثان من خبلل مراجع ضافو إلى ماإلبا
ذكاء الوجداني ريف( عمى شكل العبلقة بين ال, التى حاولت الكشف عن أثر الثقافة الفرعية )حضر

  :والعدوان لدى األطفال ومن ثم كانت ىذه الدراسة إلى تتحدد أسئمتيا فيما يمى

 ىل توجد عبلقة بين الذكاء الوجداني والسموك العدواني لدى عينة أطفال الريف وأطفال الحضر؟  -

 الوجداني,السموك العدواني؟ىل توجد فروق دالو إحصائيا بين أطفال الريف والحضر في كبل من الذكاء -

ىل توجد فروق دالو إحصائيا في درجة كل من الذكاء الوجداني , السموك العدواني تعزى لمنوع  ألطفال -
 الريف وأطفال الحضر؟

ىل توجد فروق دالو إحصائيا في درجة كل من الذكاء الوجداني , السموك العدواني تعزى لمكان  - 
 اإلقامة "ريف و حضر" ؟

   :الدراسةأىداف 

شكال السموك العدواني لدى  تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين مكونات الذكاء الوجداني وا 
عينة البحث من أطفال الريف وأطفال الحضر,ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من الذكاء 

 الريف والحضر. الوجداني والسموك العدواني ألطفال

  :أىمية الدراسة

وىى متمثمو في ندرة الدراسات العربية واالجنيبو التي درست متغيرات الدراسة تبعا : ال االىميو النظريةأو 
 كما قد تتمثل األىمية  في تقديم إطار نظري يسد ثغره في ىذا المجال. لدى أطفال الريف والحضر.

ين التربوية إلى أىميو الدور ىذه الدراسة يستفيد منيا المتخصصين في المياد: تطبيقيةال ةىميا: األثانيً 
النتائج في . كما يمكن أن تسيم الذي يمعبو الذكاء الوجداني في خفض إشكال السموك العدواني لؤلطفال
 الريف والحضر. وضع برامج إرشادية لمذكاء الوجداني لخفض السموك العدواني لدى أطفال
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 وتتضمن: مفاىيم الدراسة :

 الذكاء الوجداني :-0

الذكاء الوجداني  بأنو القدرة عمى التعرف عمى شعورنا الشخصي وشعور  0444عرف  جولمان فى  -
                                 اآلخرين,وذلك لتحفيز أنفسنا وألداره عواطفنا بشكل سميم في عبلقتنا مع اآلخرين                                                   

(Oleh Eneng Muslihan,2015, 12) 

يشتمل عمى ميارات متعددة بعضيا يرتبط بالفرد , والبعض األخر يرتبط بالتفاعل مع اآلخرين, وان  -
ذلك الميارات تترابط مع بعضيا البعض , ويمثل الوعي بالذات الميارة األساسية التي يبنى عمييا 

وانفعاالتو يكون قادرا عمى إدارتيا والتعامل معيا الميارات األخرى , فالفرد عندما يعرف ويفيم مشاعره 
بشكل مناسب وتوجيييا نحو تحقيق أىداف ىو وبالتالي يصبح أكثر وعيا وفيما بمشاعر وانفعاالت 
ظيار ىذا التعاطف عمى نحو ايجابي في عبلقتو االجتماعية مع اآلخرين .  اآلخرين والتعاطف معيم , وا 

تنوع من الميارات موجود لدى جميع اإلفراد ولكن بدرجات متفاوتة, فضبل عن ذلك فان ىذا التعدد وال
فالفروق ليست فروقا في الطبيعة والنوع, بل ىي فروق في الدرجة والشدة)عبد المنعم احمد محمود الدردير 

 (14, 2107وآخرون,

لذات وأداره ويعرف إجرائيا بأنو بأنو مجموع درجات الطفل عمى المقياس المستخدم والتي تعكس الوعي با
 . الوجدان ودافعية الذات و التفيم و الميارة االجتماعية التي تمكنو من تفيم مشاعر وانفعاالت اآلخرين

 السموك العدواني  -2

ىو سموك مقصود يستيدف إلحاق الضرر أو األذى بالغير, وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب أنسانا أو 
) محمد عمى اذاتيً  و الممتمكات, ويكون الدافع وراء العدوان دافعاحيوانا كما قد ينتج عنو تحطيم لؤلشياء أ
 (1, 2111قطب اليمشرء, وفاء محمد عبد الجواد,

" بأنة عدوان انسانى موجو إلى األخر قصدا , ويجب أن يعمم Anderson&Bushman,2002عرفو " 
 خرآلار ضيصاحب السموك العدواني انو سوف 

E.garcia-J,M Salguero.P .feenadez-Beerocal,2014) ) 



 

 

الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموك (. 9102.)يوسف، منى إسماعيل الدرويدسوقي، سمية أحمد المحمد إبراىيم 
58: 10 (،0)0يونيو، ،العدواني لدى عينة من أطفال الريف والحضر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

67 

ويعرف إجرائيا مجموع درجات الطفل عمى المقياس المستخدم والتي تعكس لديو العدوان االجتماعي 
والعدوان االنفعالي والعدوان المفظي والعدوان البدني والسموك االيجابي بيدف إلحاق األذى والضرر لنفسو 

 .واآلخرين

  :الدراسات السابقة

 العالقة بين الذكاء الوجدانى والعدواندراسات تناولت شكل 

 (Andrew William Johnston,2003دراسة) -0

من طبلب  70لدراسة عبلقة الذكاء الوجداني والسموك العدوان لدى المراىقين عمى عينة مكونة من 
سنة باستخدام مقياس بار أوت , واستبيان العدوان  04و 00الصف السابع والثامن تراوحت أعمارىم بين 

