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                                                                                                   :ةــــــمقدم.-

دورًا ممیزًا ومباشرًا في الحیاة  تؤديالتي  تنبع أهمیة الذكاء العاطفي من أهمیة االنفعاالت والعواطف 
وهي الفعل Â ألفعالنا  حیث أن كل االنفعاالت في سجلنا العاطفي هي في جوهرها دوافعÂ الیومیة 

ویجد القبول اإلیجابي له Â  المباشر والخطط الفوریة للتعامل مع الحیاة وحتى یحقق الفرد النجاح في حیاته
ى میزان ــویعرضها عل �ع عواطفه ومشاعره وانفعاالته إلى التفكیر و التأمل ـــــال بد أن یخضÂفي المجتمع 

.                           وهذا كله منبعه األساسي هو الذكاء العاطفي  ویدیرها  العقل حتى یفهمها ویدركها ویتحكم بها
  ) 1ص  2011(لهواريا(

في ظهور مصطلح الذكاء العاطفي  Mayer &Salovey ( 1990  (ویرجع الفضل لمایر وسالوفي
ر وعواطف الفرد نفسه المقدرة على مراقبة مشاع: وعرفاه بأنه  جدید من الذكاء  بوصفه نوعًا جدیداً 

  .واستخدام هذه المعلومات لتكون موجهًا لتفكیره و أفعالهÏ واآلخرین للتمییز بینها 

                     )Mayer&Salovey,1990,p:189(  

الكتاب  وقد أخذ هذا() الذكاء العاطفي (وقام بنشر كتابه    )1995(عام  Golmanثم جاء جولمان   
وعرف الذكاء العاطفي بأنه مجموعة من الكفاءات ) یات المتحدة األمریكیة و العالم شعبیة كبیرة في الوال

التي ) االنفعالیة و االجتماعیة و الشخصیة القابلة للتعلم والقائمة على مجموعة من القدرات األساسیة 
 ( .              تعبر عن نفسها في مجال العمل كمهارات للتعامل مع اآلخرین وحل الصراعات

Golman,1995,p;47(                       هذه الفترة تعددت البحوث العلمیة التي اهتمت  وبعد



 

 

كما حظي هذا الموضوع باهتمام كبیر من قبل العدید من الباحثین  بدراسة الذكاء العاطفي وطرق قیاسه 
  .و الدارسین في هذا المجال 

وبجودة العالقات االجتماعیة للفرد Fلرضا عن الحیاة الذكاء العاطفي ارتباطًا إیجابیًا باحیث یرتبط 
أكثر قدرة على التكیف االجتماعي والمخالطة االجتماعیة  اً عاطفی كما أن األفراد األكثر ذكاءً Fوحجمها 

وهم أفضل في جانب الصحة النفسیة والبدنیة وأكثر اهتمامًا بمظهرهم الخارجي وأكثر استعدادًا لطلب  
   . وهم أكثر تفوقًا من الناحیة األكادیمیة   غیر المهنیة للمشكالت الشخصیة العاطفیة المساعدة المهنیة و 

  )17ص 2007( الخضر وآخرون ( 

بشكل جید األشخاص األذكیاء عاطفیًا غالبًا بكونهم یعرفون مشاعرهم الخاصة و یقومون بإدراتها  ویتمیز
لذا نراهم متمیزین في كل مجاالت الحیاة Qو یتفهمون ویتعاملون مع مشاعر اآلخرین بصورة متمیزة 

ال المستوى المنخفض من الذكاء العاطفي  واألشخاص ذو وبالمقابل ف  أنفسهمویتمتعون بالرضا عن 
إضافة لتدني   واإلحباط  االكتئاب  والقدرة على مواجهة األحداث الضاغطة و یشعرون بالیأس  یملكون

  . مستوى إنتاجهم 

  دونياالسم(  )3ص   2012= خضر(                                              
  ) 27ص(2007

  

جمیع میادین الحیاة لما له من دور كبیر فــــــي ي ــــتبدو الحاجة ماسة للذكاء العاطفي ففي ضوء ذلك و 
ویمكن القول إن األفراد في   مساعدة الفرد على تحقیق النجاح والتقدم ومواجهة المشكالت المختلفة

لذي تكمن أهمیته في تحقیق بحاجة بشكل كبیر للذكاء العاطفي ا معلمالخاصة و التربیة والتعلیم  یدانم
و یمكنه أیضًا من  فهم و تفهم   التوافق و االنسجام بینه و بین المدرسة ككل و في التخصص الواحد

باستمرار دون ملل أو  طالبه و التعاطف معهم و یزید من حماسه وٕاصراره ویمده بالقدرة على تحفیز ذاته
 Scott  سكوت دراسةو  Haskett ( 2003(هاسكت تعب وهذا ما أكدته دراسات كثیرة مثل دراسة 

                                                                       . ) 2005( دراسة حبیبو (2004)

  یفهم اآلخرین ویتعامل معهم بالروح الطیبة حیث یستطیع المعلم الذي یتحكم بانفعاالته ویدیرها بحكمة و 
ویخلق منهم المتحدي  التالمذةوبالتالي یسهم في تنمیة شخصیة øأن یوفر البیئة التعلیمیة الخصبة 



 

 

.                                    والمثابر والمبدع  وغیر ذلك من سمات الشخصیة اإلیجابیة
                                                                 )75ص بدون عام الطبیب ( 

أكثر المهن التي تزخر بالمشكالت وتسبب توترًا نفسیًا للمعلمین ومن هذه مـــن مهنة التعلیم  كما أن
ى التقدیر المهني والصعوبات المرتبطة باألدوار التي یقوم بها ــالمشكالت ضغط العمل والحاجة إل

باإلضافة 5 في الفصل وانخفاض الرواتب  التالمذةمة التجهیزات المدرسیة وكثرة عدد ءعدم مالالمعلمون و 
إحداث أصوات مزعجة أثناء 5 المشكالت والسلوكیات السلبیة لبعض التالمذة كالتحدث مع اآلخرین إلى 

ت الصف إتالف ممتلكاRضرب الزمالء و التحرش بهمRتحریك المقعد É التجول في الصف Rشرح المعلم 
                                              .أو المدرسة إلى ما هنالك 

بركات ( ) 35-36ص  بدون عام(ليع(                                                  
  ) 6-5ص(2009(

أي خطر فوبالمقابل قد نجد بعض التالمذة الذین یكونون عرضة للعدید من المشكالت ومن هم في دائرة ال
فإساءة معاملة األطفال من   طفل في الصف یمكن أن یكون ضحیة للعنف واالستغالل وسوء المعاملة

وتتمثل إساءة معاملة األطفال في . المشكالت العالمیة التي تؤدي لعواقب وخیمة قد تدوم مدى الحیاة
لك الظاهرة جمیع وتشمل ت سنة  18حاالت اإلیذاء و اإلهمال التي یتعرض لها األطفال دون سن 

العاطفیة واإلیذاء الجنسي واإلهمال واالستخفاف واالستغالل  أو -ضروب إساءة المعاملة الجسدیة و
غیره من أنواع االستغالل التي تتسبب في إلحاق أضرار فعلیة أو محتملة بصحة الطفل وتهدد  التجاري أو

دیرات عالمیة موثوقة عن مدى انتشار تلك وال توجد أیة تق. بقاءه على قید الحیاة أو نماءه أو كرامته
والسیما البلدان المنخفضة الدخل والبلدان   فلیس هناك بیانات بخصوص العدید من البلدان  الظاهرة 

                                 .المتوسطة الدخل 

ـــت (         http:// www .who. int/mediacenter/fact sheets/fs 150 ) 1موقـــع انترن

 .  zh/index.htm/  

تمتع المعلم بمستوى مرتفع من الذكاء العـاطفي یمكنـه مـن التعامـل مـع المشـكالت التـي تواجهـه فـي لذلك ف
كمــا یمكــن المعلــم مــن إقامــة العالقــات الجیــدة مــع تالمذتــه   لشخصــیة و المهنیــة  بحكمــة و رویــةاحیاتــه 

الـــذین لـــدیهم ظـــروف خاصــــة  تالمـــذةالو بشـــكل خــــاص أولئـــك   والتقـــرب مـــنهم  واالســـتماع لمشـــكالتهم 
واإلحســاس بــأنهم فــي خطــر و  التالمــذةوعنــدما یكــون المعلــم قــادرًا علــى تمییــز هــؤالء  ومعرضــون للخطــر 

وجعلهــم یشــعرون باألمــان والطمأنینـة و بــأن ســالمتهم الجســدیة والنفســیة مهمــة   لعــون والمســاعدة لبحاجـة 



 

 

ي النمـو السـلیم المتـوازن بعیـدًا عـن اآلثـار السـلبیة التـي فإنـه یسـاعدهم فـ  سواء داخل المدرسة أو خارجها 
  .قد تتركها اإلساءة بمختلف أشكالها على شخصیتهم في الحاضر و المستقبل 

ومن الجدیر بالذكر أن األزمة الحالیة التي تشهدها الجمهوریة العربیة السوریة تطال جمیع فئات المجتمع 
اني بصمت وتنتظر من البالغین أن یحموها ویدافعوا عنها إال أنه هناك فئة تع.شباب رجال و نساء 

أخذ أشكاًال  الذي.إنهم األطفال المتضرر األول من النزاعات و الفئة األكثر تعرضًا للقهر و االستغالل .
ولم یقتصر االستغالل على الصورة فحسب و  Éمختلفة كاستخدام صور األطفال الذین تعرضوا للعنف 

لى األرض بوضع األطفال في أماكن قد یتعرضون فیها للخطر بما قد یرقى في إنما تعداه لیترجم ع
                         .بشریة في بعض األحیان  اً إلى استخدامهم دروع عرف القانون اإلنساني 

   http:/www.syria trust.org. )2موقع انترنت (

رك أمام األطفال خیارًا یمكنهم من البقاء على وفضًال عن ذلك فالنزاعات المسلحة تتسبب في الفقر وال تت
. قید الحیاة سوى التشرد في الطرقات أو التسول أو امتهان أعمال غیر مألوفة شاقة و متدنیة األجر

فقد . التبول الال إرادي . قلة النوم . التقیؤ . فضًال عن معاناة الطفل ألعراض مرضیة كالصداع 
ه ألشخاص یتألمون أو یتعرضون للتعذیب و في حال مشاهدة یتعرض آلالم وهمیة في حال مشاهدت

الطفل لحاالت وفاة مروعة ألشخاص مقربین منه أو جثث مشوهة أو حالة عجز لدى مصادر القوة  
.                                           بالنسبة  له كاألب و األم یصاب عندها بصدمة عصبیة قد تؤثر على قدراته العقلیة 

 ) 2ص(2013(جریدة الوحدة (

وهذا ما یؤكد الحاجة الماسة لألشخاص المؤهلین لمواجهة هذه المرحلة من معلمین أو مرشدین أو 
  .أخصائیین نفسیین على وجه الخصوص معلم الحلقة األولى من التعلیم األساسي 

في حمایة األطفال ومن هنا تأتي الدراسة الحالیة كمحاولة للتعرف على دور الذكاء العاطفي للمعلم 
  .المعرضین للخطر 

                                                                                        : :                                                         الدراسة  مشكلة -

ت المختلفة سواًء داخل الصف أو یتعرض المعلم في مهنته للعدید من الحوادث و المواقف والمشكال
وجود تالمذة معرضین   ولعل أهم المشكالت التي تواجه المعلم  خارجه التي تتطلب منه حسن التصرف

الطفل عرضة فقد یكون   للعدید من المخاطر كالعنف واالستغالل واإلهمال وسوء المعاملة بكافة أشكالها
الحروق والكسور و رعایته وتتضمن هذه اإلساءة الجروح لإلساءة الجسدیة من قبل شخص یعد مسؤوًال عن 

یكون الطفل و ال  Ïإلى ما هنالك والضرب بأداة حادة والكدمات بأشكالها المختلفة والخنق وشد الشعر



 

 

بمعزل عن اإلساءة النفسیة مثل سبه بألفاظ غیر الئقة وتعمد إحراجه أمام أقرانه وٕاهانته بصفة مستمرة 
كما یتعرض العدید من األطفال لالستغالل من قبل   خرین بالتركیز على أخطائهوتشویه صورته أمام اآل

راشدین للحصول على المتعة الجنسیة بطریقة األلفاظ الجنسیة أو الممارسات الجنسیة معه وغیرها من 
  .                             .طرائق التحرش الجنسي بالطفل

العشا (  )14ص   2008(بركات( )18ص(2009(أبو جابر وآخرون (                  
                                                                                                ) 717ص 2010 

سنة یعانون من )  15(ملیون طفل أعمارهم اقل من  )40(تقدر منظمة الصحة العالمیة أن حوالي و 
من أطفال العالم معرض ألن یعیش في الشارع هائمًا على )  1/10(حوالي و Š سوء المعاملة واإلهمال 

) 10(أعمارهم بین  من األطفال الذین تترواح%) 25(وتذكر العدید من اإلحصائیات أن حوالي ) وجهه 
.                                                       سنة یعملون في ظروف عمل غیر مناسبة) 14(سنوات و

    )                                                                5ص(2006(الشهري(

ولعل الظروف الراهنة التي تعیشها البالد العربیة عمومًا وبلدنا الحبیب سوریا على وجه التحدید من 
في دائرة الخطر حرب و قتل وتدمیر ووجود المجموعات اإلرهابیة المسلحة جعلت جمیع أفراد المجتمع 

طفل سوري قد قتلوا في أعمال  500ن ما ال یقل عن صرحت بأاألمم المتحدة ف. وخاصة األطفال
و قد أغلقت المدارس و المراكز  یذاء لإلفي حین أصیب المئات اآلخرون و تعرضوا  العنف حتى اآلن 

ولیس هناك شك في   ا الصحیة أبوابها و أصبحت خطیرة للغایة بحیث ال تستطیع األسر الوصول إلیه
  .أن الغالبیة العظمى من األطفال في سوریا قد تضرروا من هذه األزمة سواء بدنیًا أو نفسیاً 

  /http:// www .unicef. org/Arabic )3موقع انترنت (                                      

 ?index .php  

نفسیة  یترك آثاراً وٕاهماله  تهسوء معامل و المخاطر التي یتعرض لها الطفل أنومن الجدیر بالذكر 
  المخاوف المرضیة كالخوف من الظالم أو المیاهwمثل القلق االكتئاب سلبیة علیه وجسدیة وسلوكیة 
زیادة صعوبات التعلم وضعف األداء   العالقات االجتماعیة المضطربة مع األقران wالعزلة االجتماعیة 
                                                                            .ما هنالك سوء التوافق المدرسي إلىwالمدرسي 

  )5- 4ص(2008(الدویك (

أشار أبو حطب ف  وفي ضوء ذلك كله من الضروري أن یتمتع المعلم بالذكاء و الحكمة و الصبر
للمعلم وهي الخصائص بالنسبة  مهمةإلى مجموعة من الخصائص التي یرى أنها في الطبیب ) 1996(



 

 

                               . المعرفیة والخصائص الوجدانیة والتي من بینها الذكاء العاطفي
   )74ص(بدون عام  الطبیب  (

الذكاء العاطفي للمعلم وأهمیته في تحقیق التوافق المهني للمعلم كدراسة العدید من الدراسات  تناولتو 
وأكدت دراسة حبشي () 2009(ودراسة جوخب ) ) 2001(دراسة السمادوني ) ) 2005(الزهار وحبیب 

وفي دراسة لمغربي ) على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي و قدرته على التنبؤ بأداء المعلم ) 2004(
بینت وجود عالقة بین الذكاء  Allan (2004)وآالن  Chan Davide (2008)تشان دافید ) ) 2006(

  .م و كفاءته المهنیة و الذاتیة العاطفي للمعل

من دور للجانب العاطفي في حیاة المعلم و ما یتركه من آثار إیجابیة عل صعید  ما سبقومن خالل 
وجدت الباحثة ندرة فــــــــي الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفـــي للمعلم ودوره فـــــــي   تعامله مع تالمذته 

وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال   في البیئة المحلیة للدراسة الحالیة طر حمایة األطفال المعرضین للخ
 المعلم فـــي حمایة األطفال المعرضین للخطر؟    الذكاء العاطفي  ما هو دور: التالي 

                                                                                        : الدراسةأهمیة  -

                                                                                         :في الدراسةهمیة تتجلى أ -
جدة وحداثة الموضوع الذي تناولته الدراســـــــــــة  وهــــــــو الذكاء العاطفي للمعلم و دوره في حمایــــــــــــة  -1

                                                                                         .  األطفال المعرضین للخطر
كمصطلح ظهر حدیثًا ))األبعاد األساسیة المكونة له ( التعریف بمفهوم الذكاء العاطفي و مكوناته  -2

                                                     .                        و تناولته العدید من الدراسات خالل الفترة الماضیة 
ة و دور الذكاء العاطفي في التعریف بالمشكالت التي قد تواجه المعلم داخل الصف و المدرس -3

االستفادة من نتائج البحث في مجال تدریب المعلمین والمعلمات  یمكن -4.                  حلها
  .مهاراته لمواجهة مشكالتهم المهنیة على استخدام الذكاء العاطفي و

                                                                                               : الدراسةأهداف  -

   :التعرف على إلى هذه الدراسةهدف ت

الفروق بین المعلمین و المعلمات في مرحلة التعلیم األساسي في مستوى الذكاء  -1
 .اطفيالع

 . تالمذته المساء معاملتهممشكالت  ٕادراكالذكاء العاطفي للمعلم و مستوى العالقة بین  -2



 

 

 .العالقة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم وٕادراك مشكالته الشخصیة  -3
 .العالقة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال المعرضین للخطر  -4
 .للمعلم و تعرض تالمذته لألذى الجسدي  العالقة بین مستوى الذكاء العاطفي -5
 .العالقة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و تعرض تالمذته لألذى النفسي  -6
إمكانیة التنبؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من خالل أدواره في حمایة األطفال  -7

 .المعرضین للخطر و إساءة المعاملة

 :فرضیات الدراسة  -
المعلمین  متوسطات درجات بین )0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة -1

لدیهم  مستوى الذكاء العاطفيفي  الحلقة األولى من التعلیم األساسي يوالمعلمات                ف
.  

تالمذته مشكالت  إدراكهالذكاء العاطفي للمعلم و مستوى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین  -2
 .لتهمالمساء معام

مشكالته ل إدراكهالذكاء العاطفي للمعلم و مستوى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین -3
 .الشخصیة

مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال  بینال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  -4
  .المعرضین للخطر

لألذى التالمذة ي للمعلم و تعرض مستوى الذكاء العاطف بینال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة  -5
  .الجسدي

لألذى  مذةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و تعرض التالال  -6
   .النفسي

ال یمكن التنبؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من خالل أدواره في حمایة األطفال المعرضین  -7
  .لمعاملة وٕاساءة ا                  للخطر

                                   :                                 الدراســــــــة.جــــمنه.-
ویشمل تحلیلها وبیان  ویقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة  .تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي 

القة بین الذكاء العاطفي وذلك للتعرف على الع)  162ص (1991(حمصي (. العالقة بین مكوناتها 
ن منهج البحث الوصفي التحلیلي یجري إللمعلم و دوره في حمایة األطفال المعرضین للخطر حیث 

  .ألغراض علمیة من أجل تطویر المعرفة



 

 

                                                                                   : الدراسةمصطلحات  -

كما  تبنت الباحثة التعریفات التالیة  على عدة تعریفات للمصطلحات الرئیسة في الدراسة  طالعبعد اال
  .سترد في متن البحث

  :  Emotional Intelligence الذكاء العاطفي -1

ا و مشاعر اآلخرین وعلى تحفیز بأنه القدرة على التعرف على مشاعرنGolman (1995  (عرفه جولمان 
.                                   ( عاالنتا  وعالقتنا مع اآلخرین بشكل فعالذواتنا و إدارة  انف (

Golman,1995,p.5(                                                       

الدرجة التي یحصل علیها المعلم أو المعلمة على مقیاس : وتعرف الباحثة الذكاء العاطفي إجرائیًا بأنه 
    . فاروق عثمان ومحمد عبد السمیع من إعدادي الذكاء العاطف

      :Teacher المعلم 

  ینفذها  بوسائله المختلفة من مناهج و طرق تدریس و توجیه و تقویم   و المنفذ للسیاسة التعلیمیة ه
                         .ویتوقف نجاحه في هذه السیاسة على درجة إتقانه لهذه الوسائل كلها 

  )8ص  2008  عسیري(
  
  
     : Child Abuse       إساءة معاملة الطفل -3

وكل أشكال :التعسف ضد األطفال أو سوء معاملتهم : عرفت منظمة الصحة العالمیة سوء المعاملة بأنها 
أو االستغالل úأو المعاملة المتهاونة úسوء المعاملة الجسدیة و العاطفیة و االعتداءات الجنسیة واإلهمال 

أو حیاته úأو غیره من أشكال االستغالل التي من شأنها أن تتسبب بإلحاق األذى بصحة الطفل úالتجاري 
w أو كرامتهw أو تطوره في سیاق عالقة تنطوي على المسؤولیة والثقة والسلطة                               .
  )2ص(2008(أوتاني (

    Children at Risk : األطفال المعرضون للخطر -4

أو = أو عن عوامل تؤثر في صحة الطفل أو نموه = ناتج عن سوء المعاملة Rلضرر جسیم ض الطفل تعر 
أو یحتمل = للوقایة من أضرار یتعرض لها = أن یكون الطفل محرومًا و في حاجة لخدمة أساسیة 



 

 

.                                           وتؤثر في صحته و نموه = تعرضه لها 
   )19صå2003åعازر ( 

الدرجة التي یحصل المعلم  :إجرائیاً واألطفال المعرضون للخطر وتعرف الباحثة سوء معاملة الطفل  - 
  .أو المعلمة على استمارة سوء المعاملة للطفل وهي من إعداد الباحثة 

-  hildالدراســــــــــة :  
الحلقة األولى من الذي تكون من جمیع معلمي للدراســـــة  األصليبالمجتمع  توتمثل: الحدود البشریة  -

  .في مدینة الالذقیة  التعلیم األساسي
  .مدینة الالذقیة: الحدود المكانیة  -
وقد استغرق تطبیق البحث من  )2012-2011( عام الدراسيلل تم تطبیق الدراســة :نیة االحدود الزم -

  ).2012| 2011|  11|   14( ولغایة    )2012|  2011|  10| 4(الواقعة  بین  الفترة 

                                                                                     : لدراسةأدوات ا -

                                                                                 . فاروق عثمان ومحمد عبد السمیعمن إعداد  مقیاس الذكاء العاطفي للمعلم -1
                                               . التي یتعرض لها المعلمون من إعداد الباحثةالشخصیة لمشكالت ا ةاستبان -2
                                                           .ساءة المعاملة للتلمیذ من إعداد الباحثة إ ستمارةا -3
                                                 .من إعداد الباحثة  في حمایة األطفال المعرضین للخطرألدوار المعلم  استمارة -4

  : في الدراسة المستخدمة  األسالیب اإلحصائیة - 
االجتماعیة ئیة للعلوم الحزمة اإلحصا بوساطةتمهیدًا لمعالجتها  Éالبیانات قامت الباحثة بإدخال  

الستخراج التحلیالت اإلحصائیة المناسبة وشملت هذه التحلیالت ) 18(النسخة ) SPSS(والتربویة 
  :اإلحصائیة مایلي 

   
  .) Measn (اتالمتوسط  -
  Standard Deviation) .(االنحراف المعیاري   - 
  .لحساب ثبات أدوات البحث   -معامل ألفا كرونباخ  -
  .لحساب معامل االرتباط بین المتغیرات Pearson Correlation) (رتباط بیرسون معامل ا  -
  .المتوسطاتداللة الفروق بین  لدراسةستودنت ) T.Test(  اختبار  -
 ). Linear Regression(تحلیل االنحدار  -  



 

 

                                                                         : :                             للدراسة المجتمع األصلي  -

الالذقیة  مدینةفي ومعلمات مرحلة التعلیم األساسي من الحلقة أولى من معلمي  لدراسةیتكون مجتمع ا
                                                                                      .2012-2011للعام الدراسي 

                                                                                                 : الدراسةة عین -

 (ومعلمات   هو عبارة عن معلميو = المجتمع األصلي الممثل للدراسة  ها منسحب وتم=  عینة عشوائیة
Š ذكور(ن المعلمین حسب النوع ـــــــم وتم تصنیف المشاركین) في الحلقة أولى) مرحلة التعلیم األساسي

  ).إناث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  اإلطـــــــار النظـــــــري

  الذكاء العاطفي  –أوًال 



 

 

   .وتعریفهمفهوم الذكاء العاطفي  -

  ) .مایر و سالوفي ( وفق نموذج القدرات  -أ:    نظریات الذكاء العاطفي  -  -

  ).دانیال جولمان - أون - بار(وفق النموذج المختلط  - ب                                

  .للذكاء العاطفي ) العصبي (األساس البیولوجي  -

  .قیاس الذكاء العاطفي -

  .أهمیة الذكاء العاطفي  -

  أدوار المعلم و مكانته التربویة  –ثانیًا 

  .المعلم و مكانته التربویة  -

  .أدوار المعلم في إدارة الصف  -

  .ة بین المعلم والتالمیذ العالق -

  .للمعلم) االنفعالیة (الخصائص النفسیة  -

  .المشكالت التي یواجهها المعلمون ومصادر المشكالت الصفیة -

  .للخطر و سوء المعاملة  وناألطفال المعرض –ثالثًا 

  .أسباب تعرض األطفال للخطر واآلثار المترتبة على ذلك -    

        لم ودوره في حمایة األطفال المعرضین للخطرالذكاء العاطفي للمع –رابعًا 

  

  

 ) Emotional intelligence(الذكاء العاطفي  :أوالً 

  :مقـــدمــــــــــــــــــــة 



 

 

تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضًا موجزًا ألدبیات البحث المتصلة بمتغیرات الدراسة الحالیة من خالل 
أهم تحدید أدوار المعلم و كذلك = وأهمیته في حیاة الفردیاته عرضها لمفهوم الذكاء العاطفي ونظر 

 تالمذتهوأهمیة الجوانب النفسیة للمعلم في حیاته المهنیة وقدرته على حل مشكالت االنفعالیة خصائصه 
 Q وأهم االستراتیجیات التي یتبعها في مواجهة الصعاب داخل الصف Q كما سیتم الحدیث عن األطفال

  .ودور الذكاء العاطفي للمعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطرQ سوء المعاملة  المعرضین للخطر و

  مفهوم الذكاء العاطفي وتعریفه -

على المجال المعرفي   اقتصر مفهوم الذكاء لدى العدید من الباحثین والعامة لفترة طویلة من الزمن 
غیر أن النظرة   والذاكرة   واالستدالل  دكالتفكیر المجر   الذي یشیر إلى مجموعة من القدرات المعرفیة 

وبأنها لیست   الحدیثة لمشاعر اإلنسان وعواطفه تعترف بأهمیة هذه القدرات المتزایدة في حیاة اإلنسان
                    .بعضاً  عملیات متداخلة مكملة لبعضها بل هي  دافعیته عملیات منفصلة عن عملیة تفكیره و

  )  5ص(2009(الخضر(

العاطفة تغذي و تزود عملیات التحصیل   فالعقل والعاطفة یقومان في تناغم دقیق بقیادة حیاتنا 
ضروریة  فالمشاعر. بینما یعمل العقل على تنقیة مدخالت العاطفة وأحیانًا یعترض علیها Éبالمعلومات 

لیس  موقف العاطفة ولكن إذا تجاوزت المشاعر ذروة التوازن یسود ال  للتفكیر والتفكیر مهم للمشاعر
المطلوب هنا تنحیة العاطفة جانبًا بقدر ما هي محاولة إیجاد أو خلق توازن بین التفكیر العقالني و 

   )56-55ص.2003.العیتي(        .العاطفة 

وجاءت نظریة الذكاء االنفعالي كإحدى النظریات الحدیثة التي ظهرت لتنبه إلى مكانة النظام االنفعالي 
ه المداخل التقلیدیة التي كانت ترى بالعواطف نظامًا ــلمعرفي للقدرات اإلنسانیة ولتقف في وجفي النظام ا

                                           .یعیق النشاط المعرفي و نظامًا منفصًال عن الذكاء 
  ) 287ص  2011  المللي(

ا بدراسة عملیة للذكاء الوجداني إال أن أول من قامو  اوبالرغم من أن بعض الباحثین یدعون أنهم كانو 
ونشر أول كتاب    )1837( الفضل یرجع إلى شارلز داروین والذي قام بالتعرض لهذا الموضوع عام 

ًا في السلوك مهمدورًا  یؤديو الذي ) الوجداني( حیث تعرض لموضوع التعبیر العاطفي ( )1871(عام 
                                                   .     الذي یظل بدیهیة و حقیقة ) التوافقي 

أن أصول  Mayer &Saloveyسالوفي  ویرى مایر و                ) 31ص  Q2009 قشطة(
  :حیث قسم العلماء العقل إلى ثالثة أقسام متباینة 1 الذكاء االنفعالي ترجع إلى القرن الثامن عشر 



 

 

 مل على العدید من الوظائف مثل الذاكرة و التفكیر واتخاذ القرارتشت:  cognitionالمعرفة :القسم األول 
  .مختلف العملیات المعرفیة  في 

وتشتمل على االنفعاالت والنواحي المزاجیة والتقویم :  conscienceالعاطفة أو الوجدان : القسم الثاني
  .وعدم التحمل  ومختلف المشاعر مثل الفرح والسرور والغضب واإلحباط والخوف والقلق والتبرم

و الذكاء االنفعالي بطریقة أو أخرى مرتبط بالمنحنى األول والثاني و یحدث تكامل بینهما إال أنه لیس 
على الرغم من التفاعل التبادلي   كل ما یتصل بالمنحى المعرفي والمنحى االنفعالي یكون ذكاءً عاطفیًا 

 عبده(.                             إلنساني والمشترك بین االنفعال و التفكیر وأثره على السلوك ا
  )248ص 2002 عثمانو 

تشتمل على الدوافع البیولوجیة و المكتسبة و الغایات واألهداف  :Motivationالدافعیة :القسم الثالث 
                                      .التي یسعى الفرد إلى تحقیقها و مقاصده من سلوكیاته 

   )595ص  2008  المصدر(

نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین بدایة استخدام مفهوم الذكاء العاطفي  عدویمكن 
وكانت بحوث � كان هناك فصل تام بین التفكیر والعاطفة  ) 1969-1900(ففي الفترة الواقعة بین 

وبحوث العاطفة ركزت على الجدل  الذكاء تقدم منفصلة و تركز على األداء العقلي المقید بالزمن المحدد
.                                                القائم أیهما یحدث أوًال رد الفعل الفیزلوجي أم العاطفي

                                                                                                                            )24ص(2009(عثمان(

من طالئع العلماء الذین ساهموا في تغییر النظرة  Mayer& salovey 1990)( سالوفيو  و كان مایر
ًا أنموذجحیث وضحا ) الشخصیة 4 المعرفة 4 الخیال (التقلیدیة للذكاء من خالل ما قدماه في كتبهما 

                                   .للذكاء العاطفي 

ل من استخدم مفهوم الذكاء االنفعالي عام و توصال إلى   أو  )1990(وعلى الرغم أن  مایر وسالوفي 
تنظیم  –إدراك االنفعاالت و التعبیر عنها : أن الذكاء االنفعالي یتكون من ثالث عملیات عقلیة وهي 

انتشار مفهوم الذكاء االنفعالي لكن الفضل األكبر في : استخدام االنفعاالت بطریقة تكیفیة  –االنفعاالت 
الذي تناول  ،وكتابـــه الشهیر عـــن الذكاء العاطفي Golman )1995(                   یرجع لجولمان

ودوره في براعة úوطبیعة الذكاء االنفعالي والمجاالت التي له دور فیها : فیه ما أسماه العقل االنفعالي 



 

 

العملیة قیاسًا بالذكاء األكادیمي الذي یبرز دوره في حیاة الفرد اإلنسان و تقدمه في مجاالت الحیاة 
  .          التعلیمیة

كما é ترجع للقرن الثامن عشر  التيقدیمة ال هبل كان  له جذور   إذًا فالذكاء العاطفي لم یظهر فجأة  
ي حیث اعتبرا إلى أن تبلور أخیرًا على ید مایر وسالوف وجاردنر   وكسلر� ظهر في أعمال ثورندایك 

و فتحا الباب أمام الكثیر من األبحاث و  ) 1990(أول من استخدم مفهوم الذكاء العاطفي  عام 
  .الدراسات في هذا المجال 

لتوضیح قبل أن نستعرض أهم تعریفات الذكاء العاطفي یمكن أن نقدم تعریفًا لكل من الذكاء والعاطفة و 
  .كل منهما ثم تحدید العالقة بینهما 

وشاعت هذه   أول مرة على ید الفیلسوف الروماني شیشرون  intelligentiaالكلمة الالتینیة  ظهرت
و  understandingوالفهم  intellectوتعني لغویًا الذهن  intelligenceوالفرنسیة  الكلمة في االنكلیزیة

                         .               و قد ترجم العرب هذه الكلمة بمصطلح الذكاء    .sagacityالحكمة 
  )39ص(2009  علي(

و یذكر ) ذكا(وكلمة ذكاء مشتقة من الفعل الثالثي . و الحكمة   وكلمة ذكاء تعني لغویًا الذهن والعقل  
: ویقال Š أي اشتد لهبها و اشتعلت ) المعجم الوسیط في أصل الكلمة ذكت النار ذكوًا  وذكا وذكاء 

طیبة (أي اتقدت و ذكت الریح أي سطعت وفاحت : وذكت الحرب : ذكت الشمس أي اشتدت حرارتها 
                                                 .وذكا فالن ذكاء أي سرع فهمه و توقد) ) كانت أو منتنة 

                                                                        )48ص 2004 (خوالدة(

حول كیفیة  لیس المفهوم الذي یمكن تعریفه بسهولة وهناك اختالف حتى بین األخصائیین  والذكاء
ه ـــــــــاسم استخدم للداللة على شيء أو غرض للیس هي  )ذكاء (وذلك ألن كلمة   تعریفه وتحدید صفاته 

دة كالطول لكن الذكاء في الحقیقة هو مفهوم مجرد عالي التعقید لیس له صفات محدGمواصفات محددة 
  .                      والوزن

                                                                                    
)�ŠÏôL)2000)اء ـــ48                                                                     )48ص

ه قابلیة الفرد ــــوقیل إن8 قابلیة الحصول على المعرفة و تطبیقها د المعاجم بأن الذكاء العام هو ــــفي أح



 

 

مهدي .                    (لفهم العالم من حوله و توصلــــه إلـــــــى معالجــــــة تحدیات هـــــــــــذا العالم 
  )168ص19988 

  :كل من  ن بین التعریفات الكثیرة لمصطلح الذكاء نذكر تعریفـــــــو م 

القدرة الكلیة لدى الفرد على التصرف  بأنه:  العام للذكاء   Wechsler )1974) (1949(وكسلر -
  .والتعامل المجدي مع البیئة   الهادف و التفكیر المنطقي 

القدرة على إدراك العالقات وأطراف العالقات أو القدرة على القیام بعرفه  Sperman سبیرمان -
  .                                     ة التفكیر المجرد بعملیات التفكیر العلیا وخاص

أحداث داخلیة تنسق العدید من األنظمة السیكولوجیة الفرعیة والتي تشمل االستجابات  العاطفة فهيأما 
فعندما تتغیر   و تنشأ العاطفة من العالقات المتغیرة للفرد   السیكولوجیة والتفكیر والوعي واإلدراكي 

والعاطفة هي شعور  .رد بذاكرته وبعائلته وبالمتغیرات اإلنسانیة من حوله تتغیر عاطفته عالقة الف
وقد یكون مادیًا أو نفسیًا � قد یكون شخصًا أو جماعة  یدفع اإلنسان إلى المیل نحو شيء ما   وجداني 
                                           .ي مال إلیه أو لهذا یقال عطف إلیه � 

  ) 45ص  2003(العیتي(

هو محصلة ما یفكر به و  في اللغة االنكلیزیة بمعنى شعور عقلي  "Sentiment"و تأتي كلمة عاطفة 
إال أن العاطفة ال تعني الشعور فقط إنما العاطفة حالة  اإلنسان ویشعر به بخصوص موضوع معین 

فاألم تشعر بحب شدید نحو أوالدها وهذا الحب الفرید هو الذي یدفعها    شعوریة یصحبها نشاط متواصل
ولهذا ال یمكن أن نفصل العاطفة عن العطاء الذي یحدد مستوى   إلى مداومة العمل من أجلهم 

  )13ص(2011(أبو عفش(  . العاطفة

و زیادة في  عرف العاطفة بأنها حالة نفسیة معقدة تبدو مظاهرها العضویة في اضطراب التنفستو  
أنها مجموعة من التغیرات في حالة بالعاطفة  جولمان و یرى  فراز الهرموناتإضربات القلب واختالف 

وتغییرات في الجهاز ô تغیر في تعبیرات الوجه   قشعریرة في الجلد   الجسم مثل معدل ضربات القلب 
ة جزئیًا بالتخیالت ـــــي مرتبطــــــال وهن البروفیل النفسي لالنفعــــإن مثل هذه التغیرات تعبر عô الغدي 

                                    .والصور العقلیة تلك التي ینشطها جزء خاص في المخ اإلنساني
                   )45ص  2009 (علي(  



 

 

أي اضطراب أو تهیج في العقل أو  االعاطفة بأنه )2001( ملحمفي  Golman جولمانكما عرف 
                                                                                .     خر استثارة عقلیةآمشاعر أو العواطف و بمعنى ال

 ي هو دمج لمكونین هما الذكاء والعاطفة و لقدـــــالذكاء العاطف القول إنى ما سبق یمكن ـــعل وبناءً 

لى أنه سمات ـــــه عـــــخر عرفوبعضهم اآل5 عرفه على أنه قدرات عضهم فبتعددت التعریفات التي تناولته 
: ومنهاشخصیة   

بالقدرة على رصد الفرد لمشاعره : للذكاء العاطفي  Mayer & Salovy (1990(تعریف مایر وسالوفي  
ي توجیه ـــــــــــواستخدام هذه المعلومات ف  والتمییز بینها   خرین وانفعاالته الخاصة ومشاعر وانفعاالت اآل

 & Salovey) (                                                                                . سلوكه وانفعاالته

Mayer, 1990, p189  

یشوبه بعض  )1990(الحظ مایر وسالوفي أن التعریف الذي وضعاه عام  )1997(وفي العام 
ولذا أدخال () التفكیر(نظیم االنفعال وأغفل الجانب المعرفي الغموض والضعف إذ تضمن إدراك وت

قدرة الفرد على أن یدرك ویعبر عن االنفعاالت وأن یفهم : وأعادا تعریف الذكاء على أنه  wتعدیًال علیه 
               .           وذلك بهدف تحسین النمو االنفعالي والمعرفي للفرد: وأن ینظم االنفعاالت  ویستدل من االنفعاالت 

.                                                                       

                                                                        )Mayer & Salovey, 

1997,p:10 (  

تي یتمتع بها الفرد والالزمة فعرفه أنه مجموعة من المهارات االنفعالیة ال Golman (1995(أما جولمان 
وعرفه أیضًا أنه القدرة على إدراك مشاعرنا و   للنجاح في التفاعالت المهنیة ومواقف الحیاة المختلفة

                           . لتحفیز أنفسنا وٕادارة العواطف جیدًا في أنفسنا وعالقاتنا  خرین اآل مشاعر
)Golman,1995,p:271 (  

ن المهارات والكفایات ـــــة مـــــبمنظوم بأنــــــه اء العاطفيـــــــــیعرف الذك Bar-On (1997(ون أ -ارـــــب و
واالنفعالیة التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل الناجح مع متطلبات البیئة و الضغوط   ةـــــــالشخصی
                                                                                         .المحیطة

)Bar-On,1997,p:2(   

 ویعرف Reed& Clark(2000 )      يــــــــف  اء العاطفي أنه القدرة على اإلدراك  والفهم والتحكمـــلذكا
   رید وكالرك



 

 

ویضیف بأن   والمعرفة و التواصل بین البشر  المشاعر كمصدر من مصادر الطاقة اإلنسانیة 
ام األمثل للذكاء الوجداني یعمق استبصار الفرد بالتحدیات المعقدة و یزید دافعیته االستخد

