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الطلبة  لدى العالقة بني الذكاء االجتماعي والسلوك العدواني
  العاديني واملتفوقني

  
  *زعبيال احمد

  
  

 6/12/2011 تاريخ قبوله     8/9/2011 تاريخ تسلم البحث

هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن العالقــة بــين الــذكاء االجتمــاعي     :ملخــص
لـدى  ) اللفظـي، والغضـب، والعدائيـة   الجسـدي، و (والسلوك العدواني بأشكاله األربعة 

طالبــا وطالبــة مــن العــاديين،     ) 168(عينــة  الالطلبــة العــاديين والمتفــوقين، وشــملت     
طالبا وطالبة من المتفـوقين مـن طلبـة الصـف العاشـر فـي ثـالث منـاطق فـي          ) 165(و

لقياس السلوك  )Buss and Pery( ، واستخدمت الدراسة مقياس بص وبيرياألردن
تـــم تطـــوير كمـــا ، )1995(طـــوره للبيئـــة األردنيـــة ســـوالمة وحـــداد  العـــدواني الـــذي

وأظهـرت النتـائج أن الطلبـة المتفـوقين     . واستخدام مقياس لقيـاس الـذكاء االجتمـاعي   
كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا من العـاديين، فـي حـين كـان الطلبـة العـاديون أكثـر سـلوكا         

لنتائج عن وجـود عالقـات   كشفت او. عدوانيا وعدوانا جسديا ولفظيا من المتفوقين
 ،ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيا بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني ككـــل 

وظهـرت عالقـة ارتباطيـة     .واللفظـي عنـد الطلبـة العـاديين     ،وشكلي العدوان الجسدي
. ســـالبة دالـــة إحصـــائيا بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي والعـــدوان اللفظـــي عنـــد المتفـــوقين 

الــذكاء االجتمــاعي، الســلوك العــدواني، العــدوان الجســدي،    : الكلمــات المفتاحيــة (
  ).العدوان اللفظي، الغضب، العدائية، الطلبة المتفوقين، الطلبة العاديين

 
  
 

تتسـارع التغيـرات فـي أنمـاط الحيـاة االجتماعيـة بتقـدم         :مقدمـة 
وسائل االتصال والتسارع المعرفي مع انتهـاء العقـد األول مـن األلفيـة     

هــذه دراســة الســلوك العــدواني ينبغــي أن تتناســب و  فــإن الثالثــة؛ لــذا 
مراعيــة المســتجدات العلميــة الحديثــة فيمــا يتعلــق بــالنظرة    التغيــرات 

إذ صـنفت هـذه    الحديثة للذكاء عموما والذكاء االجتماعي خصوصـا، 
االتجاهات الجانب االجتماعي في شخصية الفـرد ضـمن ذكـاء مسـتقل     

والتعامــل معهــا  ،الجتماعيــةيمثــل قــدرات الفــرد فــي حــل المشــكالت ا  
علــى  بشـكل إيجـابي بمـا يعـود مـن فائــدة علـى الفـرد نفسـه واآلخـرين         

مــن التحــديات النفســية   يالعــدوان الســلوك ظــاهرةوتعــد . حــّد ســواء
سـواء  التـي تواجـه طلبـة المـدارس المـراهقين      الملحوظة االجتماعية و

اعي أكانوا متفوقين أم عاديين، إذ يوصـف العـدوان بأنـه سـلوك اجتمـ     
يبـــدو أن تـــوافر الـــذكاء االجتمـــاعي للفـــرد قـــد يعمـــل علـــى و .ســـلبي

ــدواني،        ــل الســلوك الع ــدى المــراهقين مث ــل الســلوكات الســلبية ل تقلي
يســــتخدم بعــــض األفــــراد ذكــــاءهم وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك، فقــــد 

ــذاء اآلخــرين واال    ــداءاالجتمــاعي فــي إي ــيهم عت  ,Bjorkqvist) عل

Osterman, Kaukiainen, 1992 (.  ذا يشـير إلـى أن السـلوك    وهـ
 العدواني في بعض أشكاله يحتاج إلى ذكاء اجتماعي؛ 

_________________________  
  .، األردنعمان، كلية األميرة عالية الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية *

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
 

 The Relationship between Social Intelligence and 
Aggressive Behavior among Gifted and Nongifted Students 

 
Ahmad Al- Zoubi, Alia Princes College, Al-Balqa Applied 
University.  

 
Abstract: This study aimed at investigating the relationship between 
social intelligence and aggressive behavior in its four types (bodily, 
verbal, anger, hostility) among gifted and nongifted students. The 
sample consisted of tenth grade (168) non-gifted, and (165) gifted 
students tenth grade in three areas in Jordan. The study used Buss 
and Pery scale to measure aggressive behavior and another scale for 
social intelligence. The study showed that gifted students are more 
intelligent socially than the non-gifted ones, whereas non-gifted 
students showed that they are more aggressive physically and 
verbally. Moreover significant negative relationships were found 
between social intelligence and overall aggressive behavior, verbal 
and bodily aggression among nongifted students. A significant 
negative relationship between social intelligence and verbal 
aggression was found in gifted students. (Keywords: Social 
Intelligence, Aggression Behavior, Bodily Aggressive, Verbal 
Aggression, Anger, Hostility, Gifted Students, Nongifted Students). 

  
  

ومــن هنــا فقــد اهتمــت الدراســة الحاليــة بدراســة العالقــة بــين الــذكاء     
 طلبــة الصــف العاشــر المــراهقين االجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى 

  .المتفوقين والعاديين

  الذكاء االجتماعي

علــى  (Social Intelligence) مفهــوم الــذكاء االجتمــاعيظهـر  
، الـذي رأى بـأن هـذا الـذكاء يمثـل      )1920(عـام   يد العالم ثورنديك

أحد األبعاد الفرعية المكونة للـذكاء العـام، ويمثـل الـذكاء االجتمـاعي      
 ههاراتــــمتســــاعد الفــــرد علــــى إتمــــام  التــــي قــــدرةال وفقــــا لثورنــــديك

  .)Kaukiainen, et. al., 1999(الشخصية 

ــذكاء االجتمــاعي فــي    عقــد الســبعينات مــن    واســتخدم مفهــوم ال
للكفــاءة االجتماعيــة، وتــم تعريفــه بمــدى قــدرة  ًاالماضــي مرادفــ القــرن

 االجتماعيـــــة األدوار  فـــــي اآلخـــــرين توقعـــــات تحقيـــــق الفـــــرد علـــــى
ولم يفصل علماء النفس في ذلك الحين الـذكاء االجتمـاعي    المختلفة،

ــذكاء هــو         ــرا أن ال ــالم ســبيرمان وجنســن اعتب ــام، فالع ــذكاء الع عــن ال
ذكاء عام، ويطبـق علـى األوضـاع االجتماعيـة، فـي حـين رفـض العـالم         

ــرَة )Wechsler( وكســلر ــذكاء االجتمــاعي  فك ــة وتفصــيال، إال   ال جمل
ت االجتماعيــــــة فــــــي الــــــذكاء  أنــــــه لــــــم ينكــــــر أهميــــــة دور المهــــــارا 

)Juchniewicz, 2008; McCallister and Nash, 1996(.  
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نظريتــه فــي الــذكاءات  ) Gardner, 1983(اردنر جــكمــا قــدم  
ن غيـره مـن   ذكـاء مسـتقال عـ   الـذكاء االجتمـاعي    جعلـت المتعددة التي 

ــذكاءات األخــرى،   ــواع ال ــى أن  أن ــذكاء االجتمــاعي   وخلــص إل ــلال  يمث
ــرد فــي اإل   ــم ،دراك واالســتجابة ألمزجــة اآلخــرين  قــدرات الف  ،ودوافعه

  .ورغباتهم ،وحساسيتهم

إلـى وجـود    )Ford and Tesak, 1983(سك يفورد وت وخلص
ثالثـــــة معــــــايير اســـــتخدمتها الدراســــــات لتحديـــــد مفهــــــوم الــــــذكاء    

فـي  المهـارات االجتماعيـة    استخداماألول المعيار ؛ يتضمن االجتماعي
قــدرة الفــرد  فيتضــمنالثــاني معيــار الأمــا  ،قيــاس القــدرات االجتماعيــة

ــة  )اتشــيفر(رمــوز علــى فــك   ــراءة مــن خــالل   المعلومــات االجتماعي ق
قدرة الفـرد  إلى الثالث المعيار  يشير في حين ،غير اللفظية الملمحات

  .على التكيف االجتماعي

)  Cantor and Kihlstrom, 1989(وقدم كينتـور وكيلسـتروم   
فالــذكاء االجتمــاعي ال  ؛تمــاعيالــذكاء االج حــولوجهــة نظــر مختلفــة 

ــة م   ــات معرفيـ ــات أو تركيبـ ــتخدم عمليـ ــا  نيسـ ــردة، إنمـ ــلفـ ــة  يمثـ معرفـ
ــة بشــكل مباشــر، وبهــذا فــإن       ــاة االجتماعي إجرائيــة موجهــة نحــو الحي

آلخرين، باإلضافة إلـى  لو هذاتالفرد لالذكاء االجتماعي يشير إلى فهم 
  . هألوضاع االجتماعية المحيطة بفهمه ل

ــن  ــدد مـ ــد عـ ــذكاء   التـــي الجوانـــب  ويوجـ ــة الـ ــي تركيبـ ــدخل فـ تـ
ــاعي ــّكل       ؛االجتمـ ــاء تشـ ــرد أثنـ ــى الفـ ــيطر علـ ــي تسـ ــد التـ ــل القواعـ مثـ

انطباعاتــــه عــــن اآلخــــرين، والعــــزو الســــببي، واألحكــــام االجتماعيــــة،   
ــا وراء المعرفيـــة    واالســـتدالالت، باإلضـــافة إلـــى اســـتخدام عمليـــات مـ

)Cantor and Kihlstrom, 1989 .(  

االجتمــاعي  أن الــذكاء) (Goleman, 2006جولمــان  وافتـرض 
 إنمـــا اآلخـــرون، اعتقـــد كمـــا المعرفيـــة المكونـــات مـــن فقـــط يتكـــون ال

ــة المعرفيـــة المكونـــات مـــن يتكـــون ــها مـــع تعمـــل التـــي واالنفعاليـ  بعضـ
واسـعين؛   صـنفين  الذكاء االجتمـاعي  إذ يشمل متزامن؛ بشكل البعض

 الـوعي  مقـدار  ويتحـدد . االجتماعيـة  والبراعـة   االجتماعي الوعي هما
 بالتعـاطف  مهـارات رئيسـة؛ تتمثـل    أربـع  خـالل  من فرد لكل االجتماعي

ــل القــدرة    ــي الــذي يمث  وعــواطِفهم اآلخــرين مشــاعر إدراك علــى األول
المالءمـة الـذي يمثـل القـدرة علـى تأسـيس        أو اللفظيـة، والتنـاغم   غير

ــرد واآلخــرين مــن خــالل     ــين الف ــام ب ــاه الوئ ــر   االنتب واالســتماع، أو غي
، باإلضــافة إلــى التعــاطف الــدقيق الــذي يمثــل القــدرة علــى فهــم      ذلــك

االجتماعية التـي   مشاعر اآلخرين وأفكارهم ونواياهم، وأخيرا المعرفة
   .االجتماعي المحيط آلية عمل تمثل قدرة الفرد على فهم

ــة  ــدد البراعـ ــة بـــأربع  وتتحـ ــة؛ تتمثـــل   االجتماعيـ ــارات مختلفـ  مهـ
ــالتزامن الــذي يمثــل   ــاج التفاعــل ب ــر المســتوى علــى حالن اللفظــي،  غي

لآلخـرين،   نفسـه  تقـديم  أثنـاء  الفـرد  فعاليـة  الذات الذي يمثـل  وتقديم
ــأثير الــذي  ــة باســتخدام تفاعــل تشــكيل علــى القــدرة يمثــل والت  الفطن