ليبرى بيزى , وأشارت النتائج إلى سمبية النتائج بين الذكاء الوجداني والسموك العدواني , وان أداره الوجدان 
واإلجياد منبئين جيدين بالعدوان البدني  , كما وجدت فروق بين الجنسين في اتجاه الذكور في العدوان 

جداني , وكان الغضب والعداء منبأين الجسدي والعدوان الكمى , إما اإلناث فكانت اعمي في الذكاء الو 
  بارزين لمعدوان البدني

 (2101دراسة)احمد كمال عبد الوىاب البينساوى ,-2

أجريت الدراسة بيدف معرفو عبلقة الذكاء الوجداني بالعنف وبعض المتغيرات الديمجرافية لدى عينة من 
واستخدم 10الى04مارىم من إناث  من الريف والحضر تتراوح أع 011ذكور و 011طبلب الجامعة , 

مقياس الذكاء الوجداني كقدرة ومقياس تشخيص العنف, وكانت النتائج وجود ارتباط سالب بين الذكاء 
بعاده الفرعية وفقا لنوع المتغير, ومحل اإلقامة , والتفاعل بينيما ماعدا  بعاده الفرعية والعنف وا  الوجداني وا 

روق في الجنس في اتجاه الذكور في إبعاد العنف بنما فى عمى الدرجة الكمية لمعنف , كما كانت الف
الذكاء الوجداني لم تكن ىناك فروق تبعا لمجنس سواء في اإلبعاد أو الدرجة الكمية, ويمكن النبو بالعنف 
المفظي والجسدي المادي والدرجة الكمية من خبلل الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني . إما العنف الجسدي يتم 

 . و من خبلل بعد الوعي الوجدانيالتنبؤ بي

1 -( Rubina Masum, Imran Khan ,2014) 
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ىدت لدراسة عبلقة الذكاء الوجداني بالسموك العدواني لدى الطبلب الجامعيين فى كراتشي بباكستان وعن 
طالب  011طالبو و 21تأثير الجنس عمى الذكاء الوجداني والسموك العدواني  , عمى عينة مكونة من 

عام, باستخدام مقياس الذكاء الوجداني لماير وسالوفى , ومقياس  24إلى  01ح أعمارىم ما بين تتراو 
السموك العدواني ليبرى, وكانت النتائج وجود عبلقة سمبيو دالو بين الذكاء الوجداني والسموك العدواني , 

 كما كان الذكور أكثر عدوانية من اإلناث وأقل ذكاء وجدانيا من اإلناث

 (2101ة )محمد إبراىيم الدسوقي&عبير محمد كمال عوض عبد اهلل&محد رزق البحيرى,دراس-4

ىدفت لدراسة الكشف عن عبلقة الذكاء الوجداني والسموك العدواني لدى عينة من األطفال , مكونو من 
 02-00طالب وطالبو من طمبو الصف السادس االبتدائي  بمحافظو الشرقية , تتراوح أعماىم مابين  11
من اإلناث , باستخدام اختبار ذكاء غير لفظي  11من  ذكور و  11اما مقسمين إلى مجموعتين ع

, ومقياس  2101, ومقياس السموك العدواني لعبيركمال 2111لجامعو أسيوط إعداد طو المستكاوى 
 , وأظيرت النتائج وجود فروق بين الذكور واإلناث فى الذكاء 2101الذكاء االجتماعي لعبير كمال 

, اتجاه الذكور االجتماعي لصالح اإلناث , وكذلك فروق بين الذكور واإلناث في السموك العدواني في
 وكشفت النتائج عن وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين الذكاء االجتماعي والسموك العدواني.

 (Alberto Megias et al ,2018دراسة)-1

اء العبلقة بين السموك العدواني والمستويات الفردية لمذكاء ىدفت إلى المساىمة في فيم اآلليات الكامنة ور 
عام باستخدام مقياس ماير  وسالوفى  11:04تتراوح أعمارىم من  141الوجداني عمى عينة مكونة من 

ومقياس السموك 0411وكار سو , والجدول الزمني لمتأثير االيجابي والسمبي لبانس وواطسون وآخرون 
وأظيرت النتائج عن وجود عبلقة مباشره بين إدارة االنفعاالت كقدرة والعدوانية, فى العدواني ليبرى بيزى , 

حين كانت العبلقة غير مباشره بين اإلدراك الوجداني كقدرة والعدوانية الذى اتضح من خبلل "تأثير 
كثر ذكاء السمبي ", كما كانت قدرة الذكاء الوجداني مرتبطة بأبعاد العدوان المختمفة , وكانت اإلناث أ

 .وجدنا  والتعزيز واقل عدوانيو من الذكور
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 التعميق عمى الدراسات السابقة

أشارت نتائج الدراسات التي تناولت شكل العبلقة بين الذكاء الوجداني والعدوان إلى أنو توجد عبلقة -
 سالبة بين الذكاء الوجداني والعدوان.

 كبل من الذكاء الوجداني والعدوان . كما أشارت إلى تأثير مكان االقامو" ريف وحضر" عمى-

 وأشارت أيضا النتائج إلى أن الذكور أكثر عدوانية من اإلناث , واقل ذكاء وجدانيا  من اإلناث. -

 فروض الدراسة 

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين أطفال الريف وأطفال الحضر في الذكاء الوجداني في اتجاه -0
 األطفال الحضر.

ذات داللو إحصائية بين أطفال الريف وأطفال الحضر في السموك العدواني  في اتجاه  توجد فروق- 2  
 أطفال الحضر.    

شكال العدوان لدى أطفال  توجد عبلقة سالبو ذات داللو إحصائية-1 بين مكونات الذكاء الوجداني وا 
 الحضر.