  .     (Reed&Clark,2000,p:68)للعمل

, أنه قدرة الفرد على االنتباه واإلدراك الصادق  )2008( درالمصوالذكاء العاطفي حسب تعریف 
بها وفهمها وتقدیرها بدقة ووضوح النفعاالته ومشاعره الذاتیة وانفعاالت ومشاعر اآلخرین والوعي 

  وضبطها وتنظیمها و التحكم فیها وتوجیهها و استخدام المعرفة االنفعالیة و توظیفها لزیادة الدافعیة 
وتحسین مهارات التواصل االنفعالي و التفاعل االجتماعي مع اآلخرین و تطویر العالقات االیجابیة التي 

.                                         مي شتى مجاالت حیاتهتكفل للفرد واآلخرین تحقیق النجاح ف
)  599ص20088(المصدر(                 

 
مجموعة من القدرات و المهارات التي تمكن الفرد : أنه بف الذكاء العاطفي یعر یمكن ت بناء على ما سبق

بحیث یكون هذا  وجیهها و ضبط تلك المشاعر و ت: من الوعي بمشاعره الذاتیة و مشاعر اآلخرین 
وتحقیق النجاح في حیاته  الفرد قادرًا على  التأثیر في اآلخرین و بناء عالقات اجتماعیة معهم 

  .            الشخصیة و المهنیة

  نظریات الذكاء العاطفي  -

  :ین أساسیین هما أنموذجإن معظم النظریات المفسرة للذكاء العاطفي تندرج وفق 

   Ability Model :القدرات أنموذجالذكاء العاطفي وفق :  األو  نموذجاأل -

 Mixed Models of) التكاملي (المختلط  نموذجالذكاء العاطفي وفق األ:الثاني  نموذجاأل -
Emotional intelligence   

كان حیث  : )(Mayer&Saloveyوسالوفي للذكاء العاطفي  األول نظریة مایر نموذجاأل  ویندرج تحت
أول من عرفا مصطلح الذكاء العاطفي رسمیًا وبینا السمات القابلة  )1990(في في عام مایر وسالو 

ویعرف هذان المؤلفان الذكاء العاطفي حالیًا  بالقدرة على معالجة المعلومات العاطفیة بدقة ê للقیاس 
                               . وكذلك یتضمن القدرة على اإلدراك و االستیعاب و الفهم و إدارة العاطفة 
)Mayer&cobb,2000,p:165 (  



 

 

مایر و سالوفي أفضل من غیره في التعرف على االنفعاالت سواء كانت ل وفقاً الشخص الذكي عاطفیًا و 
ولدیه القدرة على التعبیر االنفعالي بصورة واضحة ودقیقة   انفعاالت اآلخرین  انفعاالت الشخص ذاته أو
تظهر انفعاالته على مالمح   ال على ذلك عندما یكون الشخص غاضبًا ومث  تمنع سوء فهم اآلخرین له

وجهه وصوته ولدیه القدرة على إظهار انفعاالته كالتمییز بین الشعور بالغیرة والشعور بالذنب والخجل 
.                        والقدرة على السیطرة على انفعاالته بطریقة تنمي قدراته العقلیة  والحزن والغضب

كما أن األشخاص الذین یملكون                                                               .
على أولئك األشخاص ذوي الذكاء العاطفي المنخفض في  ونمن الذكاء العاطفي متفوق یاً مستوى عال

            )p:25 Zeidner &etal,2009,(             .أداء بعض النشاطات المرتبطة بالعواطف

لدیهم آباء أذكیاء عاطفیًا یبتعدون : بأن األفراد األذكیاء عاطفیًا یتمتعون بما یلي  نموذجیتنبأ هذا األكما 
: ًا جیدًا لألدوار االنفعالیة أنموذجیقدمون   متفائلون وواقعیون   عن المواقف الدفاعیة في عالقاتهم
 &Mayer& Salovey)(            .قشة العواطف واألحاسیسیمتلكون القدرة على التواصل ومنا

Caruso, 2000 ,p.p 400-401                                                            

             ) 4(وموقع انترنت ) 2011(والعلوان ) 2005(السمادوني كما ورد في  ولقد ذكر مایر وسالوفي
)?.com/Articles/  Article  Details.aspxhttp:// www. olomagazine (  حسین و)و ) 2006

  : بأن الذكاء العاطفي یتكون من أربعة مكونات أساسیة وهي   )2010(األسطل 

یشیر إلى القدرة على تحدید االنفعاالت في  : perception of emotionإدراك االنفعاالت العاطفة   -
وتتضمن القدرة على التمییز بین الدقة وعدم الدقة Ï د اآلخرین ولغة وأصوات وسلوك األفرا       أفكار 

وهذه القدرة أهم مكون من مكونات الذكاء العاطفي  .واألمانة وعدم األمانة في التعبیر عن االنفعاالت 
  یحول الفرد انتباهه بعیداً   فإذا ظهر في كل مرة شعور غیر سار  وبدونها ال یتكون الذكاء الوجداني

وحل Ï یتعلم شیئًا عن المشاعر من حیث إدراكه لحالته ووعیه بها وتسجیلها واالنتباه لحالته وسوف ال 
وموضوعات الفن والفنون Ï ونبرة الصوت Ï شفرة الرسالة االنفعالیة كما تم التعبیر عنها في تعبیر الوجه 

خر یفهم الكثیر جه اآلحول السعادة من و  اً واضح اً كما أن الفرد الذي یرى تعبیر = الحضاریة كالموسیقى
        . من مشاعر اآلخرین أو أفكارهم في مقابل الذي یفقد مثل هذه القدرة

و یشیر إلى :   use of emotion to facilitate thinkingاستعمال العاطفة لتسهیل التفكیر  -
االنفعالیة  الكیفیة التي تتشكل بها أفكار الفرد و األنشطة المعرفیة األخرى من خالل خبرات الفرد

وهي القدرة على إیجاد واستخدام . المعلومات المهمة  وتتضمن تنشیط التفكیر بتوجیه االنتباه إلى



 

 

سالوفي  یرى مایر و و .أو توظیفها في عملیات معرفیة أخرى  االنفعاالت الضروریة لتوصیل المشاعر
                                                                           .أن الكیفیة التي نشعر بها هي الكیفیة التي نفكر بها 

مزاج مبتهج یجعله أكثر  اقد أظهرت أن كون الفرد ذ]  من جامعة كورنل[في هذا اإلطار، فإن َأْیزن و 
حینًا، وذلك بأن كانت تعرض  إیجابیاً  فقد استثارت، عند مجموعة من الطلبة، مزاجاً . قدرة على اإلبداع

وبعد أن یشاهد كل طالب . حینًا بعرض فیلم عن علم الریاضیات محایداً  كومیدیة، ومزاجاً  أفالماً  علیهم
أحد هذه األفالم، فإنه كان یجلس أمام لوحة من الفلین، وُیعطى علبة من الكبریت وعلبة من الدبابیس 

للوحة، بحیث وشمعة، ویطلب إلیه أن یتوصل، خالل عشر دقائق، إلى طریقة لتثبیت الشمعة على ا
أما الطلبة الذین كانوا قد شاهدوا األفالم . تحترق الشمعة من دون أن یسیل شمعها على الطاولة

الكومیدیة، فإن عدد الذین توصلوا منهم إلى الحل كان أكبر من عدد اآلخرین، وكان یكفي إفراغ علبة 
. ها على هذا النحو كدعامة للشمعةالكبریت من أعوادها، وتثبیتها على اللوحة بوساطة الدبابیس واستعمال

      .مهموهكذا، فإن الذكاء الوجداني یسهِّل القیام ببعض الم

یتمثل في قدرة الفرد على فهم المشاعر المعقدة  :understanding of emotion ةفهم العاطف -
اك عملیة وأیضًا في قدرة الفرد على إدر  والصعبة مثل شعور الفرد بالحزن و السعادة في نفس الوقت 

  .االنتقال والتحول من إحدى المشاعر إلى األخرى 

من العواطف الخاصة بأنفسنا  :وهي القدرة على تنظیم ك:  mangment of emotioneإدارة العاطفة -
ولذلك فإن الشخص الذكي عاطفیًا بإمكانه تسخیر عواطفه Ï خرین من الجهة المقابلة من جهة وباآل

  .                                       ا بغرض تحقیق أهدافه المطلوبة وحتى السلبیة منها وٕادارته

 Mixed Models of Emotional() التكاملي (المختلط  نموذجالذكاء العاطفي وفق األ  أما

intelligence  (نموذجیشمل هذا األ ف  :  

  . Bar-On Theory (  1988(أون  -نظریة بار - أوالً 

    . Theory Danial,Golmanلمان نظریة دانیال جو  -ثانیاً 

  :وسوف نتناولهما بشيء من التفصیل على الشكل التالي 

  : On Theory ( 1988-Bar(أون  -نظریة بار - أوالً 



 

 

( بوصفه نظیرًا لحاصل الذكاء) EQ(أول من ذكر حاصل االنفعال  1988 ) Bar-On(أون  -یعد بار
Q I (االنفعاالت في الوظیفة  الهتمام المتزاید بدورفي رسالته الطبیة والتي كانت متوافقة مع ا

وصممت للتعرف على تلك الكفاءات  wو قد أعد بارون أول أداة لقیاس الذكاء الوجداني . االجتماعیة 
لكي تجیب على التساؤل التالي لماذا یكون بعض األفراد أفضل في ضبط ) الشخصیة (غیر المعرفیة 

                                                                         ؟خرینانفعاالتهم من اآل

( و) 77ص 2009 =علي(                                                     
  )104ص 2007 دونياالسم

والذكاء العاطفي وفق هذا . المختلط  نموذجأشهر من عمل وفق األ  Bar-On  ونأ-كما أن بار
حیث أنه یرتبط بالمكونات   مفهوم الذكاء العاطفي كما قدمته نماذج القدرات توسیع ل هو  نموذجاأل

وبناء العالقات مع ô خرففیه تتكامل محاور فهم الذات و اآل  واالجتماعیة للفرد ô والشخصیة االنفعالیة
                                    . وٕادارة العواطفô والتكیف مع التغیرات البیئیة واالجتماعیة المحیطة   اآلخرین 

الذكاء العاطفي بأنه منظومة من المهارات والكفایات الشخصیة Bar-On (1997 (أون  -وعرف بار 
.                                                واالنفعالیة التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل الناجح مع متطلبات البیئة والضغوط المحیطة

أون الذكاء العاطفي  -یصنف بارو  :)Bar-Onأون   - بار أنموذجوفق  (مهارات الذكاء االنفعالي -
 - التكیف –إدارة الضغوط  –الكفاءة االجتماعیة –الكفاءة الشخصیة :في خمسة أنواع فرعیة واسعة وهي 

  .                المزاج العام 

 : و تضم خمس مهارات هي ) (Intrapersonalلكفاءة الشخصیة مهارة ا -

قدرة الفرد على فهم مشاعره و انفعاالته و التمییز بینها لمعرفة أسبابها و  :فهم الذات االنفعالیة    -أ
  .خلفیاتها

  .اءقدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره و معتقداته و أفكاره والدفاع عن حقوقه بأسلوب بن :التوكیدیة -ب
وتقبل الجوانب الموجبة والسلبیة وهذا مرتبط بالشعور - احترام و تقبل الذات كما هي : تقدیر الذات - ج

  .فالشخص المقدر لذاته متقبل و راض عن نفسه- باألمن الداخلي و قوة الذات والثقة بها 
مرة للسعي بأقصى جهد إنها عملیة تقدم مست  مهارة الفرد في تحقیق إمكاناته الكامنة  :تحقیق الذات  -د

ممكن لتنمیة إمكانات الفرد ومواهبه ویرتبط تحقیق الذات بالمثابرة لتحسین األداء والنشاط والدافعیة القویة 
  .وٕان مهارة تحقیق الذات مرتبطة بالرضا عن الذات .لإلنجاز



 

 

ته و تفكیره واالبتعاد وتحكم الفرد ذاتیًا بتصرفا هي القدرة على التوجه ذاتیًا  :مهارات االستقاللیة  -هـ
و تقوم االستقاللیة على درجة ثقة الفرد بنفسه  المهمةعن االعتمادیة في التخطیط أو اتخاذ القرارات 

                                  .وٕامكاناته الداخلیة و الرغبة في مواجهة و تحدي التوقعات و االلتزامات  
  :نتضمتو  ) onalInterpers(مهارة الكفاءات االجتماعیة  -
خرین وتقدیرها و مراعاتهم واالهتمام بهم واالندفاع هي مهارة وعي وفهم مشاعر اآل:مهارة التعاطف  -أ

والحفاظ  مرضیة  وهي مهارة إقامة عالقات تفاعلیة  :مهارة العالقات االجتماعیة  -ب.لمساعدتهم 
  .لتوقعات الموجبة في السلوك االجتماعي خرین  مضافًا إلیها مشاعر الطمأنینة والراحة و اعلیها مع اآل

وعضوًا بناء في  Éومشاركًا  مهارة الفرد في أن یكون متعاونًا  :مهارة المسؤولیة االجتماعیة  - ح
 خرینووعي اجتماعي واهتمام باآل  وتتضمن هذه المهارة التصرف بأسلوب مسؤول  .جماعته االجتماعیة

والتصرف تبعًا   خرین وترتبط المسؤولیة االجتماعیة بتقبل اآل . والشعور بالمسؤولیة تجاه المجتمع ككل  
فالفرد الذي یفقد هذه المهارة یظهر اتجاهات غیر اجتماعیة .لما یملیه ضمیر الفرد و القواعد االجتماعیة 

                                                              . و یصعب علیه العمل ضمن فریق عمل� 
)Bar-on,1997,p16-:17(  
  : وتتضمن )Stress Mangement(مهارة إدارة الضغوط  -
المالئمة و المواقف الضاغطة دون تراجع و  و هي مهارة تحمل األحداث غیر: تحمل الضغوط  -أ 

 .التعامل معها بإیجابیة وفاعلیة دون االستغراق فیها 

فز االنفعالي للسلوك والتصرف االندفاعي یتمیز و هي مهارة مقاومة الحا :مهارة ضبط االندفاع  -ب  
بینما  .الفرد الذي یملك هذه المهارة بتقبله لالندفاعات العدوانیة والهدوء والسیطرة على السلوك العدواني 

  .وسلوكه االنفعالي سلبيé وأكثر اندفاعیةé الفرد الذي یفتقد هذه المهارة أقل تحمًال لإلصابات 

                                                                         :                                                        :وتتضمن )daptabilityA(مهارة التكیفیة ال -
هو موجود                 أي مهارة الفرد في تقدیر مدى التطابق بین خبراته االنفعالیة مع ما:إدراك الواقع  -أ
وهذه المهارة ترتبط بدرجة الوضوح اإلدراكي .  هاممع االبتعاد عن المغاالة في الخیاالت واألو   وضوعیًا م

.                                      و تفحص األسالیب المستخدمة لذلك  في التعامل مع المواقف و تقدیرها 
وتعني مهارة الفرد في تكییف انفعاالته  :ونة المر  -ب                                              .

هي مهارة الفرد  :حل المشكالت  -ج                  .وأفكاره وسلوكه مع المواقف والشروط المتغیرة 
تطلب من الفرد أن یكون منضبطًا یو تولید الحلول الفعالة و تنفیذ هذه المهارة . في تحدید المشكلة 



 

 

ولدیه الرغبة في مواجهة المشكالت بدًال من  ؤوبًا على معالجة المشكالت منهجیًا و منظم التفكیر و د
                                                         )(Bar-on,1997,p:17-18                                                       . تجنبها 

                                                      : وتشمل ) al MoodGener(كفاءة المزاج العام مهارة  -  
وها حتى عند ــــذ باالتجاه الموجب نحــــواألخ. ي الحیاة ــــــي رؤیة الجانب النیر فـــــــه :مهارة التفاؤل  - :

  .ة الظروف غیر المالئمة ــــمواجه

وترتبط السعادة .ات و االستمتاع بمجریات الحیاة هي الرضا عن الذ :مهارة ممارسة السعادة  -ب
                                                                          .بالرضا العام عن الذات 

Bar-on,1997,p:19)(                                                                     

  ) : Danial,Golman Theory( نظریة دانیال جولمان -ثانیاً 

الذي ألف كتابین عن   اتسع مفهوم الذكاء العاطفي بشكل أكبر و أصبح أكثر تداوًال على ید جولمان 
یسهم  IQأن معامل الذكاء  ) 1995(حیث ذكر في كتابه األول الذكاء العاطفي عام   الذكاء العاطفي 

تعود إلى عوامل أخرى % 80بینما تعود % حیاة فقط في العوامل التي تحدد النجاح في ال% 20بنسبة 
و قد بنى جولمان فهمه عن الذكاء العاطفي على مفهوم جاردنر عن الذكاء المتعدد فیما % غیر عقلیة 

                                                             .یتعلق بالذكاء الشخصي و الذكاء االجتماعي خاصة 
  )50ص(2009(نور إلهي(

أنه مجموعة من المهارات االنفعالیة التي یتمتع بها بالذكاء العاطفي  Golman (1995( وعرف جولمان
                                           . الفرد والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنیة ومواقف الحیاة المختلفة

  :لتي تصنع الذكاء العاطفي وهي خمسة مكونات اجتماعیة و عاطفیة ابین كما میز جولمان 

  .أن تكون یقظًا إلى مشاعرك :Self-awarenessالوعي الذاتي  -1

  .Self-regulation Managing your feelingsالتعلیمات الذاتیة المدیرة لمشاعرك  -2

  .استعمال مشاعرك إلنجاز أهدافك:  Motivationالتحفیز  -3

  .نكیف یشعر اآلخرو :   Empathyالتعاطف  -4

  Social skills                                     .     ), p17  1999المهارات االجتماعیة  -5

Golman, ( 



 

 

فقد عدل التقسیم السابق  )1998 (الثاني بعنوان العمل مع الذكاء الوجداني عام جولمان أما كتاب  
ة الشخصیة و الكفاءة االجتماعیة و وأصبح الذكاء العاطفي یتكون من نوعین من الكفاءات وهما الكفاء

  .تتوزع على خمس كفاءات رئیسة تتفرع منها كفاءات فرعیة أخرى

  :وتعرض الباحثة هذه الكفاءات  بشيء من التفصیل 

  .التحفیز -إدارة العواطف - الوعي باالنفعاالت:  الكفاءة الشخصیة و تتضمن: أوًال   

                          :           awareness -: Self )عرفة االنفعالیة الم(الذاتیة  الوعي باالنفعاالت والمشاعر -
حالته المزاجیة كما هي وهذا الوعي باألفكار و المشاعر و  و یقصد به وعي الفرد بانفعاالته الذاتیة و

درین على ألنه إذا لم نكن قا .االنفعاالت یولد لدى الفرد القدرة على التحكم في االنفعال و ضبط النفس
ویستخدم االختصاصیون واألطباء . إدراك مشاعرنا فسیكون من الصعب إدراك مشاعـر اآلخرین 

ألكسیثیمیا لإلشارة إلى الصعوبات التي یواجهها الفرد خالل تعرفه   Alexithymiaالنفسیون مصطلح 
  .ووصف مشاعره الداخلیة 

ص 2007  (دوني االسم(                                                                         
44-45(  

وكلما كان الفرد أكثر وعیًا بذاته كلما كان قادرًا على اإلحساس حتى بالمستویات المنخفضة من  
.                                        hunch gut reaction orاألحاسیس والتي نسمیها بالحدس 

                                                                                                                                                                                                                      )   18ص(2009(الخضر(

                                                         : Emotional Mangments: إدارة العواطف  -
تتضمن القدرة على التحكم في العواطف                                                         :

لیالئم الظروف المختلفة واالستجابة للمشاعر المختلفة   وضبط المزاج :وعدم االندفاع :والسیطرة علیها 
وٕادارة . الذي یتمخض عنه أن تكون العواطف في صالح اإلنسان ولیس ضده األمر   بطریقة مناسبة

العواطف تعني التفكیر الهادئ قبل اإلقدام على أمر ما وتعني االتزان االنفعالي ولیس التجرد من 
                                                           .العواطف أو اإلفراط فیها

  ) 7ص(2003(رشید(

عندما یكبت االنفعال تمامًا فذلك یؤدي إلى الفتور والعزلة وعندما یخرج عن إطار الضبط والسیطرة ف 
العالج مثل االكتئاب  تحتاج إلى  فإنه یتحول إلى حالة مرضیة   ویصبح بالغ التطرف واإللحاح 



 

 

                               .والغضب الكاسح والتهیج المجنون   والقلق الساحق  المؤدي إلى الشلل 
  )87ص(2000(الجبالي(

إدارة اإلجهاد   تعابیر مالئمة للغضب  وٕادارة الغضب  åأفضل لإلحباط وٕادارة العواطف تتضمن تحمالً  
و یستشهد جولمان بمقتطف من أرسطو كأفضل تلخیص لخصائص جولمان   قلق اجتماعي أقل   

إلى المستوى   مع الشخص المناسب  اً لتكون غاضبلكن   من السهل أن تغضب( إلدارة العواطف 
    )            هذا لیس سهالً ~وفي الطریق الصحیح ~المناسب و في الوقت المناسب للغرض الصحیح

 (  McManus,p17,2001)              

                            :                                     :) (Motivationالتحفیز-
: الدافع لإلنجاز : ومن مؤشراته ) یوضح المیول العاطفیة التي توجه أو تسهل الوصول لألهداف 

                        )Ishak & et.al ,2010,p606(                                       . التفاؤل�االلتزام : المبادرة 
والتحكم فــي   أي القدرة على تحفیز الذات والتفكیر اإلیجابي = الدوافع داخلیة  القول إنو من هنا یمكننا 

واألشخاص المحفزون داخلیًا للعمل یكون . سعیًا لتحقیق الغایات  األهواء الشخصیة وتأجیل إشباعها
ولیس منطلقًا . إلنجاز و بلوغ األهداف بالجهد والمثابرة واإلصرارحبهم للعمل نابعًا من رغبة داخلیة في ا

                                              .من حسابات منطقیة جامدة لتحقیق مكاسب مادیة 
  ) 8ص (2003(رشید(

أن األمور سوف   ًا قویًا وفیما یتعلق بالتفاؤل كمؤشر للحافز الذاتي للفرد یعني أن یتوقع المرء توقع
والتفاؤل بمفهوم   على الرغم من النكسات و اإلحباطات   تتحول في الحیاة دائمًا إلى ما هو سلیم 

وفقدان األمل واإلصابة باالكتئاب في   موقف یحمي الناس من الوقوع في الالمباالة Éالذكاء العاطفي 
                          .مواجهة مجریات الحیاة القاسیة 

                                                                                  
  )150ص(2000(الجبالي(

  .المهارات االجتماعیة –التعاطف  :الكفاءة االجتماعیة وتتضمن : ثانیًا 

ءة مشاعر یعد التعاطف المكون الثالث في الذكاء االنفعالي و یعني قرا ): Empathy(التعاطف  -
كما أن معرفة مشاعر الغیر قدرة ) اآلخرین من صوتهم أو تعبیرات وجههم ولیس بالضرورة مما یقولون 

                                                          .إنسانیة أساسیة یمكن رؤیتها حتى لدى األطفال 
   )36ص(2004(خوالدة(



 

 

أن القدرة على التعاطف أو التقمص   )2000(في الجبالي  Martin Hoffmanو یرى مارتن هوفمان 
تباع مبادئ أخالقیة اهي القدرة التي تدفع الناس إلى  –خر أي أن تضع نفسك مكان اآل –الوجداني 

. مما یعني تجاوز الرابطة المباشرة بین التعاطف واإلیثار أوالغیریة في التعامالت الشخصیة  معینة 
ویستمر على امتداد  رین ینمو بصورة طبیعیة منذ سنوات الطفولة األولى ورأى أن التعاطف مع اآلخ

وأن التعلم یبدأ منذ السنوات األولى في الحیاة و Ï لعاطفي متعلم ایؤكد جولمان ذلك أن الذكاء  و العمر
هل  (ارتكب سبع جرائم قتل و في إحدى المقابالت األكلینكیة سئل  ویذكر جولمان حالة قاتل   یستمر

ال أبدًا ولو كنت شعرت بالشفقة لما استطعت فعل ما : ت تشعر بأي شفقة نحو الضحایا ؟ أجاب كن
و  )یبدو أن القوة التعاطفیة مفقودة تمامًا عند مرتكبي جرائم العنف األسري و االغتصاب. )فعلت 

 هؤالء المجرمون غیر قادرین على التعاطف وهذا العجز عن اإلحساس بألم  التحرش باألطفال
الواقع أن : و تتضمن أكاذیبهم قولهم مثًال . جرائمهم بالكذب على أنفسهم  یسوغونضحایاهم یجعلهم 

                                             . یقول المتحرشون باألطفال أنا ال أؤذي الطفل أنا أظهر له الحب فقط و�النساء یرغبن في االغتصاب 

الجبالي (                                                                          
  )157-155ص(2000(

                                                               :                                          : )Social skillsٍ( المهارات االجتماعیة -
ع اآلخرین والتفاعل معهم بفاعلیة وقدرته على قیادتهم وبناء روابط یعني قدرة الفرد على تكوین عالقات م

وقدرته على السلوك مع اآلخرین بصورة جیدة = فاإلنسان كائن اجتماعي  :اجتماعیة وٕادارة الصراع 
والمهارات االجتماعیة تشیر إلى القدرة على فهم . ومهمة تعكس حفاظه على بقائه وٕاشباع حاجاته

فعاالتهم ومراعاتها بالصورة التي یتطلبها الموقف وهي تظهر في صورة القدرة على مشاعر اآلخرین وان
                                           .وقیادتهم بصورة فعالة. والتواصل معهم . التأثیر باآلخرین 

   )117ص20072(دونياالسم(

ارة العالقات بین البشر نضج مهارتین خر أي فن إدآهذا ویتطلب التعامل مع عواطف شخص 
التحكم في النفس و التعاطف وعلى هذا األساس تنمو مهارات البشر و تنضج : عاطفیتین أخریین هما 

ذلك ألن العجز عن امتالك هذه . وهي المهارات االجتماعیة التي تجعل التعامل مع اآلخرین فعًال : 
         .          أو إلى تكرار النكبات التي تحدث بین الناس جتماعیة عجز في الحیاة اال الكفاءات یؤدي إلى فشل أو

                                                                                                )165ص(2000° الجبالي(



 

 

إطار محتوى  وضعت الذكاء العاطفي في )1990(أن نظریة سولفاي ومایر Golmanیرى جولمان و 
أما Š وضعت الذكاء االنفعالي في ضوء محتوى نظریة الشخصیة  )1998(أون  -ونظریة بار ~الذكاء 

أنه بالرغم  Golmanویضیف جولمان   نظریته فإنها صاغت الذكاء االنفعالي في ضوء نظریة األداء 
لعاطفي كمفهوم عام االذكاء  اتفقت على أن من اختالف تفسیر النظریات السابقة للذكاء العاطفي إال أنها

                                          .خرینمع اآل یتضمن القدرة على إدراك وتنظیم االنفعاالت في ذواتنا و
                     )703ص(2007(جودة(

یتبین   ه ومما سبق ترى الباحثة أنه على الرغم من تنوع النظریات التي تناولت الذكاء العاطفي  ومكونات
  : لنا أن جمیعها تتفق على نقاط أساسیة  في تكوین الذكاء العاطفي و أهمها 

  .الوعي باالنفعاالت و المشاعر و قدرة الشخص على تحلیلها و فهمها في ذاته وذات اآلخرین -

التعاطف ویعني قدرة الشخص على قراءة مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات وجوههم و أصواتهم و  -
  .ونخر تهم لیكون قادرًا على فهم الحالة االنفعالیة التي یمر بها اآلحركا

إدارة العاطفة و تتجلى في قدرة الشخص على ضبط مشاعره و انفعاالته بما یتناسب مع الموقف الذي  -
  .یمر فیه بحیث ال یكون مبالیًا أو  مبالغاً 

خرین و القات اجتماعیة مع اآلالمهارات االجتماعیة و المقصود فیها قدرة الشخص على بناء ع -
   .وأن یكون قادرًا على التأثیر فیهم  التواصل معهم من خالل قدرته على فهم عواطفهم و مراعاتها 

  .   ملخصًا للنماذج النظریة السابقة للذكاء العاطفي   )1(لجدول و تضع الباحثة في ا

    )1(جدول                                              

  جولمان  أون -بار  مایر وسالوفي  
  

في
عاط

ء ال
ذكا
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عری

ت
  

  

قدرة الفرد على التحكم 
بعواطفه و مراقبة انفعاالته 

  و انفعاالت اآلخرین
والتمییز بینهما واستخدام 
تلك المعلومات في توجیه 

  تفكیره و سلوكه

هو مجموعة من القدرات و 
المهارات التي لم یتم التعرف إلیها 

ى قدرة الفرد لیستمر في و تؤثر عل
التأقلم مع الضغوط و المطالب 

  البیئیة

مجموعة من المهارات االنفعالیة و 
االجتماعیة التي یتمتع بها الفرد 

والالزمة للنجاح المهني والنجاح في 
  الحیاة



 

 

  

  لذكاء العاطفي ل) ي العصب(األساس البیولوجي  -
أن فهم االنفعاالت الفهم الصحیح یستلزم التعرف على العوامل المعرفیة التي  Lazarusیرى الزروس 

               .دورًا مهمًا في الكیفیة التي تحدث بها االستجابة االنفعالیة تؤدي
Lazarus,1977,p:145) (                                                  ونشأ في السنوات األخیرة علم یتناول

المخ االنفعالي الذي یوضح لنا كیف أن الكثیر مما نقوم به تسیره االنفعاالت حیث ثبت علمیًا من خالل 
   .حقیقة أن انفعاالتنا تلعب دورًا رئیسیًا في صیاغة التفكیر والمنطق تقنیة فحص المخ 

بني (                                                                                
                                                               )428ص20077(یونس

)  3000(حیث تنقسم القشرة الدماغیة عند اإلنسان إلى نصفي كرة یربطها بناء كبیر یتكون من حوالي 
 عدس(                                                                  .ملیون خلیة عصبیة

  ) 560) 1998 توقو 
صاحب نظریة النصفین الكرویین للمخ على جائزة نوبل سنة Sperry وقد حصل العالم سبیري 

الكتشافه أن لكل جانب من الدماغ  األیمن واألیسر وظائف مختلفة فالجانب األیسر تحلیلي ) 1981(
وهو أكثر فاعلیة في معالجة   األجزاء بشكل خطي تتابعي  یختص بمعالجة المعلومات بربط

المعلومات اللفظیة وترمیزها  كما أن الفص األیسر األمامي یستطیع أن یوقف أو یثبط كل االنفجارات 
االنفعالیة السلبیة أما الجانب األیمن فیتم فیه تجمیع األجزاء ویعالج المعلومات بشكل متزامن ویكون 
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كما تقع الموسیقى في هذا الجانب  البصریة و المكانیة  كما في الرسم صنع الصور فاعًال في األمور
                                                                                                           ) 95-93ص(2008(نوفل(         .              من الدماغ

ا إلى أن اللحاء وهو عبارة عن شریحة مطویة من األنسجة سماكتها ثالثة و البد من اإلشارة هن 
وهو الذي یعطي المعنى لكل ما نقوم بأدائه من  Éیقوم بتغلیف النصفین الكرویین للمخ   ملیمترات 

فإننا نجد له أهمیة خاصة بالنسبة    وفي الوقت الذي یعتبر فیه  اللحاء الجزء المفكر في المخ  أفعال 
بحیث �من البصیرة  اً نوع لدینافهو یمكننا من اإلحساس بمشاعرنا وكذلك یجعل   الذكاء العاطفي  لفهم

                  .نستطیع تحلیل سبب إحساسنا باألشیاء بطریق معینة مما یجعلنا نتخذ موقفًا مناسبًا بشأنها
  )19-17ص 2005 و لورانس شابیرو(

ویعد  Yعلى السلوك  مهماء المخ المرتبطة باالنفعاالت وذا تأثیر ویعتبر الجهاز العصبي الطرفي أهم أجز 
  :أول من وصف الجهاز الطرفي ویشتمل على  Papez ( 1973)بابز

یشتمل الجهاز الطرفي على نتوء لوزي یدعى أمیجداال و تعتبر مركز التحكم :  Amygdaleاللوزة  -1 
والحیاة بدون ° ك یكون مخزن الذاكرة االنفعالیة بذل و  فتختص اللوزة باالنفعاالت  العاطفي في المخ 

.                       لوزة مخیة تكون مجردة من أي معان شخصیة 
    )65ص  2007 (دونياالسم(

المخ (للوزة  ن اكتشف الدور المتمیزــــــأول م )2006(وفقًا لمصباح  Ledoux وكان لودوكس
لودوكس أن اإلشارات الحسیة القادمة من العین أو األذن تسیر أوًال في المخ متجهة  بین و )يــــــاالنفعال

إلى المهاد ثم تتجه من خالل وصلة مفردة إلى اللوزة  واإلشارة الثانیة تذهب من المهاد لتستقر في القشرة 
                            .المخیة الجدیدة أي المخ المفكر

یسمح للوزة أن تستجیب قبل القشرة المخیة الجدیدة أي قبل أن )  من المهاد إلى اللوزة ( وهذه التفریعة
 ( و ) 188ص.2006.مصباح (                        .تفهم المراكز اللحائیة بالكامل ماذا حصل

Gazzard,2000,p144(  

ولیس  لمدركة حسیًا فمهمته تسجیل و فهم النماذج ا:  Hippocampusفرس البحر  –قرن آمون  – 2
                                        . واللوزة مسئول عن اإلحساسN ن التفاصیل و الحقائق ع: ؤو فقرن آمون مس: رد الفعل االنفعالي 

یظل . مثًال إذا حاولنا أن نتجاوز سیارة في طریق سریع ذي حارتین و أفلتنا بصعوبة من تصادم قاتل  
لكن اللوزة هي  أوصاف السیارة األخرى . البحر محتفظًا بخصائص الحادث كموقعنا من الطریق  فرس 

فرس " التي تجعلنا نشعر بعدها بالقلق كلما حاولنا تجاوز سیارة في ظروف مشابهة وكما قال لودوكس 



 

 

ي أني ال التي تخبرن لكن اللوزة هي" البحر مهم لكي أتعرف على وجه أراه على أنه وجه بنت خالتي 
  ."أحبها

 (2006(مصباح( و )47ص 2000   عثمان(                                                   
                          )191ص

                              : :                                         Thalamus& Hypothalamuseالمهاد و ما تحت المهاد  – 3
یتكون المهاد من نویات وظیفتها إیصال الرسائل العصبیة التي لها عالقة بالحس و االنفعال إلى قشرة 

و یوجد . كما یحتوي على كتل نوویة توصل السیاالت الواردة من المخیخ إلى نصفي كرة المخ : الدماغ 
أما تحت . عي و الیقظة في المهاد مركز حسي للشعور باأللم وهو المسؤول عن استمرار حاالت الو 

في  مهموهو ذو أثر . جدًا في الدافعیة و السیطرة على الجملة العصبیة الخارجیة  مهمالمهاد وهو مركز 
ًا في السلوك مهمدورًا  یؤديو . كثیر من الدوافع كاألكل و الشرب و النوم وتنظیم درجة حرارة الجسم 

   )109ص(2007(الخزندارو عفانة ( .االنفعالي

حیث یتم بواسطته توصیل أو نقل العواطف   العنصر األكثر أهمیة والذي یرتبط بالذكاء العاطفيأما 
حیث تمكن العلماء في األعوام الخمسة عشر الماضیة  بطریقة كیمائیة حیویة إلى مختلف أجزاء الجسم 

 –وهي  Neuro Peptidesمن تعیین أو تحدید خیوط الحامض األمیني المسماة بالببتیدات العصبیة 
ثم یتم إرسالها إلى = مرتبطة بالعواطف ویتم تخزینها في الجزء العاطفي للمخ  -كما یعتقد هؤالء العلماء 

                 . وتوجیه الجسم إلحداث رد الفعل المناسب= كافة أجزاء الجسم عند اإلحساس بأیة عاطفة 
  )24ص.  2005(وشابیرو لورانس (

تقع في المخ في الجهاز الغددي والمناعي وهي تؤثر في كل األجهزة األخرى  إذًا فالمنظومة االنفعالیة
ویمكن اعتبار االنفعاالت كأنها المادة الالصقة التي توحد بین الجسم Ï الخ .. كالقلب والرئتین و الجلد

بني (                  .هي المظهر الفسیولوجي للعملیة) الببتید(واعتبار الجزیئات الكیمیائیة   والمخ 
                      ) 428ص  2007(یونس

والتكامل المعتاد بین الجهاز   الفكر ال یعمل بالشكل األمثل دون ذكاء المشاعر  القول إنوأخیرًا یمكن 
وبین اللوزة و الفصوص یعني أن كال منهم یعمل كشریك كامل في الحیاة  الحافي و القشرة الجدیدة 

          .و ترتفع القدرات الفكریة  یرتفع ذكاء المشاعر  مل هؤالء الشركاء معًا وعندما یحسن تعا العقلیة 
  )200ص (2006(مصباح(



 

 

 قیاس الذكاء العاطفي  -

وتتعدد هذه االختبارات وتتنوع  فهناك . یقاس الذكاء عادة باختبارات معدة خصیصًا لهذا الغرض 
    .ت لقیاس ذكاء األطفال و المراهقین و الراشدین واختبارا وهناك اختبارات جماعیة   اختبارات فردیة 

                                                                                                                                   )116ص 2006 (ملحم(

بعد أن ثبت من خالل   س الذكاء العاطفي وفي السنوات العشر األخیرة نشطت حركة االهتمام بقیا 
محدودیة مقاییس الذكاء التقلیدیة في التنبؤ بشكل كاف بنجاح الفرد في مختلف é بعض الدراسات العلمیة 

                                                .نواحي الحیاة مثل المجال االجتماعي و المهني 
  )240صé 2011(الزحیلي(

خر نسبة ذكائه آخصًا نسبة ذكائه العقلي مرتفعة و لكنه غیر ناجح في حیاته و شخصًا فقد نجد ش 
متوسطة و لكنه ناجح في حیاته و قد تجد أیضًا مجموعة أشخاص متساوین في نسبة الذكاء العقلي 

كل هذا دفع علماء النفس إلى البحث عن عنصر أو مجال لم تتم   ولكن معدالت أدائهم غیر متساویة 
سته وفحصه أو اختباره من قبل أو تكون النظرة التقلیدیة قد تجاهلته و عن طریقه یمكن تفسیر كل درا

                                                                           .هذه التفاوتات و التناقضات أال و هو الذكاء العاطفي 
)Pfeiffer,2001,p 142 (  

  :اتجاهین متباینین في قیاس الذكاء العاطفي وهما إلى  )2003مالي النبهان و ك( یشیرو 

حیث اعتبروا  Mayer ,Salovey ,Carusoومن أشهر رواده مایر و سالوفي وكارسو : االتجاه األول  -
  .وقد ركز هذا االتجاه على قیاس الذكاء العاطفي نفسهÏأن الذكاء العاطفي عبارة عن قدرة 

وهنا اعتبرت  على قیاس الذكاء العاطفي عن طریق اكتشاف الكفایات العاطفیة  ركز: االتجاه الثاني  -
الكفایة بأنها عبارة عن مجموعة من المهارات الشخصیة واالجتماعیة التي تؤدي إلى أداء ممیز في العمل 

É ویعد كل من جولمانGolman  و كوبر وسوافCooper &Sawaf  من أشهر رواد هذا االتجاه.               