ــرا االهتمـــام الـــذي يمثـــل   وضـــبط ــة علـــى القـــدرة الـــذات، وأخيـ  العنايـ
  ).(Goleman, 2006لذلك  وفقا والتصرف اآلخرين بحاجات

ــا بمراجعـــة تعريفـــات  )Juchniewicz, 2008(م جكنـــويكز وقـ
الـــذكاء االجتمـــاعي فتوصـــل إلـــى أن مجمـــل التعريفـــات تركـــز علـــى        

قـــدرة الفـــرد علـــى االنســـجام مـــع اآلخـــرين، وعمـــق  : النـــواحي التاليـــة
معرفتـــه لمحيطـــه االجتمـــاعي، واســـتخدام قدرتـــه ومرونتـــه لتطبيـــق       

إلى قـدرة هـذا الفـرد     المعرفة االجتماعية  في حل مشكالته، باإلضافة
على استعمال مشاعره، وأفكاره، وسلوكه، وفهمه لذاته ولآلخرين من 

  . أجل حل المشكالت االجتماعية التي تواجهه

ــد األبعـــاد        ــاعي يعـــّد أحـ ــبق أن الـــذكاء االجتمـ ــح ممـــا سـ يتضـ
المكونـــة للـــذكاء الكلـــي فـــي بعـــض  نظريـــات الـــذكاء التقليديـــة، لكـــن 

الجتماعي ألن يكون ذكـاء مسـتقال قائمـا    غاردنر فتح المجال للذكاء ا
 وأضـــاف. بذاتـــه، ولـــيس بالضـــرورة أن يـــرتبط بدرجـــة الـــذكاء الكليـــة

البعد اإلجرائي للذكاء االجتماعي، باإلضافة للبعد كينتور وكيلستروم 
المعرفــي ومــا وراء المعرفــي، كمــا أضــاف جولمــان المكــون االنفعــالي    

ء االجتمـاعي يتسـع شـيئا    للذكاء االجتماعي، وبهـذا بـدأ مفهـوم الـذكا    
واســتنادا لمــا . فشـيئا منــذ بدايــة عقــد الثمانينــات فــي القــرن الماضــي 

سـبق يمكــن تعريـف الــذكاء االجتمــاعي بأنـه قــدرة الفـرد علــى التكيــف     
اإليجــابي مــع األوضــاع االجتماعيــة المختلفــة، وذلــك مــن خــالل فهمــه     

فــي لذاتــه، ولآلخــرين، وللمحــيط االجتمــاعي، ثــم توظيــف هــذا الفهــم   
  .حل المشكالت االجتماعية بطريقة سليمة

   :الذكاء االجتماعي لدى الطلبة المتفوقين والعاديين

فجــوة كبيــرة بــين معــدل     كشــفت بعــض الدراســات عــن وجــود     
ــالي      ،ســرعة النمــو المعرفــي   ومعــدل ســرعة النمــو االجتمــاعي واالنفع

لــدى األطفــال المتفــوقين مقارنــة بالعــاديين، ممــا يــؤدي إلــى معانــاة         
المشـكالت المتعلقـة بالـذكاء االجتمـاعي      من بعـض طفال المتفوقين األ

ــوقين     ــاديين للمتفـ ــران العـ ــدم تقبـــل األقـ ــرين، وعـ ــع اآلخـ والعالقـــات مـ
)Cassandra, 1999.(  

) McCallister and Nash, 1996(مكاليسـتر ونـاش    أشارتو
أن الكفـاءة االجتماعيـة    كشـفت عـن  الكثير من نتـائج الدراسـات   إلى أن 
أما  .كانت حول المتوسط أو أقل ينلدى المتفوقاالجتماعي  والذكاء

وصـف  فكانت علـى األغلـب إيجابيـة فـي      ،تقارير المعلمين والمرشدين
  .وذكائهم االجتماعي كفاءة المتفوقين االجتماعية

فـــــي خصـــــائص الطلبـــــة    اآلراء ونتـــــائج الدراســـــات    تضـــــاربت
غير  همأن أشار البعض إلى فقد ،على المستوى االجتماعيالمتفوقين 

الدراســات  أجمعــتمتكيفــين اجتماعيــا ومضــطربين انفعاليــا، فــي حــين 
ــتقرار       ــون باسـ ــاديين يتمتعـ ــة بالعـ ــوقين مقارنـ ــى أن المتفـ ــة علـ الحديثـ

، والكثيــر مــنهم  ، ومشــاركة اجتماعيــة عــاطفي أكثــر، واســتقاللية ذاتيــة  
يلعبــون أدوارا قياديــة علــى المســتوى االجتمــاعي، وهــم أقــل عرضــة     

ــةلالضــطرابات  ــاديين، كمــا    ، الذهاني ــال الع نهــم أوالعصــابية مــن األطف
وقـد يبـدو ذلـك صـحيحا     ). 2008، جـروان (يظهرون حـبهم لـزمالئهم   

بالنسبة لبعض المتفوقين المتطـرفين فـي ذكـائهم نحـو يمـين المنحنـى       
ــن    ــاؤهم عـ ــد ذكـ ــة ) 140(أي يزيـ ــان، (درجـ ــا أن ). 1996الروسـ كمـ

لمهارات االجتماعية والـذكاء  الدراسات التي أقرت بافتقار المتفوقين ل
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ــي       ــرن الماضـ ــن القـ ــتينات مـ ــل السـ ــديم أي قبـ ــا قـ ــاعي معظمهـ االجتمـ
  ).2010السرور، (

إلـــى وجـــود العديـــد مـــن المشـــكالت  ) 2010(أشـــارت الســـرور 
ــه الط  ــة التـــي تواجـ ــباالجتماعيـ ــكالت داخـــل    الـ ــا المشـ ــوق، منهـ المتفـ

انــب ن ضــغط األهــل علــى األبنــاء المتفــوقين فــي الجو  إاألســرة، حيــث 
فــي ومشــكالت تــؤدي  ،يولــد ضــغوطاتقــد  واألكاديميــة ،االجتماعيــة

  .المتفوق البوسلوك عدواني لدى الط ،إلى عنادالنهاية 

 تفــوقين مقارنــة بالعــاديينالم لطلبــةاتفــوق وعلــى الــرغم مــن أن 
ــوم الـــذات  ــفه  ،فـــي مفهـ ــة بوصـ ــة االجتماعيـ ــة موالمعرفـ ا مكونـــات مهمـ
المتغيرات االجتماعية قد تـؤثر   إال إن هناك بعض ،للذكاء االجتماعي

 الـب العاليـة للط مثـل التوقعـات    سلبا علـى أداء المتفـوقين االجتمـاعي،   
ــوقال ــرين  متفـ ــل اآلخـ ــن قبـ ــد ت  مـ ــي قـ ــررة   التـ ــل متكـ ــات أمـ ــبب خيبـ سـ

أوضــاع  للمتفــوق نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى مجــاراة هــذه التوقعــات فــي 
 ).McCallister and Nash, 1996(معينة  اجتماعية

لعديـــد مـــن الدراســـات ذات الصـــلة بموضـــوع الـــذكاء   أجريـــت ا
االجتماعي لدى الطلبة المتفوقين والعـاديين وفقـا لمتغيـرات مختلفـة،     
ــاعي        ــذكاءين االجتمــ ــة الــ ــى مقارنــ ــدفت إلــ ــي هــ ــات التــ ــن الدراســ فمــ

توصــلت الدراســة فقــد . واالنفعــالي بــين الطلبــة المتفــوقين والعــاديين  
ــى أن ا )2010(عبــد الغنــي  التــي أجرتهــا   ــة المتفــوقين تفوقــوا   إل لطلب

كمـا   .على الطلبة العاديين في المهارات االجتماعية والذكاء االنفعـالي 
وجدت عالقة ارتباطية إيجابية دالـة إحصـائيا بـين التكيـف االجتمـاعي      

  . والذكاء االنفعالي لدى الطلبة العاديين والمتفوقين

بدراســة هــدفت إلــى مقارنــة الــذكاء ) 2000(قــام المطيــري كمـا  
) 420(الجتماعي بين الطالب المتفـوقين والعـاديين، وشـملت العينـة     ا

طالبــا مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي الكويــت، وأشــارت النتــائج إلــى      
تفـــوق الطـــالب المتفـــوقين فـــي الـــذكاء االجتمـــاعي مقارنـــة بالطلبـــة        

  .العاديين

وأجريـــت دراســـات أخـــرى هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن خصـــائص    
ــوقين االجتماع  ــة المتف ــاديين؛ فوجــدت     الطلب ــة الع ــع الطلب ــة م ــة مقارن ي

ــل وهــيفن وســيروجي       Vialle,  Heaven, and(دراســة  فاي

Ciarrochi, 2007 ( ــين يـــ ــلوكية   نروأن المعلمـ ــكالت السـ أن المشـ
 الطلبــــة لــــدى مــــا هــــيلطلبــــة المتفــــوقين أقــــل ملــــدى  جتماعيــــةواال

ين كــانوا أقــل رضــا متفــوقأظهــرت النتــائج أن الطلبــة الكمــا  .العــاديين
   .العاديين قارنة بالطلبةعن الدعم االجتماعي المقدم لهم م

أن الطلبــــة  إلــــى) 1995(دراســــة الزوبعــــي والكنــــاني  أشــــارتو
تحقيـق   يتميزون بالرغبـة فـي  أقرانهم العاديين مع المتفوقين بالمقارنة 

التحــدث  مــن عــدم الخجــل اجتماعيــة حميمــة مــع اآلخــرين، و   اتعالقــ
  .، واالنسجام مع األقرانهممع عالقتهصدق في ال، وهمأمام

)  Cross and Coleman, 1993(كـروس وكوليمـان    توصـل و
ــة المتفــوقين يــرون أن ا إلــى  لخصــائص المعرفيــة االجتماعيــة  أن الطلب

العمـل باسـتقاللية،    بتفضـيل  تتمثل نظرائهم العاديين ي تميزهم عنالت

مــن الحــديث القصــير، لكــنهم لــم يؤيــدوا االدعــاء بــأن الطلبــة    الملــلو
ــم اآل ــون تعلمهـ ــرين يعيقـ ــم    ،خـ ــرون أنهـ ــين يـ ــي حـ ــن  فـ ــون عـ ال يختلفـ

ــا   ــاديين اجتماعيــ ــرائهم العــ ــا .نظــ ــد  كمــ ــة يعتقــ ــون أن الطلبــ المتفوقــ
ــه هـــو      ــا يريـــدون فعلـ ــأن كـــل مـ ــرون إلـــيهم بـ ــاديين ينظـ نظـــراءهم العـ
ــة، وأنهـــم يتخلـــون عـــن التعليقـــات الصـــحيحة أمـــام زمالئهـــم         الدراسـ

  .العاديين ليتجنبوا عزلهم

 ,Colangelo(ج دراسة كوالنجو وكيلي وسكليفر وأشارت نتائ

Kelly and Schrefer, 1987(   إلــى أن مفهــوم الــذات االجتمــاعي
  . لدى الطلبة المتفوقين كان أفضل منه لدى الطلبة العاديين

إلى ) Fincham and Barling, 1978(فنشام وبيرلنغ  توصلو
، ة العــاديينأن الطلبــة المتفــوقين كــانوا أكثــر ضــبطا داخليــا مــن الطلبــ

فــي حــين كــان الطلبــة العــاديون أكثــر ضــبطا خارجيــا مــن المتفــوقين،    
ــذاتي        ــتحكم ال ــة المتفــوقين قــادرين علــى ال ــى أن الطلب وهــذا يشــير إل

  . بسلوكاتهم أكثر من الطلبة العاديين

) Tapia and Marsh, 2001(ش مـار تابيـا و وكشـفت دراسـة   
أثنـاء   لـى ضـبط الـذات   أن الطلبة األكثر تفوقـا كـانوا أكثـر قـدرة ع    عن 