شكال العدوان لدى أطفال بين مكونات الذكاء الوجداني وا   توجد عبلقة سالبو ذات داللو إحصائية-4
 الريف.

توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات الذكاء الوجداني بين أطفال الحضر تبعا لمنوع" ذكور -1
ناث".  وا 

ناث".-1  توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات الذكاء الوجداني بين أطفال الريف تبعا لمنوع" ذكور وا 

ناث".  توجد فروق ذات داللو إحصائية في-7  دراجات السموك العدواني  بين أطفال الحضر تبعا لمنوع" ذكور وا 

توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات السموك العدواني  بين أطفال الريف تبعا لمنوع" ذكور -1
ناث".  وا 
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جراءات الدراسة   :منيج وا 

أطفال الريف وأطفال الحضر في المنيج: تم االعتماد عمى المنيج الوصفي المقارن وذلك لممقارنة بين 
الذكاء الوجداني والسموك العدواني , وأيضا لممقارنة بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني والسموك 

 العدواني ألطفال الريف والحضر.

 :جراءات إلا

ناث 11من أطفال الريف مقسمين إلى ذكور 11طفبل ,  021تكونت عينة الدراسة من   11و  ,11 , وا 
ناث  11طفال الحضر مقسمين إلى ذكور من أ عاما , تم اختيارىم  00:1, تتراوح أعمارىم مابين 11, وا 

 من المدارس الحكومية, من مدرسو النصر  بمركز مموي ومدرسة مبارك بقرية تنده .

 وتم اختيارىم طبقا لبلت:

 التأكد من خموىم من اى إعاقات  عقمية أو سمعيو أو بصريو .-

 . 0321, وبانحراف  4314عاما بمتوسط   00سنين وال يزيد عن  1عمرىم عن آن ال يقل -

 أن يتساوى عدد األطفال ريفا وحضر فى العينة.-

 أن يتساوى عدد الذكور واإلناث ريفا وحضرا في العينة .-

 وأن يكونوا متماثمين في المستوى االجتماعي االقتصادي. -

  أدوات الدراسة:-

 :تاليةالاعتمدت الدراسة عمى األدوات 

( بيدف قياس الذكاء الوجداني في   2102أعدتو ليمى محمد أبو جروه ): مقياس الذكاء الوجداني -0
( عبارة , وحسبت ليمى أبو جروه ثبات 41, وكان المقياس مكون من )01الى 1المرحمة العمرية من 

( لبعد الوعي 1.70المقياس باستخدام  معادلو ألفا كرونباخ , فبمغت معامبلت الثبات عمى النحو التالي )
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( لبعد التفيم , و 1.14( لبعد دافعية الذات, و )1.71(لبعد أداره الوجدان, و )1.71) بالذات,  و
 ( لممقياس ككل., 1.77( لبعد الميارات االجتماعية, و )1.70)

وبالنسبة لصدق المقياس حسبت بصدق االتساق الداخمي بين ارتباط البند بالبعد  وكانت معامبلت 
, ولبعد  1.11إلى  1.10ولبعد أداره الوجدان من   1.11إلى  1.10االرتباط لمبعد األول تراوحت من 

, ولبعد الميارات االجتماعية من  1.11إلى  1.17, ولبعد التفيم من 1.11الى  1.11دافعية الذات من 
كما  تم حساب معامبلت االتساق   1.10عند مستوى  , كميا معامبلت دالو إحصائيا 1.14إلى  14. 1

( لبعد 1.17قياس الذكاء الوجداني , فبمغت معامبلت االتساق عمى النحو التالي  , )الداخمي  ألبعاد م
( لبعد 1.11( لبعد دافعية الذات ,و)1.14( لبعد أداره الوجدان,و)1.11الوعي بالذات ,و)

 .1.10( لبعد الميارات االجتماعية,وكميا معامبلت دالو إحصائيا عند مستوى 1.11التفيم,و)

( بيدف 2102من إعداد جييان عيسى العمران و فاضل عباس العسول):  العدواني مقياس السموك -2
, وكان المقياس مكون في صورتو النيائية  من 01الى 1قياس السموك العدواني  في المرحمة العمرية من 

( عبارة , وحسب الباحثان  ثبات المقياس باستخدام  معادلة الفا كرونباخ إلبعاد المقياس وكانت 10)
( لبعد العدوان 1.11( لبعد العدوان المفظي , و)1.70(لبعد العدوان االجتماعي , و)1.71التالي )ك

. , وىى معامبلت جيده( لبعد السموك االجتماعي السوي1.74( لبعد العدوان المادي, و )1.71البدني, و)
ت معامبلت ارتباط كما تم حساب الثبات أيضا بطريقو أعاده االختبار بعد أسبوعين من التطبيق, وكان

( لبعد 1.11( لبعد العدوان االنفعالي , و )1.11( لبعد لمعدوان االجتماعي , و)1.11(برسون كما يمي 
( لبعد العدوان المادي . وكانت جميعيا دالو 1.11( لبعد العدوان البدني, و)1.41العدوان المفظي, و)

فرده والمقياس الكمى كانت النتائج دالو كما تم حساب معامبلت االتساق الداخمي بين كل م .إحصائيا
مما يدل عمى إن المقياس 1.11( كانت دالو عند مستوى 01, ماعدا العبارة )1.10جميعيا عند مستوى 

 يتمتع بدرجة عاليو من الثبات.