حیث حاول تقدیر Bar-on  n )1988 (أون  -وتعود المحاولة األولى لقیاس الذكاء االنفعالي إلى بار
و استخدم مصطلح نسبة االنفعال Bring Well-  nمن خالل قیاس الرفاهیة الذاتیة n الذكاء االنفعالي

Emotional quotient من قبل مایر و قبل أن یستخدم المصطلح المعروف بالذكاء العاطفي أول مرة 
     . Mayer& Salovey )1990(سالوفي 



 

 

 22ولقد ترجمت تلك القائمة إلى .قائمة لقیاس الذكاء العاطفي  Bar-on ) 1997( أون -بار حیث نشر
وذلك ألنها مختصرة وذات 2 دولة  ةلغة مختلفة وتم تعمیم نتائجها وتدریسها في حوالي خمس عشر 

ثم å ویمكن االعتماد على الكمبیوتر في استخالص النتائجå و تطبیقها ومن السهل إدارتها �معاییر جیدة 
             .               یتم تحویلها إلى نصوص داخل تقاریر نهائیة توضح نسب الذكاء العاطفي للمشاركین في القائمة

العاطفي والكفاءات دانیال جولمان للذكاء  أنموذجولقد نشأت العدید من المقاییس اعتمادًا على  
  :و العاطفیة المترتبة علیها ومن أهم تلك المقاییس           االجتماعیة 

  ) وجولمان بویاتزیز(مقیاس الكفاءة العاطفیة  -أ

  ) براد بیري ورفاقه(مقیاس تقییم الذكاء العاطفي  -ب 

   .                        نسخة الذكاء العاطفي –استفتاء تقییم األداء  -ج 

  

  

  

  أهمیة الذكاء العاطفي -

وتأثیر   له تأثیر واضح على مجرى سیر حیاة اإلنسان و   یعتبر الذكاء العاطفي مفهوم عصري حدیث 
فهناك قاسم مشترك بین العواطف و التفكیر و بین القلب و  مهم في طریقة تفكیره وعالقاته وانفعاالته 

ن التخاذ القرارات الصحیحة والتفكیر بشكل سلیم العقل وهناك تعاون بینهما إلتاحة الفرصة لإلنسا
فالشخص الذي یعاني من اضطراب عاطفي أو عدم اتزان عاطفي ال یستطیع السیطرة على عواطفه  

                                  . والتحكم بانفعاالته حتى وٕان كان على مستوى عال من الذكاء
  ) 281-280ص. 2006  وآخرون أبو ریاش(

وذلك في ترشید سلوكه -أما الشخص الذكي عاطفیًا یستطیع أن یجعل مشاعره تعمل من أجل مصلحته 
سواء كان ذلك في البیت أو العمل أو -ووسائل تزید من فرص نجاحه في الحیاة -العام وتفكیره بطرق 

                                               .المجتمع أو في الحیاة بصورة عامة 
وتشیر الدراسات في مجال الذكاء العاطفي إلى أنه یرتبط إیجابیًا بالرضا     )145ص  2007(علیوات(



 

 

ومرتبط بالعالقات اإلیجابیة مع األصدقاء �ویرتبط بجودة العالقات االجتماعیة للفرد وحجمها �عن الحیاة 
وهم أفضل في �جتماعي والمخالطة االجتماعیة واألفراد األكثر ذكاء عاطفیًا أكثر قدرة على التكیف اال  

وأكثر استعدادًا لطلب المساعدة   بمظهرهم الخارجي  وأكثر اهتماماً Lجانب الصحة النفسیة والبدنیة 
وأكثر  وهم أكثر تفوقًا من الناحیة األكادیمیة  المهنیة وغیر المهنیة للمشكالت الشخصیة العاطفیة 

  . أداء وظیفیًا  نجاحًا في حیاتهم المهنیة وأعلى

 الخضر وآخرون(                                                                          
  )17ص 2007 

استیعاب قدر عال من الضغط  وفضًال عن ذلك فإن ذوي الذكاء العاطفي  ـــىعل ونكما أنهم قادر  
  ة ـــــوالتفاؤل والمرون  ي ـــــواالنضباط الذات  ن ـــة باآلخریــــوالعنای  والرحمة = یتمتعون بخصال التعاطف

والقدرة على قراءة مشاعرهم وعواطف اآلخرین والحفاظ على عالقات = ل المشكالت ـــــى حــــوالقدرة عل
    .مرضیة معهم

المالح (                                                                               
  )37-36ص20066(

إلى أن الذكاء العاطفي یجعل الفرد یتحكم في انفعاالته ویتخذ   Oniel )1996(دراسة أونیل  وتؤكد
و یستطیع مواجهة مشكالت   قرارات صائبة في حیاته و یجعل لدى الفرد الحافز على البقاء متفائالً 

عالقات اجتماعیة  ن به ویجعله یقیم مع المحیطی  و أن یكون متعاطفًا مع من حوله أیضاً   العمل
ناجحة ومنسجمة ویستطیع من خالل معرفته بمشاعر ووجدان وانفعاالت المحیطین به أن یكون قادرًا 

لدیه من  وتقول الدراسة إن نجاح الفرد في حیاته الیومیة یتوقف على ما  على إقناعهم و من ثم قیادتهم 
  )  Oniel ,1996,P.P1-6 (               .ذكاء عاطفي 

وتظهر أهمیة الذكاء العاطفي في الحیاة األسریة حیث تتعرض األسرة المعاصرة لضغوط كثیرة من 
باإلضافة إلى الضغوط المادیة   جوانب عدیدة فمن جهة ارتفعت معدالت الطالق والمشكالت الزوجیة 

أبنائهم   وانخفاض عدد ساعات اللقاء مع)التي ینتج عنها معظم األحیان غیاب الوالدین عن المنزل 
لذلك كان ال بد للوالدین واألبناء امتالك مهارات عاطفیة واجتماعیة تساعدهم في فهم ردود أفعالهم =

                                            .االنفعالیة تجاه الظروف الجدیدة والتكیف مع الضغوط النفسیة والمادیة 
         ) 50ص  2006(رزق اهللا (



 

 

بحیث ینمو   في توافق الطفل مع والدیه وٕاخوته و أقرانه وبیئته  مهمما أن الذكاء العاطفي له دور ك
ویساعد الذكاء °كما أنه یؤدي إلى تحسین ورفع كفاءة التحصیل الدراسي   سوًیًا ومنسجًمًا مع الحیاة 

ویعتبر الذكاء   بسالم العاطفي على تجاوز أزمة المراهقة  وسائر األزمات بعد ذلك في منتصف العمر 
فالتعبیر الجید عن المشاعر وتفهم مشاعر الطرف   العاطفي عامًال مهمًا في استقرار الحیاة الزوجیة 

.                                   كل ذلك یضمن توافقًا بین الزوجین رائعاً °اآلخر ورعایتها بشكل ناضج 
  )61ص 2009 (نور إلهي(

وركنًا   ة ــواإلدارة الصفی Šة ـــــء العاطفي صمامًا مهمًا لضمان تطبیق آلیة اإلدارة المدرسیویعد الذكا
وفهمه   ذلك ألن القائد الناجح هو القائد القادر على إدارة انفعاالته  Gي شخصیة المعلم كقائد ــــــــــأساسیًا ف

                   .ل غرفة الصف و داخ) المدرسة(لها یعني فهمه للعمل اإلداري داخل المؤسسة 
      )48ص  2010 (رمضان (

أن الذكاء العاطفي یرتبط ارتباطًا موجبًا بالتوافق المهني للمعلم  )2001(كما أظهرت دراسة للسمادوني  
وأن مهنة التدریس من المهن التي تقدم خدمات إنسانیة و یتطلب النجاح في تلك المهنة أن یؤدي .

واإلرهاق االنفعالي Ïوراه المتعددة بكفاءة دون الشعور بعدم قدرته على السیطرة على انفعاالته المعلم أد
Ïونقص الشعور باإلنجاز الشخصي.                                                                   
  ) 81صA2001Aالسمادوني (

المهنیة Ï األسریة  في حیاة الفرد الشخصیة  اً كبیر  اً ومما سبق ترى الباحثة أن للذكاء العاطفي دور 
Ï الوالدین(فامتالك الفرد للذكاء العاطفي یمكنه من حل المشكالت التي قد یواجهها سواء في البیت مع 

كما یمكنه من تحقیق التقدم والنجاح في المهنة Ï ..)الزمالء والمدیر (أو في العمل مع Ï )الزوج Ï األبناء
  .كل ذلك یضمن له االستقرار النفسي والتوافق السلیم مع المحیط  و یجابیة مع اآلخرین وٕاقامة عالقات إ

لما ô خصوصًا بالنسبة للمعلم  وتبدو الحاجة ماسة المتالك الذكاء العاطفي في میدان التربیة و التعلیم 
یومي مع  فهو على تواصل مباشر وô له من أهمیة كبیرة بكونه العصب الرئیسي للعملیة التعلیمیة

مشكالت  wمشكالت صحیة = أسریة  لربما بعض منهم یعاني من مشكالت  شخصیة أو=  ةالتالمذ
اآلخر یكون معرضًا  لسوء المعاملة و األذى  بعضهم أو= مشكالت نفسیة مشكالت سلوكیة   تحصیلیة 

ف و المدرسة أو منهم من یتسبب بالمشاكل للمعلم ولزمالئه في الص في البیت أو المدرسة أو الحي 
w كل ذلك یؤكد أهمیة الذكاء العاطفي  للمعلم الذي یجعله  قادرًا على التعامل مع المواقف الیومیة

ومواجهة الضغوط وحل المشكالت التي یتعرض لها في الصف و المدرسة وحتى  مشكالته الشخصیة و 



 

 

وجمیع  المدرسة  مدیر خرین من خالل الفهم السلیم لمشاعره و مشاعر تالمذته والمعلمین اآل= المهنیة 
باإلضافة إلى ضبط مشاعره وخصوصًا مشاعر الغضب و الحزن و السیطرة  أطراف العملیة التعلیمیة 

و ذو قدرة على التأثیر في تالمذته بحیث یقترب من عقولهم و مشاعرهم من خالل التعاطف  علیها 
مما یشعرهم باألمن و االستقرار  تهم معهم و اإلحساس بهم حتى من خالل تعبیرات وجوههم ونبرات صو 

  .والثقة بالمعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  المعلم و مكانته التربویة  -ثانیًا 

یعد المعلم أحد المتغیرات الرئیسة في نجاح العملیة التعلیمیة و التربویة للوصول إلى تحقیق أهدافها 
في  اإلنسان من تقدم علمي وتكنولوجيالمنشودة وتشیر العدید من الدالئل أنه على الرغم مما حققه 

على مادته العلمیة  تهفال یقتصر أثر المعلم في تالمذ  فال استغناء عن المعلم اإلنسان  مجال التدریس
و ثروته المعرفیة و إنما یؤثر فیهم أیضًا باتجاهاته وقیمه وعاداته وسلوكیاته حیث ینعكس ذلك كله على 

  . الذي یحتذى نموذجنتقل إلى تالمذته باعتباره القدوة و األت أفعاله وتصرفاته التي سرعان ما

و  أحمد( و )1ص  2004( المراغي و أحمد (                                            
                                                                                                     ) 207ص 2003 حافظ

ن هنا یتبین أن المعلم له دور كبیر و بارز ویشكل المحور األساسي في تشكیل و صقل شخصیة م
الطالب مما یقع على عاتقه بناء هذه الشخصیة بناء سلیمًا من جمیع الجوانب النفسیة و العقلیة و 

هذا الطالب للمجتمع بصورة حسنة وبالتالي یساهم هذا الطالب في  الخلقیة والدینیة واالجتماعیة لیقدم
الموجه المشارك لطلبته في رحلة هو لم یعد المعلم ناقل المعرفة و المصدر الوحید لها بل ف .بناء مجتمعه

الناقد والموجه  القائد والمرشد  مامهلقد أصبحت مهنة التعلیم مزیجًا من ) تعلمهم و اكتشافهم المستمر 
وسیط في نقل التراث الثقافي من جیل هو ما أن للمعلم دوره البارز في المحافظة على تقالید المجتمع و ك 

                              .بین عصر األمس  و معرفته عصر الیوم بما یحمله  من تدفق معرفي وهو صلة الوصل) إلى آخر 
  )2007) السحار( و ) 2ص(2007(الكحلوت (

ویالقي   وبدونه یعاني المتعلم كثیرًا  Šلم من أهم المرتكزات األساسیة للعملیة التربویة كما یعد المع
فهو الذي یوقظ مشاعرهم    وعلوم   معارف  الصعاب من أجل الحصول على ما یحتاجه من خبرات 

أبو (                                                          .ویرقي إدراكهم Rیحیي عقولهم  
  )211ص(2011(األشقر و مصطفى 

  أدوار المعلم في إدارة الصف  -



 

 

وهذه العملیة   تعتبر عملیة  إدارة الصف عنصرًا مهمًا في العملیة التعلیمیة و خصوصًا بالنسبة للمعلم 
وأعمال أخرى یقوم بها المعلم  و أهمها  مهامال تتوقف عند حفظ النظام و االنضباط بل تتعدى ذلك إلى 

:  

إن التدریس الذي یقوم به المعلم داخل الصف یعد عمًال إداریًا معقدًا یعتمد على : التدریس  -)1(
وینبغي أن یكون المعلم ملمًا بصورة كاملة بمتطلبات كل   التخطیط و التنظیم والتوجیه والرقابة والتقویم 

كل منها بدقة وٕاتقان حتى  عنصر من هذه العناصر األساسیة للعملیة اإلداریة  وأن یحسن تنفیذ خطوات
                                          .ه ذتیضمن إدارة صفیة ناجحة تحقق نتیجة إیجابیة له و لتالم

   ) 68ص 2006 الدلیميو  علي(

            

س تلعب البیئة الصفیة دورًا حیویًا في إحداث التدری :للتعلم ) الفیزیقیة (تنظیم البیئة الصفیة  -)2( 
وكلما كانت البیئة الصفیة ممتعة ومرنة ومشجعة و محفزة بعیدة عن القهر و العقاب والتوتر    .الفعال 

ذلك ألن العملیة التعلیمیة عملیة شراكة بین المعلم والمتعلم  من خالل ما ) كلما كان التعلیم أكثر فعالیة 
ولكن  ر األهم في العملیة التعلیمیة الفصل هم العناص ةومما الشك فیه أن تالمذ .یسمى الجو العائلي

ة في زیادة الفاعلیة و مهممن األمور ال –والتي تشكل اإلطار الذي یتم فیه التعلم  –البیئة الفیزیقیة 
               .اإلنتاجیة 

 1995  شفشق و الناشف(                                                                       
       )   16ص 

حیث یلتقي طالبه في جو مهني معد لحالة  المعلم المسؤول المباشر عن تنظیم غرفة الصف  یعدولذا 
والمعلمون الناجحون یهیئون فصولهم بشكل یساعد طالبهم على تحقیق أعلى مستوى . التعلم والتعلیم 

تائج البحوث على تؤكد نحیث .  من التعلم وحسن التصرف بأدنى مستوى من المشكالت و سوء السلوك
وهذه البحوث ترجح أن البیئة الحسنة . وعلى التعلم  التالمذةأن ترتیب الغرفة له تأثیره على سلوك 

أكثر استعدادًا للتعلم  التالمذةالتنظیم والجذابة تؤدي إلى اتجاهات موجبة ودرجات أفضل ویصبح 
وعلى العكس   اإلخفاق المدرسي  ذوي تقدیر الذات المنخفض والذین لهم تاریخ من التالمذةخصوصًا 

والشكاوي من   والتعب   والضیق  5من ذلك فإن حجرات الدراسة غیر الجذابة قد ارتبطت بتواتر الغیاب 
  .التالمذةاآلباء و 



 

 

9 2000(جابر(و )29صW2009Wغباريو أبوشعیرة (                                               
  )148ص

ة یعني توفیر الجو الصفي الذي یشعر فیه المتعلم بالراحة والهدوء و الطمأنینة وتنظیم البیئة الصفی  
وتوزیع األثاث  واالستفادة من مساحة حجرة الدراسة دون ازدحامها باألشیاء التي ال ضرورة لها  

یتناسب  وبماRواحتیاجاتهم  التالمذةوالوسائل التعلیمیة بما یتناسب مع طبیعة           والتجهیزات والمواد
                                             . .وطبیعة األنشطة والخبرات التعلیمیة

                                                                  )178ص دون عام (الزیود وآخرون (

:                                 كما وردت في في ترتیب غرفة الصفولذا یجب على المعلم مراعاة االعتبارات التالیة  
( و )61-30ص 2009 غباريو  وشعیرةــــأب( و )64ص(2008(بشیرربیع و (

و  )126ص(2000(عدس(و )166ص)2008)°~�åÉ(               )148ص 2000 رــــــــجاب
    )129ص(2009(دندیس (

مع فمن الضروري أن تتناسب  مساحة الفصل الدراسيالمعلم هي من األمور المهمة ویجب أن ینتبه لها 
وهناك شبه اتفاق بین التربویین على ° و طریقة التدریس  وطبیعة المادة التي تدرس لهم  التالمذةعدد 

ترتیب المقاعد بشكل یمكن كذلك  .تلمیذًا ) 22-20(ما بین  تالمذتهي یبلغ عدد نموذجأن الفصل األ
بحیث یستطیعون رؤیة المعلم و  التالمذةیفضل جلوس وعادة   جمیع الطلبة في الصفالمعلم من مراقبة 

                                                                                         .  ما یقوم به من أنشطة و ما یستخدمه من وسائل

من  اإضاءة طبیعیة نستمده تسواء كانل الصف داخضاءة ومن الضروري أن یأخذ المعلم بالحسبان اإل
تجدید هواء مع مراعاة    ضوء الشمس أم إضاءة اصطناعیة نستمدها من اإلنارة الكهربائیة وغیرها 

. یتأثر بحرارة الصیف و برودة الجولإلنسان النشاط الذهني وبما أن . الصف من وقت آلخر غرفة 
وانخفاض درجات الحرارة یؤدي إلى إجهاد . س وعدم التركیزفارتفاع درجة الحرارة في الصف یسبب النعا

عنصر الدفء شتاء بوجود وسائل التدفئة تأمین                         لذلك یجب.الطلبة والمعلم 
  .على أن ال تكون من تلك التي تشكل خطرًا على صحة الطلبة و أمنهم Ï ووسائل التبرید صیفًا 

لمواد الكیمیائیة الخطیرة اوٕابعاد  .یجب ضمان سالمة بیئة الصف وات دأو أمعدات وفي حال وجود أي 
یتالءم  بماكذلك االنتباه للتمدیدات الكهربائیة  . التالمذةأو المقصات ذات الشفرات الحادة عن متناول 

االستخدامات المختلفة لهذه التمدیدات من تلفاز أو فیدیو أو أجهزة الحاسوب والحرص على عدم  مع
å =Q�� یة احتماالت للعبث أو سوء االستخدام أو لتسببها في أیة حوادث یمكن أن یتعرض لها الطلبة.  



 

 

الصف النظیف یشعر الطالب و المعلم على حد سواء وال یجب إغفال أهمیة النظافة داخل الصف ألن 
ضروري المحافظة ال لذا. یجعالن من الحصة والغرفة الصفیة مكانًا مناسبًا للتعلمبالراحة والنظام اللذین 

  .على النظافة العامة لغرفة الصف كالجدران و األرضیة 

و   من شأن المعروضات الجذابة التي تعلق على الجدران أن تضفي جماًال وٕایجابیة على بیئة الصف و 
فاألوالد یذهبون إلى المدرسة مع   الموسیقى  واألضواء و األصوات تضفي جوًا جذابًا على الصف 

ة مكان باهت وغیر جمیل یتحتم علیهم العمل فیه  ولو غیرنا هذا االنطباع من وقت آلخر شعور بأنه ثم
ô سنشجعهم  على االهتمام والتركیزôوعلى االنجذاب أكثر إلى العمل.                                                                           

                                                           : :                         و االجتماعي) طفيالعا(توفیر المناخ النفسي  -)3( 
ر التعلم عند الطالب و ــــوالمقصود به توفیر جو صفي یتصف بالمودة و التراحم مما یؤدي لتفعیل أث

ي ضرورة التقبل غیر المشروط للطالب ـــــــوعلینا تطبیق آراء روجرز فR یؤدي لتحقیق األهداف المتوخاة 
من خالل إشاعة جو من الحب و االحترام المتبادل الذي یشعر الطالب بأهمیته و یشجعه على 
المشاركة الفعالة في العملیة التعلیمیة من خالل إطالق أكبر كم ممكن من األفكار و التي على المعلم 

    .أن یتقبلها و یدعمها و یبنیها

  2006 (العشي(                                                                                 
    )147ص

داخل ن جانب المعلمین وتقلیل التوتر الموجود ــــــــة ال تتسم بالتهدید مـــــــة تعلیمیــــــوجود بیئل وهناك ضرورة
الذي یتضمن بیئة إیجابیة یكون  الصفألن  .خاصة ذلك التوتر الذي یصنعه المعلم بنفسه   الصف

 .فالبیئة النفسیة تعد متطلبًا أساسیًا لتحقیق تعلم فعال  هم مرتفع سلوك طالبه إیجابیًا  كما أن تحصیل
فمن الصعب على المعلم أن یدیر صفًا دراسیًا ال تسوده عالقات إنسانیة سویة و مناخ نفسي واجتماعي 

العاطفي شيء یصعب وصفه ولكن یمكن اإلحساس به بمجرد دخول المناخ ف  یتسم بالمودة والتراحم 
حل أن یالصف  ةاإلنسانیة الطیبة مع جمیع تالمذ من خالل عالقتهالمعلم حیث یستطیع  الصف 

                                                          .و الطمأنینة ناباألم یمنحهم الشعور و  المشكالت التي تحدث لهم 
                                                                   )142- 110ص(  2004 خطاب ( 

ینبغي أن یغض المعلم طرف نظره عما بین المتعلمین من  )وبالنسبة للجو االجتماعي داخل الصف 
استثناء بحریة المشاركة یخلق المعلم جوًا دراسیًا یشعر فیه جمیع المتعلمین بال  لكوبذ  تفاوت اجتماعي 

و   وبأهمیة تقدیم اقتراحاتهم وآرائهم وأفكارهم وال یخشون أو یرهبون من عاقبة االختالف مع المعلم  



 

 

كما یوثق العالقات الشخصیة في معرفة كل � یشعر كل منهم أنه على قدم المساواة مع بقیة زمالئه 
          . منهم لآلخرین

حسب اهللا  و ابراهیم(                                                             
  ) 150-149ص 2005 

وٕانما هو   وحفظ النظام لیس مجرد وظیفة یمارسها المعلم  االنضباط  :و حفظ النظام  االنضباط -)5(
وللجانب االجتماعي في المدرسة فهو یسهل االتصال والعالقات االجتماعیة � عامل مساعد على التعلم 

ویحفظ علیهم انتباههم للمادة التعلیمیة  °ومع معلمیهم وٕادارة المدرسة°لجیدة بین الطالب أنفسهم ا
كما أن   و یوفر الوقت ویحول دون تبدید الجهد البشري الذي یبذل في غرفة الصف= وتركیزهم علیها 

یعلم الطالب منذ االنضباط  القول إناالنضباط یعلم أهمیة التنظیم والتخطیط إلنجاز إي عمل ویمكن 
  .مرحلة مبكرة من حیاتهم أهمیة احترام حقوق اآلخرین و كرامتهم 

ولیس الهدوء الذي   أنفسهم في التعلم و النمو  ةوالمراد بحفظ النظام الهدوء الذي ینبع من رغبة التالمذ 
                               . یفرض علیهم خوفًا من المعلم و اإلجراءات التي یوقعها على المخالف منهم

األفندي (و )178ص دون عام  وآخرون الزیود(                                              
                                )4ص(2011(

من أهم مسؤولیات المعلم أیضًا هو إیصال الطالب إلى مرحلة متقدمة من مراحل  القول إنویمكن  
وتكون تصرفاته طوعیة تنبع من داخله ولیس  رف الطالب وفق القوانین وأن یتص  االنضباط الذاتي 

.                                                               ألسباب مفروضة علیه من اآلخرین و عقابیة 
  )46ص(2000(منسي(

  ثیر من التربویین كما یراها الك أهم األسباب المسؤولة عن عدم االنضباط في الصفوف الدراسیة  أما
یمكن عزوها بالدرجة األولى إلى نقصان الدافعیة للتعلم بسبب الضبط الزائد لسلوك الطلبة عن الحد 

وبذلك تكون المحصلة النهائیة لمجمل العملیة التربویة بشكل عام التشتیت الذهني بدل التركیز   المعقول 
فالصف الذي . نسجام مع مختلف المواقف الصفیة والسكون بدل التفاعل و اال      واالستیعاب والعزلة

یجبر فیه الطلبة على الجلوس بال حراك هو صف دراسي غیر صحي ألنه یقوم في جو یستند على 
في حین أن الصف الدراسي الذي یتمتع بقدر معقول من الحركة والنشاط الالزمین ~القمع و اإلرهاب 



 

 

و صف دراسي صحي ألنه یقوم في جو مفعم ـــعلیمیة هى جوهر العملیة التـــمع الحفاظ عل  للتعلم 
  . حیث تستثار فیه الدافعیة لالهتمام بموضوع التعلم �بالحركة و النشاط  

الحلو (                                                                                   
  )231ص(2001(

ظام و االنضباط الذاتي هي شخصیة المعلم و النمط الذي ولعل من أهم العوامل المؤثرة في حفظ الن
استخدام التشجیع   العدالة في معاملة الطالب    اً كان أم دیمقراطی اً یستخدمه في إدارته لصفه تسلطی

إشراك المتعلمین في البحث إجرائیًا في مشكلة االنضباط إن وجدت و العمل على إیجاد  بدل من النقد 
  .  حلول عملیة لها 

                                                                                    
  )146ص2006(لعشيا(

وعادة ما یلجأ المعلم إلى أسالیب عدة بحجة فرض النظام واالنضباط داخل الصف ومن األسالیب 
قاب بنوعیه الجسمي والمستعملة في معظم المؤسسات التربویة التعلیمیة أسلوب الع      الشائعة 

راجع لآلثار السلبیة التي   و استعمال العقاب  التالمذةولعل رفض العلماء لسوء معاملة   والمعنوي 
أو تدني الدافعیة  فقد تؤدي به إلى النفور من المدرسة و الهروب منها =  التالمذةتتركها في شخصیة 

    .للتعلم أو إلى ظهور سلوكیات عدوانیة 

ذهبیة (                                                                                    
  )5-2ص2011(

واالستقرار الصفي من المتغیرات المهمة   إذًا ال یحدث التعلم في أجواء تسودها الفوضى واالضطراب 
یكون بالترهیب و ولكن حفظ النظام في الغرفة الصفیة ال  .و تحقیق أهداف الدرس  )في حدوث التعلم 

معًا ولعل فهم المتعلمین لقواعد النظام وقوانینه ومشاركتهم في  التالمذةبل بتعاون المعلم و   التهدید 
  .ویزید من فاعلیة الطلبة وٕاقدامهم على التعلم   صیاغتها یسهم في تحقیق النظام الصفي 

  ي كثیر من الصفات ـــلواحد فداخل الصف الدراسي ا التالمذةیختلف  : التالمذةتوجیه تعلم  -)5(
  القدرات العقلیة المختلفة  فتوجد فروق في الصفات المعرفیة   وذلك تبعًا لمبدأ الفروق الفردیة 
و بذلك نجد أن المعلم في  Éاالنفعاالت العواطف   االتجاهات  والصفات االنفعالیة المیول القیم 

ى المعلم أن ینوع و یكثر ــــولهذا فعل  ه بفروق كثیرة ـــــتفاعالته المختلفة داخل الصف الدراسي یواج



 

 

وعلیه أیضًا أن یبث الثقة في � د الجمیع على التعلم ـــــــي تساعـــوأن یقدم النماذج الت� ة التي یقدمهاـــاألمثل
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في  أضف لذلك .ذوي القدرات المحدودة التالمذةة ـــالجمیع و خاص

ى ـــــعدد الطلبة في الغرفة الصفیة دورًا في قدرته عل یؤديقدرة المعلم على توجیه تعلم طالبه حیث 
و الذي یكیف جمیع ــــع هذا العدد و المعلم الفاعل هــــتحقیق االنضباط الصفي و التفاعل البناء م

ن خالل ـــــــالتعلم معناصر العملیة التعلیمیة لتحقیق األهداف المتوخاة و تحقیق أفضل درجة من 
  .  استغالل أقصى طاقات الطالب بأقل جهد ووقت و بأعلى كفاءة في اإلنتاج 

 و )  118ص  2006  أبو جادو   (                                               
  )35ص(2008(نبهان(

  ة المعلم لطالبه إن معرف :و متابعتهم و تقدیم تقاریر عن سیر عملهم  التالمذةمالحظة  -)6(  
ومتابعته لتحصیلهم ومحاوالته المستمرة لتقییم تحصیلهم ومحاولة تشخیص حاالت القوة و الضعف لدى 

تتم باستخدام أسالیب   و الحكم على ما اكتسبه كل طالب من المعارف والمفاهیم واالتجاهات  طلبته 
خدام اختبارات لفظیة خاصة في الصفوف التقویم المختلفة بدایة بمالحظة المعلم لسلوك طالبه أو باست

رصد حضور و غیاب  من أجل التالمذةیحتاج المعلم إلى إعداد كشوف بأسماء لتحقیق ذلك و  .الدنیا
تقدیم صورة وافیة عن إنجازاتهم التعلیمیة إلدارة و   وتسجیل درجاتهم وتقدیراتهم التحصیلیة    التالمذة

 (العشي(                               .میة المعنیة بهذا األمرالمدرسة و ألولیاء األمور وللجهات الرس
   )189ص   دون عام(وآخرونالزیود (و  )150ص2006

فلم تعد مهمته مقتصرة    تالمذتهإذًا تتعدد األدوار والمسؤولیات التي یجب على المعلم القیام بها تجاه 
بل  wوضبط الصف وااللتزام بالهدوء wوالكتابیة على تلقین المعارف والعلوم وٕاجراء االمتحانات الشفهیة 

الجسدیة والنفسیة سواء كان ذلك من خالل تنظیم و ترتیب البیئة  تالمذتههو مسؤول أیضًا عن سالمة 
المادیة داخل الصف أو توفیر البیئة النفسیة التي یسودها األمان و الشعور بالمودة و االحترام المتبادل 

ویجب أن یكون المعلم مدركًا أهمیة ذلك كله و یسعى إلى تحقیقه ألن التلمیذ   التالمذةبین  المعلم و 
یقضي معظم وقته في المدرسة داخل الصف وٕاذا لم یشعر باألمان و الطمأنینة واالهتمام من قبل المعلم 

  .سیتحول الصف بنظره لمكان موحش ال یرغب بالمجيء إلیه 

   التالمذةالعالقة بین المعلم و  -

لماء النفس و التربیة على ضرورة أن یكون المعلم صدیقًا للتالمیذ فعالقات الود والصداقة والثقة یتفق ع
و یشیر المربون في هذا المجال إلى أن كثیرًا مما یجب أن نتعلمه   ه تالمعلم و تالمذبین یلزم أن تسود 



 

 

المعلم مراعاة مشاعر و  ینبغي على حیث.ال یمكن أن یحدث في جو خال من العالقات الوطیدة البناءة 
أن  أیضاً  ومن الضروري .وأن یتصور نفسه في موضعهم حتى یحس بإحساسهم  التالمذةإحساسات 

 åال یمتهنها  فهو یحترم كل تلمیذ و یحفظ علیه كرامته و یسود االحترام المتبادل بین المعلم و التلمیذ
                                          .التالمذةوهو في المقابل یحظى باحترام وتقدیر 

)�ôÏé)2004)20ص  1998(مرسي (و )106-104ص(   

تعد ضروریة للتدریس الفعال  التالمذةه بإخالص وهذه المشاعر نحو تأن یحب المعلم تالمذوینبغي 
ه تفإذا لم تتضح مشاعر الحب من المعلم لتالمذ ولتحقیق العالقات الصحیة داخل غرفة الصف 

 أشبه باستجابات األطفال الذین یلقون النبذ و اإلهمال من والدیهم التالمذةیر استجابات فسیغلب أن تص
                                                    )94ص(2007(الخضراء (

لم یتم إشباع ألنه إذا   ویلبي رغباتهم و تطلعاتهم  تالمذتهالمعلم الماهر هو الذي یشبع حاجات  إذاً  
وعلیه فالمالحظة األولى لحاجات .ألفراد فإنهم یمیلون إلى السلوك بطریقة غیر مرغوب فیها حاجات ا
                                                              .یمكن أن تثمر سلوكًا سویًا  التالمذة

            )                                                      34ص…2005…الشرقاوي (

 تالمذتهالمعلم الواثق من نفسه المتقبل لذاته غالبًا ما یكون قادرَا على تحقیق اتصال فعال بینه و بین و 
والذي  والمعلم المتزن عاطفیًا هو الذي یتحلى بالصبر و التحمل والعطف و الثقة بالنفس و باآلخرین  

معلم یستطیع أن یدیر   ثور ألتفه األسباب وال ی ال یتلمس أخطاء اآلخرین وال یلقي بالذنوب علیهم 
                                                     .بفعالیة   تالمذتهعملیة االتصال بینه وبین 

العاطفي للمعلم هي التي ستحدد نوعیة  النضجدرجة  القول إنویمكننا    ) 83ص 2007 (الخضراء (
وكلما كانت شخصیة المعلم سویة ومتزنة و لى درجة عالیة من الكفاءة  العالقة التي یقیمها مع التلمیذ 

         .الذین هم جیل المستقبل و عماده تالمذتهتوقعنا أن یكون ذا أثر حمید على   و الخلق الطیب 
   )44-43ص(1994(شحیمي( و )33ص 1997  شاهین(

ومن أبلغ . ا المعلمون على وفاق تام والمدرسة الناجحة هي التي یكون فیهÏ كما أن اإلدارة الناجحة
 التالمذةفهي تترك آثارها السیئة على Âاآلفات التربویة و أضرها هي الخالفات التي تحدث بین المعلمین 

و یقومون بالتشهیر و التجریح  (أمام أعینهم و على مسامعهم  یتبادلون التهم ) القدوة (وهم یشهدون   
لیسوا مجرد أجزاء (أن یشعر بأن الموظفین التابعین له في المدرسة كما على المدیر .  اً لبعضهم بعض
مشجعًا روح التجدید •و أن تسود روح المودة والتفاهم و التعاون بینه و بین المعلمین ) بل هم شركاء 



 

 

كما ال یجب أن تطغى شخصیة المعلم على شخصیة  )  التالمذةواالبتكار واإلبداع عند المعلمین و 
فاألمور الروتینیة یمكن حلها دون  یرهق هذا المدیر بالعودة إلیه في كل شاردة  وواردة  و أالcالمدیر 

    )41-40ص(1994(شحیمي(                      .العودة  لإلدارة 

العالقات اإلنسانیة في المجتمع المدرسي بین المعلم والطالب و اإلدارة مهمة لتحسین وترى الباحثة أن 
اد المجتمع المدرسي ومبادرتهم للعمل و تفاعلهم اإلیجابي مما یؤدي إلى تحقیق الكثیر النمو المهني ألفر 

وتدعیم و إیجاد   من أهداف العملیة التعلیمیة وخلق الجو النفسي و االجتماعي المناسب داخل المدرسة
حل و زیادة كفاءتهم وتحصیل الطالب من خالل    اً روح الود والتفاهم بین المعلمین بعضهم بعض

النفسیة  التالمذةالمشكالت التي تواجه أفراد المجتمع المدرسي في جو من التفاهم وٕاشباع حاجات 
والحاجة   والنجاح  واإلنتاج  ن الطلبة لهم حاجات نفسیة أساسیة كالحاجة إلى الحب إحیث   األساسیة 

                      .إلى االنتماء 

  لم معالنفسیة و االنفعالیة للخصائص ال -

ألن تحقیق األهداف التي ینشدها  وأكثر العاملین فیه أهمیة وخطورة   یمثل المعلم محور النظام التربوي 
ال بد له أن یتمتع بجملة من الخصائص لذلك   المجتمع في تربیة النشء یتوقف علیه بدرجة كبیرة 

  : االنفعالیة الالزمة للعمل في مجال البیئة الصفیة و یمكن إجمالها في 

والصبر والمرونة úوثبات السلوك úوالتفاؤل  و یقصد به البشاشة و انشراح الصدر  :االتزان االنفعالي  -أ
فهم یلتفتون إلى   تالمذتهوأال ینقلب المعلم من حالة ألخرى ألن ذلك ینعكس على   و تقبل النقد 

أن یحتفظ بمزاج معتدل في أغلب  ولكي یربي المعلم أجیاًال تتسم باالتزان االنفعالي یجب علیه  سلوكیاته 
وخاصة  وأن یتسم بالهدوء و عدم االستثارة   باإلضافة إلى ضبط النفس في المواقف المثیرة   المواقف 

ومع اآلخرین الذین  مذتهوأن یكون ثابتًا في سلوكیاته مع تال  المشاغبین  التالمذةفي تعامله مع 
    ) 54ص 2004(     (                  . یتعاملون معه 

ألن في حالة إصابته ببعض العیوب النفسیة  فاتزان المعلم وخلوه من االضطراب النفسي له أثر كبیر 
كالرك عام فإن ذلك سیسقط على التالمذة بردود فعل سلبیة وتأكیدًا لهذا الرأي تبین من بحث نشره 

ة ابتدائیة بالوالیات المتحدة أجري على مائتي معلم اختیروا عشوائیًا من ثمان وعشرین مدرس )1951(
أقل ضیقًا عن اآلخرین في حالة وجود بعض  نتبین أن المعلمین األكثر صحة نفسیة یكونو wاألمریكیة 

وكلما كانت شخصیة المعلم سویة = كاإلهمال وعدم االنتباه  التالمذةالمظاهر السلوكیة غیر المقبولة بین 



 

 

الذین هم  تالمذتهالطیب توقعنا أن یكون ذا أثر حمید على  ومتزنة وعلى درجة عالیة من الكفاءة والخلق
                .جیل المستقبل و عماده 

 (شحیمي (                                                                             
  ) 43-42ص 1994

و الـذي ال یتحمــل   عقوبـات غریبـة ه و یبـالغ فـي تقـریعهم أو یعــاقبهم تالمذتـأمـا المعلـم الـذي یـتهكم علــى 
و   الضجة و متاعب المهنة یعطي دالالت على سوء صحته النفسیة و على حاجته إلى العـالج النفسـي 

 http:// www)  5(موقـــع انترنـــت       .علیـــه أن یفكـــر فـــي عمـــل خـــارج نطـــاق التعلـــیم الصـــفي 

.arab.ency. com/  index .php?  