ــع اآلخــرين،   ــاعلهم م ــة العالقــات  تف ــر     وإقام ــاديين؛ األم ــة الع مــن الطلب
الــذي يشــير إلــى امــتالك المتفــوقين لــذكاء اجتمــاعي يخــدمهم بشــكل   

  .أكثر مما لدى الطلبة العاديين

ــوقين     ــة المتفـ ــتنتاج مـــن بعـــض الدراســـات أن الطلبـ يمكـــن االسـ
المتغيـرات االجتماعيـة، أو   كانوا أفضل من الطلبة العاديين فـي بعـض   

ومــا يميــز الــذكاء االجتمــاعي هــو تنظــيم عالقــة    . الــذكاء االجتمــاعي 
الفرد باآلخرين، إلحـداث التفـاعالت اإليجابيـة، فـي حـين توجـد بعـض        
الســـلوكات الســـلبية التـــي قـــد تـــنجم أثنـــاء تفـــاعالت الفـــرد بـــاآلخرين  

وب واحتكاكــه بهــم كالســلوك العــدواني، الــذي يعــد ســلوكا غيــر مرغــ    
  .لدى الطلبة سواء أكانوا متفوقين أم غير متفوقين

  :    السلوك العدواني

 مـن العوامـل،   السلوك العدواني محصلة لمجموعة متفاعلـة  يعّد
بعضــها داخلــي يكمــن فــي تكــوين الفــرد الجســدي والنفســي، وبعضــها   

يكمــن فــي ظــروف التنشــئة االجتماعيــة ومواقــف الحيــاة التــي        اآلخــر 
فيها من إحباط وصراع، وثواب وعقـاب، وإهانـات،   يعيشها الفرد، بما 

يشــــمل وإثــــارات، وغيــــر ذلــــك، وهــــذا يعنــــي أن الســــلوك العــــدواني  
  ).1985 مرسي،( الجانبين الوراثي والبيئي

 (Baron and Richard, 1994) عــرف بــارون وريتشــارد 

أو  ،السلوك العدواني بأنه أي شكل للسلوك يوجـه نحـو هـدف األذى   
  .ذلكيتحفز لتجنب الذي ر خاآلفرد لل صابةاإل

 ي،عــدوانســلوك العــدد مــن النظريــات التــي بحثــت فــي ال   توجــد
وحاولت تفسير دوافعه ومسبباته، ومن هذه النظريات نظرية التحليل 

وأخـرى للحيـاة،    ،للمـوت  زأن اإلنسـان مـزود بغرائـ    رىالنفسـي التـي تـ   
خـارج   وعنـدما تتحـول إلـى    ،وأّن غرائز الموت تسعى لتـدمير اإلنسـان  

 أمـــا النظريـــة. ذات اإلنســـان، فإنهـــا تصـــبح عـــدوانًا علـــى اآلخـــرين 
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ــل اســتجابة الكــائن الحــي         ــة فتــرى أن ســلوك العــدوان يمث األثيولوجي
عـدد كبيـر   لاإلنسـاني يمثـل األسـاس     للحفاظ على بقائـه، لكـن العـدوان   

 في حين تـرى النظريـات السـلوكية والـتعلم     .من مشكالته االجتماعية

العـدوان اإلنسـاني سـببه بيئـي ومـتعلم، ويرجـع       االجتماعي بـأّن معظـم   
، والتعزيـز، والظـروف البيئيـة المحيطـة     االجتمـاعي  إلـى عناصـر الـتعلم   

 ).1985 مرسي،(

) 1994( عــام) Crick and Dodge's( ودودجــز وضــع كريــك
للسـلوك العـدواني، ويصـف هـذا      المعرفيـة  المعلومـات  معالجـة  نموذج

 التفاعــل عمليــات خــالل حــدثت المعرفيــة المعالجــة أن كيــف النمــوذج
 أن ويفتــــرض العــــدواني، الســــلوك علــــى بالتــــالي لتــــؤثر االجتمــــاعي،

ــة أنماطــا يطــورون األطفــال ــا   لتشــفير متناســقة داخلي المعلومــات وفق
للنمط الخاص بكل حالة، وإن تشفيرهم للمعلومات المتعلقة بالسـلوك  

 ,Gilbert and Daffern(العـدواني يعكـس اسـتجاباتهم العدوانيـة     

2010(.  

نموذجـا للسـلوك   ) 1998(عـام  ) Hussmann(وطور هوزمـان  
 للفـرد ومخططاتـه   يركز على الترابط بـين السـلوك العـدواني    العدواني

 تتعلــــق للعــــدوان نــــوعين هنــــاك بــــأن المعرفيــــة، ويفتــــرض النمــــوذج
 الـذي  العـدواني  المخطط وهو :الفرد الحالية؛ النوع األول بمخططات

العـدواني قبـل القيـام بـه،      السـلوك  يوّجـه و الحـاالت  تحديد على يعمل
الــذي يخــدم تنظــيم الســلوك العــدواني أثنــاء   وهــو: الثــاني أمــا النــوع

ــادات    ــل االعتقـ ــو يمثـ ــه، فهـ ــام بـ ــة القيـ ــي المعياريـ ــرد،   التـ ــا الفـ يتبناهـ
 العـــــدوان؛ فـــــاألفراد مالءمـــــة لمـــــدى المتصـــــورة إدراكاتـــــه وتشـــــمل

 العــالم مخططــاتهم تصــّور الــذين أولئــك هــم العــدوان علــى المعتــادون
 شــيء هــو العــدوان بــأن اعتقــاداتهم يصــّدقون ثــم عــدائي، مكــان بأنــه

 ثـم  واسـع،  بشـكل  العـدواني  السـلوك  ذاكـرتهم  فـي  يرمـزون  ثم مقبول،
 علــى تتعــرف التــي المخططـات  شــبكات مــع جيـد  اتصــال لــديهم يتكـون 

العدوانيـــــة، وهكـــــذا يســــتطيع األفـــــراد العـــــدوانيون أن   االســــتجابات 
طــاتهم العدوانيــة بانتظــام، ويوظفونهــا فــي الســلوك      يســترجعوا مخط

  ).Gilbert and Daffern, 2010(االجتماعي 

 ,Denson, Capper, Oaten)ويشــير دينســون وزمــالؤه   

Friese,  and Schofield,  2011)       إلـى أن واحـدا مـن األسـباب
هو إخفاق األفراد في ضبطهم والغضب الرئيسة في السلوك العدواني 

ا فـــإن التـــدريب علـــى ضـــبط الـــذات يعمـــل علـــى خفـــض  لـــذ ؛لـــذواتهم
  .السلوك العدواني، والغضب

 DeWall, Deckman, Gailliot(وأكــد ديــوول وزمــالؤه  

and Bushman, 2011 (    ــن ــر مـ ــتهلك الكثيـ ــدماغ يسـ ــى أن الـ علـ
ــا يســـهم  ،الجلوكـــوز فـــي حالـــة ضـــبط الـــذات  إعاقـــة الســـلوك  فـــيممـ

  .العدواني والعنف بشكل كبير

 (Bjorkqvist, et. al., 1992) زمـالؤه سـت و بجوركفي وأشـار 
ــى ــي العمــر        إل ــال ف ــدم األطف ــدواني تتطــور بتق أن أشــكال الســلوك الع

يبــدأ الســلوك العــدواني خــالل المرحلــة األولــى    ؛ضــمن ثــالث مراحــل 
ــرار الجســـدي   ــا لإلضـ ــرا أي موجهـ ويكـــون ذلـــك عنـــد   ،عـــدوانا مباشـ

ل فــي ، ثــم تظهــر لــدى الطفــ   فــي الســنوات األولــى مــن عمــره    الطفــل 
المرحلـــة الثانيـــة المهـــارات اللفظيـــة مـــع تقدمـــه فـــي العمـــر، إذ يمكـــن  
للطفل استخدام هذه المهارات للتفاعل السلمي مع اآلخـرين، وأحيانـا   
يستخدمها ألغراض عدوانية، أمـا المرحلـة الثالثـة مـن تطـور السـلوك       

ــر المباشــر      ــور العــدوان غي ــي ظه ــل ف ــذي ال يكــون   العــدواني فتتمث ال
  .عدوان الجسدي واللفظيظاهرا مثل ال

  :عالقة الذكاء االجتماعي بالسلوك العدواني

ــة    ــائج الدراســـ ــفت نتـــ ــا  كشـــ ــي أجرتهـــ ــالتـــ ــرون وككـــ ينين وآخـــ
)Kaukiainen, et. al., 1999 (      عـن وجـود عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة

ودالــة إحصــائيا بــين العــدوان غيــر المباشــر والــذكاء االجتمــاعي، فــي   
دالــة إحصــائيا بــين العــدوان اللفظــي حــين لــم تظهــر عالقــات ارتباطيــة 

والــذكاء االجتمــاعي، مــن جهــة أخــرى أشــارت النتــائج إلــى   جســديوال
وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ســـالبة ودالـــة إحصـــائيا بـــين شـــكلي العـــدوان 

  .الجسدي واللفظي والتعاطف

إلـى وجـود   ) Andreou, 2006(دراسـة أنـدريو    وأشارت نتـائج 
بــين شــكلي العــدوان المباشــر    عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيا     

، )Social Preferences( التفضــيالت االجتماعيــة ووغيــر المباشــر  
وهــي المواقــف االجتماعيــة التــي يفضــل الفــرد أن يتعامــل خاللهــا مــع     

كمـــا وجـــدت الدراســـة عالقـــة ســـالبة ودالـــة إحصـــائيا بـــين   .اآلخـــرين
  .)الجسدي، واللفظي(مباشر الذكاء االجتماعي والعدوان ال

أن الــذكاء االجتمــاعي ) Babu, 2007(دراســة بــابو  وأظهــرت
فـــي حـــين كانـــت  كـــان متوســـطا، المـــراهقين فـــي الهنـــد  لطلبـــة دى الـــ

وكشــفت . الســلوك العــدواني  علــى مقيــاس  درجــاتهم فــوق المتوســط  
ــة ســالبة    ــة إحصــائيا  الدراســة عــن وجــود عالقــة ارتباطي ــين  غيــر دال ب

  .عينةلدى أفراد الالذكاء االجتماعي والسلوك العدواني 

إلــى وجــود ) Johnston, 2003(دراســة جونســتون  وتوصــلت
فـي الـذكاء   المتضـمن  االجتمـاعي   جانـب ة بـين ال البارتباطية س اتعالق

فـي حـين لـم     .والعدوان ككـل  ،االنفعالي والعدوان الجسدي، والغضب
كــل االجتمــاعي و جانــبتوجــد عالقــات ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين ال 

  .ئيةالعدوان اللفظي والعدامن 

وقــد أجريــت بعــض الدراســات علــى بعــض مظــاهر الســلوكات        
ــر       ــاهرة التنمـ ــل ظـ ــوقين، مثـ ــة المتفـ ــد الطلبـ ــودة عنـ ــة الموجـ العدوانيـ

حيــث توصــل بــاركر  )Bullying and Victimization( والضــحية 
)Parker, 2009 (   مـن  إلى أنه يوجد طلبة متنمرون وآخـرون ضـحايا

ولم تـوفر   .د الطلبة العاديين، كما هو الحال عنالطلبة المتفوقين بين
بــرامج المهــارات االجتماعيــة العامــة التــي تقــدم  دلــيال علــى أن النتــائج 

تجدي فـي تخفـيض السـلوكات العدوانيـة، ألن هـذه       تفوقينللطلبة الم
البــــرامج تركــــز علــــى المهــــارات العقليــــة بشــــكل أكبــــر مــــن المهــــارات 