, لممقياس أما عن صدق المقياس فتم استخدام الصدق ألعاممي وتم التوصل فيو إلى األبعاد الست المكونة
لمحك التبلزمي , حيث قام الباحثان بقياس صدق المحك التبلزمي لممقياس مع مقياس عين وصدق ا

( , وكانت معظم معامبلت االرتباط دالو عند مستوى 0441شمس ألشكال السموك العدواني لحافظ وقاسم)
1.110 , 
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 تطبيق أدوات الدراسة :

ييس الدراسة  وىما الذكاء الوجداني  حيث تم تطبيق مقا 2104أجريت الدراسة خبلل شير فبراير ومارس 
 والسموك  العدواني.

 األساليب اإلحصائية :

 لمعينات المستقمة.)ت(معامل ارتباط بيرسون , واختبار ةتم استخدام األساليب اإلحصائية االتي

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين أطفال الريف وأطفال الحضر في : الفرض األول  :نتائج الدراسة
 الحضر. الذكاء الوجداني في اتجاه األطفال

 (0جدول )

 الذكاء الوجداني داللو الفروق  بين الريف والحضر في

 مستوى الداللة ةالدالل قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس الذكاء الوجداني

 الوعي بالذات
 

 . 11دالو عند مستوى  .117 2.727 2.1 01.07 11 ريف
 2.1 04.41 11 حضر

 غير دال .471 .112 2.4 01.11 11 ريف أداره الوجدان
 2.4 01.17 11 حضر

 غير دال. .111 0.717 2.1 20.01 11 ريف دافعية الذات
 2.1 22.11 11 حضر

 غير دال. .071 0.110 1.2 24.11 11 ريف التفيم
 2.4 21.11 11 حضر

الميارات 
 االجتماعية

 غير دال .144 0.111 2.7 24.42 11 ريف
 2.41 24.11 11 حضر

 غير دال.   .221 0.201 4.1 011.41 11 ريف الدرجة الكمية
 4.0 011.41 11 حضر

يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللو إحصائيا بين درجات  أطفال الريف والحضر عمى مقياس 
.فى الوعي بالذات ,بينما لم تكن الفروق 11في اتجاه أطفال الحضر عند مستوى داللو  الذكاء الوجداني
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" تخققت بشكل يارات االجتماعية والدرجة الكميةدالو إحصائيا في)أداره الوجدان ودافعية الذات والتفيم والم
عددا من  فمن الطبيعي إن توجد فروق بين الريف والحضر ألن عمماء االجتماع ىم من حددوا جزئي"

المحكات تمييز الريف عن الحضر وفقا لؤلسس التالية )فروق بيئية ومينية  وكثافة سكانية وتجانس 
 (111, 2111حسين السيد,إيمان  م)السكان أو تبايني

كما إن الريف قاعدة المجتمع األساسية ويتمثل فيو الفقراء بنسبة كبيرة ويعيش أطفالو حياه اشد حرمانا 
ا الحضر فتنخفض نسبة الفقراء عن الريف وترتفع مستويات المعيشة وتتيسر سبل الحياة وأكثر تدنيا  إم

 (001,  0411مقارنو بالريف )حسن عبد الفتاح حسن الفنجرى,

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين أطفال الريف وأطفال الحضر في السموك العدواني  : الفرض الثاني
 في اتجاه أطفال الحضر.    

 السموك العدواني الفروق  بين الريف والحضر فى ةدالل (9جدول )

 مستوى الداللة الداللة قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس السموك العدواني

العدوان 
 االجتماعي

 غير دال .711 .114 2.1 4301 11 ريف
 2.1 4312 11 حضر

العدوان 
 االنفعالي

 غير دال .474 .701 2.1 1312 11 ريف
 2.1 4.01 11 حضر

 غير دال .111 .0.410 234 7.47 11 ريف العدوان المفظي
 2.41 1.41 11 حضر

 غير دال .171 0.742 1.4 01.12 11 ريف العدوان البدني
 1.1 00.17 11 حضر

 
 العدوان المادي

 غير دال .111 0.721. 2.7 7371 11 ريف
 1.1 1.11 11 حضر

السموك 
 االيجابي

 غير دال .117 0.121 2.1 01.27 11 ريف
 2.0 01.11 11 حضر

 غير دال .171 0.741 00.7 14371 11 ريف الدرجة الكمية
 00.1 11.17 11 حضر
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يتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين درجات أطفال الريف والحضر عمى مقياس 
السموك العدواني ) العدوان االجتماعي والعدوان االنفعالي والعدوان المفظي و العدوان المادي والسموك 

لتنشئة االجتماعية لما يتعرض إليو الطفل أثناء فتره ا " لم تتحقق الفرضية" االيجابي والدرجة الكمية(
لبعض المشكبلت االجتماعية و النفسية الناجمة عن أساليب وطرق التربية خاصة في المجتمع الريفي  , 
الذي يتميز بطبيعة خاصة تميزه عن باقي الثقافات الفرعية إال إن كان ىناك بعض األساليب المشتركة 

رض ليا طفل الحضر أو البدو ولكن بدرجة في التربية , فالمشكبلت التي يتعرض ليا طفل الريف قد يتع
 مختمفة عن األخر بحسب البيئة والوسط االجتماعي المحيط بالطفل  حيت أنو فى المجتمع الريف نفسو

 .(041, 0441)ميا الكردي, توجد طبقات متميزة كذلك

شكال توجد عبلقة سالبو ذات داللو إحصائية :الفرض الثالث العدوان لدى  بين مكونات الذكاء الوجداني وا 
 أطفال الحضر.