یمكن أن ینعكس سلبًا في  االنفعالي واألخالقي لدى بعض المعلمین  عدم االتزان القول إنویمكن  
یحول é كما أن تشدد بعض المعلمین و الجفاف العاطفي الذي نشأوا علیه é عالقته بزمالئه و طالبه  

 والتعامل معهم بطریقة جافة تتسم بالغلظة و دون تفهمهم أو تمثلهم العاطفي لمشاعر طالبهم وحاجاتهم 
ویدفعهم للتآمر علیهم و االستهزاء بهم و تشویه صورتهم و عدم   مما ینفر الطالب منهم   الفظاظة 
  )19ص(دون عام(مسلم(          .تقدیرهم 

یقترب من عقولهم كما یقترب من مشاعرهم ومشاكلهم فیكون المعلم  :أن یكون المعلم صدیقًا لطالبه -ب
فالطالب یقدمون على  إال إذا وثق الطالب في شخصیته ناصحًا أمینًا وال یمكن أن یكون أن یكون كذلك 

 الخطابیة و(                               . المعلم الذي یشعر بهم و یعیش أحاسیسهم و مشاكلهم 
                                                        )141ص 2002 حمد 

الذي یتسم باالستقرار العاطفي والصحة النفسیة قادر  المعلمف :االستقرار العاطفي والصحة النفسیة  - ج
فمن خالل ثقته بنفسه وقدراته یصبح قادرًا  تالمذتهعلى توفیر بیئة مسترخیة مرضیة ومنتجة بالنسبة ل

و هما یسهمان  في توفیر بیئة آمنة منتجة من  تالمذتهعلى توفیر الدفء العاطفي و روح الفكاهة ل
للحوار الحر و االنفتاح والتعبیر عن الذات  التالمذةقات صفیة إیجابیة تدفع خالل دورهما في تنمیة عال

أثبتت الدراسات أن تالمذة المعلمین الذین یتمتعون بصحة نفسیة  كما .دون توتر مما یجعل التعلم متعة
ن ال الذین یتلقون الدراسة عند معلمین من سیئي التكیف و الذی التالمذةكانوا أكثر اتزانًا من  جیدة 

  . یتمتعون بصحة نفسیة سلیمة

 (شحیمي(و) 138ص (2006البیالوي وآخرون (                                            
                                      )                                                         281ص 1994



 

 

  الصفیة و مصادرها المشكالت - 

سیر  علمون في المدارس تحدیات كبیرة من انتشار المشكالت الصفیة غیر المقبولة والتي تهددیواجه الم
  : و یمكن أن نذكر بعض أهم هذه المشكالت و منها   العملیة التعلیمیة 

تتعدد المشكالت السلوكیة التي تواجه المعلم ووردت في العدید من المراجع  : المشكالت السلوكیة -أ
وموقع االنترنت  )2006(أبو مصطفى ) ) 1998(مرسي  )) 2000(یحیى ) ) 2010(العمایرة مثل 

)6(                   )http:// www .almarefah. org / news  (  یمكن أن نوجزها على الشكل
  :التالي 

لتحدث ا:مثل السویة لدى الطالب على أشكال متعددة  تظهر المشكالت السلوكیة و السلوكات غیر 
أنا أستاذ ....أنا أستاذ :  التالمذةحیث یردد لسؤال ما ل و بشكل جماعي عند توجیه المعلم بصوت عا

اء إجابة في أثن ما أو یجیب تلمیذ: اإلجابة على سؤال المعلم دون إذن اآلخر ب همأو یقوم بعض: وهكذا 
التهریج في الصف مثل  للقیام بسلوكیات مزعجة ةیلجأ بعض التالمذربما و �  مزمیل له على سؤال المعل

مضغ اللبان   وجر الكراسي والتحرك المزعج   خبط األشیاء واألبواب   الخروج من المقعد بدون إذن 
 �تعطیل اآلخرین عن عملهم والعبث بأدواتهم و معداتهم ô والورق و األدوات و أكل الحلوى في الفصل 

في القیام بالعمل أو إنهائه و إنهاء كمیة  الكسل والبطء عدم اتباع التعلیمات و قواعد الفصل و المدرسة 
  .الحضور متأخرًا للمدرسة و الفصل من المالعب و الفسحة   صغیرة من العمل 

  هو نشاط حركي مفرط یؤثر على انتباه الطفل وتركیزه و النشاط الزائد من  التالمذةیعاني بعض ربما  و
بل یقضي معظم وقته في حركة   فیه  على الوسط الذي یوجد فیه بحیث ال یستطیع التحكمكذلك و 

  .                          مما یسبب مشكلة تتعلق في ضبط السلوك و السیطرة علیه   دؤوبة 

یعرَّف العدوان بأنه نوع من السلوك اإلیذائي نحو ببعض السلوكیات العدوانیة و  ةیقوم بعض التالمذ كما 
س االبتدائیة، متمثًال في الضرب والشجار وتدمیر الذات أو نحو اآلخرین، وهو منتشر في المدار 

ممتلكات اآلخرین والهجوم اللفظي، ومقاومة الطفل لألنظمة المدرسیة، وهذا ما یواجه معلم المدرسة 
  . االبتدائیة

وتناولتها العدید من  تتعدد المشكالت النفسیة التي یمكن أن یعاني منها الطفل : المشكالت النفسیة -ب
ویمكن أن تذكرها الباحثة على ) 2006(ملحم  () 2005( الجلبي) ) 2007(لخطیب ا  المراجع 

  :         الشكل التالي 



 

 

القلق والخوف الذي یعتبر من  والتوتر  واالكتئاب تظهر بعض المشكالت النفسیة عند األطفال ك 
هذه الحالة عاجزًا  المشكالت الشائعة لدى األطفال خصوصًا إذا كان خوفًا مرضیًا حیث یكون الطفل في

كما یعتبر سلوك الخجل المتمثل عن اإلحجام في المشاركة في  أو أعمال تناط به  مهمعن القیام بأي م
حیث یؤدي إلى العزلة وانسحاب   المواقف االجتماعیة من أهم االضطرابات السلوكیة في حیاة الطفل 

  .میـــة  داخل الصف یتعلیمیة  التعلالطفل في الصف وعدم قدرته على مواصلة تكیفه مع المواقف ال

عبارة عن انفجار عاطفي ینتج عن  أما الغضب فهو  والكذب والسرقة الغضب أضف لما سبق مشكلة 
للكذب  األطفال و یلجأ  خیبة أمل عارمة للطفل وهي بهذه الصورة خارج نطاق تحكم الطفل في نفسه 

أو طمعًا بتحقیق °ل على العطف و المحبة من الكبار أو للحصو  أو تجنبًا للعقاب   من المسؤولیة  هرباً 
فقد تمتد ید الطفل إلى شيء ال یخصه في   هي من القضایا التربویة المهمة فالسرقة  أما  غرض آخر 

   . البیت أو المدرسة 

العناد وهو  یمثل صورة من صور السلوك االجتماعي العادي لدى  والغیرة أیضًا یظهر بعض األطفال 
إال أن ثبات هذا السلوك عند التلمیذ وعدم طاعته یدل على فشل التلمیذ في تعلم .قبل المدرسة طفل ما 

المعاییر االجتماعیة للسلوك و قبولها فیما یختص بالسلطة و یدل في الوقت نفسه على استخدام طرق 
   .غیر سلیمة في تربیة الطفل 

 و Âمص األصابع  Rعض األقالم   األظافر  قضمالتي قد یعاني منها األطفال المشكالت النفسیة ومن 
السرعة في الحدیث و إضغامه مما یجعله   الخمخمة   اضطرابات النطق مثل التأتأة Qالال إراديالتبول 

. رجبو  الحریري(                                                . مختلطًا وغیر مفهوم للسامع
  )85-83-75ص 2008

تساهم الحالة الصحیة  للمتعلمین في خلق العدید من المشكالت التي تعود  :ة المشكالت الصحی - ج
أمراض فقر الدم : إلى المتعلم و تأثیرها على مستوى التحصیل و اإلنجاز الدراسي و من تلك األمراض 

        . إلى ما هنالك..وأمراض عضویة   اضطرابات نفسیة   أمراض في حاسة السمع والبصر  - 
  )212ص  2005 (وي الفتال (

إضافة لما سبق هناك مشكالت أخرى ربما یعاني منها التلمیذ منها مشكالت متعلقة بالنوم وأهمها األرق 
فقدان الشهیة للطعام : هناك مشكالت أخرى متعلقة بالتغذیة مثل كما أن   المشي والكالم أثناء النوم )

= البطء في تناول الطعام   ي تناوله أو التأفف منهانعدام الرغبة في تناول الطعام أو البطء الشدید فأي 



 

 

القيء و   الشره وهو أن یأكل الطفل أكثر مما یحتمل أو یبتلع األكل ابتالعًا دون أن یحسن مضغه 
  .ترجیع الطعام 

 Wغباري و أبو شعیرة (                                                               
  ) 205- 195ص 2009

یعتبر إنجازًا في طریق تحدید طبیعة المشكلة ثم تحدید طبیعة  تحدید مصدر المشكلة الصفیة  إنو 
كما  و یمكن تصنیف مصادر المشكالت الصفیة في خمسة أنماط رئیسة. المعالجة التي تستوجبها 

  :وردت في العدید من الكتب و األبحاث 

ث المتعلمون مشكالت صفیة أو یصدرون كثیرًا ما یحدف :مشكالت تنجم عن سلوكیات المعلم  -)1(
وفي هذه الحالة یكون  سلوكیات غیر مناسبة مع أحد المعلمین بینما ال یتصرفون كذلك مع معلم آخر 

عدم إتقان المعلم لمادته أو : المعلم هو السبب في حدوث هذه المشكالت نتیجة لعدة أسباب منها 
ضعف الخصائص الشخصیة للمعلم ومزاجه العصبي  أو ضعف قدرته على إیصالها بالطریقة المناسبة 

                                              .وسوء معاملته للمتعلمین أو اإلساءة لهم باأللفاظ   المتقلب وثورته ألتفه األسباب 

بأسلوب التهدید و الترهیب و محاولة ضبط الصف  التالمذةكما أن القیادة المتسلطة والتعامل مع 
الملقاة على عاتق  فضًال عن تكرار األنشطة و رتابتها و كثرة الوظائف الصوت المرتفع والصراخ ب

  .الطلبة من قبل المعلم یمكن أن تكون السبب في خلق المشكالت أیضًا 

  2006  الدلیميو  علي( و )131-130ص(2009(الطناوي(                             
                                                     )101- 100ص

و یكون ذلك من خالل  تكرار  :مشكالت ناجمة عن طبیعة المادة العلمیة و أنشطتها التعلیمیة  -)2(
   .لتحقیق األهداف المرجوة  مالءمتهاوعدم   و رتابة و كثرة األنشطة و الوظائف التعلیمیة

 و خطابیة(                                                                         
  )104ص2002 آخرون

للمشكالت في الصف  اً مصدر  التالمذةیمكن أن یكون  :أنفسهم   التالمذةمشكالت ناجمة عن  -)3(
أو ربما غیاب األمن و الطمأنینة و اتجاهات   لزمالئهم  التالمذةإما بسبب العدوى السلوكیة و تقلید 

فضًال عن الشعور بالملل و اإلحباط الذي یلحق الطلبة نتیجة   أو الصف الطالب السلبیة نحو المعلم 



 

 

صعوبة المهمات الدراسیة الملقاة على عاتقهم و التوتر الزائد بسبب النزعة المثالیة لدى اإلدارة في 
                                                               .فرصة التعبیر عن آرائهم الحرة التالمذةتعلیماتها مما یحول دون إعطاء 

ه و یتجاهل وجودهم بسبب تلجذب االنتباه ألن المعلم الذي یهمل بعض تالمذ التالمذةوقد یلجأ بعض 
تدني مستویات تحصیلهم أو خمولهم و عدم مشاركتهم یدفعهم إلى خلق بعض المشكالت والتصرف 

الذین  ةوال ننسى  أن هناك بعض التالمذ  خرین اآل ةبطریقة سیئة و ذلك لجذب انتباه المعلم والتالمذ
أو سوء التغذیة وفقر  و ضعف السمع أو البصر  یشكون من بعض المشاكل الصحیة كصعوبة النطق 

مما یدفعه إلى إثارة  الدم وما إلى ذلك من األمراض التي تعیق تقدم التلمیذ و تجعله یشعر بالدونیة 
  . بعض المشكالت السلوكیة 

رجب و  الحریري( و )73ص 2008(نبهان(                                           
  )25-24ص 2008 

إن من أهم األسباب التي تؤثر على اختالل النظام داخل  :مشكالت ناجمة عن اإلدارة المدرسیة  -)4(
عد النظام و حجرات الدراسة هي اإلدارة المدرسیة الفوضویة التي تهمل التخطیط و المتابعة و إرساء قوا

من  التالمذةلیات مما یؤدي إلى عدم استقرار الجدول الدراسي و خروج ؤو والمس     مهمتحدید الم
حجرات الدراسة و تأخرهم عن حضور الدروس لعدم استقرار الجدول و لكثرة التغییر والتأخیر في تسلیم 

                                                    .المقررات الدراسیة وما إلى ذلك من فوضى و سوء تخطیط 
                               ) 26ص2008 رجب و  الحریري(

قد یؤدي الجو األسري الذي یعیشه المتعلم إلى  :مشكالت یحملها الطلبة من أجوائهم العائلیة  -)5(
                . وتحصیله وٕانجازه ئهالقیام ببعض السلوكیات غیر المرغوبة داخل المدرسة بما یؤثر على مستوى أدا

فالتلمیذ الذي   أي أن السلوكیات التي یمارسها التلمیذ في الصف و المدرسة هي انعكاس للجو العائلي 
لیس من السهل علیه أن یتخلص   یعیش في جو أسري ال یعرف إال الصخب و الصیاح كوسیلة للتفاهم 

خطابیة (                                       .من ممارسة هذه السلوكیات في الجو المدرسي 
  )105ص  2002  وآخرون 

فهو یتعامل مع عدد   الخاصة بتالمذتهالطبیعي أن یواجه المعلم بعض المشكالت  وترى الباحثة أنه من
ومع  .و مستویات و قدرات عقلیة متفاوتة   من خلفیات اجتماعیة و اقتصادیة مختلفة  ةكبیر من التالمذ

أسلوب تعامل المعلم  فالمواد الدراسیة   في الصفهم مصدر المشكالت  ةالتالمذ القول إنك ال یمكن ذل
اإلدارة المدرسیة المتشددة أو المتساهلة وغیر ذلك یخلق الكثیر من المشكالت للمعلم   مع التلمیذ



 

 

الت التي تعترض ولعل المسؤولیة الكبرى ملقاة على عاتق المعلم لمواجهة جمیع المشك  تالمذته  و 
 التالمذةالركیزة األساسیة في العملیة التعلیمیة كما أنه على تواصل مباشر و مستمر مع  بوصفهطریقه 

  .منذ بدایة العام الدراسي و حتى نهایته 

  :المشكالت الشخصیة للمعلم  -

ن عام دو(علي ) ) 2003(حافظ و  أحمدوذكر كل من  في عمله العدید من المشكالت یواجه المعلم 

  : على الشكل التالي بعضًا منها) 2011(األشقرو أبو مصطفى () 2006(ملحم  ) ) 

في  المعلمعدم تعاون اإلدارة المدرسیة مع مثل  لمهنیة یتعرض المعلم في عمله للعدید من المشكالت ا
وري أو أو لجوء المدیر لنمط دیكتات  مستلزمات العملیة التعلیمیة من وسائل و كتب و مقاعد  توفیر

أو أعمال إداریة تفوق  بنصاب من الحصص  أحیاناً  تكلیف المعلمو    المعلمفي التعامل مع فوضوي 
   .                 طاقته االستیعابیة

في  التالمذةوكثرة عدد   التجهیزات المدرسیة مالءمةعدم یعاني المعلم في كثیر من األحیان  من  كما
  على توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة قادر  غیرالمعلم ا یجعل مم   بعض منهم سوء سلوك و الفصل 

  .  نسانیةاإلكالعالقات نفسیة سواء كانت مادیة كالتهویة و اإلضاءة أم 

فكثیر من اآلباء یجادلون المعلمین في عملهم و یخطئونهم .اآلباء في عمل المعلمین و قد یتدخل بعض 
 .مما یهز ثقة المعلم بنفسه .ن في قدراتهم وكفاءتهم ویشككو .في أسالیب تعاملهم مع أبنائهم 

عدم الرضا الوظیفي والمهني وعلى الصعید الشخصي یعاني العدید من المعلمین من بعض المشكالت ك
 Ï        والغضب  لقلق واالكتئابازیادة معدل المشكالت االنفعالیة  كو Ï المعلم فضًال عن شعور

هنة التدریس من أكثر المهن التي یكون أصحابها عرضة لالحتراق مف  باإلنهاك واالحتراق النفسي 
لمهنة تدني النظرة االجتماعیة المعلم أیضًا من المشكالت التي یواجهها و .      النفسي والضغط المهني 

قلة االمتیازات الخاصة و   قلة فرص الترقیة المهنیة و   وانخفاض دافعیة المعلمین للتعلیم   التعلیم 
في صنع القرارات المهنیة  والقیود  وضعف مشاركة المعلم   ن و نقص الدعم المعنوي بالمعلمی

لمصدر الذي یعتبر االعامل االقتصادي أضف إلى ذلك Ï وضعف الدعم اإلداري للتعلیم   البیروقراطیة 
كما أن Ï لتعلیملمهنة اقلة الموارد المالیة المخصصة  بسببالرئیسي للمشكالت المتعلقة بمهنة التعلیم 

مما  ه یقدمالذي صل إلى مستوى كمیة العطاء ی في العمل ال المعلم   یحصل علیه الذيالراتب الشهري 
  . و توتره هیساهم في زیادة معانات



 

 

أمراض القلب  صابة باألمراض العضویة مثل ارتفاع ضغط الدم كما یتعرض الكثیر من المعلمین لإل
É من المشكالت الصحیة  ما هنالكإلى   الربو~مرض السكري �قرحة المعدة.  

  وبرأي الباحثة هناك الكثیر من المشكالت التي یعاني منها المعلم  ترجع لطبیعة مهنة التعلیم 
مما یتطلب منه أن یكون على .والظروف الخاصة بكل معلم من الناحیة النفسیة والجسدیة واالجتماعیة 

حتى ال تنعكس سلبًا على أدائه لعمله داخل الصف و .قدر كبیر من الحكمة           والذكاء لمواجهتها
  .    المدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Children At Risk :للخطر وناألطفال المعرض -ثالثاً 



 

 

  تتناول الباحثة في هذا الجانب تعریفًا لألطفال المعرضین للخطر و أنواع الخطر التي یتعرضون لها 
وستتناول الباحثة إساءة المعاملة للطفل  على ذلك وأسباب تعرض األطفال للخطر واآلثار المترتبة 

  .بشيء من التفصیل 

وهؤالء األطفال یفتقرون 8 سنة  )18 (بلیون طفل في خطر تحت عمر 2-1حول العالم حوالي یوجد 
والتعلیم و كل  ~الرعایة الصحیة ~الدعم األبوي  المأوى  اللباس  إلى الحاجات األساسیة مثل الغذاء 

 .http:// www) ( 7(موقع انترنت                              . نمو الطبیعي للطفلذلك ضروري لل

Stand wkids.org. (  

  :مفهوم و تعریف األطفال المعرضین للخطر  -

القراءة  امتالك مهارة محددة في:خطر بمجموعة من المؤشرات المختلفة تتضمن  عرف األطفال فيی
أو ظهور مشاكل في  مرض  أو امتالك عجز أو التعرض لصدمة والمرور بخبرة من سوء المعاملة  

               . السلوك

                               )Moore,2006,p:2( 

للخطر هم أطفال الشوارع، أو الذین یتسربون من المدارس،  یناألطفال المعرض إنویمكن القول أیضًا 
والتفكك، ویمارسون أشكاًال عدیدة من السلوكیات غیر كالفقر   :وظروف اجتماعیة صعبة وینتمون ألسر

تعاطي المواد المخدرة، ویتعرضون لالستغالل الجنسي، وفي معظم األحیان  الصحیة كالتدخین، أو
 )http:// annajah.net/forums/index. Php((                      اقتصادي في األسرة یقومون بدور

 l>>)                             (من الالئحة التنفیذیة لقانون الطفل في مصر لعام )203 ( وتنص المادة 
  :على ما یأتي  )2007

یعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سالمة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة في أي من 
نت ظروف تربیته كا أو wأو حیاته للخطر wأو صحته wأو أخالقه :إذا تعرض أمنه : الحاالت اآلتیة 

تعرض أو   تخلى عنه الملتزم باإلنفاق علیه و   داخل البیئة المحیطة به من شأنها أن تعرضه للخطر 
إذا تعرض للتحریض على االستعمال غیر المشروع  أو: مستقبل الطفل التعلیمي لخطر عدم استكماله 

                                                        .أو األعمال المنافیة لآلداب �أو العنف Éأو الكحولیات Éللمخدرات 

بل یكون في .وهو لیس منحرفًا .والطفل المعرض للخطر ال یكون في وضع یخالف القانون أو ینتهكه 
ألسباب أو ظروف غیر مالئمة تعرضه  حقوقه األساسیة  –أو كل  -أغلب األحیان محرومًا من بعض 



 

 

                                                     .للحرمان والخطر 
                         )21- 20ص(2003(عازر(

نجد أنفسنا مجبرین على التوقف عند   شأن الطفل كمعطى في معادلة الخطر عندما یأتي الحدیث بو 
والثانیة   تي تجدر حمایته منها ضحیة كامنة لألخطار ال یعتبراألول  وهو أن الطفل : بعدین مختلقین 

فاعًال في تدبیر األخطار في  بوصفهلكن أیضًا  أداة كامنة لتوعیة الفاعلین اآلخرین  یعتبرأن الطفل 
تحضر úوالطفل بطبعه مهدد بشكل خاص بخالف األخطار الكبرى التي اعتدنا مناقشتها . المستقبل 

وغالبًا ما یواجهها بمفرده و قلما یواجهها بطریق  األخطار التي تهدده بشكل دائم في حیاته الیومیة
   .جماعیة 

المرصد الوطني لحقوق الطفل (                                                             
  )13ص(2002(

 قاسم مشترك بین جمیع المخاطر التي یتعرض لها الطفل و تؤثر على صحته وسالمته وحیاته  هناكو 
  : وفق اآلتي  ایفهصنتویمكن 

و یعاني منها   تحدث اإلساءة في المدارس والشوارع وأماكن العمل ودور الرعایة  :سوء المعاملة   -أ
و مع ذلك فإنها   وهي في أغلب األحیان ال تترك عالمات ظاهرة   األطفال في البیت داخل أسرهم 

ًا من اإلساءة مستتر قد ال یجد وٕان قدرًا كبیر . تمثل إحدى أخطر المشكالت المؤثرة على األطفال 
وقد ال یرى الطفل و ال . األطفال القدرة على اإلبالغ عنه خشیة التعرض للعقاب من مرتكبي اإلساءة 

                          .بل ربما ینظرون إلیها كعقاب ضروري له ما یبرره . مرتكب اإلساءة أي شيء غیر عادي في ذلك 
  )237ص(2010. حمادة(

و لكن سوء المعاملة هذه لم تحصل على تسمیة معترف  رض األطفال لسوء المعاملة منذ األزل یتعو 
وأخذت المجتمعات تهتم بهذه الظاهرة النفسیة االجتماعیة الخطیرة لما لها من آثار ô بها رسمیًا إال مؤخرًا 

و . حمایة الطفل منها كما أخذت بعض الدول تضع قوانین و تشریعات لالهتمام بها وô متعددة األبعاد 
فقط بل مشكلة عالمیة فجمیعنا إما سمعنا عن ) أسریة(سوء معاملة الطفل لیست مشكلة اجتماعیة نفسیة 

) أو نكون قد تعرضنا لسوء معاملة أو اإلهمال حین كنا صغارًا (حاالت سوء معاملة و إهمال األطفال 
ال بد و أن یعانوا آثار هذه المعاملة حین و األطفال الذین تعرضوا إلى سوء المعاملة في طفولتهم 
                    .الجسمیة و النفسیة و االجتماعیة  : یكبرون بما ینعكس على شخصیتهم بأبعادها المتعددة 

  )112- 111ص(2010(سلیمون وآخرون (



 

 

ه الوالدان سلوك یقوم بللطفل  هناك عدة تعریفات لإلساءة تشترك جمیعها في االتفاق على أن اإلساءة و 
  :و من هذه التعریفات    بهونفسي یلحق   أو القائم على رعایته ینجم عنه أذى بدني 

من أوائل الذین قدموا تعریفًا للطفل المساء  Kemb et.al ( 1962(في مصطفى تعریف كیمب وآخرون 
ي و بصورة إلیه أي الطفل المضطهد  على أنه الحالة اإلكلینیكیة التي یضار بها الطفل بهجوم بدن

                                                       . و مباشرة من قبل القائمین على رعایته �متعمدة  
   )5ص( �2010مصطفى ( 

االستخدام المتعمد وغیر العارض للقوة من قبل أحد : اإلساءة بأنها ) Gill  1970( عرف جل كما
.    على رعایة الطفل بهدف إیذاء أو إصابة أو  تدمیر الطفل أو األشخاص اآلخرین القائمین�الوالدین 

 ) Gill,1970,p11(                          

جرح جسدي أو عقلي أو إساءة جنسیة أو : ویعرف المركز القومي األمریكي بواشنطن اإلساءة على أنها
ول عن رعایته  تحت إهمال أو سوء معاملة الطفل تحت سن الثامنة عشر ة یقوم بها الشخص المسؤ 

                                                 .وسعادته : ظروف تهدد أو تضر بصحة الطفل 
2006�عبد الرحمن (�  ) 23ص

اإلساءة كمفهوم عام و شامل لجمیع أنواع اإلساءة البدنیة و النفسیة و األخالقیة و أیضًا اإلیذاء ویعني 
و غیر سوي  اً هذا السلوك شاذ عدحد الصفات التي إذا توافرت في سلوك معین إن اإلیذاء كان أ. غیرها 

                                                                . اً عنفی اً و سلوك اً و عدوانی
) �ÏôŠ�)1994)197ص (  

ضربًا أو جرحًا أو ویعرف اإلیذاء للطفل بأنه كل ما یمس حق اإلنسان في سالمة الجسم سواء كان  
كإحداث (و إیذاء بلیغ ) كالضرب و الجروح (وهناك إیذاء بسیط . رضًا أو تعطیل عضو أو استئصاله 

                                                   .و هناك إیذاء عمدي و غیر عمدي ) عاهة مستدیمة 
 ) 16ص(2004(رزق(

معاملة للطفل تقع له إما من قبل الوالدین أو القائمین على نستنتج من التعریفات السابقة أن سوء ال
  .رعایته و تؤدي إلیذائه جسدیًا و نفسیًا و جنسیًا و تؤثر على تطوره و نموه 



 

 

جمیع أشكال االعتداء الجسدي والجنسي و النفسي و اإلهمال الذي : و تعرف الباحثة سوء المعاملة بأنها
والذي : أو أي مكان عام  الشارع  المدرسة  قصد في البیت  یمكن أن یتعرض له الطفل بقصد وبغیر

  .الطفل في الحاضر و المستقبل  شخصیةسلبیة على  اً بدوره یترك آثار 

و اإلهمال  من خالل التعریفات السابقة لسوء المعاملة یمكن أن نستنتج أن إساءة المعاملة للطفلو 
  : كال وهي مصطلح عام استعمل حول العالم للداللة على أربعة أش

  Physical abuseاالعتداء الجسدي  -  1   

   Emotional abuseاالعتداء العاطفي   -2   

  Sexual abuseاالعتداء الجنسي   -3   

   Neglect اإلهمال - 4    

  :سوف نتناول هذه األشكال بشيء من التفصیل على الشكل التالي و 

 بالطفل على ید أحد القائمین على تربیته و و هو األذى البدني الذي یلحق  :االعتداء الجسدي -
Ï وهو ال ینتج بالضرورة عن رغبة مقصودة ومتعمدة في إلحاق األذى بالطفل   خاصة الوالدین أو ذویه 

بل یكون في حاالت كثیرة ناتجًا عن أسالیب تربویة قاسیة وعقوبة بدنیة صارمة أدت إلى إلحاق الضرر 
                                                                          .Ï المادي الفیزیقي أو الجسمي بالطف

   )14ص(2010(عبد اهللا (

اإلساءة البدنیة بأنها سلوك التدخل المقصود وعدم التدخل المقصود من قبل  )1999(وعرف العیسى 
ثارًا آجسمیة أو یترك  الوالدین أو القائمین على رعایة الطفل والذي یؤدي إلى حدوث إصابات وجروح

نفسیة و اجتماعیة سیئة على األطفال تعوق نموهم النفسي و االجتماعي و تؤثر على شخصیتهم تأثیرًا 
  .سلبیًا بلیغًا 

العیسى (                                                                                 
  )171ص(1999(

املة الجسدیة للطفل أشكال أخرى من سوء المعاملة كاإلساءة العاطفیة مثًال و كثیرًا ما یرافق سوء المع
اآلثار الباقیة على  زالتآثارها حتى لو  تمحىعندما یضرب الطفل عادة ترافقه كلمات حادة جارحة ال 

     . الجسد



 

 

قاروني (                                                                                     
  )6ص(2002(

وتعتبر اإلساءة الجسدیة من أكثر أنواع اإلساءة قابلیة للمالحظة و بالتالي لالكتشاف و اإلحصاء و 
یجب أن تكون األفعال التي تصنف في هذا النمط من  اإلساءة هي أفعال مستمرة و منتشرة و في 

رمي  –فوف أو بأي آلة أو شيءالضرب بالید أو الك:منتهى الشدة ومستخدمة بقصد أذى الطفل مثل 
الحروق باستخدام أداة حامیة أو سیجارة  –الكدمات أو العض  -الخنق –الرفس بالرجل  –الطفل بقوة 

               .إغراق الطفل بالماء  –مشتعلة 

علي وآخرون (                                                                      
�2003�  )                                                                     16 -15ص

شمل المستوى األول ی  العنف الجسدي إلى ثالثة مستویات  Bentovim ) 1999( و لقد قسم بنتوفیم
العنف الشدید الذي یتمثل في إحداث الضرر البدني الذي یصل حد اإلدماء و إحداث الجروح و الحروق 

أما المستوى الثاني فدرجة =وهو یحدث بصورة مستمرة   ي العظام في جمیع أنحاء الجسم والرضوض ف
أما المستوى = وحجم الضرر فیه أقل و ال یأخذ صفة االستمراریة = العنف تقل عن المستوى األول 

ویحدث بصورة عارضة وحجم الضرر فیه قلیل جدًا فیمكن أن تحدث = الثالث فیشمل العنف البسیط 
  . بسیطةوح والخدوش ولكن بصورة الجر 

     (Bentovim ,1999,p:39-54)                                                                                            
                              

و تشیر العدید  ته ویعد اإلیذاء الجسدي لألطفال بالضرب من األنماط القدیمة والحدیثة في الوقت ذا  
من التقاریر الطبیة إلى أن هناك مئات اآلالف من األطفال یتعرضون للضرب و اإلیذاء الجسدي إما 

كما . و الضرب البسیط  والضرب عدة أنواع منه الضرب المبرح   بهدف التأدیب أو بهدف التعذیب 
عد الضرب على الوجه من أشد وی أنه یختلف من حیث الشدة و اللطف وفقًا لمكان الضرب على الجسم 

وقد نهى الرسول الكریم صلى اهللا علیه وسلم من  وأكثرها إهابة للكرامة اإلنسانیة  أنواع الضرب ضررًا 
     )17-16ص  2001 عسیري .(هالضرب على الوج

وفي حال استخدام الضرب وخروجه عن الحد المعقول یترتب علیه أذى بدني و معنوي و كالهما یؤذي 
         .المسبب لألذى صحیًا ومعنویًا و یولد في نفسه الحقد والكراهیة على الوالدین أوالطفل 



 

 

          من أشكال العقاب التي كانت ومازالت تستخدمه األسرة والمدرسة ) الجسمي(ویعد أسلوب العقاب البدني 
وامل المهمة التي تؤدي ویعد العقاب البدني المستخدم من قبل الوالدین أحد الع=و المجتمع بشكل عام 

إلى  ظهور معظم المشكالت السلوكیة وٕاذا كــان العقاب البدنـي یؤدي بسرعة لضبط سلوك الطفل و من 
منحرفین  البعید بل سیخلف لنا أطفاالً المدى ثم تحقیق أهداف الوالدین إال أن هذا األسلوب ال یفید على 

  .سلوكیًا و نفسیًا 

   2010(بوقري (                                                                             
   )13-11ص

حیث بینت نتائج  )2010(في النجار )2003(وهذا ما أكدته العدید من الدراسات مثل دراسة محمود 
ودراسة  ))اكتئاب (قلق(الدراسة أن األطفال المساء معاملتهم یعانون من اضطرابات الحالة المزاجیة 

ویعاني من ) أشارت نتائجها أن الطفل المتعرض لإلیذاء كثیر التوتر والقلق  التي) 2006(هري الش
  . اضطرابات النوم واألكل 

                                                                                    
  )565ص(2010(النجار(

رون أن فرض شخصیتهم و هیبتهم تأتي مع العنف و وال بد من اإلشارة هنا أن بعض المعلمین یعتب
و ربما ضعف كفاءة و شخصیة المعلم یجعله أ   لتالمذتهمالضرب و استعمال أسالیب الخوف والترهیب 

و نجد    یسلك أسلوب الضرب و العنف للتغطیة على فشله و إیصاله للمادة العلمیة بشكل صحیح
غیر المرغوب فیها  متجاهًال  التالمذةو كعالج لسلوكیات إلى استخدام العقاب كحل  معلمًا آخر یلجأ

تدني الدافعیة Ï كنفور التلمیذ من المدرسة و الهروب منها   اآلثار السلبیة التي قد تنجم عن استعماله
                             .                                       ظهور سلوكیات عدوانیة إلى ما هنالك للتعلم 

من الصعب الوقوف على تحدید مفهوم  :أو االنفعالیة ) اإلساءة العاطفیة (االعتداء العاطفي  -
ن مظاهر اإلساءة االنفعالیة غامضة اإلساءة العاطفیة مقارنة باإلساءة الجسدیة أو الجنسیة وذلك أل

من أخطر أنواع  و تعد اإلساءة االنفعالیة. حیث ال توجد عالمات ظاهرة وواضحة للمحیطین بالطفل  
  .اإلساءة التي یتعرض لها الطفل ومن أصعبها تحدیدًا 



 

 

ویأتي هذا   تصرفات وأفعال تسبب فقدان االحترام النفسي  إلـــــــــــــــىة ــــة االنفعالیـــاءة المعاملــــــإس تشیرو  
العجمي (             .بیةوالمناداة بألفاظ جارحة نا  والذم  Ïاإلحساس بعدم االحترام من السب و اللعن 

  )31ص(2007(

              )ویمكن تعریف اإلساءة العاطفیة أنها نمط من السلوكیات واألفعال یقوم به المسؤولون عن رعایة الطفل 
و انخفاض تقدیر الذات له و الهجوم و االعتداء  والمقصود به كل إیذاء للطفل على المستوى النفسي 

  على النمو 

ویتضمن فرض مطالب غیر معقولة على   باالستحقاق الذاتي   وعلى إحساسه و شعوره Lاالنفعالي 
وعدم إعطاء   الطفل فضًال عن النقد المستمر و التقلیل من شأن الطفل و اإلهانة و التحقیر و النبذ 

فى مصط(                                       . الطفل أي مقدار من الحب و المساندة و التوجیه
متكرر من السلوك أو الفعل المتطرف الذي  أنموذجو تعرف أیضًا أنها               )54ص (2010(

 Hart)أو ال قیمة له4 أو غیر مرغوب فیه °غیر محبوبúوالذي یوحي للطفل بأنه مشوه4 یمارسه األهل 

& Brassard, 1991,p61)                  .     

مضایقة اللفظیة المستمرة و المعتادة من قبل والدي الطفل أو عرفها بال Skuse )1997( أما سكوس
وكذلك التقلب   وذلك عن طریق التقلیل من قدره أو نقده أو تهدیده أو السخریة منه åالمحیطین به علیه 

في مشاعر الحب تجاهه من خالل استخدام وسائل لفظیة وغیر لفظیة كالنبذ مثًال أو تخویفه أو إزعاجه 
                                                                           . و إغاظته أو مضایقته أو احتقاره أ

)Skuse,1997,p30(   

كما أنها مشكلة تؤثر على  نوع فرعي من سوء المعاملة واإلهمال بأنها سوء المعاملة العاطفیة  وتصنف
� ومن الصعب اكتشافها بینما هي تضر و تؤذي � كل األجناس والمجموعات االجتماعیة االقتصادیة 

بة آوالك  والغضب والعجزå وقد یتركنا نشعر بالدمار� فهي جرح خفي یهمل في أغلب األحیان 
            .ومهارات اجتماعیة سیئةå وانخفاض األداء األكادیمي وتدني القدرة اإلدراكیة

). كن الكلمات ال یمكنها أبدًا إیذائي أعواد وأحجار قد یكسران عظامي ل(وهذا ما یدحض القول 
شفهیة قد تؤذي بدرجة أكبر من ال غیرفالرسائل   واألحجار  فالكلمات یمكن أن تؤذي بنفس قدر األعواد

  . الكلمات 



 

 

                                                                                     
)Beckett,2003,p:75(                 

وتعد اإلساءة النفسیة من أشكال اإلساءة التي ال یمكن تبریرها ألنها تهاجم القیمة الذاتیة للطفل و  
  :تشمل

  .و یعني عدم إبداء مشاعر الود تجاه الطفل أو عدم تقدیره :الرفض  - 

و یعني عزل الطفل عن اكتساب الخبرات االجتماعیة من خالل االختالط بالمجتمع و  :العزل  -
  .ألقران ا

  .و یعني إخافة الطفل و ترویعه  :اإلرهاب  -

وعدم إبداء أي مشاعر  أو تجاهل وجوده أمام اآلخرین   و یعني عدم مناداة الطفل باسمه  :التجاهل -
  .تجاهه 

  و یعني إعطاء الطفل معلومات مغلوطة عن الناس و المجتمع و الكون للتأثیر على أفكاره  : الغش -
                 .في الحكم على األشیاء  وتشویش مفاهیمه

   . أیضًا شتم الطفل و السخریة منه و إذالله و تبخیس ذاته والنقد الجارح لهاإلساءة العاطفیة تشمل  و

 )16ص(2006(الشهري (و )4ص2009Ã  جابر و آخرون أبو(                 
  )14ص(2010(عبداهللا(و

تعرضون لإلساءة االنفعالیة من قبل المحیطین بهم أو القائمین ومن الجدیر بالذكر أن األطفال الذین ی
على رعایتهم أو المشرفین علیهم یجدون صعوبة في شرح ما یحدث لهم لنظرائهم أو لغیرهم ألنهم 

                                                 .یتعرضون إلى أنواع بشعة من اإلساءة 
  )32ص 2007 (العجمي(

كما أن آثار اإلساءة على الطفل و   حیث أن اإلساءة العاطفیة تدخل في جمیع أشكال إساءة المعاملة 
والجانب النفسي لمعظم سلوكیات   إهماله على المدى البعید تتبع غالبًا الجانب العاطفي من االعتداء 

. القفز فوق مرتفع أو أرجوحة فالطفل الذي تكسر ساقه نتیجة . اإلساءة هي التي تصبغ صفة االعتداء 
فإن هذا الطفل سیتغلب على حالته جسدیًا و نفسیًا وربما تقوى شخصیته و یتعلم دروسًا حیاتیة قیمة 

فقد یتعافى جسمیًا و . و لكن إذا كسرت هذه الساق بسبب ضرب والده أو ذویه )بسبب هذا الحادث 



 

 

                                     .فسیًا من تجربته ولكنه لن یتعافى ن تعود الساق كما كانت بعد العالج 
  )113ص 2010  و آخرون سلیمون(

كما تعد سببًا مباشرًا  تعد اإلساءة الجنسیة من أشد أنواع اإلساءة أثرًا على الطفل : اإلساءة الجنسیة -
حرافات المختلفة و تعد سببًا مباشرًا في تدمیر شخصیته و إصابته بالعدید من االضطرابات النفسیة واالن

ن أخطر أنواع ـــــــورغم أن اإلساءة الجنسیة تعد م� لحاالت الجنوح لدى األطفال والمراهقین فیما بعد 
ال یعترف بها األطفال المساء  اإلساءة إال أن تناولها بالبحث و الدراسة قلیل ألنه یصعب مناقشتها و

                                    )39ص20077(العجمي (.          إلیهم 

أو =اتصال قسري أو حیلي بأنها و ظهرت العدید من التعاریف لمفهوم اإلساءة الجنسیة حیث عرفت 
بغرض تحقیق () كبر منه بخمس سنوات فأكثرأأي (متالعب مع طفل ومن خالل شخص أكبر منه سنًا 

رف بأنها االستغالل الجنسي الفعلي المحتمل للطفل كما تعFاإلشباع الجنسي للشخص األكبر منه سنًا 
                       .أو المراهق

بدون   أبو السعود(                                                                              
  )6صÃعام 

سنة ) 18(تحت سن  وهناك تعریف آخر بأنها عبارة عن عملیة اشتراك و إقحام األطفال و المراهقین
في أنشطة جنسیة ال یفهمونها ) من غیر الناضجین و غیر المستقلین من الناحیة النمائیة و التطوریة 

بصورة تامة وال یستطیعون الموافقة علیها أو رفضها بحكم القوة و السلطة التي یتمتع بها المسيء جنسیًا 
أبو جابر ( .                                                    سواء كان من داخل األسرة أو خارجها

  )18ص 2009 ±و آخرون 

بما في ذلك اللمس و المداعبة و التقبیل و : جسدیة ) 1(بناء علیه یمكن لإلساءة الجنسیة أن تكون  
: إظهار ممارسات جنسیة 2مثل عرض األعضاء التناسلیة : ةـــــبصری) 2( 1التحرش و االغتصاب 

  صور  عرض أفالم أو

مثل مخاطبة الطفل بطریق جنسیة أو بكلمات ذات إیحاءات : شفهیة ) 3( إباحیة تظهر أفعاًال جنسیة 
) مثل التقاط صور أو تصویر الطفل في وضعیات جنسیة 4استغالًال ) 4(أو  -ومدلوالت جنسیة و

                                      .أو اإلتجار باألطفال  -وبغاء األطفال و
2008�أسطا وآخرون (�  )12ص



 

 

ومن الجدیر بالذكر أن االعتداء الجنسي إذا ما حدث داخل إطار العائلة من خالل أشخاص محرمین 
للطابو المجتمعي حول وظائف العائلة و یسمى سفاح القربى أو قتل الروح  اً و نقد اً خرق یعدعلى الطفل 

للطفل و یناقض ذلك بأنه كون  اً لمعتدي یفترض عادة أن یكون حامیحسب المفاهیم النفسیة و ذلك ألن ا
و   حامي للطفل  اً المعتدي علیه و المستغل لضعفه وصغره ویكون عادة من هو مفروض أن یكون