   .االجتماعية

 ,Cross, Brey and Ball)درس كــروس وبــري وبــول كمــا 

بوصـــــفه ســـــلوكا لالنتحـــــار ) Autopsy(التشـــــريح النفســـــي  (2002
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إلـى مجموعـة مـن     ت دراسـتهم فتوصلتفوقين، لدى الطلبة الم عدوانيا
 ،إلــى االنتحــار الطلبــة المتفــوقينأدت باالجتماعيــة والنفســية العوامــل 

ــا؛منو ــات     هـ ــة عالقـ ــعوبات فـــي إقامـ ــة، والصـ ــر العالقـــات االجتماعيـ فقـ
 ،واإلحبـــاط ،قــرانهم بمـــا فــي ذلـــك العالقــات العاطفيـــة   اجتماعيــة مـــع أ 

ذلك بأنهم كـانوا يقمعـون غـيظهم بشـكل أعلـى مـن       والكبت؛  ،والغضب
لــب المــزاج، والخــوف مــن    الحــد الطبيعــي، ومــن العوامــل األخــرى تق   

باإلضافة إلى تقـدير الـذات المـنخفض، وبعـض المحـاوالت       المستقبل،
  .في إيذاء الذات

ي عدد مـن الدراسـات التـي بحثـت عالقـة      توفر في األدب التربو
بعض المتغيرات االجتماعيـة بالسـلوك العـدواني لـدى الطلبـة عمومـا،       
 دون تحديد مـا إذا كـانوا متفـوقين أو عـاديين، ومـن هـذه الدراسـات       

ــه يمكــن التنبــؤ   التــي توصــلت  ) Baker, 2007(دراســة بيكــر   ــى أن إل
ــة بالعــدوان اللفظــي والجســدي مــن خــالل حــل المشــكالت اال     جتماعي

والمعرفيــة، وأوصــت الدراســة بأخــذ هــذين المتغيــرين باالعتبــار عنــد    
  .بناء برامج الوقاية من العدوان

إلـى  ) Lie, et al., 2005(لـي وزمـالؤه    دراسـة وأشـارت نتـائج   
وجود عالقة ارتباطية سلبية بـين العـدوان اللفظـي والجسـدي وقبـول      

تجنــب االتصــال  األقــران، كمــا وجــدت عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــين       
والكفاءة االجتماعيـة المدركـة، فـي حـين ارتـبط االنسـحاب االجتمـاعي        

 .سلبيا مع قبول األقران والكفاءة االجتماعية المدركة

 ,Yoon(يون وهيـوز وكافـل وثومبسـون    وكشفت نتائج دراسة 

Hughes, Cavell and Thompson, 2000( أن الطلبـــة  عـــن
ظهــروا عجــزا معرفيــا اجتماعيــا أ مــن أقــرانهم العــدوانيين المرفوضــين

األطفــــال كــــّل مــــن  كــــان أكثــــر مــــن األطفــــال غيــــر العــــدوانيين، كمــــا 
ــدواني ــ ينالعـــ ــدات   يالمرفوضـــ ــون معتقـــ ــين يمتلكـــ ــر المرفوضـــ ن وغيـــ

اجتماعية مفادها بأنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم من خالل السلوك 
العدواني، في حـين كانـت هـذه المعتقـدات غيـر موجـودة لـدى الطلبـة         

  .العدوانيينغير 

يتضـــــح مـــــن الدراســـــات التـــــي درســـــت العالقـــــة بـــــين الـــــذكاء  
االجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني أن بعضـــها أشـــار إلـــى وجـــود عالقـــة 
سـلبية بــين الـذكاء االجتمــاعي وبعـض أشــكال السـلوك العــدواني، فــي     
حـــين لـــم يشـــر بعضـــها اآلخـــر عـــن وجـــود ارتباطـــات بـــين الـــذكاء          

ظ أيضــا أن بعــض الدراســات  ويالحــ. االجتمــاعي والســلوك العــدواني 
ركـــز علـــى المقارنـــة بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي بـــين الطلبـــة المتفـــوقين   
والعــاديين، وبعضــها اآلخــر ركــز علــى الســلوك العــدواني عمومــا عنــد   
الطلبة المتفوقين والعاديين، وبعضها اآلخر درس العالقـة بـين الـذكاء    

ني دون االجتمــاعي أو بعــض المتغيــرات االجتماعيــة والســلوك العــدوا 
  . األخذ باالعتبار إن كان الطلبة متفوقين أم عاديين

وقــــد جــــاءت الدراســــة الحاليــــة لتــــدرس العالقــــة بــــين الــــذكاء  
االجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني لـــدى الطلبـــة المتفـــوقين والعـــاديين، 
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسـات السـابقة التـي توصـل لهـا الباحـث       

متفـــوقين والعـــاديين، كمـــا تميـــزت فـــي عينتهـــا المؤلفـــة مـــن الطلبـــة ال

ــلوك       ــري السـ ــين متغيـ ــربط بـ ــي الـ ــة فـ ــات العربيـ ــن الدراسـ ــة عـ الدراسـ
  .العدواني والذكاء االجتماعي بوصفه ذكاء مستقال

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

تتحـــدد مشـــكلة الدراســـة مـــن المنطلقـــات النظريـــة والعمليـــة؛       
الجوانـب   وتكمن المنطلقات النظرية في تضارب نتائج الدراسات حول

 فقــد وجـــدت بعــض الدراســـات  االجتماعيــة لــدى الطلبـــة المتفــوقين،    
ــ ــة     انقًصـ ــاعي لـــدى الطلبـ ــة والـــذكاء االجتمـ ــارات االجتماعيـ ــي المهـ فـ

 العقليـــــة واألكاديميـــــة هموقـــــدرات همالمتفـــــوقين مقارنـــــة مـــــع مهـــــارات
)Cassandra, 1999( نضـــجا  وجـــدت دراســـات أخـــرى، فـــي حـــين

ــارات     ــزا فــي المه ــا وتمي ــوقين    اجتماعي ــة المتف ــدى الطلب ــة ل االجتماعي
  ).2008جروان، ( مقارنة بالطلبة العاديين

المنطلقات العملية من مالحظات المربين وكثرة شكواهم  وتأتي
مــن تزايــد ظــاهرة الســلوك العــدواني لــدى طلبــة المــدارس المــراهقين 

فـإن هـذه الظـاهرة     ،في الصـف العاشـر عمومـا، وعلـى الـرغم مـن ذلـك       
يالحظ أنها تزداد في وبشكل واضح،  هؤالء الطلبةن تتفاوت أيضا بي

  .تقل في بيئات أخرى ، وبالمقابلمعينةمدرسية بيئات 

يالحـــظ أن هنـــاك تركيـــزا مـــن المـــربين علـــى فئـــات معينـــة مـــن و
الطلبة فيما يخص السلوك العدواني مثـل الطلبـة العـاديين مقارنـة مـع      

طلبـــة العـــاديين الطلبـــة المتفـــوقين، فـــالنظرة العامـــة مـــن المحيطـــين لل
بـــأنهم أكثـــر عـــدوانا، فـــي حـــين ينظـــر للطلبـــة المتفـــوقين بـــأنهم أقـــل  

عنـد   اعدوانا، على الرغم من أن السلوك العدواني قد يكـون موجـودً  
ألن الكثير من المحيطـين بالطالـب يركـزون علـى      ؛كل فرد بصفة عامة

ــر    األ ــكاله غيــ ــرة للعــــدوان، ويهملــــون أو يجهلــــون أشــ شــــكال المباشــ
ــرة ــكاال   ؛المباشـ ــاك أشـ ــأن هنـ ــك بـ ــد ذلـ ــرة   قـ ــة أو مباشـ ــون خارجيـ تكـ

، وأشكاال أخـرى داخليـة أو غيـر مباشـرة     كالعدوان الجسدي واللفظي
ونظـــرا  .تكـــون مـــن مســـببات الســـلوك العـــدواني كالغضـــب والعدائيـــة  

ألهمية الذكاء االجتماعي في ظاهرة السلوك العدواني، كون العـدوان  
قـــد جـــاءت الدراســـة الحاليـــة  يعـــّد مشـــكلة اجتماعيـــة بـــين األفـــراد، ف 

لتكشف عن العالقـة بـين الـذكاء االجتمـاعي والسـلوك العـدواني لـدى        
واألسـئلة اآلتيـة    .طلبة الصـف العاشـر األساسـي المتفـوقين والعـاديين     

  :تحدد مشكلة الدراسة

طلبـة العـاديين والمتفـوقين    البـين  توجـد فـروق دالـة إحصـائيا     هـل   -1
 الذكاء االجتماعي ؟ في

العــاديين والمتفــوقين  ةطلبــالبــين د فــروق دالــة إحصــائيا توجــهــل 2- 
الجسدي، واللفظي، والغضـب،  (السلوك العدواني الكلي، وأشكاله  في

  ؟)والعدائية

 درجــات الطلبــة بــين دالــة إحصــائيا   ارتباطيــةهــل توجــد عالقــة    -3
علـى مقيـاس الـذكاء االجتمـاعي ودرجـاتهم علـى        والمتفوقين العاديين

  واني؟مقياس السلوك العد

 

 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 424

  :أهمية الدراسة

النظريـة مـن أنهـا تقـدم مزيـدا مـن المعرفـة         أهمية الدراسة أتيت
حــول الــذكاء االجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى الطلبــة العــاديين        
والمتفوقين، كما أن البحث فـي مجـال السـلوك العـدواني لـدى الطلبـة       

الكثيـر  المتفوقين تم إغفاله من الباحثين العرب، مثلمـا أغفلـوا دراسـة    
من السلوكات السلبية لدى هذه الفئة مـن الطلبـة، علـى الـرغم مـن أن      
ــع       األدب النظــري يشــير إلــى أن الســلوك العــدواني موجــود عنــد جمي

   . األفراد وبدرجات متفاوتة

فــتكمن فــي أّن نتائجهــا يمكــن أن   لدراســةل العمليــةهميــة أمــا األ
، أم فـــي رشـــدين التربـــويين ســـواء فـــي المـــدارس العاديـــة تســـاعد الم

مــدارس الملــك عبــد اللــه الثــاني للتميــز المختصــة بالطلبــة المتفــوقين   
، والـذكاء االجتمـاعي لـدى الطلبـة     فهم ظاهرة السـلوك العـدواني   على

 ثـــم المـــراهقين العـــاديين، والمتفـــوقين؛ للتعامـــل معهـــا بشـــكل ســـليم،
لبرامج الوقائية والعالجية للسلوك العدواني مـع مراعـاة ذكـائهم    وضع ا

كما يمكن لهذه الدراسة أن تفيـد المعلمـين واآلبـاء علـى     . تماعياالج
الـذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة     أفضل للسلوك العدواني وعالقته بفهم 

الصــف العاشــر المــراهقين، وهــذا الفهــم ســيقود إلــى التعامــل الســليم     
  . معهم

  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

هــــو قــــدرات  ):Social Intelligence(الــــذكاء االجتمــــاعي  -
 ،ودوافعهــم ،الطالــب فــي اإلدراك واالســتجابة ألمزجــة اآلخــرين    

ويعـرف إجرائيـا    .)Gardner, 1983(ورغبـاتهم   ،وحساسـيتهم 
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل اســتجابته علــى   

المســــتخدم فــــي الدراســــة  فقـــرات مقيــــاس الــــذكاء االجتمـــاعي  
 .الحالية

هــو الســلوك  ): Behavior Aggression(الســلوك العــدواني   -
ا مؤذيــــا ســــواء لآلخــــرين أم الــــذي يظهــــر فيــــه الطلبــــة ســــلوًك

ــدي،     ــدوان الجســ ــي العــ ــكال هــ ــة أشــ ــهم، ويتمثــــل بأربعــ ألنفســ
ويعــرف إجرائيــا فــي الدراســـة     .واللفظــي، والغضــب، والعدائيــة   

الحالية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب مـن خـالل اسـتجابته    
المطــور ) Bussand Pery(علـى فقـرات مقيـاس بـص وبيـري       
 .لقياس العدوان في البيئة األردنية