 (0جدول)

شكال السموك العدواني معامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية  بين إبعاد الذكاء الوجداني  ( لدى  أطفال الحضر 11)ن= وا 

 العدوان
 الذكاء الوجداني

 العدوان
 االجتماعي

 العدوان
 االنفعالي

 العدوان
 المفظي

 العدوان
 البدني

العدوان 
 المادي

 السموك
 االيجابي

 الدرجة
 الكمية

 .111- .114- .171- .014- .111 .111- .111- الوعي بالذات
 .212 .011 .010 .111 .221 .014 .172 أداره الوجدان
 .012- .111 .040- .*110- .122 .111- .077- دافعية الذات

 .147- .112- .111 .041- .111 .020- .211- التفيم
 .140- .100 .171- .111- .124 .024- .022- االجتماعية الميارات

 .117- .111 .121- .011- .021 .144- .044- الدرجة الكمية
عند مستوى داللو  يتضح من الجدول وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين دافعية الذات والعدوان البدني

, بينما لم يكن االرتباط دال إحصائيا بين درجات أطفال الحضر عمى مقياس الذكاء الوجداني .11
   )الوعي بالذات وأداره الوجدان والتفيم و الميارات االجتماعية والدرجة الكمية(, ومقياس السموك العدواني 

والدرجة  والسموك االيجابي العدوان االجتماعي والعدوان االنفعالي والعدوان المفظي و العدوان المادي)
تتفق العبلقة السمبية بين الذكاء الوجداني والعدوان مع الدراسات االتيو, . " تحققت بشكل جزئي"الكمية(
,  (  بسمبية النتائج بين الذكاء الوجداني والسموك العدوانيAndrew William Johnston,2003دراسة)
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ول وجود عبلقة سمبيو دالو بين الذكاء ح ( (Rubina Masum, Imran Khan ,2014ة ودراس
بوجود عبلقة مباشره  (Alberto Megias et al ,2018, وأيضا مع دراسة) الوجداني والسموك العدوانى

بين إدارة االنفعاالت كقدرة والعدوانية, فى حين كانت العبلقة غير مباشره بين اإلدراك الوجداني كقدرة 
( وجود ارتباط سالب بين الذكاء الوجداني 2101الزىاب البينساوى,ودراسة)احمد كمال عبد  والعدوانية,

بعاده الفرعية والعنف وأبعاده الفرعية وفقا لمحل اإلقامة  وا 

س في مقاليم عن كيف ينشأ الشباب عرضو كبل من مارتن  و نيكوالضوء ما  ونستطيع تفسير ذلك في
من  منيج دراسي منذ الصغر  يؤكد عمى مفتقرين الذكاء الوجداني وأىمية استخدام نموذج تعميمي ض

التعاطف والتحكم في الذات الذي بدوره كفيل لتعزيز الذكاء الوجداني , فيشير مصطمح الذكاء الوجداني 
( العبلقة بين 0441إلى القدرة عمى مراقبو العواطف ووزن البدائل قبل التصرف . وأوضح جولمان )

تحت رحمو الدافع ىم أشخاص يفتقرون إلى "ضبط النفس"  الذكاء الوجداني والسموك بأن الذين يقعون
يعانون من نقص أخبلقي : في ألقدره عمى السيطرة عمى الدافع والتي ىي أساس أداره الشخصية وىذا كمو 
يكمن فى التعاطف والقدرة عمى قراءه عواطف اآلخرين , لذلك إن كان ىناك أي موقفين ندعو إلييم فى 

فس والرحمة, كما إن الشاب العنيف ىو إنسان متسرع وحشي يفتقر إلى نوعين ىذا العصر فيما ضبط الن
أساسين من الذكاء الوجداني  ضبط النفس والرحمة , ويزداد الذكاء الوجداني لدييم بقدره الفرد عمى 
استخدام العقل وضبط النفس عند مواجو اى موقف مرىق,, وتفيم الموقف يمزم  فيمو من وجو نظر 

,لذلك من صفات من يمتمكون ذكاء وجداني بشكل مناسب يأخذون فى االعتبار عواقب الشخص األخر
 ((Martin Henley and Nicholas J.Long,2008أفعاليم. يفكرون قبل أن يتصرفوا 

يفترضوا أن ىناك دافع وراء العدوان يكمن في العاطفة  'piwekk,ckantin, mcerloy,2001"كما أن  
ئية من المخ العقبلني , ولكي يكتسبيا المرء يحتاج الستخدام ميارات الذكاء , ألن العواطف أكثر بدا

 (Rubina Masum, Imran khan,2014) الوجداني حتى يستطيع أن يسيطر عمى السموك العدواني
ألن الفروق الفردية فى القدرة عمى ضبط االنفعاالت ىي التي تميز األطفال ذوى المستويات العدوانية 

لك األطفال ذوى المستويات العدوانية المرتفعة يعانون من انخفاض القدرة االنفعالية فيعجزون األعمى , لذ
 .Amy M) عن ضبط انفعاالتيم ومن ثم فيم عرضة لئلحباط وبالتالي يزداد ميميم  نحو السموك العدواني

Bohnert,keith A.crnic,and Karen G lim ,2003) 
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شكال العدوان  سالبو ذات داللو إحصائية  بين مكونات الذكاء الوجدانيتوجد عبلقة : الفرض الرابع  وا 
 لدى أطفال الريف

 (لدى الريف11)ن= شكال السموك العدوانيأمعامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية  بين إبعاد الذكاء الوجداني و  (4جدول )

 العدوان
 الذكاء الوجداني

 العدوان
 االجتماعي

 العدوان
 االنفعالي

 العدوان
 المفظي

 العدوان
 البدني

 العدوان
 المادي 

 السموك
 االيجابي

 الدرجة
 الكمية 

 .112- .121- .114- .111- .114- .012- .171 الوعي بالذات
 .**411- .201- .*112- .**417- .**411- .021- .041- اره الوجدانإد