یعرف سفاح القربى حسب القانون على أنه مالمسة جنسیة مع قاصر أو قاصرة على ید أحد أفراد 
  )285ص20077(جید م(                  .العائلة 

كما أن اإلساءة الجنسیة قد تقع على األطفال في مختلف مراحل الطفولة و تمتد من عمر الخمس 
ویحدث االعتداء الجنسي على األطفال الذكور و اإلناث )سنوات أو دون ذلك إلى سن الخامسة عشر 

              .یقع على الذكورونسبة ما یقع على اإلناث أكثر مما )وعلى األطفال المعاقین و العادیین )
   )2002(منظمة الصحة العالمیة (

: الصحة: یعرف بأنه إخفاق راعي الطفل في توفیر االحتیاجات النمائیة في مجاالت : اإلهمال  -
في سیاق قدرتهم على ذلك مما Ï الظروف الحیاتیة اآلمنة  التغذیة المسكن  التطور العاطفي  التعلیم

اًال إلى حدوث أذى للطفل في صحته أو تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي و یؤدي فعًال أو احتم
  . األخالقي و االجتماعي

القبج وعودة (                                                                                
W2004W6ص (  

اطفیة والفشل بالتزوید بالتحفیز واإلهمال مفهوم واسع و یتضمن الفشل بتلبیة الحاجات المادیة و الع
كما أن اإلشراف الناقص یقود للتسبب بالموت والجرح   الطبیعي و الثقافي الكافي لإلشراف و التوجیه 

ویساهم أیضًا في إدخال األطفال في نشاطات مثل اإلفراط في المخدرات Ï بسبب الحوادث في المنزل 
طفل  )400,000 (تقریر منظمة الصحة العالمیة ففيÏ محمي الالنشاط الجنسي غیر الناضج وغیر 6

                 . حوادث سیر سموم  حروق  تحت سن الخمس سنوات یموتون سنویًا من الحوادث مثل غرق
)Donnell&Seymore,2004,p:110(   

  :ویأخذ اإلهمال ثالثة أشكال هي 

ترك الطفل وحیدًا لفترة أو  مایتضمن حبس الطفل في حجرة أو مرحاض أو نوعه اإلهمال الجسدي و -
ة ـــــة الطبیـــــعدم تقدیم الرعایو  =هــــــالمناسب ل خفاق بتقدیم الطعام و اللباسكذلك اإل= زمنیة طویلة 



 

 

د یصل اإلهمال الجسدي إلى مرحلة التخلي الكامل عن الطفل و طرده خارج ـــــــــقو =   ةـــــالضروری
                                       .  المسكن

  الفشل في وضعه في مدرسة مناسبة لعمره و   یتضمن حرمان الطفل من التعلیم و اإلهمال التربوي  أما-
االحتیاجات عدم االهتمام بتوفیر و    السماح للطفل بالتغیب عن المدرسة بصورة مستمرة و متكررة و

    .التربویة الضروریة له

                                   

حدوث عنف منزلي في أو   خفاق بتقدیم الحب والحنان أو الدعم للطفل مثل اإل اإلهمال العاطفي -
في ممارسة  ة الطفلو مشارك  من قبل البالغین  اإلدمان على الكحول أو المخدرات   حضور الطفل
            .                                                                 هذا اإلدمان 

 (و )15ص(2006(یحیى ( و )415ص 2000 فاطمةو  ساري(                  
                                                                      )9-8ص 2007 المسحر

وجد شكل  Shumba) 2011(وفي دراسة لألطفال المساء معاملتهم في المدارس الزمبابوبیة  شومبا 
. األذى الدراسي المخبئ   Hidden curriculm abuseـ شكال سوء المعاملة والمعروف بخر من أآ

المعلمین خالل ساعات الدوام المدرسي و  منازلي األعمال المنزلیة الرتیبة في ف ةالتالمذیشارك حیث 
ر ترتیب سری. مسح بیت المعلم  كنس . غسیل األطباق والقدور  تتضمن هذه األعمال تحضیر الطعام 

كل هذه األعمال یشترك فیها . جلب الماء و الحطب وبیع الذرة الصفراء éشراء الحاجیات éالمعلم 
وهذا الشكل   ةالمعلمون ولیس التالمذهم من ضمن منهاج المدرسة و المستفید  تاألطفال و هي لیس

   .               المدارس الریفیة في افریقیا العتداء سائد فيامن 

                                                                                                                

)Shumba,2011,p170  (  

 :  انتشار ظاهرة سوء معاملة األطفال  -

لكن ال تزال نسب عالیة منهم   على الرغم من أن األطفال یمثلون عنصر الثروة و المستقبل للعالم 
و إساءة معاملة األطفال تشمل الذكور واإلناث في كافة مراحل �الحرمان و اإلساءة واإلهمال تعاني من 

حدث في كل المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة و ت األطفالكما أن سوء معاملة  .أعمارهم
ما یكون من الحاالت یكون الشخص المسيء أو المنتهك من الذكور وغالبًا  % 90إلى % 80تبین أن 

                                                                                                           .صدیقًا أو قریبًا لألسرة 



 

 

 )10-9ص(2005(الحلیبي (                                                      
  )1ص(2003(الجلبي(و

طفل یموتون سنویًا في الوالیات المتحدة األمریكیة  )  2000(ات إلى أن حوالي وأشارت بعض اإلحصائی
أما في .وحوالي ملیون طفل یعانون األسى نتیجة اإلهمال   بسبب إساءة معاملتهم من قبل والدیهم 
.                          )1993(حالة عنف أسري عام )  6000(بریطانیا فقد كانت هناك 

  )15ص  2004  زق ر (

من األطفال % 37تظهر أن )  1998(إحصائیات ستیل عام البریطانیة بأن و طبقًا لوزارة الصحة  
% L1اعتداء عاطفي % 15% اعتداء جنسي % 19~اعتداء جسدي % ú28تحت صنف اإلهمال 

ات عن حدوث إساءة معاملة ئیالصعوبة بمكان الحصول على إحصا مع ذلك منو .  أشكال أخرى
طفال في أي بلد من بلدان العالم و ربما یرجع ذلك إلى عدم قیام الوالدین بعرض الطفل الذي أصیب األ

 ینو تغیر الوالد= بالضرر للعالج الطبي وعدم قیام األطباء بالتبلیغ عن حاالت إساءة معاملة الطفل 
   .یكرران إیذاء أطفالهما یناللذ

                                                                       ( Webb & 
Vulliamy,2001,p59)   

أما واقع اإلهمال والعنف ضد األطفال في بعض دول المنطقة  ففي المغرب بلغت نسبة االعتداء 
 (من  إجمالي حاالت سوء المعاملة و) % 40(بلغت ) 2005 (الجنسي على األطفال خالل عام 

حالة  )2290(نحو ) 1999-1993(في األردن خالل الفترة  وسجلت        Éمنها لإلناث  )52%
حالة خطف و سوء رعایة وٕاهمال  )332 (و بسیطة و          إیذاء شملت إساءات جسدیة بلیغة

من األطفال للضرب والتهدید إذا ما أخفقوا %) 32(وفي المملكة العربیة السعودیة یتعرض   لألطفال 
%) 25,3(یلیه اإلیذاء البدني %) 33,6(أكثر انتشارًا و بلغت نسبته  في دراستهم  ویعد اإلیذاء النفسي

  %) . 23,9(ثم اإلهمال 

من الطالب تعرضوا للعقاب البدني من الوالدین و  )%38 (أن) 1998 (وفي مصر أوضح مسح عام
 أما في لبنان فقد كشفت تقاریر قوات8 معظمهم قد ضربوا بالعصى أو الحزام أو السالسل الحدیدیة 

و حاالت االختطاف تمثل  )%23,6(م عن أن حاالت االغتصاب تمثل 2002األمن الداخلي لعام 
                                                                   ) %23,9(تمثل وحاالت اإلساءة ) % 21,7(
  )2007(نور(



 

 

ل المشاهدة في مركز الطب الشرعي بحلب أما في سوریة وفي دراسة حول حاالت العنف ضد األطفا
  :  أنه فكانت النتائج هي)  2002(عام 

و النسبة  1696اعتداء جسدي مجموع الحاالت (یتعرض األطفال لنوعین أساسیین من االعتداءات 
و خالصة الدراسة بینت أن حجم  ) %12,8بنسبة  و 24,9اعتداء جنسي مجموع الحاالت   87,21%

و تشكل = وغیر معروف لحاالت اإلهمال ) بة لسوء المعاملة الجسدي و العاطفي المشكلة ضخم بالنس
و تقترف أغلب حاالت االعتداء % من مجمع الحاالت  المبلغ عنها  % 20نسبة االعتداءات الجنسیة 

  .  من قبل أشخاص یثق بهم الطفل في أماكن یفترض أن تكون آمنة للطفل

بعنوان العنف ضد األطفال في سوریا وهي دراسة  ) 2004(في إحدى الدراسات المهمة في عام و 
وبینت النتائج أن األطفال یتعرضون ) مدرسة في جمیع المحافظات السوریة ) 290( مقطعیة شملت

  : والشدید في المنزل بنسب            ألنواع العنف المعتدل

مقاطعة ) 13,3-34,7(تهدید ) 16,9-41,1(حرمان ) 23,5-54,3(ضرب ) 23,9-63,8(إهانة 
تهدید ) 24,96-47,41(تهدید بالعالمات ) 32,18-37,77( سخریة وشد شعر ) 26,1-11,7(

  ) . 36,29(بالطرد 

لجان الدفاع عن الحریات و حقوق اإلنسان (                                                
    )9ص  2007(

  :أسباب سوء معاملة األطفال  -

مجموعة من Rأو إهمالهم  كل حالة اعتداء على األطفال أو اإلساءة إلیهم  في الحقیقة تقف وراء
و حمادة ) 2006(یحیى فیما یلي كما وردت في  ها ویمكن أن نذكر أهم úوالعوامل           المتغیرات

) 1999( و القناوي ) 2005(و أبو حالوة ) 2010(وسلیمون و آخرون ) 1997(و رمو) 2010(
  : Jackson )1999(و ) 2008(و حسین ) 2006(و الشهري ) 2001(و اسماعیل 

أو مقدم الرعایة للطفل :هناك بعض الصفات التي تتكرر عند الوالد المعتدي :العوامل الشخصیة  -)1(
االعتقاد أن ظروف الحیاة :ٕاسقاط ظروفه على اآلخرین والعوامل الخارجیة مثًال و منها تدني الثقة بالنفس 
باإلضافة إلى � ا حصیلة عوامل خارجیة فوق طاقة أو قدرة اإلنسان على ضبطهاتحدث بالصدفة أو أنه

                                .وسلوكیات غیر اجتماعیة Lالقدرة المتدنیة على ضبط الذات و الدوافع الكآبة القلق



 

 

ث سوء معاملة أو مقدمو الرعایة للطفل من مشكالت تسهم في حدو  یعاني أحد الوالدین أوكالهما  ربماو 
و اإلدمان على الكحول و  نذكر منها اضطراب الشخصیة و األمراض النفسیة   األطفال وٕاهمالهم 

  .         المخدرات 

یشب األشخاص  =ووفقًا ألحد االستنتاجات الثابتة للبحث حول إساءة معاملة األطفال و العنف المنزلي 
J الذین عانوا من العنف والتعسف في طفولتهمJم أكثر میًال لممارسة التعسف ضد أطفالهم و زوجاتهم وه
J من األشخاص الذین عانوا من عنف أقل أو أنهم لم یعانوه في طفولتهم.  

افتقار األم إلى مهارات و ویمكن أن نذكر بعض هذه العوامل ك :العوامل المتعلقة باألسرة - )2(
لهم غیر عالتعلیمي و الثقافي للوالدین یج األمیة و تدني المستوى كما أن  أسالیب التربیة الصحیحة 

حیث ویلجؤون للعقاب   ویبالغون في فرض الطاعة   هم ؤو واعین لطبیعة المرحلة التي یمر بها أبنا
  .یعتبر العقاب من أبرز األسالیب التي یتبعها األهل في تربیة األطفال الذین تساء معاملتهم 

إال أن   أكثر ظهورًا في األسر منخفضة التعلیم و الدخل  األطفالإلى و هناك من یعتقد أن اإلساءة   
وأنه لیس قاصرًا على طبقة  هناك آخرین یؤكدون إمكانیة حدوث اإلساءة للطفل في كافة الطبقات 

  .واحدة  اجتماعیة و اقتصادیة

أكثر عرضة لسوء األطفال الذین یعیشون في ظروف بیئیة أسریة ذات خصائص معینة وعادة یكون 
نقص التواد أو االفتقاد إلى الحب  Rمثل الصراعات المتبادلة و العلنیة بین الوالدین من غیرهم املة المع

              . ومحدودیة عالقات التواصل داخل األسرة  Qالتفكك األسري و ضعف التماسك األسري    و التواد 

أفراد األسرة من احتمالیة التعرض یزید عدد وعالقته بسوء المعاملة للطفل  حجم األسرة ب وفیما یتعلق
كما ترتبط كثرة عدد األطفال في المنزل بالمنزل المزدحم و صغر المساحة مقارنة بعدد Qلمواقف العنف 

  .األطفال مما یزید من حدوث المواقف  العصبیة لدى أفراد األسرة 

ض األطفال عرضة هناك بعض العوامل و الخصائص التي تجعل بع: العوامل المتعلقة بالطفل - ) 3(
العالقة بین عمر الطفل و االعتداء علیه غیر قاطعة لكن عمر الطفل  لسلوكیات اعتدائیة ضدهم مثل

ú نها تختلف حسب نوع االعتداء واإلساءةإحیثú ومن بین   فمثًال في الوالیات المتحدة األمریكیة
انت بین األطفال الذین تقل تبین أن أعلى نسبة كô  )2000 (عام       الحاالت التي تم توثیقها 

كانت هذه النسبة و  ضحیة لكل ألف طفل في هذه المرحلة العمریة) 15,7(أعمارهم عن ثالث سنوات 
   .تتراجع كلما تقدم الطفل بالعمر



 

 

هناك خالف بین الدراسات فبعضها یشیر أن اإلناث وعالقته بسوء المعاملة  جنس الطفلو بالنسبة ل
وبعضها اآلخر یشیر أنه ال فرق بین الذكور و اإلناث في  éة من الذكور أكثر تعرضًا لسوء المعامل

    .التعرض لسوء المعاملة

على أنهم مغایرون أو أن لدیهم احتیاجات خاصة وبما في ذلك  اهماألطفال الذین ینظر إلیهم والدأما   
أكثر  نقد یكونو   المزاج الصعب  وأو ذو  أو الذین یعانون من أمراض مزمنة   وناألطفال المعاق

وذلك ألن   عرضة لإلساءة و االعتداء واإلهمال بمعدالت أعلى مقارنة مع غیرهم من األطفال 
إضافة لذلك قد ال یملكون   متطلبات الرعایة لهؤالء األطفال وحاجتهم للرعایة الخاصة قد ترهق والدیهم 

أو ال یستطیعون الهرب من  همال القدرة للدفاع عن أنفسهم أثناء تعرضهم لإلساءة و االعتداء و اإل
                   .المعتدي

  العنف و   اإلحباط و  =كما أن وجود مشكالت نفسیة في حیاة الطفل مثل ضعف الثقة في الذات 
بالطفل فیعمدون إلى  ونهذه المشكالت قد یضیق بها ذرعًا المحیط االضطراب النفسي و االنفعالي و 

                                       . من هذه المشكالت أو إهمالهمإیذاء األطفال الذین یعانون 

هناك عدد من الخصائص التي تطبع المجتمعات المحلیة و :العوامل المجتمعیة و االجتماعیة -)4(
ومنها نقص السیاسات و البرامج  :المجتمعات كافة و التي قد تزید من مخاطر إساءة معاملة األطفال 

وقي إساءة معاملة األطفال، واستغالل األطفال في المواد اإلباحیة، وبغاء األطفال، وعمل الرامیة إلى ت
القواعد االجتماعیة والثقافیة التي تشّجع أو تمّجد ممارسة العنف ضّد الغیر أو تدعم وال ننسى   األطفال

ركز الطفل في اللجوء إلى العقاب الجسدي أو تفرض أدوارًا جامدة على كال الجنسین أو تنقص من م
  .العالقات القائمة بین اآلباء واألطفال

السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتعلیمیة التي تؤدي إلى تدني مستوى أضف إلى ذلك 
                    .المعیشة أو إلى عدم المساواة أو عدم االستقرار في المجالین االجتماعي واالقتصادي 

هذه الوسائل ساهمت إلى حد Éو االنترنت  التقنیة الحدیثة مثل القنوات القضائیة  انتشار وسائلكما أن 
                . االستغالل الجنسي لألطفالسوء المعاملة و  كبیر في تفاقم العدید من مشكالت

ال یمكن الجزم بأن العوامل المذكورة أعاله أو غیرها تؤدي إلى اإلساءة للطفل أو وترى الباحثة أنه 
  أو الذي یعاني من مرض ما قد یتعرض لإلساءة أو ال  أو المعاق مثالً  االعتداء علیه فالطفل العادي 

أو لثقافة و عادات   ة الطفل وخصائص الوالدین أو القائمین على رعای             صفاتل وهذا یعود



 

 

 یعدسلوب تربوي للطفل ال مثًال المجتمع الذي یؤید الضرب كأ وتقالید المجتمع الذي یعیش فیه الطفل  
  .تعرض الطفل للضرب إساءة إلیه والعكس صحیح

  :آثار و نتائج سوء المعاملة  -

ثارًا سلبیة سیئة آیترك  :إن سوء معاملة الطفل و االعتداء علیه  سواء كان جسدیًا أو جنسیًا أو نفسیًا  
كون غیر مرئیة كالجروح النفسیة أو ت  على هذا الطفل قد تكون مرئیة واضحة للعیان كالجروح والكسور

 : و یمكن أن نجمل نتائج سوء المعاملة كما یلي . التي یتركها االعتداء علیه 

  :اآلثار الصحیة و الجسدیة -

یؤدي اإلیذاء الجسدي ضد األطفال من ضرب و صفع و لكم و ركل وضرب الرأس و الهز بقوة و 
إلى نتائج جسدیة واضحة للعیان كالجروح و :ها الحرق و القذف بالمواد الصلبة على اختالف أنواع

أي أن الطفل یتخلص :وهذه النتائج أو اآلثار قد تكون قصیرة المدى Ï  الحروق و الكدمات و الكسور
بعیدة المدى والتي تؤثر على الطفل بشكل كبیر  اً منها بسرعة كالجروح البسیطة و الخدوش أو تكون آثار 

بالدماغ أو النزیف الداخلي أو اإلعاقات أو العاهات الدائمة أو الموت و و لفترة زمنیة طویلة كاإلصابة 
أو بدفع الطفل  والتي قد تنتج عن الضرب بأداة ما أو باللكم   الذي سببه على األغلب إصابات الرأس 

والذي یؤدي إلى   إلى سطح صلب أو هز الطفل بشدة مما یعمل على تحرك الدماغ داخل الجمجمة 
                                                        .نه الوفاةنزیف تنتج ع

)                                                                      (Fearns, 2000, p: 143و  ) 2010 مصطفى 
  )77ص 

ض جسدیة حادة وأعرا)وال بد من اإلشارة أن اإلساءة الجنسیة للطفل تقترن بإعاقات وظیفیة  ضئیلة 
ولعل أبرز األعراض الجسدیة المرتبطة باإلساءة الجنسیة هي أوجاع في )وتشخیصات طبیة شائعة )

وأعراض  التناسلي و الحوض  واضطرابات في الجهاز)واضطرابات معویة ومعدیة )الرأس والبطن 
                                                      )     14ص= 2008 �أسطا وآخرون ( .عالهل

  :اآلثار العقلیة و الذهنیة و اإلدراكیة -

و التأخر في نمو الذكاء   والتأخر في النطق و االستیعاب  :قد یؤدي العنف إلى التأخر في النمو 
أبو جابر و (                         .باإلضافة إلى إعاقة في تطور الشخصیة بشكل سوي



 

 

وبشكل عام لقد تعددت األبحاث التي تناولت هذا                           )21ص� 2009 آخرون
من  اً ولكن كثیر =ولكن ال یوجد اتفاق مطلق حول تلك اآلثار الذهنیة التي تنتج عن اإلساءة =الموضوع 

هم العقلي ءالدراسات قد أثبتت أن اإلساءة لألطفال قد تزید من خطر تدهور تحصیلهم الدراسي و أن أدا
  .بشكل أكبر من الذین لم تتم اإلساءة إلیهم و الذهني متدن

هدفت بحث آثار سوء المعاملة  ô في الدویك Basta &Peterson (1995(ففي دراسة لباستا و بیترسون 
توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ô الوالدیة على معامل الذكاء وسمات الشخصیة 

و أقرانهم الذین لم یتعرضوا ) أحد أفراد األسرة أو المعلم ( بوساطةاألطفال الذین تعرضوا لسوء المعاملة 
 Kelly& etl ,1997,p(              .لسوء المعاملة في كل من معامل الذكاء و سمات الشخصیة 

                                                     )92-89-88ص(2008(الدویك ( و )84:

  :سلوكیة اآلثار العاطفیة النفسیة و ال-

وقد یؤدي ذلك إلى ظهور :تترك االعتداءات و اإلساءات المختلفة آثارًا نفسیة كبیرة تؤثر على الفرد 
العدید من المشكالت النفسیة والعاطفیة والسلوكیة للطفل ولیس هناك مجموعة واحدة وواضحة تبین هذه 

االنسحابیة والسلوكیات العنیفة و  ولكن قد تتفاوت هذه اآلثار ما بین السلبیة في التعامل و= اآلثار 
       .  الحركة الزائدة

 (Trickett &, McBride, 1995,p 322)                             

              

والتوتر  كما أن سوء معاملة الطفل وٕاهماله یؤدي إلى شعوره بالقلق الدائم وعدم االستقرار النفسي
والمتاعب والصدمات النفسیة والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضًال عن             واألزمات

                                                                            .الشعور بالعجز و النقص والصراع الداخلي 

تعرض لها الطفل جراء استغالله جسدیًا وجنسیًا تجعله وال بد من اإلشارة إلى أن الضغوط النفسیة التي ی
أو ربما یجعله أكثر ممارسة للعنف والجریمة .أكثر عرضة لإلحباط واالكتئاب الذي یقوده ربما لالنتحار 

  . هم لهم سوى المتعة نظره مبتزین ال حیث یصبح الكبار في.إضافة إلى فقدان الطفل ثقته في الكبار 

 (الجلبي(                                                                                     
    )5ص  2003



 

 

على مدى  فضًال عن ذلك تظهر مشاعر الذنب جلیة عند األطفال الذین یخبرون سوء المعاملة الجنسیة 
األطفال إذ تثار أسئلة رغبة الطفل في الممارسة وكذلك تظهر مشاعر الذنب لدى  طویل من الزمن 

كان باستطاعتهم منع  هألنهم و اآلخرون یعتقدون أن الضحایا لهذا النوع من الجریمة في عمر متقدم 
  .         ذلك السلوك 

Haugaard &Reppuccis,1988,p:64)                                                                                
           (   

فیصبح غیر قادر  وة في التعامل مع الطفل تعیق قدرته على تطویر مهاراته االجتماعیة ن القسكما أ
 Parker ( 1996)دراسة باركر وهذا ما أكدته    ه في المدرسة على إقامة عالقات إیجابیة مع أصدقا

األطفال المساء معاملتهم یظهرون عالقة حمیمة قلیلة مع أصدقائهم على العكس من  أن في الدویك
العشا (        .األوالد الذین لم یتعرضوا لإلساءة أي قدرتهم على بناء عالقات حمیمة كانت محدودة

ومن اآلثار األخرى المترتبة على سوء المعاملة للطفل  )91ص(2008(الدویك ( و )721ص(2010(
ور مشاكل وظه والتسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع  التأخر عن المدرسة و الغیابات المتكررة 

أو تحطیم األثاث و الممتلكات المدرسیة  1 في االنضباط  المدرسي و عدم القدرة على التركیز و االنتباه 
  ) 287ص (2007(مجید (                               .إلى ما هنالك

جسدي و من الطبیعي أن تترك اإلساءة للطفل أو االعتداء إلیه جملة من اآلثار السلبیة على الصعید ال
 لبعضهموٕان كان یتراءى .الوقت الحاضر أو المستقبل في النفسي و العقلي و السلوكي سواء كان ذلك 

 اً ولكن أی  اً أن االعتداء الجسدي أوالجنسي على الطفل یبدو األقسى ألنه یترك جروحًا أو ندبات أو حروق
یئة لدیه ترافقه طیلة حیاته وتؤثر على كان نوع اإلساءة التي یتعرض لها الطفل فإنها تترك آثارًا نفسیة س

ولعله من األفضل اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة  .وقد ینقلها ألوالده فیما بعد تصرفاته و سلوكیاته 
نفسیًا  ومعالجتهم في حال وقعت سواء كان ذلك جسدیًا   لوقایة هؤالء األطفال من مخاطر اإلساءة لهم

 حهملجین ومرشدین نفسیین لمساعدة هؤالء األطفال على تجاوز جرو بإشراف أطباء أخصائیین و معا
  وذلك بالتعاون بین قطاعات المجتمع المختلفة بدءًا من األسرة و المدرسة والمعلمین  الجسدیة والنفسیة 

و تخصیص مراكز لإلبالغ عن حاالت اإلساءة و التعامل   المؤسسات و المراكز الخاصة بالخاصة 
وٕاعادة تأهیل األطفال المساء إلیهم لیكونوا أفرادًا صالحین بعیدًا عن   ومدروس معها بشكل علمي

  . االنحراف والجنوح واإلدمان 

یستخدم مصطلح االنحراف في توضیح السلوك الذي ال یتماشى  :لالنحراف  وناألطفال المعرض -ب 
ي تحدید سلوكیات أفراده ویكون مع القیم والمعاییر والتقالید االجتماعیة التي یعتمد علیها المجتمع ف



 

 

لیس له محل إقامة مستقر أو یبیت في الطرقات أو  الطفل معرضًا لالنحراف في حال وجد متسوًال 
لیس له وسیلة مشروعة للعیش وال عائل ~إذا اعتاد الهروب من معاهد التعلیم أو التدریب   أماكن أخرى 

  ..مؤتمن وغیر ذلك 

المناخ (الرعایة األسریة أو العیش في مناخ أسري غیر مستقر مثل  والطفل الذي یتعرض للحرمان من
أو انفصال الوالدین أو الحرمان من أحدهما بالوفاة أو (الذي یشوبه الخالفات المستمرة بین الوالدین 

نجد أن هذا ) الطالق أو االنفصال أو السفر أو غیر ذلك من مواقف الحرمان التي یتعرض لها الطفل 
.                                              عن السلوك السوي المرغوب فیه اجتماعیًا  الطفل ینحرف

  )705-706-696ص(2009(السید(

والطفل الیتیم هو كل طفل فقد أحد والدیه أو كلیهما  ) :المتبنون(المتكفل بهم  األطفال األیتام و - ج
أو ال یجد مأوى سوى الشارع بكل ما wثیرة عائلة بحیث ال یجد في حاالت ك  كما أن مصیر الیتیم مهددٌ 

وعندما یعرف أنه لیس ابنًا wیرافقه من مخاطر  وعادة الطفل المتبنى ال یحمل اسم األسرة التي تكفلت به 
تهدد مستقبل الطفل المتبنى wال یخفى مقدار ما یثیره ذلك من صدمات - حقیقیًا لألسرة التي ینتسب لها 

wتقار من قبل المجتمع للطفل المتبنى فضًال عن نظرة االحw معتبرًا إیاه ابن زنى وقد ال یكون كذلك.                  
  )13-9ص(1999- ناجي(

وطفل الشارع هو ذلك الطفل الذي عجزت أسرته عن إشباع حاجاته األساسیة  :أطفال الشوارع  -د
یشه األسرة في إطار ظروف اجتماعیة والجسمیة و النفسیة والثقافیة كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعا

دفعت بالطفل دون اختیار حقیقي منه إلى الشارع كمأوى بدیل معظم الوقت أو كل الوقت بعیدًا   أشمل 
یمارس فیه أنواعًا من األنشطة إلشباع حاجاته من أجل البقاء مما یعرضه ° عن رعایة و حمایة أسرته 

                           .لى حقوقه المجتمعیة  للخطر و االستغالل و الحرمان من الحصول ع
  )  66ص-2006-2003(عسر(

وبعض األطفال یعیشون في الشارع بعد أن تیتموا أو تهجرهم أسرهم أو یهربوا من بیوتهم بسبب الظروف 
طة أخرى في كما أن هناك أطفاًال یتسولون أو یبیعون أو یقومون بأعمال بسی-الصعبة أو االنحراف 

    .ومن ثم یعودون إلى منازلهم في أخر النهار   بعد الدوام المدرسي في بعض الحاالت Lالشارع 

األطفال في األردن (                                                                         
  )99ص(2007(



 

 

الذین یحرمون بسببه  ن الفقر هم األطفال غني عن البیان أن أكثر المتضررین م :األطفال الفقراء  -ذ
. فیضطرون عادة إما لمغادرة المدارس مبكرًا أو لعدم ولوجها من األساس.من أبسط الحقوق والحمایة 

أو یضطرون للتسول والتشرد .كما یضطرون لبدء العمل وهم في سن اللعب وعودهم ما یزال غضًا طریًا 
المحالین على العدالة ینتمون للفئات االجتماعیة األقل حظًا ومن الثابت أن معظم األطفال .والجنوح 

الغایة منها الحصول على  من قبلهم هي في الغالب أعمال سطو أو سرقات  المرتكبةوأن األفعال .
  .بدافع الفاقة 5مصدر للعیش 

 1999 (اجي ن(                                                                                   
  ) 10ص 

وتعد طبقًا إلحصائیات  وصلت ظاهرة االتجار باألطفال إلى مدى بالغ الخطورة  :االتجار باألطفال -ر
وتعتبر فئة   األمم المتحدة ثالث أكبر تجارة غیر مشروعة في العالم بعد تجارة السالح والمخدرات 

. لبشر المعرضین لهذه الجرائم سنویًا من ا% 80األطفال أكثر فئات المجتمع عرضة لالستغالل حوالي 
السیاحة •المواد اإلباحیة •نزع األعضاء wالتبني wالتسول : ویأخذ االتجار باألطفال أشكاًال عدیدة منها 

و عمالة األطفال وعمالة أطفال الشوارع •األنشطة اإلجرامیة •الخدمات المنزلیة •العمل الجبري •الجنسیة 
ملیون طفل یتم )  12,3(ورد أن  )2009(ریكیة لالتجار باألطفال لعام وفي تقریر للخارجیة األم. 

                                                   .والعمل في تجارة الجنس  االتجار بهم في العمالة الجبریة 
  )107-106- 77-72ص±2011±عبد العزیز  (

األطفال من أكثر الظواهر االجتماعیة المقلقة على الرغم من أن ظاهرة عمالة : وناألطفال العامل -ز 
وأشارت :والتي تشهد نموًا منذ سنوات مع تزاید الفقر في المجتمع العربي :في معظم البلدان العربیة 

الدراسات إلى أن ستین في المئة من األطفال العاملین یتعرضون لمخاطر جسدیة أثناء تأدیتهم لعملهم 
مع مواد كیمیائیة قاتلة مثل المبیدات والمواد السامة التي أودت بحیاة وكذلك یجدون أنفسهم في تماس :

وأفضل الدراسات .في المئة  ینإذ یبلغ عدد األطفال العاملین تحت سن العاشرة حوالي عشر �الكثیرین 
وترى منظمة األمم المتحدة    )2002( حول وضع عمالة األطفال مثًال في سوریا دراسة تعود لعام

وبحسب الدراسة فإن �تلك الدراسة ما تزال المؤشر األفضل حول عمالة األطفال في سوریا للطفولة أن 
في المئة من األطفال في سوریا منخرطون في سوق العمل بسبب تدهور الوضع )  18(ما ال یقل عن 

وبعض األسر تدفع أطفالها للعمل دون  االقتصادي ألسر األطفال أو التفكك االجتماعي لهذه األسر 
فثقافة كثیر من السوریین تعتبر العمل وتعلم المهنة طریقة للتربیة الجیدة واإلعداد  اجة اقتصادیة ح

  )(http:/www./ annabaa.org / index. Htm )9(موقع انترنت                        .للمستقبل 



 

 

ولكنها أیضًا :إن الطفولة مرحلة ال نظیر لها في نمو الطفل ونمائه :األطفال المعرضون للمرض -س
ویمكن أن تترك األمراض التي یصاب :الفترة التي یمكن أن یصاب فیها الطفل بمشاكل صحیة خطیرة 

فثلثا الوفیات المبكرة وثلث مجموع :بها الطفل في الصغر رواسب تبقى آثارها إلى سن متقدمة في الكبر 
كیات شب المرء علیها في الصغر األمراض التي تصیب الكبار مرتبطة بأنماط حیاة أو أشكال من السلو 

السیما استهالك التبغ أو العادات الغذائیة غیر الصحیة أو عدم ممارسة النشاط البدني أو العالقات :
وال بد من أخذ أخطار التلوث البیئي المحلي ومخاطره على :الجنسیة غیر المحمیة أو التعرض للعنف 

   .بالحسبانصحة الطفل 

الجمعیة العامة لألمم المتحدة (                                                            
  ) 4-3ص(2012(

حیثما تولي وجهك في البالد الفقیرة وكثیر من البلدان :  )مأساة الطفل العالمیة (ذكر في مقالة بعنوان و 
الحافیة ال تكاد تقوى  الجوع مرسوم على الوجوه البریئة واألقدام النامیة ینتشر الحرمان و البؤس والشقاء 

.                                          على حمل األجسام النحیلة
  )                                                             8ص 2005 (الحلیبي (

ل أكثر عرضة لإلصابة بأمراض وال ننسى أن نقص التغذیة في مرحلة الطفولة المبكرة یجعل األطفا 
ویكون أداء األطفال الذین یعانون  مثل االلتهاب الرئوي و اإلسهال واألمراض المزمنة كالقلب و السكري 

 /http:// www .unicef. org/Arabic )3(موقع انترنت         .من نقص التغذیة أقل في المدرسة 

index .php?)  (  

وهو ما یعادل ثلث المجموع  ملیون طفل كل عام  2,6رئیسي لوفاة كما أن نقص التغذیة السبب ال  
وفي  باإلضافة لذلك یعاني واحد من كل أربعة أطفال في العالم من تقزم النمو  العالمي لوفیات األطفال 

                                .البلدان النامیة یصاب بهذه الحالة طفل واحد من كل ثالثة أطفال 
                             )12ص(2005(الحلیبي(

)  15(ملیون طفل تقل أعمارهم عن  )14(أكثر من  على الصعید العالمي  :األطفال واإلیدز  -ش
ملیون ) 11(بمن فیهم عامًا فقدوا أحد األبوین أو كلیهما بسبب فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز 

یؤدي فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز إلى جعل .  طفل في افریقیا جنوب الصحراء الكبرى وحدها
بمن فیهم من یضطر لترك المدرسة من أجل رعایة  العدید من األطفال اآلخرین والشباب مستضعفین 



 

 

أفراد األسرة المرضى أو من أجل العمل للتعویض عن الخسارة المادیة التي تلحق باألسر المتضررة 
                  .بسبب الفیروس 

الجمعیة العامة لألمم المتحدة (                                                       
  )20,21ص  2012(

األطفال الصغار حول العالم معرضون للخطر  :على المخدرات  ونو المدمن وناألطفال المدخن-ص
یمائیة وكثیر منها مادة ك )4000(ن مشاكل صحیة بسبب دخان التبغ في الرئتین فهو یحتوي على ـــم

سامة أو تسبب السرطان  وتشیر الدراسات أن التدخین یجعل الطفل أو المراهق عرضة إلدمان مواد 
موقع                                        .أخرى كالهیروین أو الماراجونا وغیرها من المخدرات 

    )  ( http:/www. Alriyadh.com )10(انترنت

ر أن التدخین السلبي على األطفال  یعني أن الطفـل ال یـدخن لكنـه یتعـرض لـدخان مـن ومن الجدیر بالذك
وقــد لــوحظ أن األطفــال المعرضــین آلثــار التــدخین الســلبي فــي المنــزل هــم أكثــر )حولــه و خاصــة األبــوین 

وكذلك اإلصابة بأمراض حساسیة الصـدر وقلـة أو )عرضة لإلصابة بنوبات الربو الشعبي الحادة المتكررة 
ضــعف كفــاءة الرئــة فــي أداء وظیفتهــا وفــي حــاالت أخــرى یشــتكي الطفــل مــن الســعال المــزمن والمــزعج لــه 

           .ولآلخرین 

ـــــــــت                                                            ـــــــــع انترن  .http:/www) 11(موق

Alriyadh.com)  (  

النوادي هو األسلوب األكثر شیوعًا بین األطفال من ورغم أن تعاطي الكحول والقنب والمذیبات ومخدرات 
فإن أسلوب الحقن یشكل مصدر قلق بالغ واألطفال الذین یحقنون )استخدام المخدرات عن طریق الحقن 

ومنهم أطفال الشوارع واألطفال )أنفسهم بالمخدرات هم في الغالب الذین یمرون بأصعب الظروف 
ن اشتراك األطفال في أدوات الحقن یؤدي إلى نقل الفیروسات عبر كما أ)المحرمون من الرعایة األبویة 

                            ). اإلیدز(ومنها فیروس نقص المناعة البشریة   الدم
                                                              )18ص 2012  الجمعیة العامة لألمم المتحدة(

یتعرض األطفال لمخاطر عدیدة وشدیدة خالل النزاعات المسلحة داخل الدول  :أطفال الحروب  -ض
وبینها حیث یواجهون مخاطر مرتبطة بالحرب منها عدم األمان الغذائي واإلعاقة والوفاة والتشرد وفقدان 

األطفال (                .                                وغیر ذلك األهل واإلساءة البدنیة والجنسیة
 )111ص= =2007 (في األردن



 

 

كما ینبغي أال یغیب عن األذهان وضع الطفل العربي الذي یعیش في المناطق التي تتعرض للنزاعات 
فالطفل العربي في فلسطین یتعرض یومیًا  المسلحة و االعتداءات العسكریة كما في فلسطین و العراق 

أبشع أشكال العنف الذي یستهدف وجوده ویعمل على تصفیته جسدیًا  وعلى مرأى من العالم أجمع إلى
وال یختلف األمر كثیرًا بالنسبة ألطفال العراق الذین یعانون أشكاًال متعددة من اإلساءة المباشرة وغیر  

                    .المباشرة بسبب الفقر والحصار الدولي وتردي الوضع الصحي وأخیرًا بسبب االحتالل العسكري 
  )10ص  2005(الحلیبي(

كما تعرض العدید من أطفال سوریا  لالعتداء و القتل على ید من یسمون المجموعات اإلرهابیة المسلحة 
رسهم أو بیوتهم أو في الشارع  وهذا ما نشهده جمیعًا عبر وسائل اإلعالم المرئیة و اسواء في مد  

ة التفجیرات اإلرهابیة عبر سیارات مفخخة بكمیات كبیرة من ومن بین ذلك سلسل  المسموعة و المقروءة 
المواد شدیدة االنفجار التي راح ضحیتها مئات الشهداء و الجرحى بینهم أعداد كبیرة من طالب المدارس 

  . استشهدوا و أصیبوا وهم على مقاعد الدراسة و أصیب الكثیر منهم بحالة من الذعر و الخوف 

 -æ13\5\2013 نشرات األخبار الرئیسة =التلفزیون السوري (                                
8\4\2013 (  

في (طفل سوري قد قتلوا في أعمال العنف حتى اآلن ) 500(وتقول األمم المتحدة إن ما ال یقل عن 
وقد أغلقت المدارس والمراكز الصحیة أبوابها و  یذاء لإل این أصیب المئات اآلخرون و تعرضو ح

ولیس هناك شك في أن الغالبیة العظمى   طیرة للغایة بحیث ال تستطیع األسر الوصول إلیها أصبحت خ
  . من األطفال في سوریا قد تضرروا من هذه األزمة سواء بدنیًا أو نفسیاً 

 http:// www .unicef. org/Arabic/  index) (3(موقع انترنت                                 

 .php?(  

مجتمعنا حالیًا من إرهاب منظم للمجموعات التكفیریة یجعل نسبًة كبیرًة من أطفالنا شهده وٕان ما ی
  . معرضین للخطر في أي لحظة