قيـــام الفـــرد ): Physical Aggression(العـــدوان الجســـدي  -
بإيذاء اآلخرين أو ممتلكاتهم بشكل مقصود من خالل الضرب، 
أو القتــال، أو الــدفع، وهــو مــن المكونــات الظــاهرة أو المباشــرة  

هـا الطالـب   ويقاس بالدرجة التـي يحصـل علي  . للسلوك العدواني
مــن خــالل اســتجابته علــى فقــرات العــدوان الجســدي المتضــمنة  

 .في مقياس السلوك العدواني

قيـام الفـرد بإيـذاء    ): Verbal Aggression(العـدوان اللفظـي    -
اآلخــرين بشــكل مقصــود مــن خــالل توجيــه كلمــات جارحــة، أو     
شــتائم، أو ســخرية، أو تــوبيخ، وهــو مــن المكونــات الظــاهرة أو  

ــرة للســـ ــة التـــي يحصـــل  . لوك العـــدوانيالمباشـ ويقـــاس بالدرجـ
عليها الطالب من خالل اسـتجابته علـى فقـرات العـدوان اللفظـي      

  . .المتضمنة في مقياس السلوك العدواني

هــي اإلثــارة النفســية التــي يــتم مــن خاللهــا    ): Anger(الغضــب  -
التحضير للعدوان، وتمثل المكون االنفعالي للسـلوك العـدواني،   

ــة مـــن التـــوتر يصـــاحبها التفكيـــر فـــي    بحيـــث يشـــعر الفـــرد  بحالـ
استخدام القوة، والغضب من المكونـات غيـر المباشـرة للسـلوك     

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل . العدواني
اســتجابته علــى فقــرات الغضــب المتضــمنة فــي مقيــاس الســلوك     

 .العدواني

لشعور تتضمن مشاعر النوايا السيئة وا): Hostility(العدائية  -
بــالظلم، وتمثــل المكــون المعرفــي للســلوك العــدواني، والعدائيــة  

ــدواني    ــلوك العــ ــرة للســ ــر المباشــ ــات غيــ ــن المكونــ ــاس . مــ ويقــ
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن خــالل اســتجابته علــى   

 .فقرات بعد العدائية المتضمنة في مقياس السلوك العدواني

الدراسة الحالية  تبنت): Gifted Students(الطلبة المتفوقون  -
تعريــف الطالــب المتفــوق وفقــا للتصــنيف المعتمــد فــي مــدارس     

حقـــق الطالـــب الـــذي   وهـــوالملـــك عبـــد اللـــه الثـــاني للتميـــز،     
مجموعة مـن الشـروط والمعـايير لاللتحـاق بهـذه المـدارس منـذ        
الصــف الســابع وحتــى الصــف الثــاني الثــانوي، وتتمثــل المعــايير  

 التفـوق فـي  و ،فـأكثر ) % 135(ذكـاء مـن    ةعلى نسببالحصول 
 ممثلــة بالمعــدل المدرســي بحيــث يكــون  ؛االختبــارات األكاديميــة

بلــــة امقال ، باإلضــــافة إلــــى اجتيــــازفمــــا فــــوق%)  95( معدلــــه
ن اطالبـ  يتساوى ما، وعندالتي تجريها هذه المدارس شخصيةال

المواهــب  همــن خــالل امتالكــ   ختيــار أحــدهما فــي النســب يــتم ا  
  .المختلفة

هـم الطلبـة الـذين    ): Nongifted Students(ن الطلبـة العـاديو   -
فـي كـل مـن مـديريات      يدرسون فـي المـدارس الحكوميـة العاديـة    

ويتــراوح ، تربيــة إربــد األولــى، والزرقــاء األولــى، وقصــبة الســلط
ــين الدراســي معــدلهم ــم يرشــحوا أو يصــنفوا   )60 -79( ب ، ول

ضمن الطلبة المتفـوقين أو الموهـوبين فـي مـدارس الملـك عبـد       
أو غيرهـــــا مـــــن المـــــدارس المخصصـــــة  ،الثـــــاني للتميـــــز اللـــــه

 . للمتفوقين والموهوبين

  :الدراسة محددات

طلبــة علـى عينــة الدراسـة ممثلـة ب   تعمـيم نتــائج الدراسـة    قتصـر ي
مديريـة  المـدارس الحكوميـة فـي    فـي  الصف العاشر األساسي العاديين 

 ءالزرقــامديريــة تربيــة و مديريــة قصــبة الســلط،  واألولــى إربــد تربيــة 
ــى   ــافة إلـ ــى، باإلضـ ــة األولـ ــر  طلبـ ــوقين المالصـــف العاشـ ــينالمتفـ  لتحقـ

 فــي إربــد والســلط والزرقــاء، مــدارس الملــك عبــد اللــه الثــاني للتميــزب
  .م)2011/ 2010(الفصل الدراسي األول من العام  خالل
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  :مجتمع الدراسة وعينتها

ــة الصــف العاشــر األساســي      شــمل مجتمــع الدراســة جميــع  طلب
المســجلين فــي المــدارس الحكوميــة فــي الفصــل  تفــوقين والمالعــاديين 

فــي مــدن إربــد والســلط    م)2011/ 2010(الدراســي األول مــن العــام  
  .والزرقاء

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة     ) 333(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     وقد 
بلـــغ عـــدد الطلبـــة و .الصـــف العاشـــر األساســـي العـــاديين والمتفـــوقين

تـــم ، وقـــد )طالبـــة 83، وبـــاطال 85(طالبـــا وطالبـــة ) 168(العـــاديين 
اختيارهم بطريقة العينة العشـوائية البسـيطة بطريقـة القرعـة مـن طلبـة       
الصف العاشر في المدارس الحكومية في كل مـن مـدارس تربيـة إربـد     
األولــى، وتربيــة الزرقــاء األولــى، وقصــبة الســلط، حيــث وقــع االختيــار    

ن مديريـة  على مدرستي فوعرا للذكور والقادسية األساسـية للبنـات مـ   
تربية إربد، ومدرستي أم جوزة للذكور وسـكينة بنـت الحسـين لإلنـاث     
فــي مديريــة قصــبة الســلط، ومدرســتي ابــن األثيــر للبنــين، واألميــرة          
رحمــة لإلنــاث فــي مديريــة تربيــة الزرقــاء األولــى، وتــم اختيــار إحــدى    

وفيمــا يتعلــق . شــعب الصــف العاشــر مــن كــل مدرســة بطريقــة القرعــة  
 82( ،طالبـا وطالبـة  ) 165( لمتفوقين، فقد بلـغ عـددهم  بعينة الطلبة ا

ــا ــة 83، وطالبـ ــوائية    ، وقـــد)طالبـ ــة العشـ ــة العينـ ــارهم بطريقـ ــم اختيـ تـ
مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مــدارس الملــك  بســيطة بطريقــة القرعــةال

  .في مدن إربد والسلط والزرقاء عبد الله الثاني للتميز

السـلوك العـدواني،    مقياسـي الدراسة  شملت أدوات :أدوات الدراسة
  .والذكاء االجتماعي

  :مقياس السلوك العدواني

 Buss(تــم اســتخدام مقيــاس الســلوك العــدواني لــبص وبيــري 

and Bery, 1992 (     ــة ســوالمة وحــداد ــة األردني ــذي طــوره للبيئ ال
فقـرة بتـدريج   ) 30(، ويتكون المقياس بصـورته المعدلـة مـن    )1995(

 6(؛ العـــدوان الجســـدي خماســـي تقـــيس أربعـــة أبعـــاد للعـــدوان وهـــي
 (، والعدائيــة )فقــرات 8(، والغضــب )فقــرات 5(، واللفظــي )فقــرات

ينطبـــق : (، ولتصـــحيح المقيـــاس تـــم اعتمـــاد المعيـــار اآلتـــي)فقـــرة11
 3، ينطبــق أحيانــا(و) درجــات 4، ينطبــق كثيــرا(و) درجــات 5 ،دائمــا

ــ ،ال ينطبــق(و) درجــات ــا (و) نادرجت ) درجــة واحــدة  ،ال ينطبــق نهائي
ت اإليجابيــة، وبشــكل معكــوس للفقــرات الســلبية، حيــث تتــراوح   للفقــرا

  ).150(إلى ) 30(الدرجات على هذا المقياس من 

صـدق البنـاء    )Buss and Bery, 1992( استخرج بص وبيري
للمقياس األصلي، حيـث أفـرزت نتـائج التحليـل العـاملي أربعـة عوامـل،        

ــلوك العــــدواني    ــة للســ ــكال األربعــ ــي،  (وهــــي األشــ الجســــدي، واللفظــ
باســـتخراج   )1995( قـــام ســـوالمة وحـــداد  و). والغضـــب، والعدائيـــة 

ــة،   معــامالت الصــدق   ــة األردني مــن خــالل الصــدق الظــاهري،   فــي البيئ
م أفرزت نتائج التحليل العاملي العوامـل األربعـة   وصدق البناء، حيث ت

  . للسلوك العدواني التي تم التوصل لها في المقياس األصلي

بالتأكد من ثبـات   )Buss and Bery, 1992( قام بص وبيري 
المقيــاس األصــلي بطريقــة كرونبــاخ ألفــا، وقــد كانــت معــامالت الثبــات   

، )لغضـب، والعدائيـة  الجسـدي، واللفظـي، وا  (شكال العـدوان األربعـة   أل
قــــام و). 0.77، 0.83، 0.72، 0.85(علــــى النحــــو التــــالي بالترتيــــب  

فــي الثبــات للمقيــاس  تمعــامالباســتخراج   )1995( ســوالمة وحــداد
بطريقــة ) 0.85( معامــل الثبــات للمقيــاس الكلــي   بلــغف البيئــة األردنيــة، 

س ثبات المقيـا فيما يتعلق بو .بطريقة كرونباخ ألفا) 0.88(و ،اإلعادة
، )الجسـدي، واللفظـي، والغضـب، والعدائيـة    (شكال العـدوان األربعـة   أل

ــادة بالترتيـــب     فقـــد ــة اإلعـ ــغ معامـــل الثبـــات بطريقـ ، 0.56، 0.77(بلـ
ــغو ،)0.76،0.77 ــا   بلـ ــاخ ألفـ ــة كرونبـ ــل،  ) 0.77(بطريقـ للمقيـــاس ككـ

  ). 0.83،0.83، 0.81، 0.68(وألشكال العدوان األربعة بالترتيب 

ــد    ــة الدراســة     وللتحقــق مــن المزي ــى عين ــاس عل ــات المقي مــن ثب
تــم حســاب معادلــة كرونبــاخ ألفــا علــى فقــرات المقيــاس، فبلــغ  ،الحاليــة

لبعــــد العــــدوان  ) 0.73(، و)0.88(معامــــل الثبــــات للمقيــــاس ككــــل    
لبعــد الغضــب، ) 0.73(لبعــد العــدوان اللفظــي، و) 0.70(الجســدي، و

  .لبعد العدائية) 0.84(و

  :مقياس الذكاء االجتماعي

طوير مقياس الـذكاء االجتمـاعي ألغـراض الدراسـة الحاليـة      تم ت
 ,.Kaukiainen, et. al(ينين وزمالئــه وكباالســتناد إلــى مقيــاس كــ

ــذكاء االجتمــاعي،  ) 1999 للــذكاءات ) Gardner(اردنر جــ وقائمــةلل
فقرة تقـيس  ) 15(تكون المقياس بصورته النهائية من قد و ،المتعددة

ولتصـــحيح المقيـــاس يـــتم اعتمـــاد   الـــذكاء االجتمـــاعي لـــدى األفـــراد، 
) درجات 4، ينطبق كثيرا(و) درجات 5 ،ينطبق دائما: (المعيار اآلتي

ــا (و ــق أحيانـ ــات 3، ينطبـ ــق(و) درجـ ــ ،ال ينطبـ ــق (و) نادرجتـ ال ينطبـ
للفقــرات اإليجابيــة، وبشــكل معكــوس للفقــرات   ) درجــة واحــدة ، نهائيــا