 .101- .*271 .114 .042- .110- .114 .114- دافعية الذات

 .*244- .071 .220- .**111- *101- .011- .*104- التفيم

 .040- .101 .010- .*114- .072- .111 .014- الميارات االجتماعية
 .*110- .172 .204- .**141- .**110- .011- .201- الدرجة الكمية

أن معامبلت االرتباطات سالبة وبعضيا دال والبعض األخر غير دال حيث كانت    سابقاليبين الجدول 
دالة إحصائيا بين درجات أطفال الريف عمى مقياس الذكاء الوجداني ومقياس السموك العدواني  في 

, كما كانت ىناك ارتباطات بين إبعاد المقياسين بين كبل من  1311الدرجة الكمية عند مستوى داللو عند 
داره الوجدان وبين العدوان المفظي والعدوان البدني والعدوان المادي والدرجة الكمية .,كما أيضا وجد أ

ارتباط موجبة دال إحصائيا بين دافعية الذات وبين السموك االيجابي., وارتباطات سالبو دالو بين  التفيم 
فنظرا لندرة الدراسات التي تناولت  "ي" تخققت بشكل جزئ.والعدوان المفظي والعدوان البدني والدرجة الكمية

عينو الريف والحضر فندعم فرضيتنا بالدراسات التي تناولت طبيعة العبلقة بين الذكاء الوجداني والسموك 
بسمبية النتائج بين الذكاء  (Andrew William Johnston,2003)العدواني ,حيث اتفقت مع دراسة 

حول وجود عبلقة  ( (Rubina Masum, Imran Khan ,2014 , ودراسةالوجداني والسموك العدواني
(  Alberto Megias et al ,2018, وأيضا دراسة) سمبيو دالو بين الذكاء الوجداني والسموك العدوانى

بوجود عبلقة مباشره بين إدارة االنفعاالت كقدرة والعدوانية, في حين كانت العبلقة غير مباشره بين 
( وجود ارتباط سالب 2101ودراسة)احمد كمال عبد الزىاب البينساوى, يةعدواناإلدراك الوجداني كقدرة وال

وبمراجعة األدلة المتوفرة . بين الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية والعنف وأبعاده الفرعية وفقا لمحل اإلقامة
عن المقاالت   Scopusو    PubMedو   PubMedبشكل منيجي في محركات البحث اآلتية  

دراسة أكدت عمى سمبية  04النجميزية واالسبانية التي ليا صمو بتمك العبلقة , وباإلضافة إلى بمغتين ا



 

 

الذكاء الوجداني وعالقتو بالسموك (. 9102.)يوسف، منى إسماعيل الدرويدسوقي، سمية أحمد المحمد إبراىيم 
58: 10 (،0)0يونيو، ،العدواني لدى عينة من أطفال الريف والحضر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

77 

العبلقة بين القدرات الوجدانية والسموك العدواني , فؤلشخاص ذوا لذكاء الوجداني المرتفع يظيرون عدوانا 
نت تمك الدراسات عمى أقل وىذه العبلقة متسقة عبر العصور من الطفولة حتى مرحمو البموغ , سواء كا

عينات صغيره أو كبيره , أو باقتصار العينة عمى فئة عمرية واحده , أو ثقافة واحده , حيث قدمت تمك 
-E.garcia-J,M Salguero.P .feenadez) الدراسات استنتاجات موثقة عن تمك العبلقة

Beerocal,2014)  وما ليا من اثأر ضاره باإلضافة  إلى  أن أساليب تربيو طفل الريف بصفو خاصة
عمى المستوى النفسي واالجتماعي وما يترتب عمييا من مشكبلت يتعرض ليا طفل الريف منذ بداية نشأتو 
االجتماعية فتؤثر عمى بناء شخصيتو , وتنعكس تمك اآلثار السمبية في صوره اضطرابات سموكية قد 

مع اآلخرين , أو في صورة تأخر دراسيا تظير في مرحمة الطفولة مباشره مثل صعوبة التكيف والتوافق 
  .(11, 0441)ميا الكردي ,وانعزال..الخ وعنف وعدوان أو انطواء

ل الحضر تبعا توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات الذكاء الوجداني بين أطفا: الفرض الخامس 
ناث"  لمنوع" ذكور وا 

 لدى الحضر الذكاء الوجداني فيداللو الفروق  بين الذكور و اإلناث  (8جدول )

 مستوى الداللة الداللة قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس الذكاء الوجداني

 الوعي بالذات
 

 غير دال .721 .111 2.2 04.11 11 ذكور
 2.4 04.17 11 إناث

 غير دال .244 0.014 1.2 01.11 11 ذكور داره الوجدانإ
 2.1 07.11 11 إناث

 غير دال .411 .111 2.4 22.17 11 ذكور دافعية الذات
 2.0 22.11 11 إناث

 غير دال .242 0.114 1.1 21.71 11 ذكور التفيم
 2.1 24.41 11 إناث

الميارات 
 االجتماعية

 غير دال .171 .111 2.47 21.11 11 ذكور
 2.44 24.27 11 إناث

 غير دال .121 .114 1.2 014.71 11 ذكور الدرجة الكمية
 01.1 011.21 11 إناث
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يتضح من الجدول عدم جود فروق ذات داللو إحصائيا بين متوسطات درجات األطفال الذكور واإلناث  
ت والتفيم ألطفال الحضر عمى مقياس الذكاء الوجداني ) الوعي بالذات وأداره الوجدان والدافعية بالذا

اتفقت مع دراسة ) احمد كمال عبد الزىاب البيمساوى .  " لم تتحقق الفرضية" االجتماعية(والميارات 
(  بعدم وجود فروق في الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية وفقا لمتغير النوع, واختمفت مع الدراسات 2101,