والعنف و : وسوء المعاملة  إن األطفال یمكن أن یتعرضوا لإلهمال :  األطفال واألخطار المدرسیة -ط
وعدد كبیر °وء المعاملة في المدرسة فهنالك بعض من األطفال یتعرضون لس: االستغالل في أي مكان 

                          .منهم یواجه سوء المعاملة في البیت و في البیئات غیر المدرسیة 
)Kacker & Nayyar ,p:56  (  



 

 

ومن المعروف أن الطفل یقضي في المدرسة وقتًا طویًال أكثر من أي مكان آخر وهو في حركة بین 
ولهذا یجب بذل كل جهد ممكن لتوفیر . ب إلى الصف وفي كل أرجاء المدرسةالحین واآلخر من الملع

البیئة المدرسیة السلیمة التي تؤمن السالمة واألمان لجمیع التالمذة لخلق الجو المناسب الذي یسهل 
                        .ستیعاب الدروس باإلضافة إلى خلق الجو النفسي المریح من أجل أن یعودوا إلى أهلهم سالمیناعلیهم 

وقد یتعرض التالمذة إلى الكثیر من األخطار أثناء وجودهم في المدرسة لهذا هم بحاجة دائمة إلى 
ى من یرشدهم إلى أصول ـــــن قبل المعلمین والمسؤولین كما أنهم بحاجة دائمة إلــالوقایة والرعایة م

ه ویجب أن یدرك جمیع أعضاء ــــشاط یمارسوني كل نـــــن الحوادث لیطبقوها فــــالسالمة والوقایة م
ن أم المسببات للحوادث داخل المدارس، وعلى كل تلمیذ ــــن أهــــو مـــة أن اإلهمال هــالهیئات التعلیمی

   .یدرك أنه مسؤول عن سالمته وسالمة التالمذة اآلخرین

   ) ? http:// www .almarefah. org / news.php( )12(موقع انترنت 

المختلفة سواء الریاضیة أو الفنیة أو في  الطفل أثناء وجوده في المدرسة وممارسته لألنشطة د یتعرضوق
  :المختبرات إلى العدید من المخاطر والحوادث واإلصابات و منها 

فهي تحتوي على مغاسل وحنفیات  تشمل المختبرات العلمیة على مخاطر كثیرة  : الكیمیائیة األخطار -أ
لذلك یجب االحتفاظ بالكیمیائیات واألدوات الخطرة في =غري األوالد المتهورین للعبث بها ومواقد قد ت

.                                                      خزانة مقفلة أو في غرفة أخرى
  )171ص(2008(      (

وأن یكون في مكان   التالمذةع جمیع كما یجب أن تكون مساحة المختبر واسعة بدرجة كافیة بحیث یس 
ومزود بكل األدوات والمواد الضروریة إلجراء التجارب تحت إشراف المعلم  مالئم وبعیدًا عن األخطار 

  .المسئول 

ربیع (                                                                                
  )68ص(2008(وبشیر

لصفوف الدراسیة داخل اة یالبیئالشروط مة ءعدم مال تلك األخطار بسببتنجم  : ئیةالفیزیا األخطار-ب
إلغفال عوامل اإلضاءة، التهویة، الضوضاء والحرارة، وذلك نتیجة مثل أو المختبرات أو المباني اإلداریة 

  . عدم تطبیق إجراءات السالمة والصحة المهنیة عند إنشاء وتجهیز المنشآت التعلیمیةو 



 

 

                                                                                :وتتضمن  الهندسیة  خطاراأل - ج
والتي تتضمن األخطار الناجمة من التوصیالت الكهربائیة وتشغیل : أخطار التجهیزات الكهربائیة  -1

  ...اآلالت ومختبرات المعلوماتیة وغرف الكهرباء وأعمدة اإلنارة 
وهي األخطار التي قد یتعرض لها التالمذة نتیجة عدم تطبیق إجراءات : األخطار اإلنشائیة  -2

  . السالمة عند تشیید المدارس مثل عدم توافر المخارج، الممرات، ساللم الهروب، تجهیزات السالمة
برات نتیجة نتیجة تعرض التالمذة ألخطار اآلالت والمعدات بالورش والمخت: األخطار المیكانیكیة -3

 //:http) ( 13(موقع انترنت                    . غیاب إجراءات السالمة العامة

lassa.srfo.org/default.aspx.(  

  : األخطار الصحیة -د
وهى ما قد یصیب التالمذة بالمدارس من أمراض نتیجة وجود جراثیم أو میكروبات تفرزها البیئة المحیطة 

  .أو نتیجة لتراكم النفایات بالمدرسة   احیض، الكافیتیریابهم من خزانات المیاه، المر 
  : أخطار الحریق -ه 

قد تعرض الحرائق حیاة التالمذة للخطر وتؤدي إلى ضیاع وتلف الممتلكات نتیجة غیاب شروط السالمة 
فرق داخل  أو مكافحة للحرائق وتدریب عند تشیید المنشآت التعلیمیة أو عدم تجهیزها بأجهزة إنذار

 //:http) 14(موقع انترنت           ...مدارس على كیفیة التصرف في حاالت الحریقال

www.tge.gov.sa/vb/index.php?)  (  

و-أخطار ساحة اللعب :                                                                            
        

فهو جزء طبیعي من التطور الجسدي Rسة الیوم ومن المعروف أن اللعب عنصر مكمل لكل طالب مدر 
والعقلي له وساحة اللعب في المدرسة تزود الطالب بالفرصة لتطویر حركتهم وٕادراكهم ومهاراتهم 

ي قد ــــولكن یتعرض الطالب في ساحة اللعب للعدید من الحوادث و اإلصابات والجروح الت. االجتماعیة 
فإصابات ساحة اللعب هي األكثر سیادة من بین wأو غرفة الطوارئ تكون طفیفة أو تستلزم زیارة الطبیب 

كل اإلصابات المحتملة من قبل الطالب في المدرسة وأكثر اإلصابات تكرارًا وثباتًا في ساحة اللعب هي 
                              (Herdman,1995,p:65-69) . الكسور والكدمات والتمزیق وااللتواءات

                                                  



 

 

فقد یقع  أحیانًا لمخاطر االصطدام ببعضهم عند االندفاع للفسحة  التالمذةإضافة لما سبق یتعرض 
ة ــــي الفناء و یصطدم بالحجارة أو بأي جسم صلب مما یحدث له سجحات دامیة نتیجــــــــالطفل ف

ت االنصراف من المدرسة فیخرج مجموع طالب أما في وق9 االحتكاك باألرض أو بسطح خشن 
ي جماعات كبیرة مندفعة إلى الشارع وهذا یسبب الوقوع في حوادث كثیرة ــــــي وقت واحد فــــة فـــالمدرس

مثل الوقوع على األرض من شدة الدفع مما قد یحدث عنه كسور وقد یحدث االختناق الشدید المؤدي 
ا یحدث به من سیر السیارات ــــاع إلى الشارع بدون أن یعلم الطفل مإلى اإلغماء أو الوفاة أو االندف

   .المختلفة فقد یتعرض إلى حوادث السیارات خارج المدرسة

  )       (http://www. Alriyadh.com)15(موقع انترنت 

ن تلك المخاطر وقد تكو wي المدرسة ـــــــــــــن المخاطر أثناء وجودهم فـإذًا یكون األطفال عرضة للعدید م  
و إذا Ï أو تجعلهم عرضــــة لإلصابات و الحوادث  المختلفـــــــــــة wو تشكل خطورة علـــى حیاتهم     شدیدة 

ــة بالتعاون بین المعلمین و المعلمات وجمیـــــع أعضاء الجهاز ـــلم تتخذ اإلجراءات و التدابیر الالزمــــ
الشعور باألمان و الطمأنینة أثناء الدوام فـــــــــي  التالمذةسوف یفقد هؤالء Ï  ــي المدرســــةـــــــاإلداري فـــ
السائدة في بلدنا في معظم الدول العربیة نحن بحاجة اآلن و أكثر من أي  وفي ظل الظروف  .المدرسة 

اطر التي وقت إلى تربیة أمانیة نستطیع من خاللها توفیر الوقایة و التدخل و عالج اآلثار لجمیع المخ
.یتعرض لها تالمذتنا   

   اآلثار المترتبة على ذلك أسباب تعرض األطفال للخطر و -

لیس هناك  هأن      في مراجعة و استعراض األدب الدولي لتقییم الخطر في الحكومة االسكتلندیة 
تم ما ك  تعریف واضح للخطر وهناك اتساق قلیل في تعریف المخاطر المتوسطة و المرتفعة و العالیة 

أما عوامل الخطر الثابتة مثل ).متغیرة (القتراح بأن عوامل الخطر یمكن أن تكون ثابتة أو دینامیة ا
 –التبدالت (والعوامل المتغیرة تتضمن أنماط الدخل و التوظیف (الجنس والتاریخ الصحي (العمر 

وباري تعلق () اإلدمان (ر استخدام العقاقی:التغیرات في المدرسة كما هي التغییرات عبر االختیار مثل 
بأن العالقة بین العوامل الثابتة والدینامیة من المحتمل أن تكون مؤثرة في توقع المخاطر أكثر من 

  )                 ( Aldgate&Rose,2009,p:5 .العوامل الثابتة لوحدها

م مثل  مشاكل أكثر جدیة من نقاط الضعف داخل أنفسه اً كما أن بعض األطفال قد یواجهون أخطار  
اآلخر یعانون من خطر اإلهمال أو سوء  هموبعض  الصحة أو الحاالت الوراثیة والتي تؤثر على تعلمهم 



 

 

أیضًا هناك أطفال یضعون wوبعض من األطفال قد یصبحون ضحایا اإلرهاب أو العنف wالمعاملة 
لخطر بطریقة ما أو ل ونیوافق أن كل األطفال معرض همأنفسهم موضع الخطر من خالل سلوكهم وبعض

مثال على ذلك .للخطر أكثر من غیرهم  وناآلخر یؤكد أن بعض األطفال معرض همبینما بعض  أخرى 
أوقد تعرضوا :األطفال یكونون تحت الخطر إذا كانوا معاقین لدیهم تدني في التقدیر الذاتي ألنفسهم :

ال ینظر لألطفال أنفسهم كونهم وبشكل متداول في بعض النقاشات أن الشخص یجب أ. لسوء المعاملة 
لكن باألحرى البیئة التي ینمو فیها األطفال مثال  من الممكن أن یقال أن العائلة تكون éتحت الخطر 

فالعائالت هي أكثر التراكیب خطورة في نمو األطفال وبعض عوامل خطورة العائلة كالفقر . في خطر
é فقدان أحد الوالدینéووجهة نظر .تضع األطفال تحت الخطر �للوالدین  والمستوى التعلیمي المتدني

و  تنوین مجتمع بدخل متدن: والمدرسة كبیئة تحت الخطر مثال éالجیران éأخرى تركز على المجتمع 
تدني معدل التعلیم العالي یمكن أن ینظر إلیه كمكان یضع األطفال و المراهقین في  نسبة جرائم مرتفعة 

                                                                    .خطر النتائج السیئة
)Moore,2006,p:1(                                                 

  :أهم العوامل النفسیة المرتبطة بظاهرة الطالب المعرضین للخطرو من الجدیر بالذكر أن  

وهذه العوامل تشمل  ب المعرضین الخطر العوامل المرتبطة بالخصائص النفسیة واالجتماعیة للطال -
المشكالت الصحیة والنفسیة Ï القدرات والمهارات (الدافعیة لإلنجاز (السمات الشخصیة للطالب 

أسالیب المعاملة الوالدیة وعوامل )إضافة إلى مطالب النمو ))القیم والمیول واالتجاهات wواالجتماعیة 
  .أخرى 

فسیة واالجتماعیة ألسر الطالب المعرضین للخطر وتشمل هذه العوامل المرتبطة بالخصائص الن -
الظروف أو الحالة االجتماعیة واالقتصادیة ~الجو األسري  العوامل أسالیب الثواب و العقاب في األسرة 

  .لألسرة 

العوامل المرتبطة بالخصائص النفسیة واالجتماعیة للمعلم الذي یتعامل مع الطالب المعرضین للخطر  -
  .سماته الشخصیة و قدراته ومهاراته في أداء مهنته و طریقة تعامله مع طالبه وتشمل 

ل المرتبطة بالبیئة المدرسیة التي یتعلم فیها الطالب بما فیهم أولئك المعرضون للخطر مثل ــــالعوام -
        . وأسالیب الثواب و العقاب في المدرسة  المناهج واألنشطة  العالقات االجتماعیة داخل المدرسة 

  )http:// lassa.srfo.org/default.aspx( ) 13موقع انترنت (



 

 

فالرعایة والعنایة .واألطفال المعرضون للخطر قابلون لألذى في نموهم دون رعایة وعنایة واهتمام 
واالهتمام تلعب دورًا حیویًا وحاسمًا في التغلب على األنانیة وضیق األفق والوصولیة والتي قد ال نستطیع 

وتحل محل اتجاهاتهم التي تعبر عن ثقافة الترحیب باآلخرین  .نبها وكثیر من أطفالنا یتعرضون لها تج
إن الرعایة والعنایة و االهتمام قیمة ضروریة للحیاة الراشدة وهي منغرسة في النمو االجتماعي . 

                                                                                        .الوجداني للطفولة 

                                                                                    
  )234ص(2004(جابر(

لم یتعلموا ألنهم   للخطر یتمیزون من الناحیة االنفعالیة بالعصبیة والغضب  ونهؤالء األطفال المعرضو 
رون عن فشلهم أو نجاحهم بالضرب أو الشتائم وأحیانًا بإیذاء الذات التعبیر الصحیح عن مشاعرهم ویعب

 ولدى العدید منهم شعورÏمشاكلهم وقد یلجأون إلى تناول المواد المخدرة وشرب الكحول للهروب من 
كما یعاني بعض منهم  من تدني . أو النقمة على الظروف الحیاتیة واألسریة  بالدونیة و الضعف 
  )8(موقع انترنت                                 .فر الرعایة الصحیة الكافیةادم تو مستوى التغذیة و ع

http:// annajah.net/forums/index. Php?)(  

معرضین للخطر في العدید من الحاالت و الظروف  ننالحظ مما سبق أن األطفال بشكل عام یكونو 
أحد الوالدین أو كلیهما أو حرمان الطفل من  كتعرض الطفل للعنف و سوء المعاملة و فقدان  والمواقف

الرعایة الوالدیة و الفقر و المرض و الحرب و التشرد في الشوارع و نقص التغذیة وٕاجبار الطفل على 
ویحرمه من حقوقه وحاجاته   كل ذلك وغیره یضع الطفل في دائرة الخطر   العمل إلى ما هنالك  

جات النفسیة والعاطفیة مثل الشعور بالمحبة واألمن والطمأنینة الالزمة لنموه بشكل سلیم ومناسب كالحا
باإلضافة لحاجاته الجسدیة من غذاء و كساء و مأوى یعیش فیه بسالم � واالستقرار واالنتماء للجماعة 

  .بعیدًا عن الشعور بالخوف و الخطر  على حیاته 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طفال المعرضین للخطرالذكاء العاطفي للمعلم ودوره في حمایة األ-

مهمته ال تقتصر  إنإذ  لذلك نجده یقوم بأدوار كثیرة  المعلم العنصر الفعال في العملیة التربویة  یعد
لذا نجده   بل تتمثل أیضًا في تكوین شخصیة الفرد وتربیتها  على حشو األذهان بالمعلومات والمعارف 

اتجاهاته وٕاكسابه العادات الصحیحة والقیم السلیمة راء المتعلم وتعدیل سلوكه وتكوین آیعمل على صقل 



 

 

وال ننسى أن دور ووظیفة المعلم إلى جانب التعلیم هي   و المثل العلیا  التي تجعل منه شخصًا ناضجًا 
فهو یعمل على تمكین المتعلمین من تحصیل المعارف والثقافة  فالمعلم مرب ومعلم في آن واحد  التربیة 

والقیم السلیمة والمثل العلیا وٕاتقان المهارات واالهتمام بالخبرات والتجارب  الحة العامة والعادات الص
.                                                                     المكتسبة وغرس الثقة في نفوسهم و االنتماء إلى الوطن 

  )15-14ص (دون عام (منیر (

وغیرها  یاً مرب وتارةً   اً مقوم وتارةً  اً فتارة نجده موجهÏوارًا مختلفة ومتنوعة للمعلم أد القول إنولهذا یمكننا 
  .من األدوار الكثیرة التي وضعت على عاتقه  

من الذكاء الذي یساعده في أن یكون صاحب رؤیة  اً من الضروري أن یمتلك المعلم مستوى مناسبو 
به مثل اتخاذ القرارات التعلیمیة و إدارة  تربویة خاصة تمكنه التعامل مع الظروف التعلیمیة المحیطة

                                                        .المواقف وحل المشكالت الصفیة 
             )20ص  2007  الهاجري (

  :منها  هاویمكن للمعلم اللجوء إلیاألسالیب الشائعة في معالجة المشكالت الصفیة هناك العدید من و 

بدون ( عكاشة و ) 2008( نبهانمثل   ورد ذكر هذا األسلوب في العدید من المراجع : الوقایة -)1(
یمكن أن نوجزه بما  و )دون عام (دلیل المعلم  و)  2009 (الطناوي  و) 1998 (أبو جادوو )عام
  : یلي

لسلوكیات المعیقة للدرس قبل أن إذ یمكن تجنب العدید من ا:قلب العملیة التعلیمیة یعد أسلوب الوقایة 
فعلى المعلم أن یراقب سلوكیات الطالب بشكل : تصبح مشكالت جادة من خالل مراقبة سلوك الطالب

أو حتى قبل وقوعها إذ أن منع حدوث المشكلة یكون أسهل بكثیر :دوري لیتحسس المشكلة منذ بدایتها 
تهیئة بیئة تعلم إیجابیة وآمنة  من خاللاسبة توفیر بیئة صفیة منو أیضًا ô من معالجتها بعد وقوعها

والخلو من األلم النفسي واإلساءة   اً أو نفسی اً والتحرر أو الخلو من أي خوف سواء كان مصدره مادی
                                       .بشكل عام والخلو التام من التهدید و العقاب  واإلكراه واالستغالل والضغوط والترویع 

یحد الكثیر من المشكالت السلوكیة في غرفة أن تحدید القوانین الصفیة  كما یمكن للمعلم من خالل 
عن طریق جعل القواعد واضحة و محددة بین الطلبة وما یمكن أن ینجم عن تجاوز و خرق .الصف 

                                                                                .هذه القواعد 



 

 

وأنه یمثل   المعلم الناجح في إدارة صفه یعي أهمیة تعزیز السلوك المرغوب فیه لدى المتعلم  كما أن
ویوفر من خاللها مناخ تعلم موجب وفعال ویدرك أیضًا  تالمذتهأداة قویة یمكن أن یؤثر بها في سلوك 

              .و تخطیطًا  أن تشكیل السلوك عن طریق التعزیز یستغرق زمنًا ویتطلب مثابرةً 

ویمكن أیضًا   حیث یمكن للمعلم تشجیع السلوك البناء عن طریق النظر أو اإلیماء أو االبتسام للطالب 
مكافأة الطالب بخمس نقاط إضافیة أو خمس دقائق إضافیة من الوقت المخصص للعب في نهایة الیوم 

Éوال بد من اإلشارة إلى أن   جزیًا جدًا للطالب طالب الصف أمرًا م موتعتبر التهاني على النجاح  أما
  المكافأة یجب أن تكون فوریة و صغیرة لكنها تبعث على الشعور بالرضا 

فیمكنه الوقوف  التهامسإذا الحظ المعلم بعض المشكالت السلوكیة البسیطة كالسرحان و : التیقظ  -)2(
  .اره بعدم الرضا عن ذلك السلوك أو االكتفاء بالنظر إلیه إلشع قریبًا من التلمیذ المعني 

یمكن للمعلم الخبیر أن یخاطب التلمیذ الذي یقوم بسلوك ال یقبله بطریقة تشعره : رسائل الحنان  -)3(
  .بالحیاء من معلمه 

یسلكون سلوكًا غیر مرض  الذین التالمذةمن حق المعلم أن یتخذ إجراءات عدة بحق : التدخل -)4( 
   .أو یضیع علیهم فرصًا مهمة للتعلم  التالمذةبب خطورة على خصوصًا إذا كان السلوك یس

نبهان (                                                                           
   )77-75ص(2008(

إضافة إلى   و یمكن للمعلم استخدام الطرق التربویة الحدیثة التي تكفل للطالب حریة التعبیر عن الرأي 
  احترام الرأي اآلخر   أسلوب المناقشة   یب التي یتبعها المعلم في التدریس مثل التعلیم التعاوني األسال

وأیضًا استخدام أسلوب التعزیز بهدف القضاء على العنف أو التخویف أو التهدید أو اإلذالل أو القوة 
  . البدنیة 

العدناني وآخرون (                                                                        
  ) 133ص(2010(

یلجأ المعلم لتوبیخ الطفل وٕاحراجه أمام زمالئه في الصف وعدم مناقشة سلوكه في وجود یجب أال كما 
فمثًال یمكن أن یتدخل المعلم و یقوم بإعطاء   اآلخرین ألن ذلك یزید إحساسه بالحرج و یزید حساسیته 

مثل جمع  المسؤولیةمحافظًا علیها وأمینًا على أداء هذه  اً إنسانكون بحیث یبعض المسئولیات للطفل 



 

 

       .           أو إحضار الطباشیر و غیرها � الدفاتر من الطلبة وٕاعطائها للمعلم كي یصححها
  ) 144ص(2008(أبو زهري وآخرون (

نظیمها داخل الصف إذًا یمكن للمعلم أن یحد من المشكالت بالیقظة و التصمیم وترتیب األمور وت 
ة ـــــع مراعاة التخطیط الجید لكافـــــه هذه المشكالت مـــــفالمعلم الناجح هو الذي یهیئ مناخًا جیدًا تقل فی

  غیر  ة وـــــة الصفیــــاألنشط

مع ضرورة اشتغال الطالب في كافة األنشطة بشكل مستمر وال بد أن یكون المعلم ودودًا مع  الصفیة 
مًا في األوقات التي تتطلب الحزم وأن یحاول تجنب التهدید بالعقاب و أن یسعى دومًا إلى طالبه و حاز 

أحمد (                                                                      .تحقیق إدارة صفیة فعالة 
  )219ص=2003=حافظو 

التي قد یتبعها المعلم في مواجهة مشكالت  ولقد تعددت الدراسات التي تناولت األسالیب واالستراتیجیات
في لجوء المعلم الستراتیجیة   )2005(و دراسة یوكون ) 1994(دراسة بركات حیث اتفقت  التالمذة

بركات  دراسةبینما أكدت ) أو أسلوب التجاهل النبذ واإلهمال للتلمیذ في مواجهة المشكالت الصفیة 
میة بناء المعلم للعالقات اإلنسانیة مع التلمیذ لحل على أه)  Fry(2002(دراسة فراي و  )1994(

  .المشكالت الصفیة 

 یوكون  و Durgin (2001 ( ودروغان 2000) Marilyen(دراسة كل من ماریلین وأجمعت 
Yokon (2005)  واألنشطة  على لجوء المعلم إلى األنشطة التعلیمیة التي تركز على التعلم الجماعي

  .  التالمذةالریاضیة والفنیة كأسلوب لمواجهة  مشكالت  واألنشطة  الال منهاجیة 

على  )2006(ودراسة  بركات  Pack (2004) ودراسة باك  2000) Pullis( دراسة بیلزكذلك اتفقت 
واالختالف كان   االجتماعیة والنفسیة في مواجهة المشكالت الصفیةو لجوء المعلم لالستراتیجیات الجسمیة 

 Brophy,Rohkemberو روهركیمبر  دراسة بروفيواختلفت  .الستراتبجیات في ترتیب استخدام تلك ا

وتفعیل دور اإلرشاد النفسي  عن باقي الدراسات بتركیزها على التعاون بین األسرة و المدرسة  (2003)
  .كان بسیطًا في معالجة المشكالتفقد أما دور المعلم Lاالجتماعي 

قد یتعرض حیة للعنف واالستغالل و سوء المعاملة التي كما أنه أي طفل في الصف یمكن أن یكون ض 
  ومعظم البالد العربیة تعیش في حالة حرب و تعاني من أزمة كبیرة   خارج المدرسة  لها داخل أو

تأثیر األزمة التي تمر بها سوریا في الوقت الحالي على  وال یمكن إغفال  والسیما بلدنا الحبیب سوریا 



 

 

والقطاع التعلیمي هو أحد أهم هذه   بل شمل تأثیرها القطاعات جمیعها   قطاع معین بحد ذاته 
لمغادرة منازلهم و  –نتیجة األحداث الراهنة  –فالكثیر من المعلمین و الطالب اضطروا   القطاعات 

كما أن العدید من الطالب و ألسباب مختلفة   بعضهم أرغمتهم الظروف على النزوح من محافظتهم 
فقد . و على الصعید التربوي و النفسي . إما نهائیًا أو مؤقتًا Y سة و ترك مقاعد العلم ابتعد عن الدرا

خصوصًا في مرحلة التعلیم . كانت لألزمة تأثیرات شدیدة الخطورة على شخصیة و سلوك الطالب 
       )           3ص. 2013(عرفات (      . ألن غالبیة من هم في هذه المرحلة من األطفال Š األساسي 

باألحرى یجب أن یساعده و هذا محتمل فقط  =الذي تعرض لألذىو المعلم ال یستطیع إهمال هذا الطفل 
  و یستكشف الحلول المحتملة لها   و یقضي الوقت لفهمها   على تمییز المشكلة اً المعلم قادر  إذا كان

فحیاة الطفل الذي خارج   لمدرسة ولیتذكر المعلم بأن واجبه لحمایة األطفال ال ینتهي عندما یكون خارج ا
ویعرف أكثر حول  هو فقط علیه أن یهیئ نفسه لذلك  نظام المدرسة یمكن أن تتغیر بتدخله اإلیجابي 

 Rألمهم Rوجهات نظرهم  اویخلق عالقة جیدة معهم حیث یستطیع األطفال أن یبدو   مشاكل األطفال 
ناقش القضایا والمشاكل المختلفة التي یواجهها ویكون مستمعًا جیدًا یشارك و ی Rومخاوفهم   زنهم ح

                             .األطفال إما في البیت أو المدرسة 

 p.56-57)                                                                                                       Kacker & 
Nayyar(   

ب من الطفل و مناقشة مشكلته معه ألنه قدوة سلوكیة حسنة أمام الطفل ویمكن أن یمكن للمعلم  التقر و  
 بذلك یفتح قناة لیعبر بها عن مشاكله یشرح له جوانب الضغط التي یتعرض لها األطفال في األزمات و

أبو زهري و (        .                                                  و تخفیف حدة انفعاالته
  )144ص  Ã 2008آخرون 

أیضًا  من خالل بناء قدرتهم على الصمود و النجاح في مواجهة  تالمذتهویمكن للمعلم مساعدة 
فزیادة القدرة . التحدیات الیومیة و التوتر و الشدائد بمساعدتهم على بناء عالقات إیجابیة مع اآلخرین 

. لب أو من وقوعه ضحیة للعنف على الصمود یقلل من احتمال رد الفعل العنیف من جانب الطا
والمعلمون الذین یبادرون بتصرفات إیجابیة و بناءة من الناحیة االجتماعیة و یسدون التوجیه و یوفرون 

وهؤالء . الحمایة لهم یزیدون من قوة الطالب بإبداء طرق إیجابیة بدیلة للتصدي لتحدیات الحیاة 
.                                                     إلیجابیة و رعایة الطالب ًا یحتذى في العالقات اأنموذجالمعلمون یكونون 

  )19ص دون عام  hدلیل المعلم (



 

 

یمتلك المعلم دورًا حیویًا و مهمًا في التمییز و اإلبالغ و منع االعتداء على األطفال و وبشكل عام 
ألن المعلم قریب وعلى اتصال  : أوالً  لم هذا الدوروهناك العدید من األسباب التي تعطي المع Rإهمالهم 

وبینما .مسؤولیة المعلم  قانونیًا في اإلبالغ عن حاالت القسوة المشتبه بها  :ثانیًا  ومستمر مع األطفال 
إذا كان انتباههم و طاقتهم مستنزفة في النزاعات   یسهل المعلم تعلم األطفال ال یستطیعون التعلم جیدًا 

في المدرسة لدیهم الفرصة لحمایة األطفال من  ونالعامل : ثالثاً   ووجود سوء المعاملة لهم المالزمة ل
فمن المهم أن تدرك  خالل تقدیم البرامج و الخدمات التي یمكن أن تساعد األطفال و تقوي عائالتهم  

م في خطر إساءة هأو من  حسن لألطفال المساء معاملتهم یالعالقة اإلیجابیة مع البالغ المساند فربما 
لكن التجارب العائلیة و مشاكل أخرى مثل تعاطي  أو یعیشون في منزل ال تحدث فیه قسوة  معاملتهم

                     )    Tower,2003,p:9 (                                      .المخدرات 

وأكثر  �ن الخطیرة ــــــمونة واألماكى تحدید األماكن المأــــأن یعمل المعلم مع الطالب عل ومن الضروري
ى األركان المظلمة ــــــومن واجب المعلم تنبیه اإلدارة المدرسیة إل  ي المدرسة ـــاألوقات خطورة للطالب ف

دورات المیاه التي ال یوجد إشراف علیها والتي یمكن أن یتعرض   الساللم   اإلضاءة الخطرة   واألركان 
ة بكفالة ــــة مأمونــــن أن المالعب المدرسیــــد مـــــو التأك  ي ـــــداء الجنسي أو البدنلخطر االعت فیها الطالب

في أوقات فیها  یلعبونفالطالب یحتاجون إلى أماكن   وجود أشخاص كبار لإلشراف على الطالب 
  .  الفراغ

دون عام  hدلیل المعلم (                                                                            
  )22ص 

كل معلم مارس مهنة التعلیم ال بد وأنه مر في حیاته سلوكیات الطلبة غیر المرغوب  القول إنویمكن 
كما أن   وٕان عددًا قلیل من المعلمین یحاول البحث عن السبب الذي أدى إلى حدوث مشكلة ما   فیها 

وللخصائص الشخصیة للمعلم دور كبیر في طرق حل   ا فهم أسباب المشكلة هو الجزء األكبر من حله
ه كل ما یحدث في الصف یعتمد بشكل كبیر على االنطباع العام الذي یكونه القول إنالمشكالت ویمكن 

والمقصود بشخصیة المعلم لیس فیما یتبادر إلى الذهن ألول             . المعلم ةالطالب عن شخصی
بالوسائل =ن مفهوم قوة الشخصیة بالمعنى الذي یجعلها قاهرة ومسیطرة وما نلمسه لدى معلمینا م=وهلة 

ووعیه بما یعمل  úولكن المقصود بشخصیة المعلم هو حضوره النفسي و االجتماعي úالمادیة و المعنویة 
  .  و نضجه الوجداني و بما یحیط به 



 

 

 (خوالدة ( و)50-46ص2000(منسي(                                                   
  )146ص 2004

 تلمیذین المعلم الذي یتمتع بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي یكون أكثر نجاحًا في التعامل مثًال مع ف لذا
التلمیذ قد ال یجد مساعدة في ف   عودة إلى المجموعةالیساعده في فیبدو منعزًال  تلمیذیتعاركان أو 

یرتبط بقضایا أو موضوعات یخجل منها وال یرید مكاشفة األغلب من والدیه ألن بعض ما یعانیه قد 
ویبقى المعلم ومن المفترض أنه ملم  قد ال یستطیعون مساعدته لقلة خبراتهم  ءهكما أن أصدقاåوالدیه بها 

.                           ولدیه تصور عن مشكالتهم الشخصیة واالجتماعیة تالمذتهبما یعتمل في نفوس 
                                                                       )107ص(2004  2004(

كما أن مستوى  الذكاء العاطفي المرتفع للمعلم في المدرسة یمكن أن یكون فعاًال في البناء القوي 
وبناء بیئة مدرسیة N النجاح األكادیمي  و تحمل الضغوط و الصراع   للتواصل بین الطالب والمعلم 

والمعلم في عمله یجب أال یتحمل مشاعره الخاصة لكن أیضًا مشاعر الطلبة و األهالي و . یجابیة إ
التعلیم مهنة مرهقة و مستوى الذكاء العاطفي الممتلك  القول إنومن هنا یمكن . زمالء العمل و المدراء 

             .         من قبل المعلمین و المدراء له التأثیر الكبیر على نوعیة التعلیم 
) Birol & et.al ,2009 (     

 دراسة كل منوهذا ما ورد في    وعمومًا فالمعلم الذي یتمتع بالذكاء العاطفي یكون أكثر توافقًا في مهنته
و جوخب ) 2001(و دراسة السمادوني    لمعلمي المرحلة اإلعدادیة) 2005(دراسة الزهار وحبیب 

) لمعلمي المرحلة الثانویة اتفقتا على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و التوافق المهني )2009(
) 2004(الن آودراسة   chan Davidw )2008(ودراسة تشان دافید  ))2006( دراسة مغربيأما 

  .فاءة المهنیة والذاتیة اتفقت هذه الدراسات على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم والك

لمعلمي المرحلة اإلعدادیة  اتفقتا على وجود ) 2005(دراسة الطبیب ودراسة محمد و عبد العال بینما 
لمعلمي  )2004(ودراسة حبشي  (عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و السلوك القیادي الدیمقراطي  

  لعاطفي و قدرته على التنبؤ بأداء المعلم  المرحلة االبتدائیة أكدت على وجود عالقة بین الذكاء ا
  واتفقت دراسة بقیعي لمعلمي المرحلة 

 )2006(ودراسة شان   De Vito )2009( ودراسة دي فیتو () 2007( دراسة بني یونسو  wاالبتدائیة 
chan ي لمعلمي المرحلة الثانویة على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و مستوى االحتراق النفس

  .بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء العاطفي للمعلم  انخفض مستوى االحتراق النفسي لدیه 



 

 

وركنًا  یعد الذكاء العاطفي صمامًا مهمًا لضمان تطبیق آلیة اإلدارة المدرسیة و اإلدارة الصفیة إذًا 
ارة انفعاالته و فهمه لها ألن القائد الناجح هو القائد القادر على إد  أساسیًا في شخصیة المعلم كقائد 

والذكاء العاطفي هو إدارة  .المدرسة  داخل غرفة الصف (یعني فهمه للعمل اإلداري داخل المؤسسة 
و إدارة العاطفة  به تتجلى قدرته على السیادة الكاملة على الذات  المعلم لعاطفته بشكل سلیم و إیجابي و

شكالت مع الذات و مع اآلخرین و امتالك السبل والقدرة على حل الم هي خالصة معرفتنا بذواتنا 
                                           . المتعددة و المختلفة للتعامل معها و المرونة و الكاملة في التعامل مع األحداث

   )48ص  2010(رمضان (

المهمة بالنسبة  ویظهر أن الصفة  المعلمین بین متعاطف و بین غیر متعاطف  التالمذةویصنف 
و إذا أحب .و بعملهم  التالمذةللتالمیذ هي التعاطف أي استعداده العاطفي اإلیجابي واهتمام المعلم ب

والعكس . سیحترمونه و إذا اهتم بهم سیهتمون به  التالمذةفسوف یحبونه وٕاذا احترم  التالمذةالمعلم 
و هذا ما یشكل أساسًا لبناء  التالمذةهتمام بنجده عنده المعلم غیر المتعاطف الذي یظهر برودة و عدم ا

المعلم الذي ال یتمتع بخصائص المعلم الناضج و المتعاطف یكون  القول إنویمكن  المشاعر السلبیة 
  .مسیئًا إلیهم التالمذةفي عمله مع 

سلیم (                                                                                
  )24-23ص(2006(

وترى الباحثة أن تمتع المعلم  بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي یمكنه من التعامل مع المشكالت التي 
كما یمكن   تواجهه في حیاته الشخصیة و المهنیة  بحكمة و رویة حتى ال تؤثر على أدائه الوظیفي 

و بشكل خاص   ستماع لمشكالتهم المعلم من إقامة العالقات الجیدة مع تالمذته و التقرب منهم  واال
: التسول في الشارع : فقدان أحد الوالدین أو كلیهما : الذین لدیهم ظروف خاصة مثل  التالمذةأولئك 

أو ) حروق (=ô=å : تنكیل : ضرب (التعرض لسوء المعاملة الجسدیة : المعاناة من مرض أو إعاقة ما 
أو ) إنكار  رفض ) استحقار استخفاف  تخویف    إذالل ترهیب(سوء المعاملة النفسیة  و اإلهمال 

وعندما یكون المعلم قادرًا على تمییز ... إلى ما هنالك  االعتداء الجنسي أو التحرش أو االغتصاب 
وجعلهم یشعرون باألمان ) و اإلحساس بأنهم في خطر و بحاجة  لتقدیم العون والمساعدة  التالمذةهؤالء 

فإنه یساعدهم ô الجسدیة و النفسیة مهمة سواء داخل المدرسة أو خارجها و الطمأنینة و بأن سالمتهم 
في النمو السلیم المتوازن بعیدًا عن اآلثار السلبیة التي قد تتركها اإلساءة بمختلف أشكالها على 

ًا في حمایة األطفال مهمدورًا كبیرًا و  یؤديالمعلم  القول إنویمكن . شخصیتهم في الحاضر و المستقبل 
  ي ظل األزمة الحالیة التي ـــــــــــن سوء المعاملة و المخاطر التي قد یتعرضون لها وخصوصًا فــــــم



 

 

ولكن المعلم ال یستطیع القیام بذلك لوحده بل هو   وسوریا خصوصًا   تشهدها البالد العربیة عمومًا 
و المؤسسات جنبًا إلى جنب و قادة المجتمع المحلي  ییناالجتماع ینبحاجة للتعاون مع اآلباء والمشرف

  .مع الطالب ومع المعلمین و القائمین على اإلدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الفصل الثالث

  ةــــــات سابقـــــــــدراس

  .مقدمـــــــــــــــــــــــــــة -

وسوء المعاملة  ةدراسات تتعلق بمشكالت التالمذ: المحور األول -
  .المدارس والمخاطر التي یتعرضون لها في

 .أدوار المعلم الخاصة بعالقته بالتالمیذ �ééدراسات : المحور الثاني -

  .الذكاء العاطفي للمعلم و اإلداریین  �hhدراسات : المحور الثالث -

    .تعقیب عام على الدراسات السابقة  -

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  :  مقدمــــــــــــــــــــة -

بمختلف المتغیرات النفسیة وعالقته د وتنوع الدراسات حوله مع ازدیاد االهتمام بالذكاء العاطفي وتعد
واالجتماعیة والشخصیة ومن خالل اإلطالع على الكثیر من هذه الدراسات في الكتب و البحوث و 

اعتمدت الدراسة الحالیة على مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیرات البحث  المجالت العلمیة 
 Ïاور اآلتیة ثم تصنیفها وفق المح:  

والمخاطر التي یتعرضون لها في  وسوء المعاملة التالمذةمشكالت  حولدراسات : المحور األول

                ..المدارس

 .یذالتالمأدوار المعلم الخاصة بعالقته بحول  دراسات: المحور الثاني

  .الذكاء العاطفي للمعلم و اإلداریین  حولدراسات : المحور الثالث

یر بالذكر أن الباحثة واجهت صعوبة في الحصول على بعض التفاصیل الخاصة بالدراسات ومن الجد
دراسة البشر    )1985(دراسة أبو شهاب    )1797(السابقة كاألدوات أو العینة مثل دراسة منصور 

 Hoffman )2004(هوفمان دراسة    )بدون عام (دراسة الطبیب    )1994(دراسة السهل   )2005(
    Macapan (2004(دراسة ماكبان    Maccalupo )2002(دراسة ماكالبو    Leckie)2004(لیكي   

 دراسة   Pullis (2000(دراسة بیلز   Marilyn (2000) دراسة ماریلین ،2003)Allen(  دراسة الین
و بروفي  دراسة   Farwell (2003( دراسة فارویل،  Fry ( 2002)فراي دراسة    2001)Durgin( دروغان

 Yokon .  ( دراسة یوكون    Pack (2004) دراسة باك   Brophy&Rohkember (2003)روهركیمبر

(2005 

( ذكرت في الملحقÏ وتفادیًا للحشو والتكرار   كما أنه تم االعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة
10.(  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