إلــى  )15(الســلبية، حيــث تتــراوح الــدرجات علــى هــذا المقيــاس مــن     
   .درجة )75(

بالتأكـد   )Kaukiainen, et. al., 1999(ينين وزمالئـه  وككـ  قـام 
مــن صــدق المقيــاس بطريقتــي الصــدق الظــاهري، والصــدق الــداخلي    

وقــد قــام الباحــث فــي الدراســة الحاليــة بالتأكــد مــن صــدق     . للفقــرات
  :المقياس بطريقتين هما

محكمـين مـن   ) 8(تم عـرض المقيـاس علـى     :الصدق الظاهري
ي االختصــاص والخبــرة فــي مجــال علــم الــنفس والقيــاس والتقــويم   ذو

ــة، وقــد أبــدى المحكمــون مجموعــة مــن        فــي بعــض الجامعــات األردني
المالحظــات تتعلــق بصــياغة بعــض الفقــرات، حيــث تــم األخــذ بــآرائهم    
ــا        ــق عليهـ ــي اتفـ ــرات التـ ــاد الفقـ ــم اعتمـ ــرات، وتـ ــياغة الفقـ ــادة صـ وإعـ

 .فأعلى من المحكمين) %80(

كـل فقـرة   ارتبـاط   تمعـامال  حسابتم  :رات المقياسفاعلية فق
عينـة   الـذكاء االجتمـاعي، بعـد تطبيقـه علـى      الدرجة الكلية لمقياسمع 

، للتعـرف  طالبا وطالبة في الصف العاشـر ) 40(استطالعية مكونة من 
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علــى داللــة فاعليــة فقــرات المقيــاس كمؤشــر علــى الصــدق الــداخلي         
  .النتائج ، والجدول اآلتي يظهرللمقياس

معــــامالت ارتبــــاط فقــــرات مقيــــاس الــــذكاء االجتمــــاعي ) 1(الجـــدول  
  بالدرجة الكلية

معاملالفقرة
  االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل الفقرة
 االرتباط

معامــــــــــل الفقرة
 االرتباط

10.45*  5 0.57*  90.46* 130.52* 
20.42*  6 0.58*  100.58* 140.49* 
30.57*  7 0.55*  110.47* 150.31* 
40.50*  8 0.56*  120.71*   

ــة إحصــائيا عنــد    ) 1(يتضــح مــن الجــدول   وجــود ارتباطــات دال
بــين فقــرات مقيــاس الــذكاء االجتمــاعي   ) α≥ 0.001(مســتوى داللــة 

والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس حيـــث تراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط بـــين        
ة وهذا مؤشر على أن الفقرات تمتلك قدرة تمييزي، )0.71، و 0.31(

  .لقياس الذكاء االجتماعيعلى صدق المقياس  مناسبة تعّد مؤشرا

ــام   ــقـ ــه وككـ ) Kaukiainen, et. al., 1999(ينين وزمالئـ
باســتخراج معامــل ثبــات مقيــاس الــذكاء االجتمــاعي بطريقــة االتســاق    

ــا وطالبـــة  )514(الـــداخلي، مـــن خـــالل تطبيقـــه علـــى عينـــة مـــن    طالبـ
  .  )0.95(ألفا للمقياس  مراهقة، وقد بلغ معامل ثبات كرونباخ

ــاس   ــات المقيـ ــن ثبـ ــد مـ ــد   وللتأكـ ــة، فقـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــم  فـ تـ
احتساب معامـل الثبـات بطريقـة اإلعـادة علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة         

طالبا وطالبة في الصف العاشر، وطريقـة االتسـاق الـداخلي    ) 40(من 
ت بتطبيق معادلة كرونبـاخ ألفـا علـى عينـة الدراسـة، وبلـغ معامـل الثبـا        

، )0.87(، فـي حـين بلـغ معامـل كرونبـاخ ألفـا       )0.82(بطريقة اإلعادة 
  .ألغراض الدراسة الحالية وتعد معامالت الثبات هذه عالية، ومقبولة

  :نتائج الدراسة

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت لها الدراسـة مرتبـة حسـب    
  :تسلسل أسئلتها

ــة  توجــد هــل  :النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول  -أوال فــروق دال
  ؟إحصائيا بين الطلبة العاديين والمتفوقين في الذكاء االجتماعي

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية  
للعينـات المسـتقلة   ) ت(تم إجـراء اختبـار   ، كما واالنحرافات المعيارية

)Independent T- Test  (     السـتجابات الطلبـة المتفـوقين والعـاديين
  .كاء االجتماعي، والجدول اآلتي يظهر النتائجذعلى مقياس ال

لقيــــاس الفــــروق بــــين الطلبــــة المتفــــوقين ) ت(اختبــــار ) 2(الجــــدول 
  والعاديين في الذكاء االجتماعي

المتوسط العدد الطلبة
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

مستوى قيمة ت
  الداللة

 *2.3950.017 10.7  16850.2 العاديون
10.8 16553.1المتفوقون

  

وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين الطلبـة     ) 2(يتضح من الجدول 
ــة      ــت قيمـ ــاعي، إذ بلغـ ــذكاء االجتمـ ــي الـ ــوقين فـ ــاديين والمتفـ ) ت(العـ

وهي دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى     ) 0.017(بمستوى داللة ) 2.395(
وبـــــالنظر للمتوســـــطات الحســـــابية يتضـــــح أن  ). α ≥ 0.05(داللـــــة 

ــى أن    ،العــاديين متوســط المتفــوقين أعلــى مــن متوســط    ممــا يشــير إل
الفــروق كانــت لصــالح المتفــوقين، وهــذا يعنــي أن الطلبــة المتفــوقين        

  .كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا من الطلبة العاديين

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -ثانيا

بـين  توجـد فـروق دالـة إحصـائيا     هـل  "نّص السؤال الثاني علـى  
ــال لســلوك العــدواني الكلــي، وأشــكاله   ا فــيالعــاديين والمتفــوقين   ةطلب
  "؟)الجسدي، واللفظي، والغضب، والعدائية(

ــة عــن هــذ   ــم حســاب المتوســطات الحســابية     ،الســؤال الإلجاب ت
للعينـات المسـتقلة   ) ت(تم إجـراء اختبـار   ، كما واالنحرافات المعيارية

)Independent T- Test (     السـتجابات الطلبـة المتفـوقين والعـاديين
  .، والجدول اآلتي يظهر النتائجوك العدوانيعلى مقياس السل

لقيــــاس الفــــروق بــــين الطلبــــة المتفــــوقين ) ت(اختبــــار ) 3(الجــــدول 
  والعاديين في السلوك العدواني

المتوسط  العدد  الطلبة العدوان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
  الداللة

**4.8290.000 4.4 15.2 168 العاديون الجسدي
 4 13 165نالمتفوقو

**2.8510.005 3.4 10.6 168 العاديون اللفظي
 3.8 9.4 165المتفوقون

 1.8410.066  4.8 21.9 168 العاديون الغضب

 5.1 20.9 165المتفوقون

 0.6640.507  9.7  32.1 168 العاديون العدائية

 9.3 31.4 165المتفوقون

**2.7640.006 4.1  20 168 العاديون الكلي
 4.2 18.7 165المتفوقون

وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين الطلبـة     ) 3(يتضح من الجدول 
العــاديين والمتفــوقين فــي شــكلي العــدوان الجســدي واللفظــي، فقــد        

ــة  ــة ) 4.829(جســـــدي عـــــدوان اللل) ت(بلغـــــت قيمـــ بمســـــتوى داللـــ
ــة   ،)0.000( ــدوان الللل) ت(وبلغـــت قيمـ ــي عـ ــتوى ) 2.851(فظـ بمسـ

ــة  ــة   ) 0.005(داللـ ــتوى داللـ ــد مسـ ــة عنـ ــا دالـ ، )α ≥ 0.01(وجميعهـ
وبــالنظر للمتوســطات الحســابية يتضــح أن هــذه الفــروق كانــت لصــالح  

أكثــر عــدوانا كــانوا الطلبــة العــاديين، وهــذا يعنــي أن الطلبــة العــاديين  
ــوقين    ــة المتف ــا مــن الطلب ــر   فــي حــين . جســديا ولفظي ــم تظه ــائج ل النت

ــةفروقــ ــد مســتوى دال   ا دال ــة إحصــائيا عن ــة  ) α ≥ 0.05(ل ــين الطلب ب
العــاديين والمتفــوقين فــي شــكلي العــدوان الغضــب والعدائيــة، وهــذا        
ــب         ــي الغضـ ــوقين فـ ــن المتفـ ــاديين عـ ــة العـ ــتالف الطلبـ ــدم اخـ ــي عـ يعنـ

  .والعدائية
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يتضـح  ) 3(وبالنظر لنتائج السلوك العدواني الكلي في الجـدول  
ين فـــي وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين الطلبـــة العـــاديين والمتفـــوق 

بمســتوى ) 2.764) (ت(حيــث بلغــت قيمــة   ،الســلوك العــدواني ككــل 
ــة  ــر      )0.006(دالل ــة العــاديين أكث ــى أن الطلب ، وهــذه النتيجــة تشــير إل

  .عدوانا من الطلبة المتفوقين

نّص السؤال الثالـث   :ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال  -ثالثا
 ات الطلبــةدرجــبــين دالــة إحصــائيا  ارتباطيــةهــل توجــد عالقــة "علــى 

علـى مقيـاس الـذكاء االجتمـاعي ودرجـاتهم علـى        والمتفوقين العاديين
  "مقياس السلوك العدواني؟

 Pearson Correlate(تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون    

Two- Tailed (      بين الـذكاء االجتمـاعي والسـلوك العـدواني بأشـكاله
ســؤال، لإلجابــة عــن هــذا ال والمتفــوقين األربعــة لــدى الطلبــة العــاديين

  .يظهر ذلك تيوالجدول اآل

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفـراد العينـة   ) 4(الجدول 
  في الذكاء االجتماعي وأشكال السلوك العدواني والمتفوقين العاديين

 المتفوقون  العاديون
كلشـــــــــــــــــــ 

  لعدوانا
 شكل  الذكاء االجتماعي

  العدوان
 الذكاء االجتماعي

معامل 
 الرتباطا

مستوى 
  لةالدال

معامل
 الرتباطا

مستوى
  الداللة

0.1490.056- الجسدي **0.2040.008- الجسدي

 *0.1630.037- اللفظي  *0.1710.027- اللفظي
0.0870.269- الغضب 0.0610.429- الغضب

0.030.704- العدائية 0.1400.07- العدائية

0.1140.146- الكلي  *0.012- 0.192 الكلي

إلــى  وجــود عالقــات    ) 4(لــواردة فــي الجــدول    تشــير النتــائج ا  
ــة         ــدى طلب ــذكاء االجتمــاعي ل ــين ال ــة إحصــائيا ب ــة ســالبة ودال ارتباطي
ــدوانهم الجســـدي واللفظـــي         ــاديين مـــن جهـــة وعـ ــف العاشـــر العـ الصـ

إذ بلغ معامل االرتباط بـين   ؛من جهة أخرى يكلالوسلوكهم العدواني 
ــ) 0.204-( الـــذكاء االجتمـــاعي والعـــدوان الجســـدي  ــة بمسـ توى داللـ

 α(وهــو معامــل ارتبــاط دال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة   ،)0.008(
كما بلغ معامل االرتباط بين الـذكاء االجتمـاعي والعـدوان     .)0.01 ≤

وهو معامـل ارتبـاط دال    ،)0.027(بمستوى داللة ) -0.171( اللفظي
وبلغ معامـل االرتبـاط بـين     .)α ≥ 0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 