 Rubina Masum, Imran ( , ودراسة )Andrew William Johnston,2003االتيو مع دراسة)
Khan ,2014) (دراسة.Alberto Megias et al ,2018. ) 

توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات الذكاء الوجداني بين أطفال الريف تبعا : الفرض السادس 
ناث".  لمنوع" ذكور وا 

 (1جدول )

 لدى الريف الذكاء الوجدانيي داللو الفروق  بين الذكور واإلناث ف

 مستوى الداللة الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس الذكاء الوجداني

 غير دال .177 .110 2.1 07.47 11 ذكور الوعي بالذات
 1.1 01.17 11 إناث

 غير دال .142 .141 2.1 07.41 11 ذكور داره الوجدانإ
 1.0 01.21 11 إناث

 غير دال. .174 0.120 2.1 21.11 11 ذكور الدافعية
 2.1 20.11 11 إناث

دالو عند  .114 2.111 1.2 21347 11 ذكور التفيم
 1.2 21.11 11 إناث .11مستوى 

الميارات 
 االجتماعية

دالو عند  .101 2.101 2.4 24.17 11 ذكور
 2.1 21.77 11 إناث .11مستوى 

عند دالو  .107 2.411 1.1 011.47 11 ذكور الدرجة الكمية
 4.1 014.11 11 إناث .11مستوى 

يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللو إحصائيا بين متوسطات درجات األطفال الذكور واإلناث  في 
اتجاه اإلناث عمى مقياس الذكاء الوجداني )التفيم والميارات االجتماعية والدرجة الكمية ( عند مستوى 

دالو إحصائيا في الوعي بالذات وأداره الوجدان والدافعية." تخففت بشكل . ,بينما لم تكن الفروق 11داللو 
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 ,Rubina Masum ( , ودراسة )Andrew William Johnston,2003اتفقت مع دراسة). "جزئي
Imran Khan ,2014) (دراسة.Alberto Megias et al ,2018بأن اإلناث أعمى ذكائنا )  وجدانيا

فى الذكاء  (2101دراسة)احمد كمال عبد الزىاب البينساوى,-مع واتفقت بشكل جزئي  من الذكور.
الوجداني لم تكن ىناك فروق تبعا لمجنس سواء في األبعاد آو الدرجة الكمية , حيث كانت الفروق غير 

 دالو غير دالو في األبعاد االتيو )في الوعي بالذات  وأداره الوجدان  والدافعية  (

مي ذكاء وجدانيا طبقا لمعديد من الدراسات ألمنشوره  , لكن إذا نظرنا وبشكل عام نبلحظ إن اإلناث اع
بشكل أكثر تعمقا  بالنسبة لعينو البحث من أطفال الريف الذكور نبلحظ انو بالرغم من ألتفرقو بين الذكور 
واإلناث لصالح الذكور إال انو الذكور يتحمموا أكثر من طاقتيم وىذا كفيل بأن يكون سبب فى تضائل 

 كائيم الوجداني.ذ

فيناك عوامل كثيرة منيا عمى سبيل المثال  ألعمالو المبكرة لؤلطفال في  الريف بسبب الفقر والرغبة في 
مساعده األسرة  الذي يؤثر عمى الطفل في عده نواحي كالمشكبلت االجتماعية وما يترتب عمييا من 

وقت لمعب, كمان الناحية الصحية   ضعف عبلقتو بأسرتو وأصحابو وتحمل المسؤولية مبكرا فبل يوجد
,انو قد يكون عمل الطفل شاق فيؤثر عمى عموده الفقري وتنفسو وقفصو  Mendeleveichفيشر 

الصدري, باإلضافة إلى النواحي العقمية والنفسية السمبية  والمشكبلت السموكية , نتيجة لشعوره بالظمم 
تطيعو اآلخرون , كما يتعرض أيضا لنقص التعمم واإلحباط الناتج من عدم قدره الطفل عمى عمل ما يس

)ميا  ..الخ والتدريب الفني مما يجبر الطفل لمتخمي عن طفولتو وتحجب لديو القدرات اإلبداعية
 (047, 0441الكردي,
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توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات السموك العدواني  بين أطفال الحضر تبعا : الفرض السابع
ناث".لمنوع"   ذكور وا 

 (7جدول )

 السموك العدوانى لدى الحضري داللو الفروق  بين الذكور واالناث ف

 مستوى الداللة الداللو قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس السموك العدواني 

العدوان 
 االجتماعي 

 غير دال .111 .142 2.7 4.11 11 ذكور
 2.4 4.01 11 إناث

العدوان 
 االنفعالي

 غير دال .421 .010 2.1 .4.07 11 ذكور
 2.1 4.01 11 إناث

 العدوان المفظي
 

 غير دال .120 .141 2.1 4.21 11 ذكور
 1.2 1.71 11 إناث

 غير دال .011 0.147 1.0 02.11 11 ذكور العدوان البدني
 2.1 00.21 11 إناث

دالو عند مستوى  .111 2.401 1.1 4.71 11 ذكور العدوان المادي
 2.1 7.17 11 إناث .11

 
 السموك االيجابي

 غير دال .117 .414 2.1 01.41 11 ذكور
 0.41 01.17 11 إناث
 4.1 41.71 11 إناث

 العدوان ككل
 

 غير دال .012 0.111 02.2 10.11 11 ذكور
 01.7 11.01 11 إناث

فروق ذات داللو إحصائية بين متوسطات درجات األطفال  الذكور واإلناث عمى يتضح من الجدول وجود 
بينما  لم تكن . .11عند مستوى  مقياس السموك العدواني وذلك في اتجاه الذكور في العدوان المادي