لتي یتعرضون والمخاطر اوسوء المعاملة  التالمذةدراسات حول مشكالت  -أوًال 
   .لها في المدارس

  : دراسات عربیة  - أ
". الحروب واضطراب السلوك عند األطفال والتعامل مع األزمات :" بعنوان ) 2000(دراسة نذر  -

) التعرف على اضطرابات السلوك بعد الحروب و كیفیة التعامل مع األزمات إلى هدفت الدراسة 
) 100(و) سنة ) 15 -8(بة تراوحت أعمارهم بین طالبًا وطال) 1289(وتكونت عینة الدراسة من 

واستخدم مقیاس اضطراب رد الفعل اإلجهادي ) سنة ) 11 -8(طالب و طالبة تراوحت أعمارهم بین 
وأظهرت النتائج أنه رغم مضي سنوات ) و قائمة التعامل مع األزمات لألطفال ) لما بعد الصدمة 

ما زالوا یعانون من ردود الفعل اإلجهادي بسبب تعرضهم عدیدة على انتهاء أزمة الكویت فإن األطفال 
  .لصدمات الحرب و معایشتهم لصنوف مختلفة من الضغوط النفسیة المباشرة و غیر المباشرة 

المشكالت السلوكیة لدى األطفال الفلسطینیین في :" بعنوان ) 2002(ن  وآخر  سعادةدراسة و -
ل انتفاضة األقصى كما یراها المعلمون وعالقتها ببعض المرحلة األساسیة الدنیا بمحافظة نابلس خال 

إلى التعرف على المشكالت السلوكیة لدى األطفال الفلسطینیین في المرحلة  هدفت الدراسة". المتغیرات 
وتكونت عینة الدراسة من ) األساسیة الدنیا بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما یراها المعلمون 

وتم تطویر استبانة لقیاس المشكالت السلوكیة ) صفوف األربعة األولى و معلماتها من معلمي ال) 276(
. لدى تالمیذ الصفوف األربعة األولى من المرحلة األساسیة خالل انتفاضة األقصى بمحافظة نابلس 

وتوصلت الدراسة إلى وجود العدید من المشكالت السلوكیة لدى التالمذة الصغار مثل تدني المستوى 
  . و القلق و العدوانیة = والخوف من صوت الطائرات . حصیلي الت



 

 

مظاهر السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة األساسیة من :" بعنوان ) 2009(دراسة بركات أما  -
التعرف إلى مظاهر هدفت الدراسة  ". في فلسطین وجهة نظر معلمیهم و أسالیب مواجهتهم لها

وتحدید األسالیب التي " لمرحلة األساسیة من وجهة نظر المعلمین السلوك الصفي السلبي لدى تالمیذ ا
معلمًا و ) 832(وتكونت عینة الدراسة من " یستخدمها هؤالء المعلمون لمواجهة هذه المظاهر السلوكیة 

واستخدم استبیان السلوك السلبي و استبیان مواجهة السلوك (معلمة ) 419(معلمًا و) 413(°معلمة 
ت النتائج أن  المظاهر الخمسة األكثر تكرارًا  للسلوك السلبي لدى التالمذة وفق تقییم و أظهر ) السلبي 

ركل (الشتم و السب (المعلمین كانت على الترتیب التالي الخربشة على الجدران الحدیث دون استئذان 
  .والفوضى ) اآلخرین 

ن لمواجهة السلوك السلبي كانت وأظهرت النتائج أن األسالیب الخمسة األكثر استخدامًا لدى المعلمی 
وبناء عالقات  إنسانیة مع الطالب  استخدام األسالیب الجذابة  اإلشغال  العزل  على الترتیب  التجاهل 

: معرفة أسباب السلوك  الكومیدیا و الهزل : بینما األسالیب األقل استخدامًا كانت على الترتیب � 
  .معي التعاوني والتعلم الج: التوجیه و اإلرشاد  العقاب 

مشكالت أطفال الصفوف األربعة الدنیا فـي المرحلة :" بعنوان) دون عام (وكانت دراسة قهوجي  -
التعرف على المشكالت التي یعاني منها تالمیذ إلى هدفت الدراسة ".األساسیة كما یراها معلموهم 

باحث قائمة بعدد من المشكالت على استخدم ال. الصفوف األربعـة األولــى فـــي مرحلـة التعلیم األساسي 
 .معلمة) 134(و  اً معلم) 94(معلمًا و معلمة منهم ) 228( ـوتمثلت العینة ب wشكل استبانة 

هي إتالف  دفاترهم و لوازمهم المدرسیة  التالمذةوتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت انتشارًا بین  
حاجات اآلخرین  العدوان اللفظي على اآلخرین مرتبة   وضعف القراءة والكتابة والكذب واالفتراء وسرقة

//:www.ed http –)  61موقع انترنت (     .                             تنازلیًا حسب درجة االنتشار

  ?/index.phped/ net-uni   

 )1979(دراسة منصور ى التالمذة مثل وهناك دراسات أخرى بهذا الصدد تناولت المشكالت السلوكیة لد 
                                                   .).10(كما هو مبین في الملحق  ))1985(ودراسة أبو شهاب    )1981(ودراسة قندیل   

  :دراسات أجنبیة  - ب   

العالقة بین المدرس والتلمیذ في الصف الدراسي وأثرها في :" بعنوان  Fry ( 2002(دراسة فراي  -
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین المعلم و التلمیذ في الصف الدراسي ".ظهور المشكالت السلوكیة 

  . وأثر هذه العالقة في ظهور المشكالت السلوكیة



 

 

الذین تكون عالقاتهم بالمدرس  التالمذةصلت الدراسة له أن المشكالت السلوكیة تزداد لدى أهم ما تو 
عندما یسمح لهم  التالمذةبینما تنخفض هذه المشكالت لدى   ضعیفة وال یسمح لهم بالتعبیر عن أنفسهم 

ستوى ظهور وكل ذلك یقلل من حجم وم  بالتعبیر عن آرائهم ومناقشة مشكالتهم و طرح األسئلة حولها 
المشكالت السلوكیة لدیهم و خاصة مشكالت التمرد و العدوان و الفوضویة والشتم و االعتداء على 

وخلصت الدراسة  إلى أن األسلوب الذي یركز على الجانب اإلنساني واالجتماعي في  éممتلكات الغیر 
وأن المعلمین یستخدمون هذه  العالقة بین التلمیذ والمعلم هو األهم في حل العدید من المشكالت الصفیة

  .األسالیب بصورة مرتفعة 

 أنماط  السلوك السلبي لـدى تالمیذ المرحلة األساسیة:" بعنوان  Hoffman)2004(دراسة هوفمان و  -
تمثلت " هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط السلوك السلبي لدى عینة من تالمیذ المرحلة األساسیة ".

  .و معلمة  معلماً )  280( ـالعینة ب

ثم نمط السلوك الحركي  التالمذةومن أهم نتائج الدراسة أن نمط السلوك اللفظي هو األكثر انتشارًا بین 
  .ثم السلوك العدواني التخریبي كما أظهرت الدراسة أن مستوى السلوك السلبي عمومًا كان متوسطًا 

أنماط السلوك السلبي :"  عنوانب) 2009(كما وردت في بركات   ) Leckie،2004(دراسة لیكي  كذلك-
وهدفت الدراسة إلى التعرف علـى أنماط السلوك السلبي لدى . "لــدى تلمیذات المرحلة االبتدائیة 

  .معلمة) 348( تمثلت عینة الدراسة  بـ . تلمیذات المرحلة االبتدائیة 

� ترتیب السلوك العدواني وكشفت النتائج أن أبرز أنماط السلوك السلبي لـدى التلمیذات كان علـــى ال 
و السباب و الشتم و التلفظ النابي  وكان المتوسط  التسلط و التحرش باآلخرین و أخذ ممتلكات الغیر

                                                                   .العام لهذا النمط من السلوك متوسطًا 

  :التعقیب  

لكل ) 2009(وردت في بركات  هناك دراسات أجنبیة في نفس المجال  ومما تجدر اإلشارة إلیه أن -
  :من 

   Cooper)2004(كوبر )  Wei )2003(واي  (Mason) 2003(ماسون )  Richman) 2002(ریتشمان 
وتوصلت لنتائج مماثلة للدراسات السابقة ومن أبرز النتائج التي توصلت لها أن أنماط ومظاهر السلوك 

تترواح بین التهجم اللفظي والصراخ والتكلم بصوت مرتفع والتكلم بدون إذن والحركة  مذةالتالالسلبي لدى 
  .  الزائدة في غرفة الصف والسلوكیات التخریبیة 



 

 

  .المشكالت االنفعالیة كالیأس و اإلحباط والقلق والخوف والال مباالة  اوتمیزت دراسة ریتشمان بتناوله

في  )1985(ودراسة أبو شهاب    )1981(قندیل  ودراسة   )1979(اتفقت دراسة منصور 
0 )2009(ودراسة بركات  ))2002(ودراسة سعادة وآخرون 0 )2000(ودراسة نذر    )10(الملحق

أن هناك العدید من المشكالت السلوكیة الشائعة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  )دون عام(ودراسة قهوجي
الحركة وكثرة الكالم في الصف والحدیث مع الزمالء وعدم كثرة : و أكثر تلك المشكالت ظهورًا هي 

اآلخرین  تأدیة الواجبات المدرسیة والكذب والسرقة وٕاتالف الدفاتر واللوازم المدرسیة و الشجار وضرب
   ..إلى ما هنالك : والعدوان و الشتم والسب والفوضى

 ،Richman) 2002(ریتشمان  ، Leckie) 2004(لیكي Hoffman  É )2004(كذلك اتفقت دراسة هوفمانو 

أن أبرز أنماط السلوك السلبي  Cooper)2004(وكوبر )  Wei )2003(واي     Mason)2003(ماسون 
  .السلوك التخریبي  و   والتلفظ النابي   هي السلوك العدواني والتهجم اللفظي والسباب و الشتم 

: وحجم العینة  مثًال  ~أجریت فیه الدراسة والعام الذي   أما االختالف بین هذه الدراسات كان في المكان
أما دراسة ) تلمیذة من المدارس االبتدائیة) 666(حجم العینة كان و   في قطر )1981(دراسة قندیل عام 

وكانت دراسة بركات  wمدرس ومدرسة ) 236(بلغ حجم العینة و في األردن  )1985(عام  أبو شهاب 
  . معلمًا و معلمة ) 832(لغ حجم العینة وبå في محافظات شمال فلسطین )2009(عام 

ومعلمة من المرحلة  اً معلم) 280(بلغ حجم العینة فیها حیث )  Hoffman) 2004(أما دراسة هوفمان 
  . معلمة أیضًا من المرحلة االبتدائیة ) 348(وكان حجم العینة    Leckie) 2004(ودراسة لیكي االبتدائیة 

                                                        - دراسات حول سوء معاملة األطفا - ب

  :دراسات عربیة  -

سوء معاملة الطفل وعالقتها باالضطرابات المدرسیة والسلوكیة :" بعنوان) 1994(دراسة البحیري  -
ى هدفت الدراسة معرفة العالقة بین سوء معاملة الطفل واالضطرابات المدرسیة والسلوكیة لــد ".في مصر

حالة من األطفال والمراهقین ترواحت أعمارهم بین ) 22(وتمثلت عینـة الدراسة بـ .األطفال والمراهقین 
  .واستخدم مقیاس سوء معاملة الطفل ومقیاس االضطرابات المدرسیة والسلوكیة ) سنة) 18- 4(

الحرمان وجود سلوكیات عدم األمانة في المدرسة كتعویض رمزي عن  إلىوأشارت نتائج الدراسة  
العاطفي وشعورهم بالوحدة والرفض من قبل زمالئهم وشعورهم بالنبذ والكراهیة ممن حولهم كرد فعل 



 

 

للسلوكیات المنحرفة ووجدت مشكالت داخل الصف تتمثل في اعتدائهم على زمالئهم و العناد وعدم 
  . أدائهم  لواجباتهم المدرسیة 

سوء معاملة الطفل وعالقتها :"  بعنوان )2010(في مصطفى) 1998(أما دراسـة أبو ضیف  -
مظاهر وأسالیب سوء معاملة  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة . " في مصر الضطرابات السلوكیةاببعض 
وتمثلت عینة الدراسة  و بعض االضطرابات السلوكیة   ودراسة العالقة بین سوء معاملة الطفل . الطفل 

واستخدم  ذات الصف الخامس االبتدائي بمحافظة سوهاج تلمی تلمیذ و تلمیذة من تالمیذ و) 400(ب 
  .مقیاس سوء معاملة الطفل  ومقیاس بیركس لتقدیر السلوك واستمارة تاریخ الحالــة واختبار تفهم األسرة 

وأوضحت النتائج وجود عالقـــة ارتباطیــة بین أبعاد سوء معاملــة الطفل واالضطرابات السلوكیة المتمثلة  
نتباه والقلق المفرط والضعف األكادیمي وضعف القوى الجسدیة والعناد والمقاومة في ضعف اال

                                                        .واالنسحاب المفرط  والعدوانیة واالعتماد المفرط

ر دراسة لمفهوم الذات بین األطفـال المعرضین للخط:" بعنوان) 2002(وجاءت دراسة سمرین  -
الفرق في مفهوم الذات بین األطفال المعرضین  على التعرفإلى دفت الدراسة ه ."واألطفال العادیین

) 102(عادیون و)100(من األطفال منهم ) 202(وتكونت عینة الدراسة من .للخطر واألطفال العادیین
  .واستخدم مقیاس مفهوم الذات) معرضون للخطر

لذات یقع بین مرتفع ومتوسط على مقیاس مفهوم الذات بالنسبة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم ا
وهذا یؤكد أن الطفل الذي .لألطفال العادیین ومستوى دون المتوسط بالنسبة لألطفال المعرضین للخطر 

ویواجه مشكالت في تفاعله مع اآلخرین سواء مع  .یتعرض لإلساءة یكتسب مفهومًا متدنیًا عن ذاته 
وتأخذ شكل زیادة في النشاط أو العدوانیة و مشكالت دراسیة وانسحاب Ï ه سناً األكبر من أقاربه أو
  . اجتماعي 

 fourm diplay.php? http://6folh.com)17(موقع انترنت 

الخصائص النفسیـة والسلوكیـة لبعض :"بعنوان  )2010(في النجار) 2003(دراسة محمود  ثم -
التعرف على بعض الخصائص النفسیة والسلوكیة إلى هدفت الدراسة ". مساء معاملتهم األطفال ال

 Ùومعرفة الفروق في هذه الخصائص باختالف نوع اإلساءة النفسیة : لبعض األطفال المساء معاملتهم 
فًال ط) 30(وتكونت عینة الدراسة من . والجسدیـة والمستوى االقتصادي واالجتماعـي والتعلیمي للوالدین 



 

 

ومقیاس وجهة الضبط (طفًال مساء معاملتهم واستخدم مقیاس مركزیة الذات ) 160(و  ذكرًا عادیـًا 
  .ومقیاس الحالة المزاجیة من إعداد الباحثة(

األطفال المساء معاملتهم یعانون مــن اضطرابات الحالة المزاجیة  وتوصلت الدراسـة إلــى أن 
ات داللــة بین األطفال المساء معاملتهم لصالح األطفال المساء كما تبین وجود فروق ذ))اكتئاب(قلق(

                                                            .معاملتهم بدنیاً 

الخصائص النفسیة و :" بعنوان ) 2007( في العجمي) 2003(نواس  يدراسة أب وكذلك -
هدفت الدراسة إلى التعرف علـى ".  لم یتعرضوا لها االجتماعیة لألطفال الذین تعرضوا لإلساءة والذین

وتم تطویر   الخصائص النفسیـة واالجتماعیـة لألطفال الذیـن تعرضوا لإلساءة والذیـــن لــم یتعرضوا لها 
وعدم الثقة بالنفس  (العدوانیة واالعتمادیة(موزعة على ستة أبعاد هي  فقرة ) 56( تكونت من استبانة 

)  87(وتكونت عینة الدراسة من ). العزلة والصورة السیئة عن الذات و االجتماعیة ونقص المهارات  
   .لم یتعرضوا لإلساءة )طفل100(تعرضوا لإلساءة و طفالً 

تائج أن أكثر أربع خصائص نفسیة واجتماعیة شائعة لدى األطفال الذین تعرضوا لإلساءة هي وأشارت الن
                                .العدوانیة نقص المهارات االجتماعیة واالعتمادیة والعزلة

الخطة :" بعنوان ) 2007( في الخطیب )2004سكرتاریا الخطة الوطنیة للطفل الفلسطیني (دراسة  -
إلى تقدیم هدفت الدراسة ".  2007- 2004وطنیة للصحة النفسیة االجتماعیة لألطفال الفلسطینین ال

رؤیة متعددة األوجه لحیاة األطفال الفلسطینیین وتأثیر انتفاضة األقصى على سالمتهم النفسیة 
یا والعلیا في واشتملت الدراسة على عینات عشوائیة من أطفال مرحلة التعلیم األساسي الدن- واالجتماعیة 

واعتمدت أدوات الدراسة على التقاریر التي یتم تقدیمها في r        مدارس الضفة الغربیة وقطاع غزة 
مجموعات عمل بؤریة مع األطفال واألهالي           والمعلمین و اشتملت تلك المجموعات على 

  .المرشدین النفسیین واألخصائیین النفسیین واألطباء النفسیین 

ارت نتائج الدراسة إلى أن الشعب الفلسطیني یعیش تحت ضغط نفسي اجتماعي شدید بسبب وأش 
أحداث العنف التي تشمل كل نواحي الحیاة والموجهة من قبل سلطات االحتالل االسرائیلي سیاسیًا 
واجتماعیًا ونفسیًا واقتصادیًا  بما في ذلك طغیان الشعور بعدم األمان مما یزید من صعوبة الوضع 
النفسي كحالة نفسیة سائدة بین األطفال علمًا أنه لم یعد بمقدور األهالي وال المعلمین رعایتهم أو 

كما تم مالحظة انتشار   حمایتهم من الناحیة الصحیة والنفسیة واالجتماعیة بسبب ضغوطهم النفسیة 
التبول الالإرادي   یس أعراض سلوكیة صادمة بین األطفال من قبل المعلمین واألهالي تتراوح بین الكواب



 

 

انخفاض مستوى االنتباه والقدرة على التركیز إضافة إلى بعض االضطرابات السلوكیة   العدوانیة الزائدة  
  .  األخرى كالقلق والخوف واالكتئاب واالنطواء والعزلة 

تي قد اإلساءة في مرحلة الطفولة و المشكالت  النفسیة ال:" بعنوان ) 2005(دراسة البشر  أما -  
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقـــة بین التعرض لإلساءة في مرحلة  ".یتعرض لها الفرد مستقبًال 

التي قد یتعرض لها الفرد مستقبًال و العالقة بین  -كالقلق و االكتئاب –الطفولة والمشكالت النفسیة 
فردًا من ) 97(ینة الدراسة بـ وتمثلت ع" التعرض لإلساءة في الطفولة واضطراب الشخصیة في الرشد 

  . اً إناث) 42(و  اً ذكور ) 55(طلبة الهیئـة العامـــة للتعلیم التطبیقي بدولة الكویت 

                 وتوصلت الدراسة إلــــى وجود ارتباط موجب بین التعرض لإلساءة في الطفولة وكل من القلق واالكتئاب  
  .فروق دالة بین الذكور واإلناث علــــى متغیرات الدراسة ولم توجد  واضطراب الشخصیة في الرشد 

الخصائص النفسیة واالجتماعیـة لألطفال :" بعنوان ) 2006(أیضًا جاءت دراسة الشهري  -
هدفت الدراسة إلـــى التعرف علــى الخصائص النفسیة واالجتماعیة  ".في الریاضالمتعرضین لإلیـذاء 

دة احتمال تعرض األطفال لإلیـــذاء والتي یمكن من خاللها التعرف علـــى والعضویـة التي تساهم فــي زیا
" واألخصائیین النفسیین واالجتماعیین   حاالت اإلیذاء من قبل المتخصصین مـن أطباء األطفال 

استخدم استبانة الخصائص النفسیة و االجتماعیة والعضویة لألطفال المتعرضین لإلیذاء من إعداد و 
  .سنة ) 18-9(ونت عینة الدراسة من األطفال ما بین تكو " الباحث

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطفل المتعرض لإلیذاء كثیر التوتر والقلق ویعاني مــن اضطرابات أثناء و 
وعدد أفراد  �ومستوى تعلیم الوالدیــن �ونوع السكن   األطفال  وأن الدخـل الشهري ألسر  النوم و األكــل 

  .المتغیرات التي لها تأثیرها على ظاهرة إیذاء األطفال األسرة مــن 

إساءة المعاملة البدنیة واإلهمال والطمأنینة النفسیة واالكتئاب :"  بعنوان) 2008(ثم دراسة بوقري  -
هدفت الدراسة إلى معرفة  ".بمدینة مكة المكرمة ) 12- 11(لدى عینة من تلمیذات المرحلة االبتدائیة 

ة المعاملة البدنیة واإلهمال الوالدي وكل من الطمأنینة النفسیة واالكتئاب وكما هدفت العالقة بین إساء
إلى معرفة الفروق فــي متوسط درجات كل من الطمأنینة واالكتئاب بین التلمیذات الالتي تعرضن 

ـأنینة مقیاس الطم: واستخدمت الباحثة ثالثة مقاییس هي Ï لإلساءة  والتلمیذات الالتي لم یتعرضن لها 
ومقیاس اكتئاب األطفال المقنن علـى البیئة wومقیاس إساءة معاملة الطفل البدنیة وٕاهماله wالنفسیــة 

طالبــة مــن طالبات الصف السادس من المرحلة االبتدائیة ) 472(وتكونت عینة الدراسة من wالسعودیة 
  . سنة ) 12-11(و تتراوح أعمارهن بین 



 

 

توجد عالقة دالة إحصائیًا بین إساءة المعاملة  واإلهمال الوالدي و الطمأنینة وأشارت نتائج الدراسة أنه 
كما تبین وجود فروق دالة إحصائیًا  واالكتئاب لدى تلمیذات المرحلة االبتدائیة بمكة المكرمة   النفسیة 

میذات في متوسط درجات االكتئاب والطمأنینة النفسیة بین التلمیذات الالتي تعرضن لإلساءة و التل
  .وكانت الفروق لصالح الطالبات الالتي لم یتعرضن لإلساءة  الالتي لم یتعرضن لها 

نتائج المسح المیداني حول اآلثار النفسیة و :" بعنوان) 2009(دراسة الملتقى التنموي الفلسطیني  -
لى هدفت الدراسة إ".عام ) 15 -4(االجتماعیة لحرب غزة على األطفال ضمن الفئة العمریة من 

تحدید االنعكاسات النفسیة واالجتماعیة للحرب األخیرة على قطاع غزة على األطفال في الفئات العمریة 
طفل وطفلة مقسمین على المناطق المختلفة ) 3000(وتكونت عینة الدراسة من  -عام ) 15-4(من 

وتم االعتماد على  -عام ) 15-4(وتم اختیارهم بطریقة عشوائیة ممن تتراوح أعمارهم بین ) لقطاع غزة 
  .في تصمیم األداة المستخدمة في المسح " DSM_IV"الدلیل التشخیصي األمریكي للصحة النفسیة 

من أطفال غزة أصبحوا یعانون من %)  40,7(ومن أهم النتائج التي توصل لها المسح أن نسبة  
ات سلوكیة من األطفال أصبحوا یعانون من اضطراب%) 39,18(ونسبة   اضطرابات انفعالیة 

wمن األطفال أصبحوا یعانون من مشكلة التأخر الدراسي بعد الحرب األخیرة على القطاع %) 37,0(و  
من األطفال %) 27,17(بینما   من األطفال یعانون من اضطرابات الصدمة %) 34,8(و نسبة 

من اضطرابات من األطفال یعانون %) 20,94(وe                   یعانون من اضطرابات في النوم 
%) 26,15(و  من األطفال أصبحوا یعانون من اضطرابات في الكالم %) 16,45(ونسبة   في األكل 

من األطفال أصبحوا %) 18,45(ونسبة   من األطفال قد ظهرت علیهم اضطرابات اللوازم الحركیة 
طرابات كما وجدت فروق بین األطفال حسب الجنس في االض  یعانون من اضطرابات نفس جسمیة 

  .بینما الفروق لصالح اإلناث في االضطرابات االنفعالیة w السلوكیة لصالح الذكور

دراسة مستقبلیة لدور المرشد النفسي المدرسي في التخفیف من :" بعنوان ) wôå° )2013دراسة  -
 ألساسياآلثار النفسیة الناجمة عن الكوراث و األزمات لدى تالمیذ الحلقة األولى من مرحلة التعلیم ا

  ." في سوریا

         هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بین المدارس في التعامل مع اآلثار النفسیة الناجمة عن األزمات 
  والكوارث لدى طالب مرحلة التعلیم األساسي في حال وجود المرشد النفسي المدرسي أو عدم وجوده 

طالب مرحلة التعلیم األساسي ومسحها لدى عینة  التعرف على األزمات و الكوارث التي یتعرض لهاو 
كرب (االكتئاب   القلق(والتعرف على مدى انتشار اآلثار النفسیة   من طالب مرحلة التعلیم األساسي 



 

 

الناجمة عن األزمات والكوارث التي یتعرض لها طالب مرحلة التعلیم األساسي ) ما بعد الصدمة 
) 2049(و) مرشدًا ومرشدة ) 238(سي وتكونت عینة الدراسة من باختالف النوع ومرحلة التعلیم األسا

استبانة مهارات المرشدین :واشتملت أدوات الدراسة على (طالبًا وطالبة من مرحلة التعلیم األساسي 
واستبانة اآلثار å واستبانة الكوارث واألزمات å النفسیین المدرسیین للتدخل في األزمات و الكوارث 

ومن أهم ما توصلت له الدراسة  أنه توجد عالقة ذات داللة  بین األزمات . والكوراث النفسیة لألزمات 
والكوارث التي یتعرض لها تالمیذ الحلقة األولى والثانیة من مرحلة التعلیم األساسي واآلثار النفسیة 

  .لدیهم ) االكتئاب (القلق Š اضطراب ما بعد الصدمة (

  :دراسات أجنبیة  - ب

سوء المعاملة الجسدیة وأثرها على العالقات :"بعنوان  Salzinger (1993( الزنجردراسة س كانت -
هدفت الدراسة معرفة آثار سوء المعاملة الجسدیة على العالقات االجتماعیة  ".االجتماعیة لألطفال 

سنة ویتعرضون لسوء ) 12-8(طفًال تراوحت أعمارهم بین )  87(وتكونت عینة الدراسة من  لألطفال 
وتم إجراء مقابلة مع األمهات -تم جمع البیانات بأسلوب التقریر الذاتي لألطفال ) عاملة الجسدیة الم

  .أما عن المشكالت السلوكیة فتم تقدیرها عن طریق الوالدین والمدرسین -لتقدیر المتغیرات األسریة 

ن من العزلة ولهم مكانة أشارت نتائج الدراسة أن األطفال الذین یتعرضون لسوء المعاملة الجسدیة یعانو  
 ونبأنهم مضطرب ونعدوانیة وقدرهم اآلباء و المعلم وقدرهم أقرانهم أنهم أكثر متدنیة بین أقرانهم 

  .انفعالیاً 

سوء المعاملة الجسدیة وأثرها على الكفاءة :" بعنوان Levendoskey (1995(ثم دراسة لیفندوسكي  -
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر سوء المعاملة  ".لدى ألطفالاالجتماعیة ومهارة حل المشكالت االجتماعیة 

واستخدم الباحث  الجسدیة على الكفاءة االجتماعیة ومهارة حل المشكالت االجتماعیة لدى األطفال 
)  12-8(طفًال تراوحت أعمارهم بین ) 68(وتمثلت عینة الدراسة بـ . لسلوك األطفال  Cofaxمقیاس 

  .قر و سوء المعاملة الجسدیة سنة معرضین للخطر بسبب الف

أشارت نتائج الدراسة أن سوء المعاملة الجسدیة تعد من منبهات ضعف الكفاءة االجتماعیة وضعف في  
  .مهارة حل المشكالت االجتماعیة بتقدیرات اآلباء و المعلمین 

إلى معرفة  هدفـت الدراسة. "سوء المعاملـة الطفل :"  بعنوان  Parker (1996(دراسة باركـر أما  -
وتكونت عینة wالعالقة بین سوء معاملة الطفل وٕاهماله وقدرته علـى بناء عالقات حمیمیة مع اآلخرین 



 

 

وعن طریق المالحظـة أظهر األطفال  سنة  )14-9 (تراوحـت أعمارهـم بین طفالً ) 60(الدراسة مـن 
  .الذین لـم یتعرضوا لإلساءة المساء إلیهم عالقة حمیمیة قلیلة مع أصدقائهم على العكس من األوالد 

 ى النمو االنفعالـي ـــــا علــــة للطفل وأثرهــسوء المعامل:"  بعنوان Druker (1997(ثم دراسة دروكر -
والنمو  Aهدفت الدراسـة التعرف علــى تأثیر سوء المعاملة  والفقر على معامل الذكاء ". واالجتماعـي 

وتراوحت أعمارهم بین    اً إناث) 51(  اً ذكور ) 63( ـت عینة الدراسة بوتمثل  االنفعالي واالجتماعي للطفل 
  .واستخدم مقیاس وكسلر للذكاء واختبارات للنمو االنفعالي واالجتماعـي . سنة) 12-17(

وأشارت النتائج أن األطفال الذین تعرضوا لإلهمال حصلوا على درجات منخفضة على اختبار وكسلر 
  .   االجتماعــي واالنفعالي مقارنـــة  باألطفال الذین تعرضوا ألنماط أخرى للذكاء و اختبارات النمو 

التعرض "  بعنوان )2009(كما وردت في الشمري  1998 ) Dembo et ,al(دراسة دیمبو وآخرین  - 
هدفت الدراسة معرفة دور  ".لإلساءة في مرحلة الطفولة وعالقته بالجناح واإلدمان والمشكالت الدراسیة

ت اإلساءة في مرحلة الطفولة كمتغیر یمكن التنبؤ من خالله بالجناح واإلجرام واإلدمان والمشكالت خبرا
وتم تطبیق استمارة بیانات دیموجرافیة (شاب ) 900(وتكونت عینة الدراسة من Ï الدراسیة والسلوكیة 

وأشارت النتائج إلى  .وكذلك استبیان للسلوك الجانح (باإلضافة إلى استبیان لمظاهر اإلساءة الطفلیة (
                                               .أن خبرات اإلساءة في الطفولة تهیىء شخصیة الطفل لحدوث الجناح و اإلدمان 

  :  التعقیب

بأن الطفل الذي  )1998(ودراسة دیمبو  )1998(ودراسة أبو ضیف  )1994(اتفقت دراسة البحیري 
العناد والعدوان واالعتداء :ن بعض االضطربات السلوكیة و المدرسیة و أهمها تساء معاملته یعاني م

  .على الزمالء وضعف االنتباه وضعف األداء األكادیمي وعدم أداء الواجبات المدرسیة 

ودراسة أبو  )2003(ودراسة محمود    )2002(اآلخر من تلك الدراسات كدراسة سمرین  همأكد بعضو 
 Druker (1997( ودراسة دروكر )2008(ودراسة بوقري  )2006(شهري ودراسة ال )2003(نواس 

بأن تعرض األطفال لإلیذاء أو سوء المعاملة ینعكس سلبًا على نموهم   Parker (1996(ودراسة باركـر 
التوتر : االنفعالي و االجتماعي  كما أنهم یتمیزون ببعض الخصائص النفسیة واالجتماعیة وأهمها 

وتدني مفهوم الذات والعزلة و االنسحاب االجتماعي واالعتمادیة و ضعف القدرة على  والقلق واالكتئاب
  .حل المشكالت االجتماعیة وٕاقامة العالقات مع األقران و اآلخرین  



 

 

الملتقى التنموي الفلسطیني ودراسة ) ) 2004 (سكرتاریا الخطة الوطنیة للطفل الفلسطینيوأكدت دراسة 
على معاناة األطفال للعدید من االضطرابات السلوكیة و االنفعالیة  )2013(ودراسة حداد   )2009(

العدوانیة الزائدة  5التبول الالإرادي : الكوابیس : نتیجة لظروف الحرب أو األزمات التي عاشوا فیها مثل 
انخفاض مستوى االنتباه والقدرة على التركیز إضافة إلى بعض االضطرابات السلوكیة األخرى كالقلق 

  .اضطرابات في النوم واألكل  والكالم إلى ما هنالك : الخوف واالكتئاب واالنطواء والعزلة و 

  ذةالتالمأدوار المعلم الخاصة بعالقته ب حولدراسات  -ثانیاً 
 :دراسات عربیة  -أ

األسالیب التي یستخدمها المعلمون فـي الحد من السلوك :" بعنوان) 1994(جاءت دراسة السهل  - 
التعرف علـــى مدى انتشار إلى هدفت الدراسـة ". وب فیه لتالمیذ المرحلة االبتدائیة فـي الكویتغیر المرغ

  السلوك غیر المرغوب فیــه والتعرف علــــى األسالیب التي یستخدمها المعلمون في الحد من هذا السلوك 
مشكالت السلوك غیر  ومن نتائج الدراسة أن أكثر. معلمًا ومعلمة) 296(وتمثلت عینة الدراسة بـ 
عدم النظافة والكذب والعدوان وعدم إحضار األدوات :هي           التالمذةالمرغوب فیه انتشارًا لدى 

العقاب (كما  بینت النتائــج أن المعلمین یفضلون استخدام األسالیب التقلیدیة . المدرسیة علــــى التوالــي
  .یل السلوك غیر المرغوب فیه بدًال من األسالیب الحدیثة في تعد) البدني 

الفرق بین المعلم الفعال وغیر الفعال : " بعنوان) 2008(في اآلغا ) 1995(أما دراسة الخروز  -
".  في االستراتیجیات المستخدمة للتعامل مع المشكالت الصفیة واختالف ذلك باختالف جنس المعلم

ا المعلم الفعال و غیر الفعال في تعامله مع هدفت الدراسة إلى الكشف عن االستراتیجیات التي یستخدمه
واستخدم استبانة مكونة من ) معلمًا ومعلمة ) 160(و تمثلت عینة الدراسة ب ) المشكالت الصفیة 

وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمین ) مجاًال لتحدید فعالیة المعلمین ) 17(فقرة موزعة على ) 102(
ت في التعامل مع المشكالت الصفیة وأهمها استراتیجیات الفعالین یكثرون من بعض االستراتیجیا

بینما استخدم المعلمون غیر الفعالین استراتیجیات العقاب و لسلوك ) التعزیز والسلوك التدعیمي 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث  ذات داللة إحصائیة في استخدام ) الضاغط 

  .                  شكالت الصفیة استراتیجیات التعامل مع الم

مشكالت الضبط الصفي وأسالیب مواجهتها فــي المدارس :" بعنوان) 2003(ري ضثم دراســـة الح -
إلى هدفت الدراسة  ".الثانویـــة بسلطنة عمان من وجهــة نظر المعلمین واألخصائیین االجتماعیین

ا ومدى فعالیـــة تلك األسالیب في المدارس التعرف علــى مشكالت الضبط الصفي وأسالیب مواجهته



 

 

وٕالى أي مدى یرتبط استخدام تلك   الثانویة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمین واألخصائیین 
األسالیب بفعالیتها وما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة تعزى إلى متغیرات 

ثانویة  ملحق بها مرحلة إعدادیة  المادة  ثانویة فقط (ة الدراسة نوعی سنوات الخبرة " الجنس  الوظیفة 
 .والمنطقة التعلیمیة  ) علمیة (أدبیة (الدراسیة بالنسبة للمعلمین 

موزعة على محاور األداة الثالثة  اً مفتوح اً واحد فقرة وسؤاالً ) 64(وقام الباحث بإعداد استبانة شملت 
. ة وأسالیب الضبط الصفي العالجیة ـــالضبط الصفي الوقائیــ مشكالت الضبط الصفي وأسالیب: ــي هو 

  .و أخصائیــة  اً أخصائی) 94(معلمًا و معلمـة و ) 288( ـــة بـــــوتمثلت عینة الدراسـ

سرحان بعض الطالب أثناء :بدرجة متوسطة ومنها  متوافرةأن بعض المشكالت إلى توصلت الدراسة 
وبعضها :الواجبات الصفیــة والتحدث الجانبي بین الطالب أثناء الحصــة الحصــة و التقصیر فـــي إنجاز 

مضغ اللبان أثناء الحصة استخدام ألفاظ بذیئة ونابیة داخل الصف وتعمد : بدرجـــة نادرة  ومنها  متوافرة
: في حین بعضها ال توجد إطالقًا مثل : تخریب بعض الطالب ممتلكات زمالئهم داخل الصف 

عتداء بعض او ) السالح األبیض  –المفرقعات (لطالب مواد ممنوعة إلى الصف مثل إحضار بعض ا
كما أن بعض أسالیب الضبط الصفي الوقائیة حصلت على   .الطالب بدنیًا على المعلمین داخل الفصل

التخطیط الجید للدرس والقدوة :معدل استخدام بصفة دائمة في المدارس الثانویة بسلطنة عمان ومنها 
توضیح قواعد : بینما حصلت بعضها علــى معدل استخدام بصفة غالبة ومنها   ة من قبل المعلم  الحسن

السلوك المقبول وغیر المقبول ونتائجها داخل الفصل مــن بدایة العام الدراسي بینما حصل األسلوبان 
صل و تقسیم الطلبة إلى إشراك الطالب في إدارة الف:التالیان علـــى معدل استخدام بدرجــة متوسطــة وهما 

  . مجموعات عمل داخل الفصل

fourm  http://6folh.com) 17(موقع انترنت                                                 

diplay.php? 