ــالالجتمـــاعي والســـلوك العـــدواني  الـــذكاء ا ــتوى ) 0.192-( يكلـ بمسـ
وهو معامل ارتباط دال إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة     ،)0.012(داللة 

)α ≥ 0.05 .(    في حين أشارت النتائج الـواردة فـي الجـدول)إلـى  ) 4
 ≤ α(عدم وجود عالقات ارتباطية دالة إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة    

لي العـــدوان الغضـــب والعدائيـــة بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي وشـــك )0.05
ــاديين  ــة العـ ــدى الطلبـ ــذكاء    . لـ ــا زاد الـ ــه كلمـ ــي أنـ ــائج تعنـ ــذه النتـ وهـ

ــلوك      ــي والسـ ــدوان اللفظـ ــدي والعـ ــدوان الجسـ ــاعي نقـــص العـ االجتمـ
لكـن ال  . لدى طلبة الصف العاشر العـاديين أو العكـس   ليكالالعدواني 

 .الغضب والعدائية بزيادة أو نقصان الذكاء االجتماعي تأثري

ــدول   و ــي الجـ ــواردة فـ ــائج الـ ــير النتـ ــة  ) 4(تشـ ــود عالقـ ــى وجـ إلـ
ــة         ــدى طلب ــذكاء االجتمــاعي ل ــين ال ــة إحصــائيا ب ــة ســالبة ودال ارتباطي

إذ بلـغ معامـل االرتبــاط    ،الصـف العاشـر المتفـوقين وعـدوانهم اللفظـي     
بمســتوى داللــة ) 0.163-( بــين الــذكاء االجتمــاعي والعــدوان اللفظــي

 α(دال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة  وهــو معامــل ارتبــاط ،)0.037(
عـن  ) 4(لـم تكشـف النتـائج الـواردة فـي الجـدول       في حين ). 0.05 ≤

 ≤ α(وجـــود عالقـــات ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى داللـــة  
ــة المتفـــوقين وعـــدوانهم   ) 0.05 بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي لـــدى الطلبـ

ــدي،  ــبهم، أالجسـ ــدائيتهم،  وأوغضـ ــدواني   وأعـ ــلوكهم العـ ــالسـ  .يكلـ
وهــذه النتــائج تعنــي أنــه كلمــا زاد الــذكاء االجتمــاعي نقــص العــدوان     

 وأالغضـب   وأالعدوان الجسدي  تأثرال ي في حين .اللفظي أو العكس
لـدى طلبـة الصـف العاشـر المتفـوقين بزيـادة        يكلـ الالسلوك العـدواني  

 .أو نقصان الذكاء االجتماعي

  :مناقشة النتائج

  :ديين والمتفوقينالذكاء االجتماعي لدى الطلبة العا -

ــر      ــف العاشــ ــة الصــ ــى أن طلبــ ــؤال األول إلــ ــائج الســ ــارت نتــ أشــ
ويمكــن  .انوا أكثــر ذكــاء اجتماعيــا مــن الطلبــة العــاديين  المتفــوقين كــ

رؤيـة وفهـم    تفسير هذه النتيجة باالستناد إلى امتالك الطالب المتفوق
ــى       ــافة إلــ ــادي، باإلضــ ــب العــ ــن الطالــ ــاعي مــ ــيط االجتمــ ــل للمحــ أفضــ

مطالب اآلخرين وميـولهم، والقـدرة علـى االسـتدالالت      حساسيته تجاه
الصحيحة أثنـاء التفاعـل االجتمـاعي، باإلضـافة إلـى إجـادة مهـارات مـا         
وراء المعرفيــة التــي يســتطيع تطبيقهــا فــي الجانــب االجتمــاعي مثلمــا     
يطبقها في الجوانب العقلية واألكاديمية، ومن الجوانب التي يمكـن أن  

ة االجتماعية السائدة في المدرسة التي تعمـل  تعزز هذه القدرات البيئ
علــى التفاعــل اإليجــابي مــع الطالــب مــن قبــل المعلمــين والــزمالء، ومــا  
هو ملحوظ فعال في مدارس الملك عبـد اللـه الثـاني للتميـز أن طبيعـة      
تعامل المعلمين مع الطلبة تختلف عن طبيعتها فـي المـدارس العاديـة،    

تميز بها الطالب  المتفوق مقارنة هذا باإلضافة إلى جوانب شخصية ي
ــابي،         ــذات اإليجـ ــوم الـ ــالنفس ومفهـ ــة بـ ــل الثقـ ــادي مثـ ــب العـ ــع الطالـ مـ

وعلـى الـرغم مـن    . والقدرة على إظهار االحترام المتبـادل مـع اآلخـرين   
أن الطلبة المتفـوقين كـان ذكـاؤهم االجتمـاعي أعلـى منـه لـدى الطلبـة         

عــا لــيس مرتفعــا،  العــاديين، فقــد كــان مســتوى الــذكاء لــدى الفئتــين م  
وقد يرجع ذلك إلى انعدام االستقرار النفسـي واالنفعـالي لـديهم ألنهـم     
مــا زالــوا يعــانون مــن أزمــة الهويــة وفقــا لنظريــة إريكســون فــي النمــو     

وتنســــجم هــــذه النتيجــــة مــــع آراء يزلــــديك . الشخصــــي واالجتمــــاعي
اللـذين يؤكـدان    Ysseldyke and Algozzine, 1995)(وألجـونزي  
 للطلبـة المتفـوقين   اإليجابيـة  جتماعيـة الخصائص االيد من وجود العد

الحساسية غير العادية لمطالب واحتياجـات  ك مقارنة بالطلبة العاديين؛
ــى خصــائص التواصــل       ــة والمــرح، باإلضــافة إل اآلخــرين، وروح الدعاب

ــو اللغـــوي    ــن النمـ ــة مـ ــتويات المرتفعـ ــة بالمسـ ــى  المتمثلـ ــدرة علـ ، والقـ
علــى مســتوى اللغــة   فــع مــن المفــردات اإلنصــات، وامــتالك رصــيد مرت 

وعي بـالظلم الـذي يقـع    الـ حساسـية و ، والواللغـة االسـتقبالية   ،التعبيرية
 .أو على اآلخرين معليه
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ــن         ــل مـ ــات كـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــة الحاليـ ــة الدراسـ ــت نتيجـ اتفقـ
اللتــين أشــارتا إلــى تفــوق    )2010(عبــد الغنــي  ، و)2000(المطيــري 

ماعي والمهارات االجتماعيـة مقارنـة   الطلبة المتفوقين في الذكاء االجت
ــائج دراســـات كـــل مـــن     ــة مـــع نتـ ــا اتفقـــت الدراسـ فايـــل بالعـــاديين، كمـ

، )1995(الزوبعــي والكنــاني ، و)Vialle, et. al., 2007( زمالئــهو
، وكوالنجـو  ) Cross and Coleman, 1993(كـروس وكوليمـان   و

ــى تفــوق    )Colangelo, et. al., 1987(وآخــرين  التــي أشــارت إل
طلبة المتفوقين في بعـض المهـارات والخصـائص االجتماعيـة مقارنـة      ال

  .مع العاديين

  :السلوك العدواني لدى الطلبة العاديين والمتفوقين -

أكثـر  كـانوا  أن الطلبـة العـاديين    لسؤال الثاني إلـى نتائج اأشارت 
فــي العــدوان الجســدي واللفظــي، فــي     عــدوانا مــن الطلبــة المتفــوقين  

 الغضـب والعدائيـة،  العاديين عن المتفوقين في حين لم يختلف الطلبة 
كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة العاديين كانوا أكثر سلوكا عـدوانيا  

النتـائج علـى تـأثير    خـالل هـذه   ويمكـن االسـتدالل مـن     من المتفـوقين، 
العدوان الجسدي واللفظي على النتيجة الكليـة للسـلوك   كل من نتائج 

يـــة مـــن منظـــور الفكـــرة االجتماعيـــة     العـــدواني، وهـــذه النتيجـــة منطق  
السائدة بأن الطلبة العاديين أكثر عدوانا من الطلبة المتفوقين، لكنهـا  
ليست منطقية باالستناد إلى المنظـور نفسـه فـي تفسـير عـدم اخـتالف       
العاديين عن المتفوقين فـي الغضـب والعدائيـة، إنمـا يمكـن القـول بـأن        

ــة    العــاديين قــد يفســر   تفــوق العــدوان الجســدي واللفظــي لــدى الطلب
يكونـــون أكثـــر عـــدوانا المنظـــور االجتمـــاعي فـــي أن الطلبـــة العـــاديين 

أم  ،وذلك ألن شـكلي العـدوان سـواء الجسـدي     من المتفوقين؛ عموما
ــد   ــي قـ ــياللفظـ ــب      انكونـ ــن الغضـ ــرد مـ ــلوك الفـ ــي سـ ــوحا فـ ــر وضـ أكثـ

  .والعدائية، وبالتالي تطغى على كافة أشكال السلوك العدواني

ــير ز ــلوك العـــدواني  ويمكـــن تفسـ ــادة السـ ــييـ ــة   الكلـ لـــدى الطلبـ
العاديين مقارنة بالمتفوقين من خالل تفسير زيـادة السـلوك العـدواني    
لــدى الطلبــة العــاديين فــي شــكلي العــدوان الجســدي واللفظــي، وقــد     
ــب المتفــوق يمتلــك قــدرة علــى ضــبط         ــى أن الطال ــك إل يرجــع ســبب ذل

مــن الطالــب بشــكل أفضــل  وحســاب عواقــب األمــور هــا،الــذات وتنظيم
ين وجهتـــم انكونـــيشـــكلي العـــدوان الجســـدي واللفظـــي  العـــادي، وإن
 لــذينالعدائيــة والغضــب ال  شــكلي بعكــس أكثــر، للخــارج عنــد الطالــب 

فـي   ميـز أكثر، والمعروف عن الطالب المتفـوق أنـه مت   ينداخلي انكوني
العادي، فاألداء األكاديمي يتطلب مـن  بالطالب أدائه األكاديمي مقارنة 

اسـتغالل وقـت   أجـل  بشكل صـحيح مـن    وضبطهالذات تنظيم االطالب 
وهــذا  يــه،واالهتمــام حينمــا تكــون هنــاك متطلبــات ملقــاة عل ، الدراســة

كله يمتلكه الطالـب المتفـوق الـذي يحـرص علـى الوصـول إلـى أهدافـه         
وبــــالنظر للفكــــرة االجتماعيــــة الموســــومة بالطالــــب   .بشــــكل صــــحيح

أو  ،نه لو ارتكب عـدوانا لفظيـا  فإن الطالب المتفوق يعيها أل ،المتفوق
اللـوم أكثـر   ذلك واضحا للعيـان، وبالتـالي سـينهال عليـه     جسديا يكون 

 Fincham and(  فقـد توصـل فنشـام وبيرلنـغ     .مـن الطالـب العـادي   

Barling, 1978( كـان  ضـبطهم   بـأن  إلى أن الطلبة المتفوقين تميزوا
ارجيــا، العــاديون بــأن ضــبطهم كــان خ الطلبــة داخليــا، فــي حــين تميــز  

) Denson, et al., 2011(وهـذا مـا أكدتـه دراسـة دينسـون وزمالئـه       
وزيادته لـدى أفـراد العينـة     ،التي وجدت أن التدريب على ضبط الذات

 ديـوول وزمالئـه   تخفيض السلوك العدواني لديهم، ودراسة على عمل
)DeWall, et al., 2011 (    التـي أكــدت علـى أن ضــبط الـذات لــدى

قليل السلوك العدواني ألن الدماغ في حالة ضبط األفراد يعمل على ت
كمـا يمكـن تفسـير هـذه النتيجـة      . الذات يستهلك الكثير مـن الجلوكـوز  

التــــي أشــــارت إلــــى تفــــوق الطلبــــة  ولمــــن خــــالل نتيجــــة الســــؤال األ
هـذا  ألن المتفوقين في الذكاء االجتماعي مقارنة مع الطلبـة العـاديين،   