الفروق دالو إحصائيا في  العدوان االجتماعي العدوان االنفعالي العدوان المفظي العدوان البدني السموك 
اتفقت بشكل جزئي أيضا دراسة  )محمد إبراىيم . " تحققت بشكل جزئي"والدرجة الكمية . االيجابي

( بوجود فروق بين الذكور واإلناث 2101الدسوقي&عبير محمد كمال عوض عبدا هلل&محد رزق البحيرى,
في بعد   ونبلحظ  أن بالرغم من أن الفروق كانت  دالو فقط في السموك العدواني في اتجاه الذكور.
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إال إن المتوسطات األعمى كانت في اتجاه الذكور أيضا لكل األبعاد الذكور, العدوان المادي في اتجاه 
في حدود عمم الباحثين يروا  –والدرجة الكمية بالرغم من عدم داللتيا , واغمب الدراسات العربية واألجنبية 

 إن الذكور أكثر عدوانيو من اإلناث .

" وىذا ألجين ىو أول  MAOذلك في ضوء العامل الجيني وبالتحديد جين " ماو لذلك يمكننا تفسير 
في عائمو ألمانية  0441الجينات التي تم الكشف عن عبلقتيا بالعنف والسموك غير االجتماعي سنو 

كبيره كانت مشيورة بالعنف والعدوانية واالغتصاب والقتل من قبل العالم. ووجد إن الخمل في جين ماو 
باإلصابة باالنفعاالت العصبية التي تؤدى إلى الحاالت العدوانية لدى الذكور  , فكان الخمل يؤدى يتسبب 

والذي يتسبب باإلصابة بيذه الحالة االنفعالية العدوانية عند   monoamine oxidaseإلى نقص انزيم
يعانون من  الغضب حيث وجد إن أغمبية من يحممون ىذا ألجين الذي يرثو الذكور من أمياتيم فقط

االنفعاالت العصبية التي تؤدى إلى العدوانية , وبعدىا لم ينل اى جين وعبلقتو بالعنف اىتمام من قبل 
" سنو warrior geneالمجتمع العممي أكثر ما نالو جين ماو مما جعمو يحصل عمى لقب ألجين المحارب"

يعتبر أمر طبيعي .                              , وبالتالي  ما لدييم من حاالت انفعال وغضب وعنف وعدوانية 2114
 (004-011, 2107)عمى محمد &سعد معن&ناىي يوسف ,
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توجد فروق ذات داللو إحصائية في دراجات السموك العدواني  بين أطفال الريف تبعا : الفرض الثامن 
ناث".  لمنوع" ذكور وا 

 (5جدول )

 لدى الريف السموك العدوانيي اإلناث ف,داللو الفروق  بين الذكور 

 مستوى الداللة الداللو قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس السموك العدوانى

العدوان 
 االجتماعي 

 غير دال .142 .414 2.4 4.47 11 ذكور
 2.7 1.11 11 إناث

العدوان 
 االنفعالي

 غير دال .417 .711 2.1 1.11 11 ذكور
 2.1 4.11 11 إناث

 العدوان المفظي
 

 غير دال .411 .114 2.1 1.27 11 ذكور
 2.7 7317 11 إناث

 غير دال .011 0.112                                                                                   2.41 00.47 11 ذكور العدوان البدني
 1.7 01.07 11 إناث

 غير دال .110 .014 2.4 7.17 11 ذكور المادي العدوان
 2.4 7.11 11 إناث

السموك 
 االيجابي

 غير دال .114 0.711 0.1 4.17 11 ذكور
 0.4 01317 11 إناث
 02.1 41.11 11 إناث

 
 العدوان ككل

 غير دال .712 .111 1.41 11.11 11 ذكور
 01.4 41.07 11 إناث

وجود فروق ذات داللو إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور  في الدرجة الكمية يتضح من الجدول 
لم " .و العدوان االجتماعي  والمفظي والبدني ,ولصالح اإلناث في العدوان االنفعالي والسموك االيجابي

جميع  (بأن األطفال في 2110ويمكننا تفسير ذلك فى ضوء ما ذكرتو  )بتول في عام .تتحقق الفرضية"
 .(14, 2111)بتول  بناي زبيري , أنيم عدوانيون  مراحل الطفولة ذو مستوى عدواني , أي
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 :البحوث المقترحة 

 رشادي لمكونات الذكاء الوجداني لتعديل السموك العدواني لدى أطفال الريف والحضرإفاعميو برنامج -

 لريف والحضر.دراسة تأثير الذكاء الوجداني عمى السموك العدواني لدى أطفال ا-

دراسة لتحديد إبعاد الذكاء الوجداني التي تعمل عمى خفض السموك العدواني لؤلطفال في الريف -
 والحضر

 دراسة أسباب انخفاض الذكاء الوجداني لدى أطفال الريف عن أطفال الحضر .- 

 دراسة تأثير مكان اإلقامة عمى الذكاء الوجداني والسموك العدانى لؤلطفال. -

 :الدراسةتوصيات 

 إمداد األطفال بميارات الذكاء الوجداني خاصا ان تمك الميارات قابمو لمتنمية  .-

أىمية تقديم برامج تدخل قائمو عمى ميارات الذكاء الوجداني لخفض حده السموك العدواني لدى األطفال -
 فىى الريف والحضر.

طفاليم حتى وان كان العدوان المفظي, توعيو األىالي بخطورة ممارسو إشكال السموك العدواني إمام أ -
 كما نوصى األىالي بمراقبو أطفاليم بما يشاىدونو عمى التمفزيون و مواقع التواصل من عنف وبمطجة.
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