وعيا وبراعة اجتماعيـة، وبالتـالي   النوع من الذكاء يجعل الطالب أكثر 
 .قدرة على التعامل اإليجابي مع الظروف االجتماعية المختلفة

وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة السـؤال األول التـي أشـارت إلـى     
تفوق الطالب المتفوق في الذكاء االجتماعي مقارنـة بالطالـب العـادي،    

االجتمــاعي األمــر الــذي ينســجم مــع األدب النظــري المتعلــق بالــذكاء    
والــذي يفســر نجــاح العالقــات االجتماعيــة، وقلــة الصــراعات بمختلــف  
ــه       أشــكالها، ومنهــا الســلوك العــدواني لــدى األفــراد الــذين يتمتعــون ب

 ,Parker(بشكل جيد، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بـاركر  

التي أكدت وجود سـلوكات عدوانيـة عنـد الطلبـة المتفـوقين،       )2009
التـي كشـفت عـن     (Cross, et. al., 2002) وآخـرين  كـروس ودراسـة  

  .وجود صعوبات لدى الطلبة المتفوقين في التكيف االجتماعي

العالقــة بــين الــذكاء االجتمــاعي والســلوك العــدواني لــدى     -
  :الطلبة العاديين والمتفوقين

أشارت نتائج السؤال الثالث إلى وجود عالقـات ارتباطيـة سـلبية    
ــذكا    ــين الـ ــائيا بـ ــة إحصـ ــلوك    ودالـ ــة للسـ ــة الكليـ ــاعي والدرجـ ء االجتمـ

العدواني، وشكلي العدوان الجسدي واللفظـي لـدى الطلبـة العـاديين،     
ــة      ــة االرتباطيـ ــائية للعالقـ ــود دالالت إحصـ ــى وجـ ــائج إلـ ــر النتـ ــم تشـ ولـ
ــة       الســلبية بــين الــذكاء االجتمــاعي وشــكلي العــدوان الغضــب والعدائي

  .لدى الطلبة العاديين

جــود عالقــات ارتباطيــة ســلبية ودالــة  كمــا أشــارت النتــائج إلــى و 
إحصــائيا بــين الــذكاء االجتمــاعي والدرجــة الكليــة للســلوك العــدواني،  
والعــدوان اللفظــي للطلبــة المتفــوقين، فــي حــين لــم تشــر النتــائج إلــى     
وجود عالقة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين الـذكاء االجتمـاعي وأشـكال        

  .ة المتفوقينالعدوان الجسدي، والغضب والعدائية لدى الطلب

العــدوان شــكلي ويمكــن أن يــرد االرتبــاط الســلبي بــين كــل مــن    
الجســـدي واللفظـــي والـــذكاء االجتمـــاعي لـــدى الطلبـــة العـــاديين إلـــى  

منهـا أن الطلبـة فـي الصـف العاشـر يقعـون فـي         ؛مجموعة مـن العوامـل  
وتطـرأ علـى أجسـامهم زيـادات كميـة ملحوظـة األمـر         ،مرحلة المراهقة

جسـديا،  الزيادة مؤشرا للطالب أنـه أصـبح قويـا    الذي يجعل من هذه 
في المجتمع مختلفا عن المكـان الـذي    ةويستطيع أن يضع لنفسه مكان

ــادة إن كانـــت تفتقـــر      ــة، لكـــن هـــذه الزيـ ــة فتـــرة الطفولـ ــه طيلـ وضـــع فيـ
واالسـتراتيجيات السـليمة سـتؤدي إلـى الزيـادة       ،للمهارات االجتماعيـة 

تـــرتبط أهـــداف إذ  ؛هـــداففـــي اســـتغالل البنيـــة الجســـدية لتحقيـــق األ
 بــذلكالطالــب فــي هــذه المرحلــة بالعمــل علــى إثبــات هويتــه الذاتيــة، و 
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فقـــد تتصـــارع أهدافـــه الذاتيـــة مـــع المتطلبـــات االجتماعيـــة المختلفـــة   
مصلحة الجماعة، وقـد  لكاحترام اآلخرين، والتنازل عن شيء مرغوب 

عـن  تتولد لدى الطالـب حـاالت مـن عـدم القـدرة علـى التعبيـر اللفظـي         
ميوله ورغباته الذاتية بطريقة سليمة، فتنشأ حاالت خالف تؤدي إلـى  

ومــا يميــز الطالــب المتفــوق   . إطــالق عبــارات وألفــاظ تــؤذي اآلخــرين  
ــدى         ــة الجســدية نفســها ل ــه الخصــائص النمائي ــرغم مــن امتالك ــى ال عل

والــتحكم باالنفعــاالت   ،الطالــب العــادي هــو القــدرة علــى ضــبط الــذات    
عـالوة علـى   يطبعـون صـورة إيجابيـة عـن سـلوكه،       أمام اآلخرين الذين

حيث إنهم يحملـون توقعـات عنـه     ،طريقة معاملة اآلخرين لهذا الطالب
وال يســـتخدم طريقـــة  ،بأنـــه ذكـــي يســـتعمل عقلـــه فـــي التعامـــل معهـــم 

العــدوان الجســدي، فيتعــاملون معــه علــى هــذا األســاس األمــر الــذي       
طالـب المتفـوق منهـا    لـدى ال  ايجعل ردة الفعل الجسـدية  أقـل احتمالـً   

فــي  هالعــادي، وبهــذا يكــون ذكــاؤه االجتمــاعي قــد خدمــ  الطالــب لــدى
  . التقليل من الدخول في العدوان الجسدي

وفيمـــا يتعلـــق بارتبـــاط العـــدوان اللفظـــي لـــدى الطالـــب العـــادي 
ــذكاء االجتمــاعي      ــى حــد ســواء بال ــوق عل ــإن هــذا   ،والمتف ــاط ف االرتب

تمـــاعي تقلـــل مـــن العـــدوان لـــى أن زيـــادة الـــذكاء االجعمؤشـــر قـــوي 
ويمكـن أن   .متفـوقين أم عـاديين  أكـانوا  سـواء   ،اللفظي للطلبة عمومـا 

تــرد هـــذه النتيجـــة إلــى أن الـــذكاء االجتمـــاعي يــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا    
اآلخـــرين والتعامـــل معهـــم،  تواصـــل مـــعوال ،وطـــرق التعبيـــر ،باأللفـــاظ

تميــزة المتفــوق الــذي يمتلــك مهــارات اجتماعيــة م وأفالطالــب العــادي 
ال شك أكثر قـدرة علـى ضـبط ألفاظـه بحيـث ال تكـون مؤذيـة        بسيكون 
ومـن هنـا سـيقل العـدوان اللفظـي لـديهم، والعكـس صـحيح،          ،لآلخرين

 Meece, Rivers(وهــذا مــا تؤكــده دراســة مــيس ورفــرز وونجيــت 

and Wingate, 2009 (     التي أشارت إلـى أن البيئـة اللفظيـة اإليجابيـة
ــزز إحساســ    ــراد تع ــدى األف ــادة     ل ــى زي ــذواتهم، وتعمــل عل هم القــوي ب

شــعورهم باألمــان، وتخلــق جــوا مالئمــا لتطــوير مهــاراتهم االجتماعيــة  
 .، مما يقلل من العدوان اللفظي لديهماإليجابية

ــائج دراســة       ــع نت ــق هــذه النتيجــة م ــدريو وتتف  ,Andreou(أن

سالبة ودالة إحصائيا بين الـذكاء   ارتباطية عالقةالتي وجدت  )2006
كمــا تتفــق مــع   .)اللفظــي والجســدي (مباشــر مــاعي والعــدوان ال االجت

لـي وزمـالؤه    ، ودراسـة )Baker, 2007(بيكـر   نتائج دراسـات كـل مـن   
)Lie, et al., 2005(، جونســتون  و)Johnston, 2003(   التــي

ــة       ــرات االجتماعيـ ــين بعـــض المتغيـ ــلبية بـ ــة سـ ــة ارتباطيـ ــدت عالقـ وجـ
  .والعدوان الجسدي واللفظي

ــع نتـــائج  وتختلـــف هـــذه النتي ــة مـ كـــوكينين  ات كـــل مـــندراســـجـ
 ,Babu(ودراسـة بـابو    ،)Kaukiainen, et. al., 1999(ن يوآخـر 

ــة إحصــائيا بــين الــذكاء      التــي) 2007 لــم تظهــر عالقــات ارتباطيــة دال
  .جسديالعدوان اللفظي والواالجتماعي 

أما بخصوص عـدم وجـود عالقـات ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين        
فقد يرد ذلك إلى  ،طلبة العاديين والمتفوقينالغضب والعدائية لدى ال
ــي    ــكال هـ ــذه األشـ ــكال أن هـ ــةأشـ ــدوان؛  داخليـ ــرة للعـ ــت مباشـ  ، وليسـ

وبالتـالي ال   ،من الفرد ذاتـه لآلخـرين   االذكاء االجتماعي يكون موجًهف

يمكن معرفة فيمـا إذا كـان األكثـر ذكـاء اجتماعيـا سـيتحكم بغضـبه أم        
. ل يكــن عدائيــة لآلخــرين أم ال ، وبالتــالي هــ ال، أو يــؤذي نفســه أم ال 

وبمــا أن الطالــب فــي الصــف العاشــر عمومــا ســواء أكــان متفوقــا أم         
عاديـــا مـــا زال يعـــاني مـــن اضـــطراب الهويـــة، فـــإن المتغيـــرات الذاتيـــة 
كالغضــب والعدائيــة مــن الصــعب أن تســتقر فــي هــذه المرحلــة لتشــكل   

عي، عالقات ارتباطيـة واضـحة يمكـن الركـون إليهـا مـع الـذكاء االجتمـا        
إلـى   (Bjorkqvist, et. al., 1992)فقد أشار بجوركفيسـت وآخـرون   

) العدائيـة والغضـب  (أن المراهقين يستخدمون العـدوان غيـر المباشـر    
  ).الجسدي واللفظي(أكثر من العدوان المباشر 

ــه       ــلت لـ ــا توصـ ــع مـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــف هـ ــة كـــ وتختلـ ينين وكدراسـ
ه ئــنيــوز وزمالليدراســة و) Kaukiainen, et. al., 1999(ن يوآخــر

)Wallenius, et. al., 2007(  عالقـــة التـــي أشـــارت إلـــى وجـــود
ــر المباشــر       ــين العــدوان غي ــة إحصــائيا ب ــة ودال ــة إيجابي ــذي  ارتباطي ال

واتفقـت هـذه النتيجـة     .والذكاء االجتمـاعي  يتضمن العدائية والغضب،
التـي وجـدت    )Johnston, 2003(جونسـتون  جزئيا مع نتـائج دراسـة   

ة دالـة إحصـائيا بـين البعـد االجتمـاعي والعدائيـة، بينمـا        عالقة ارتباطي
 .اختلفت معها بشأن العالقة بين البعد االجتماعي والغضب

  :التوصيات

بناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية فإنها توصـي  
  :بضرورة

دراســة اســتراتيجيات تعامــل المتفــوقين مــع العــدوان الجســدي     -
 .ا لتدريب الطلبة العاديين عليهاواللفظي واالستفادة منه

ــدواني     - ــلوك العــ ــرامج الســ ــمن بــ ــاعي ضــ ــذكاء االجتمــ إدراج الــ
 . الوقائية أو العالجية لطلبة الصف العاشر العاديين

 :إجراء دراسات أخرى، مثل -

      ــة بـــذكاءات أخـــرى مثـــل الـــذكاء ــة الغضـــب والعدائيـ عالقـ
 .االنفعالي لدى الطلبة العاديين والمتفوقين

 ن الجســــدي واللفظــــي بالــــذكاءين اللغــــوي عالقــــة العــــدوا
 .الحركي لدى الطلبة المتفوقين/ والجسدي
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