  : دراسات أجنبیة  –ب 

ي یتبعها المعلمون للتعامل مع السلوك األسالیب الت:" بعنوان Marilyn (2000(دراسة ماریلین  كانت -
الكشف عن أهم األسالیب التي یتبعها إلى هدفت الدراسة . "السلبي لدى طالب المرحلة األساسیة 

) 122(وتكونت عینة الدراسة من "المعلمون للتعامل مع السلوك السلبي لدى طالب المرحلة األساسیة 
  .معلمًا و معلمة 



 

 

ذوي السلوك  التالمذةلمین یفضلون أسلوب الحوار والمناقشة المفتوحة مع وأشارت النتائج إلى أن المع
السلبي كما أظهر المعلمون أن األنشطة التعلیمیة التي تركز على التعلم الجماعي أفضل من أجل 

  .یستخدمون هذه األسالیب بدرجة مرتفعة  ینوبینت النتائج أن المعلم Yالتخلص من السلوك 

االستراتیجیات المتبعة من قبل المعلمین في التعامل مع :" دراسة بعنوان  Pullis (2000(وأجرى بیلز -
االستراتیجیات المتبعة من قبل  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة  ".المشكالت الصفیة التي تواجههم

معلمًا و ) 224(المعلمین في التعامل مع المشكالت الصفیة التي تواجههم تكونت عینة الدراسة من 
وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمین یستخدمون االستراتیجیات االجتماعیة والنفسیة والجسمیة على   معلمة

  .الترتیب 

مكان المدرسة والمرحلة :بینت النتائج وجود فروق في استخدام االستراتیجیات التكیفیة تبعًا لمتغیرات و 
كما أظهرت wلة األساسیة الدراسیة والتخصص لصالح المعلمین من التخصصات النظریة ومن المرح

  .والمؤهل العلمي4   الخبرةQ الجنس :النتائج عدم وجود فروق جوهریة لمتغیرات 

استراتیجیات المعلمین في :" بعنوان) 2010(في بركات  2001 ) Durgin(أما دراسة دروغان  -
راتیجیات معرفة استإلى هدفت الدراسة . "التعامل مع الضغوط والمشكالت الصفیة التي تواجههم 

) 185(تكونت عینة الدراسة من . المعلمین في التعامل مع الضغوط والمشكالت الصفیة التي تواجههم 
وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمین یستخدمون . معلمًا ومعلمة ممن یعملون في المدارس الخاصة 

واستخدام (األسرة استراتیجیات مختلفة لمواجهة المشكالت الصفیة مثل الدعم االجتماعي المتمثل ب
 .األنشطة الالمنهاجیة 

الجنس والتخصص لصالح اإلناث و المعلمین في التخصصات : بینت النتائج وجود أثر لمتغیرات و  
  .ونوع المدرسة  المؤهل العلمي : العلمیة وعدم وجود تأثیرات لمتغیرات 

المشاكل التي یظهرها  " :بعنوان Brophy &Rohkember (2003)أیضًا دراسة بروفي و روهركیمبر -
هدفت . "المشكلین التالمذةفــي الصف من وجهة نظر المعلمین واستراتیجیات التعامل مع   التالمذة

 �المشكلین  التالمذةواستراتیجیات التعامل مع  التالمذةالدراسة إلى التعرف على المشكالت التي یظهرها 
درسون في المرحلة األساسیة وكان من أهم نتائج معلمًا ومعلمة ممن ی) 312(وتمثلت عینة الدراسة بـ 

الدراسة أن المعلمین استبعدوا أنفسهم كأسباب لمشكالت السلوك الصفي وأن هذه األسباب محددة 
واالستراتیجیات األهم للتعامل مع الطالب المشكل تركز على تعاون األسرة مع المدرسة  (بالسمات الذاتیة 



 

 

وأن دور المعلم المباشر في معالجة المشكالت  الجتماعي في المدرسة وتفعیل دور اإلرشاد النفسي وا 
  .كان بسیطًا 

استراتیجیات المعلم فـــي التكیف مـــع الضغوط و :" بعنوان Farwell (2003(ودراسة فارویل  -
استراتیجیات المعلم للتكیف مع  علىالتعرف إلى هدفت الدراســـة ". التي تواجهه  المشكالت الصفیة 

 اً معلمًا و معلمة ممن یعانون ضغوط) 329(وتكونت عینة الدراسة من  لضغوط والمشكالت الصفیة ا
  .نفسیة 

ثم الجسمیة  :االستراتیجیات النفسیة :وبینت النتائج أن أهم االستراتیجیات التي یستخدمها المعلمون هي 
وذلك   ونوع المدرسة   الخبرة   الجنس : وأظهرت النتائج وجود أثر لمتغیرات  wو أخیرًا االجتماعیة 

بینما أظهرت النتائج عدم   ومعلمي المرحلة األساسیة  لصالح المعلمین الذكور والمعلمین األقل خبرة 
  .والعمر  والمؤهل العلمي   وجود فروق جوهریة لمتغیرات التخصص

المعلمین مع استراتیجیات تعامل :"  دراسة بعنوان )2010(في بركات  2004) Pack( باكل كانو  -
استراتیجیات تعامل المعلمین مع  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة " المشكالت الصفیة التي تواجههم
  .معلمًا و معلمة ) 60( ـو تمثلت عینة الدراسة ب المشكالت الصفیة التي تواجههم 

مین مع وأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا في درجة تعامل المعل 
االجتماعیة : الضغوطات و المشكالت التي تواجههم وكانت االستراتیجیات المتبعة مرتبة تبعًا لشیوعها 

والنفسیة والجسمیة على الترتیب وذلك تبعًا لمتغیرات الجنس و التخصص وذلك لصالح المعلمین الذكور 
العمر :وق جوهریة لمتغیرات كما أظهرت النتائج عدم وجود فر : والمعلمین فــي التخصصات النظریة 

  .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومكان المدرسة 

األسالیب التي :" بعنوان) 2009(كما وردت في بركات  2005) Yokon(و جاءت دراسة یوكون  -
 علىالتعرف إلى هدفت الدراسة ".  المشاكسین في الصف التالمذةیتبعها المعلمون للتعامل مع 

معلمًا ) 144( ـوتمثلت عینة الدراسة ب° المشاكسین  التالمذةها المعلمون للتعامل مع األسالیب التي یتبع
النبذ و التجاهل : المشاكسین هي  التالمذةو بینت نتائج الدراسة أن أهم األسالیب للتعامل مع . ومعلمة 

عتماد على طرق یلي ذلك االåو تفهمها  التالمذةثم بناء عالقات إنسانیة بالتعرف على مشكالت هؤالء  
  .في األنشطة المختلفة الریاضیة و الفنیة  التالمذةالتعلم الجمعي و إشراك 

  :التعقیب  -



 

 

في لجوء المعلم الستراتیجیة أو أسلوب  Yokon (2005)ودراسة یوكون  )2009(اتفقت دراسة بركات 
 )1994(ة السهل واتفقت دراس  النبذ واإلهمال للتلمیذ في مواجهة المشكالت الصفیة  –التجاهل 

 )2009(أكدت دراسة بركات و في استخدام المعلم ألسلوب التهدید و العقاب  )1995(ودراسة الخروز 
  .أهمیة بناء المعلم للعالقات اإلنسانیة مع التلمیذ لحل المشكالت الصفیة 

 ، Durgin (2001(ان ــــــــــــــــدروغ   2000) Marilyen(ن ماریلین ـــــــــــل مـــــــة كــــــــــأجمعت دراسكما 
على لجوء المعلم إلى األنشطة التعلیمیة التي تركز على التعلم   Yokon (2005)        ون ـــــوكــــــوی

واألنشطة الریاضیة و الفنیة كأسلوب لمواجهة  مشكالت   الال منهاجیة         واألنشطة  الجماعي 
  .  التالمذة

على لجوء  )2009(ودراسة بركات  ) Pack (2004) ودراسة باك )  Pullis (2000( اتفقت دراسة بیلزو 
واالختالف كان   المعلم لالستراتیجیات االجتماعیة و النفسیة و الجسمیة في مواجهة المشكالت الصفیة

  .في ترتیب استخدام تلك االستراتبجیات 

ن باقي الدراسات بتركیزها ع Brophy &Rohkember (2003) و روهركیمبر واختلفت دراسة بروفي
كان فقد أما دور المعلم  وتفعیل دور اإلرشاد النفسي االجتماعي  على التعاون بین األسرة و المدرسة 

  بسیطًا في معالجة المشكالت 

بینت   فیما یتعلق بأثر بعض المتغیرات  في استخدام المعلمین لالستراتیجیات لمواجهة المشكالت و 
دم وجود تأثیر لمتغیر الجنس في االستراتیجیات المستخدمة من قبل المعلمین ع )1995(دراسة الخروز

على وجود  Pack (2004(و باك  2003) Farwell(فارویل  دراسة واتفقتÏ لمواجهة المشكالت الصفیة
كما بینت  لصالح المعلمین اإلناث  دروغانوفي دراسة  لصالح المعلمین الذكور  تأثیر لمتغیر الجنس

ولكن في   وجود تأثیر لمتغیر التخصص العلمي   Pack (2004) وباك Durgin (2001)وغان دراسة در 
أما في دراسة باك لصالح الذكور  دراسة دروغان  لصالح اإلناث و المعلمین في التخصصات العلمیة 

ات وبالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي اتفقت تلك الدراس         .و المعلمین  في التخصصات النظریة 
و  Farwell (2003(فارویل  ومتغیر العمر ال یوجد له تأثیر كما في دراسة ° على عدم  وجود تأثیر له 

و لم یظهر في   أما تأثیر سنوات الخبرة و نوع المدرسة ظهر  في دراسة فارویل °  Pack (2004)باك 
  .دراسة باك 

  :لمیدان التربويدراسات حول الذكاء العاطفي للمعلم و العاملین في ا -ثالثاً  



 

 

  :دراسات حول الذكاء العاطفي للمعلم  - )1(

  :دراسات عربیة  -أ

هدفت الدراسة إلى  ".الذكاء الوجداني والتوافق المهني للمعلم :"بعنوان ) 2001(دراسة السمادوني  -
بین  العالقةو  التعرف على نسبة الذكاء الوجداني للمعلم و درجة توافقه المهني في المرحلة الثانویة 

والعالقة بین التوافق المهني ô وخبرته و تخصصه األكادیمي  من جنس المعلم  الذكاء الوجداني وكل
اعتمد الباحث على مقیاس الذكاء ô وتخصصه األكادیمي           للمعلم وجنس المعلم وخبرته 

وتكونت عینة    الوجداني من إعداد الباحث و مقیاس التوافق المهني للمعلم من إعداد الباحث أیضاً 
  .معلمًا ومعلمة ممن یدرسون في المرحلة الثانویة بمحافظة الغربیة ) 360(الدراسة من 

وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا بین الذكاء العاطفي للمعلم والتوافق  
N الجنس لصالح المعلمین كما أظهرت الدراسة وجود فروق في الذكاء العاطفي بالنسبة لمتغیر  المهني 

 الكلیة للذكاء لسنوات الخبرة على الدرجة وتأثیر   األكادیمیة للمعلمین وكذلك فروق بین االختصاصات
   . العاطفي

النسبي لمكونات الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي اإلسهام :"بعنوان  )2004( حسینأما دراسة  -
   ".بتدائیة بأداء معلمي المرحلة اال ي التنبؤ ــــــف

النسبي للذكاء الوجداني والمعرفي في التنبؤ بأداء  سهامیظهر اإل أنموذجهدفت الدراسة إلى تقدیم 
أون  للذكاء  –معلمًا ومعلمة و طبق على العینة مقیاس بار ) 220(المعلمین وتكونت عینة الدراسة من 

  .الوجداني و مقیاس أداء المعلم 

الذكاء الوجداني بصورة دالة إحصائیًا في التنبؤ بأداء المعلم في المرحلة وتوصلت الدراسة إلى أنه یسهم  
التفاؤل  في التنبؤ بأداء المعلم كان بعد التعاطف  سهاماإلوٕان أهم أبعاد الذكاء الوجداني   االبتدائیة 
ي عینة ولم یسهم الذكاء المعرفي في تفسیر أداء معلمي المرحلة االبتدائیة ف wاالجتماعیة  المسؤولیة
  .الدراسة 

التحقق النسبي ألبعاد الذكاء االنفعالي في :"بعنوان  )2005(وكانت دراسة الزهار و حبیب  - 
هدفت الدراسة إلــــى التعرف على العالقات . "باالسماعیلیةالتوافق المهني لمعلمي المرحلة اإلعدادیة 

اعتمد الباحث على .لمي المرحلة اإلعدادیةاالرتباطیة بین أبعاد الذكاء االنفعالي والتوافق المهني لمع
التوافق المهني لمعلمي المرحلـة  ومقیاس) 2001(  مقیاس الذكاء االنفعالي من إعداد عبد النبي



 

 

و معلمة ممن یدرسون  ینمعلم) 210(عینة الدراسة من  وتكونت). 1990(اإلعدادیـة مــن إعداد سرى 
  .ة في المرحلة اإلعدادیة  بمحافظة االسماعیلی

وأنه یمكن التنبؤ   وأشارت النتائج إلى أنه توجد عالقة ارتباطیة بین الذكاء االنفعالــي والتوافق المهني 
المهني لمعلمي المرحلــة اإلعدادیة  من درجة الوعي بالذات و درجة إدارة و توجیه االنفعاالت  بالتوافق 

.  

الذكاء الوجداني و عالقتــه  " :بعنوان) 2007(في مغربي  )2005(وكانت دراسة محمد وعبد العال  -
هدفت الدراسة إلــى معرفة العالقة بین الذكاء الوجداني للمعلم وسلوكه  ".في بنهابالسلوك القیادي للمعلم 

ومقیاس السلوك É واستخدم مقیاس الذكاء الوجدانيÉ داخل قاعات الدرس أیضًا  التالمذةالقیادي مع 
معلمًا و معلمة من )  150(وتكونت عینة الدراسة من .  ینداد الباحثالقیادي للمعلم وهما مــن إع

  . و بعض القرى المجاورةتخصصات مختلفة في المرحلة اإلعدادیة من مدینة بنها  

و توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات السلوك  القیادي 
وتوجد فروق   لمجموع الكلي لصالح السلوك القیادي الدیمقراطي والتسلطي والفوضوي في ا Fالدیمقراطي

ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات السلوك القیادي التسلطي و الفوضوي في المجموع الكلي 
   لصالح السلوك القیادي الفوضوي 

لقیادیة عالقــة الذكاء الوجداني ببعض األسالیب ا": بعنوان )بدون عام ( دراسة الطبیب وجاءت -
هدفت الدراسة إلـــى التعرف علــى العالقة بین الذكاء الوجداني للمعلم و بعض  ".في لیبیاللمعلم 

وكذلك التعرف علــى أفضل األسالیب " وداخل حجرات الدراسة  التالمذةاألسالیب القیادیة التي یتبعها مع 
یاس الذكاء الوجداني الذي أعده بنفسه واستخدم الباحث مق" القیادیة التي یتبعها داخـل الصف الدراسي 

  .معلم و معلمة ) 200(وتكونت عینة الدراسة من " بعد التأكد من صدقه و ثباته 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء الوجداني أسلوب القیادة الدیمقراطیة كما  
سلطي للمعلم  وتبین أن هناك عالقة جزئیة بین تبین عدم وجود عالقة بین الذكاء الوجداني واألسلوب الت

األبعاد الفرعیة للذكاء الوجداني تنبؤًا بأسلوب القیادة  وأكثر الذكاء الوجداني للمعلم واألسلوب الفوضوي
  .ة للمعلم هو بعد الوعي بالذات و كذلك التعاطف ــطیاالدیمقر 

قته بالكفاءة المهنیة لدى عینة من الذكاء االنفعالي و عال:" بعنوان) 2007(دراسة مغربي وفي  -
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین الذكاء  ".معلمي المرحلة الثانویة فـــي مدینة مكة المكرمة 



 

 

ومكوناته و الكفاءة المهنیة و أبعادها لدى معلمي المرحلة الثانویة في مدینة مكة          االنفعالي
  .المكرمة 

و ) 2001(اس الذكاء االنفعالي للمعلمین من إعداد عثمان و عبد السمیع اعتمد الباحث على مقی
وتكونت عینة   عبارة عن بطاقة تقویم لكفایات المعلم من إعداد الباحث  مقیاس الكفاءة المهنیة وهو

معلمًا من الذین یدرسون في المدارس الثانویة الحكومیة واألهلیة في التعلیم العام )  146( الدراسة من
  . )2007-2006(دینة مكة المكرمة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي بم

          ة بین الذكاء االنفعالي ومكوناته والكفاءة المهنیة للمعلم ـومن أهم نتائج الدراسة أنه  توجد عالقة ارتباطی
ثانویة في مدینة مكة المكرمة هـــي وٕان أكثر أبعاد الكفاءة المهنیة توافرًا لدى معلمي المرحلة ال åوأبعادها 

وأقلها   ة ـــفالكفایات المعرفی  ة ـــثــم الكفایات المهاری: یلیها الكفایات االجتماعیة  الكفایات الشخصیة : 
                      .الكفایات اإلنتاجیة 

حتراق النفسي الذكاء االنفعالي و اال:"بعنوان  )2010( في بقیعي )2007(أما دراسة بني یونس  -
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ".لمعلمي ومعلمات المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة إربد الثالثة 

ومدى اختالف هذه العالقة باختالف " مستوى الذكاء االنفعالي ومستوى االحتراق النفسي والعالقة بینهما 
س الذكاء العاطفي و مقیاس االحتراق واستخدم مقیا" الخبرة في التدریس أو المؤهل العلمي أو الجنس

معلمًا و معلمة من العاملین فــــي المدارس الحكومیة التابعة ) 438(  وتكونت عینة الدراسة من ôالنفسي 
  .لمدیریة إربد الثالثة

  وأن مستوى االحتراق النفسي كان متوسطًا   وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء االنفعالي كان مرتفعًا  
كما تبین وجود فروق دالة إحصائیًا   جود عالقة عكسیة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي وتبن و 

  .في العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي تبعًا لمتغیر الجنس وعدد سنوات الخبرة في التدریس 

س وكالة غوث وتشغیل الذكاء االنفعالي لدى معلمي مدار " :بعنوان) 2008(دراسة رمضان  و كانت -
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الذكاء االنفعالي لدى . "الالجئین الفلسطینیین في محافظة نابلس 

والمؤهل العلمي "وحجم المدرسة "وتحدید أثر الجنس "معلمي مدارس وكالة غوث فـــي محافظة نابلس 
 (معلمًا و معلمة ) 120(اسة من وتكونت عینة الدر . وسنوات  الخدمة على درجة الذكاء االنفعالي"

                                                                                                     واستخدم الباحث مقیاس الذكاء االنفعالي من إعداده 
الدراسة أن هناك كما بینت  توصلت الدراسة إلى وجود درجة كبیرة من الذكاء االنفعالي لدى المعلمین 

تبعًا  والدافعیة الشخصیة ) وٕادارة االنفعاالت  Éفروقًا ذات داللة إحصائیة في مجاالت الوعي الذاتي 



 

 

باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة لسنوات الخدمة على ) لمتغیر الجنس لصالح الذكور
ق ذات داللة إحصائیة لحجم المدرسة ولم تظهر الدراسة أیة فروق ذات داللة فرو   مجال الوعي الذاتي 

  .والمؤهل العلمي على درجة الذكاء االنفعالي 

الذكاء الوجداني وعالقته :" بعنوان  )2009(وقریبًا من دراسة السمادوني جاءت دراسة جوخب  -
هدفت الدراسة إلى التعرف على  ".بالتوافق المهني لمعلمات المرحلة الثانویة في مدینة الریاض 

ة بین الذكاء الوجداني والتوافق المهني في ضوء المتغیرات الدیموغرافیة لدى عینة من معلمات العالق
طبق (من معلمات المرحلة الثانویة ) 398(المرحلة الثانویة بمدینة الریاض وتكونت عینة الدراسة من 

  .علیهن مقیاس الذكاء الوجداني ومقیاس التوافق المهني 

د عالقة دالــة إحصائیًا بین متوسط درجات عینة الدراسة من المعلمات على وتوصلت الدراسة إلـــى وجو 
وتوجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط   مقیاس الذكاء الوجداني ودرجاتهن على مقیاس التوافق المهني 

- أدبي(درجات مقیاس الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة المهنیة ومتغیر التخصص األكادیمي 
  ) .غیر متزوجة –متزوجة (ومتغیر الحالة االجتماعیة ) ميعل

الذكاء االنفعالي و عالقته بأنماط الشخصیة و االحتراق " :بعنوان )2010( دراسة بقیعيأما  -
هدفت الدراسة إلى قیاس مستوى الذكاء  ".في إربدالنفسي  لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى 

ى ـــــي وأنماط الشخصیة السائدة لــدى معلمـي الصفوف الثالثـــة األولاالنفعالي و مستوى االحتراق النفس
الكشف عن العالقة بین الذكاء إلى ة الغوث الدولیة وهدفت ــــة التابعة لوكالـــــــي منطقة إربد التعلیمیــــــــف

ف الجنس االنفعالي وكل من أنماط الشخصیة واالحتراق النفسي ومدى اختالف هذه العالقة باختال
وآخر   ومقیاس ألنماط الشخصیة   واستخدم الباحث مقیاس الذكاء االنفعالي ° والخبرة والمؤهل العلمي

  .معلمًا و معلمة)  122(وتكونت عینة الدراسة من . لالحتراق النفسي 

  فسي وأهم ما توصلت إلیه الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائیًا بین الذكاء االنفعالي واالحتراق الن 
وعدم وجود فروق دالة إحصائیًا في العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي تبعًا لمتغیري الجنس 

  . والمؤهل وبین الذكاء االنفعالي وأنماط الشخصیة تبعًا لمتغیري الجنس والخبرة

  

  : دراسات أجنبیة  -  ب



 

 

في والكفاءة الذاتیة لمعلم المدرسة العالقة بین الذكاء العاط:"بعنوان  Allan (2004(راسة آالن د -
اكتشاف العالقة إلى هدفت الدراسة  ".األصول العرقیة  –العمر  - الجنس –االبتدائیة  سنوات الخبرة 

بین الذكاء العاطفي والكفاءة الذاتیة للمعلم بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة والعمر لعینة من معلمي 
تفحص االختالف في الذكاء العاطفي بین المعلمین الذكور والدراسة " المدارس العامة جنوب تكساس 

  :واإلناث و بین المعلمین اإلفریقیین والمعلمین البیض واستخدم ثالثة أدوات هي
وأداة تدریس الكفاءة واستفتاء الخصائص ) ) 1999سالوفي Q كارسوQ مایر (ــ مقیاس الذكاء العاطفي ل

) 166() ذكور) 14(معلم ابتدائي ) 180(ون في الدراسة كانوا المشارك.السكانیة استعمل لجمع البیانات 
  . من المدارس العامة جنوب تكساس) سنة  65- 23( إناث تتراوح أعمارهم  بین 

وأشارت النتائج  أنه توجد عالقة ایجابیة بین الذكاء العاطفي والكفاءة الذاتیة للمعلم ولم توجد عالقة بین 
كما أظهرت التحلیالت اإلحصائیة للدراسة اختالف في   الطویلة والعمر  الذكاء العاطفي وسنوات الخبرة

  .  الذكاء العاطفي بین المعلمین الذكور واإلناث و بالنسبة لالنتماء العرقي 
   
هدفت  ".العالقة بین الذكاء االنفعالي وفاعلیة الذات :"بعنوان  chan (2004)وكانت دراسة شان  - 

 اواستخدم مقیاس" ة بین الذكاء االنفعالي بأبعاده و درجته الكلیة  وفاعلیة الذات تناول العالقإلى الدراسة 
وتكونت عینة الدراسة من معلمي المرحلة الثانویة  الذكاء االنفعالي و فاعلیة الذات مــن إعداد الباحث 

     .          من اإلناث ) 93(من الذكور و) 65(معلمًا ومعلمة منهم ) 158(وتضمنت العینة 
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین و المعلمات في الذكاء 

تنظیم ( ویمكن التنبؤ من درجات المعلمین و المعلمات في أبعاد الذكاء االنفعالي          االنفعالي 
  .بفاعلیة الذات ) الذات والقدرة على توظیف االنفعاالت لتسهیل التفكیر 

الذكاء االنفعالي وعالقته باالحتراق النفسي عند معلمي :" بعنوان chan (2006(دراسة تشان  وفي -  
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق  ".المدارس الثانویة في هونغ كونغ 

  .هونغ كونغ  معلمًا من معلمي المدارس الثانویة في) 267(وتكونت عینة الدراسة من " النفسي 

كما تبین Q عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي  توصلت الدراسة إلى وجود 
وأیضًا نقص Q أن اإلجهاد االنفعالي كأحد مكونات االحتراق النفسي یتأثر بالتنظیم و التقییم اإلیجابي 

  .ل االستخدام اإلیجابي لالنفعاالتالشعور باإلنجاز الشخصي یمكن أن یتطور نسبیًا من خال

الذكاء العاطفي للمعلم والكفاءة الذاتیة لدى عینة من معلمي :" بعنوان )2008(دراسة  وهناك - 
تحلیل بنیة الذكاء العاطفي وعالقته بالكفاءة الذاتیة المهنیة إلى هدفت الدراسة  ."اإلیطالیین    المدرسة 



 

 

أون للذكاء العاطفي و مقیاس كفاءة  - ستخدم الباحث مقیاس بارلدى عینة من المعلمین اإلیطالیین وا
  .معلمًا و معلمة ) 169(و تكونت عینــة الدراســة مــن  معلم والیة أوهایو

  ة في الذكاء العاطفي ظهرت فیما یتعلق بالعمر مهموتوصلت الدراسة  إلى أن االختالفات ال  
حرزت نقاط أنقاط أعلى في البعد االجتماعي بینما اإلناث وبالمقارنة بالنسبة للجنس الذكور حصلوا على 

    .والكفاءة الذاتیة للمعلم كانت األفضل  في البعد االجتماعي = أعلى على البعد الشخصي 

الذكاء العاطفي والكفاءة الذاتیــة :"بعنوان  chan, Davidw )2008(دراسة تشان دافید  وجاءت - 
هدفت الدراسـة إلــى التعرف علــى الذكاء العاطفي والكفاءة ". الموظفین والتأقلم بین المعلمین الصینین 

وتكونت عینة : الذاتیة والتأقلم بین المعلمین الصینیین الموظفین والمحتمل توظیفهم في هونج كونج 
باإلضافة إلى المتوقع عملهم و ذلك (من المعلمین الصینیین العاملین في هونج كونج ) 273(الدراسة من 

  .تعمیم كل من الذكاء العاطفي و الكفاءة الذاتیة للمعلم العامل

وأشارت  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بین الذكاء العاطفي وبین استراتیجیات المواجهة النشطة  
وأشارت أیضًا إلى أن كفاءة المعلم الذاتیة لم تساهم بشكل مستقل في التنبؤ بالتأقلم اإلیجابي النشط و  

اك بعض األدلة على أن كفاءة المعلم الذاتیة قد تتفاعل مع الذكاء العاطفي المتعلق بداخل إن كان هن
كما أشارت أیضًا إلى   الشخص نفسه في التنبؤ بالتأقلم النشط والبعد كان ذلك لصالح المعلمین الذكور

أجل تعزیز  أن مضمون النتائج تم من أجل مجهودات وقائیة لمكافحة ضغوط المدرس أثناء التدریس من
  .الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي والعمر دراسة على معلمي المرحلة :" بعنوان Gaurav&Girijesh (2009(دراسة  وفي -
" هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفرق  في الذكاء العاطفي بین المعلمین بالنسبة لمتغیر العمر".الثانویة 

) ) سنة  30سنة وفوق  30تحت (لمجموعتین عمریتین قسموا  اً معلم) 140(وتكونت عینة الدراسة من 
  .و استخدم مقیاس الذكاء العاطفي

أشارت النتائج أن الذكاء العاطفي للمعلمین الثانویین یختلف بشكل ملحوظ بالنسبة للعمر وأوضح البحث  
ي المجموعة والمعلمین فÉتنمیة الذات  –إدارة العالقات  –الثبات العاطفي  –الوعي بالذات :جوانب مثل 

سلوك  –االلتزام  -سنة وما فوق كانوا أفضل في جوانب مثل الدافعیة الذاتیة  )30(           العمریة
ولم یظهر   سنة حصلوا على متوسطات أعلى  )30(في المجموعة العمریة تحت  ونأما المعلم0 اإلیثار 

 30سنة وتحت 30فوق (موعتین اختالف في التعاطف و توجه القیمة للذكاء العاطفي بین معلمي المج
  ).سنة 



 

 

مقارنة تحلیل من تصورات المعلمین من :" بعنوان  Birol &et.al (2009)دراسة بیرول وآخرین  أما - 
هدفت هذه الدراسة إلـــى تحلیل مستوى الذكاء  ".الذكاء العاطفي وٕادارة األداء في المدارس الثانویة 

) 253(الموظفین في المدراس الثانویة تكونت عینة الدراسة من  العاطفي وتصورات إدارة األداء للمعلمین
وألجل هذه الدراسة قام الباحثون بوضع مقیاس جمع بین مقیاس (معلمًا  من معلمي المدارس الثانویة 

Wolmarans’s FCP   ومقیاس الذكاء العاطفي لدانیال جولمان.  

المعلمین على إدارة األداء بالنسبة  لمتغیر  بین تصورات مهمیوجد اختالف وأظهرت نتائج الدراسة أنه 
بین تصورات المعلمین على إدارة األداء  مهمكما تبین أنه ال یوجد اختالف  الجنس وسنوات الخبرة 

وجد بین تصورات المعلمین على إدارة  المهم فقدأما االختالف   والذكاء العاطفي بالنسبة لمتغیر العمر 
إضافة لذلك كان هناك ارتباط بین إدارة األداء é نسبة لمتغیر نوع المدرسة األداء و الذكاء العاطفي بال

  . التعاطف  وتكیف التغییر -الكلیة و اثنان من مكونات الذكاء العاطفي  الحافز الذاتي

الذكاء :" بعنوان Chan (2006) شبیهة بدراسة شان De Vito ( 2009) وجاءت دراسة دي فیتو  -
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین .  "النفسي لدى معلمي المرحلة الثانویةاالنفعالي و االحتراق 

واستخدم الباحث  الذكاء االنفعالي و االحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانویة في المدارس العامة 
 64( و تكونت عینة الدراسة من. ن للذكاء االنفعالي و مقیاس ماسالك لالحتراق النفسي و أ -مقیاس بار

  .معلمًا و معلمة) 

اإلجهاد ( وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة بین الذكاء االنفعالي الكلي و بعدي االحتراق  النفسي  
وعدم وجود فروق دالة إحصائیًا فــي االحتراق النفسي تعزى لمتغیري العمر = )االنفعالي و تبلد المشاعر 

موجبة دالة إحصائیًا بین بعد اإلنجاز الشخصي من االحتراق  كما تبین وجود عالقة = والخبرة التدریسیة 
  . النفسي وأبعاد الذكاء االنفعالي و المقیاس ككل  

  :   التعقیب

ى ـــقد اتفقت فیما بینها عل إن الدراسات التي تناولت محور الذكاء العاطفي للمعلم و بعض المتغیرات  - 
  :النقاط التالیة 

لمعلمي  )2005(دراسة الزهار وحبیب :  كاء العاطفي و التوافق المهنيالدراسات المتعلقة بالذ -
) 2009(لمعلمي المرحلة الثانویة ودراسة جوخب  )2001(ودراسة السمادوني   المرحلة اإلعدادیة 

            .        على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و التوافق المهني  اتفقت جمیعاً Š لمعلمي المرحلة الثانویة



 

 

لمعلمي  )2006(فدراسة مغربي  :الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي والكفاءة المهنیة و الذاتیة  -
 Allan (للمعلمین الصینیین و دراسة آالن chan Davidw)  2008(ودراسة تشان دافید  المرحلة الثانویة 

اتفقت هذه الدراسات على وجود (یطالیین على المعلمین اإل) 2008(لمعلم لمرحلة االبتدائیة ودراسة  2004)
  .عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم والكفاءة المهنیة والذاتیة 

 )بدون عام (دراسة الطبیب  :الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي والسلوك القیادي للمعلم واألداء  -
لى وجود عالقة بین الذكاء لمعلمي المرحلة اإلعدادیة  اتفقتا ع )2005(ودراسة محمد وعبد العال 

لمعلمي المرحلة االبتدائیة  )2004(أما دراسة حبشي � العاطفي للمعلم و السلوك القیادي الدیمقراطي  
 Birol(أما في دراسة � أكدت على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي وقدرته على التنبؤ بأداء المعلم 

على إدارة األداء و الذكاء العاطفي بالنسبة لمتغیر  بین تصورات المعلمین مهملم یوجد اختالف   2009)
  .العمر و الجنس و سنوات الخبرة و ظهر االختالف بالنسبة لمتغیر نوع المدرسة 

العدد و العمر بالنسبة (االختالف بین تلك الدراسات في عینة الدراسة من حیث  القول إنویمكن   
  ).للمعلمین

ودراسة   chan ( 2006) توصلت دراسة شان: في واالحتراق النفسيالدراسات المتعلقة بالذكاء العاط -
 Deبینما دراسة دي فیتو   لوجود عالقة بین الذكاء العاطفي واالحتراق النفسي  )2007(بني یونس 

Vito ( 2009)           اختلفت مع الدراسات السابقة بعدم وجود عالقة بین  ) 2010(ودراسة بقیعي
حتراق النفسي  وفي العالقة بین الذكاء العاطفي واالحتراق النفسي تبعًا لبعض الذكاء العاطفي واال

  المتغیرات تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیًا تبعًا لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي كما في دراسة بقیعي
عن تلك الدراسات فبینت وجود فروق في العالقة بین الذكاء ) 2007(واختلفت  دراسة بني یونس 

  .وعدد سنوات الخبرة في التدریس (لعاطفي و االحتراق النفسي تبعًا لمتغیر الجنس ا

تبین  chan (2004 ) في دراسة شان :الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي للمعلم و متغیرات أخرى  -
 )2008(على خالف دراسة رمضان   عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في الذكاء العاطفي 

) حیث تبین وجود فروق في الذكاء العاطفي تبعًا لمتغیر الجنس ولصالح الذكور ) 2001( نيوالسمادو 
على ) ولم توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبعًا لحجم المدرسة و المؤهل العلمي في دراسة رمضان فقط 

اء خالف دراسة جوخب و السمادوني حیث توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات مقیاس الذك
ومتغیر  ) أدبي  -علمي(والتخصص األكادیمي          (العاطفي وفقًا لمتغیر سنوات الخبرة المهنیة 

  . بالنسبة لدراسة جوخب فقط) غیر متزوج–متزوج (الحالة االجتماعیة 



 

 

لوجد عالقة بین الذكاء العاطفي و سنوات الخبرة الطویلة و العمر   Allan (2004( وتوصلت دراسة آالن
دللت على وجود اختالف في الذكاء العاطفي لمعلمي  Gaurav&Girijesh (2009(لك دراسة كذو   

  .المرحلة الثانویة تبعًا لمتغیر العمر

اتفقت على وجود   Gaurav&Girijesh (2009(على المعلمین اإلیطالیین و دراسة  )2008(راسة وفي د
أما دراسة آالن لم   یختلف باختالف العمر  أي أن الذكاء العاطفي)عالقة بین الذكاء العاطفي و العمر

  .تقر بهذه العالقة

االختالف بین هذه الدراسات بغض النظر عن المتغیر هو في مكان الدراسة و  القول إنویمكن   
  .المرحلة العمریة ألفراد العینة و عددهم 

 :دراسات حول الذكاء العاطفي للعاملین في المیدان التربوي  -)2(

  :ربیة دراسات ع -أ

أبعاد الذكاء العاطفي على السلوك " بعنوان )2007( في مغربي )2005(كانت دراسة البرعي  -
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لعینة الدراسة وأثر الذكاء  ".في جدةالقیادي 

واستخدمت ~وك القیادي العاطفي على السلوك القیادي والعالقة بین نسبة الذكاء العاطفي وأثره على السل
الباحثة استبانة خارطة الذكاء العاطفي من إعداد كوبر والصواف وطبقت علــى عینــة من المشرفات 

                                                                                       . التربویات واإلداریات بمكتب التوجیــه التربوي بمحافظة جدة
توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك القیادي لعینـة الدراســة الناتج و  و

اإلدراك العاطفي . وعدم وجود تأثیر لعناصر الذكـاء العاطفي على أحداث الحیاة . من أحداث الحیاة 
المستقبل Ï الحنو Ï ة العامة أعراض الصحÏ اإلدراك العاطفي لآلخرین . التعبیرات العاطفیة  الذاتي 
                                                                .الكمالÏ قوة الشخصیة Ï البدیهة مدى الثقة Ï المتوقع 

القدرات الوجدانیة والمعرفیة "الطبیب بعنوان كما وردت في )  2006(دراسة الطبیب  و جاءت -
التعرف إلى هدفت الدراسـة  ".بؤ باتخاذ القرار لمدیري المدارس فــي لیبیا واالجتماعیة  المهمة فــي التن

وتكونت " على التنبؤ باتخاذ القرار لمدیري المدارس من خالل القدرات الوجدانیة و المعرفیة و االجتماعیة
  .من  شعبیتي طرابلس و ترهونة سالتة اً مدیر ) 350(عینة الدراسة من 

حیث å األبعاد الفرعیة للذكاء الوجداني باتخاذ القرار لمدیري المدارس إسهامى وأشارت نتائج الدراسة إل 
ولم یسهم الذكاء المعرفي 4 من التباین الكلي في اتخاذ القرار%)  44  8(أسهم  الذكاء الوجداني بنسبة 



 

 

ما نسبته  وفسر الذكاء االجتماعي  %)  28 22 (في التباین الكلي التخاذ القرار لمدیري المدارس بنسبة 
                                       .من التباین الكلي التخاذ القرار لمدیري المدارس )  33%  5(

تطویر الممارسات اإلداریــة لمدیر المدرسـة فــي سلطنة عمان  :"بعنوان )2007(ثم دراسة البلوشي   -
   ".في ضوء مدخل الذكاء العاطفي

الكشف عـــن  التعرف علــى األسس الفكریة لمدخل الذكاء العاطفي، وكذلكهدفت الدراسة الحالیة إلــى 
األساسي فــــي سلطنة عمان في  واقـع الممارسات اإلداریة لدى مدیري مدارس الحلقة الثانیة من التعلیم

ضوء مدخل الذكاء العاطفي، مع تحدید مــا إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات 
الذكاء العاطفي وفقا للنوع، الخبرة، المنطقة التعلیمیة،  سابیة ألبعاد الممارسات اإلداریة في ضوء مدخلالح

 ولتحقیق أهداف الدراسة الفرعیة، قامت الباحثة بتحلیل األدبیات التربویة وعلیها تم  عدد الدورات التدریبیة
معلمین أوائل من تسع مناطق ) 409(ة من وقد تألفت عینة الدراس مفردة،) 69(إعداد استبانة تكونت من 
مسقط، والباطنة الشمال، والباطنة الجنوب، الداخلیة، الشرقیة الشمال، ((يـــــــتعلیمیة بسلطنة عمان ه

التعلیم  مــن مدیري مدارس الحلقة الثانیـة مــن) 18(7  2)الجنوب، والبریمي، والظاهرة، وظفار والشرقیة
  .فس المناطق المذكورةاألساسي للمقابلة وشملت ن

أفراد عینة الدراسة على األبعاد  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدانیة أن  تقدیرات 
لمدیري مدارس الحلقـة  الثانیة من التعلیم األساسي في  الخمسة للذكاء العاطفي وفق الممارسات اإلداریة

یما  یتعلق بتأثیر متغیرات الدراســـة، فقد أشارت أما ف  متوسطة سلطنة عمان، جاءت جمیعها بدرجة
 ال توجد فروق دالــــة إحصائیًا بین متوسطات تقدیرات أفراد عینـة الدراســة على جمیع النتائج إلــى أنـه

فروق دالة إحصائیًا بین  كما توجد  األبعاد الخمسـة تعزى لمتغیر النوع،والخبرة، وعدد الدورات التدریبیة
 .لمتغیر المنطقة التعلیمیة فـــي بعد الدافعیة تقدیرات أفراد عینة الدراسة تعزىمتوسطات 

الذكاء االنفعالي وجودة الحیاة لــــدى :" بعنوان) 2012(في خضر) 2011(أما دراسة الكرخي  -
دفت الدراسة إلى تعرف العالقة بین جودة الحیاة لدى المرشدین التربویین و ه".المرشدین التربویین 

" وقد قامت الباحثة ببناء وتطبیق مقیاسین في جودة الحیاة و الذكــاء االنفعالي " لذكاء االنفعالي ا
ومرشدة  وتوصلت الدراسة إلى أن لدى أفراد العینة درجة  اً مرشد) 450(وتكونت عینة الدراسة من 

                                                        .ن المتغیرین وأن لیس هناك عالقة ارتباطیة  بی  مقبولة من جودة الحیاة و الذكاء االنفعالي 

الذكاء العاطفي لدى القادة األكادیمیین في الجامعة  :"بعنوان  )2012( دراسة الرقاد وأبو دیة -
هدفت الدراسة ". األردنیة الرسمیة وعالقته بسلوك المواطنة التنظیمیة لدى أعضاء الهیئة التدریسیة 



 

 

في الجامعات األردنیة الرسمیة  للذكاء العاطفي وعالقته معرفة درجة ممارسة القادة األكادیمیین  إلى
: وتم استخدام االستبانـة لقیاس الذكاء العاطفي لدى القادة األكادیمیین : بسلوك المواطنة التنظیمیة لدیهم 

قائدًا و ) 288(ینة الدراسة من وتكونت ع: وقیاس سلوك المواطنة التنظیمیة لدى أعضاء هیئة التدریس 
  .عضو هیئة تدریس في كل من الجامعات األردنیة و جامعة الیرموك و جامعة مؤتة ) 773(

وكشفت نتائج الدراسة عن توافر درجة عالیة للذكاء العاطفي لدى القادة األكادیمیین في الجامعات 
ئة التدریس لسلوك المواطنة التنظیمیة وكذلك عن درجة توافر عالیة لدى أعضاء هی  األردنیة الرسمیة 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة  إیجابیة ذات داللة إحصائیة  .في الجامعات األردنیة الرسمیة 
  .بین ممارسة القادة للذكاء العاطفي وبین سلوك المواطنة التنظیمیة لدیهم 

اء العاطفي لمدیري المدارس  الثانویة  مستویات الذك:" بعنوان ) 2012(دراسة اللــوزي  وبعدها - 
التعرف على مستویات هدفت الدراسة إلى ".وأثرها على الوالء التنظیمي للمعلمین في محافظة عمان 

الذكاء العاطفي لمدیري المدارس الثانویة وأثره على الوالء التنظیمي على المعلمین في محافظة العاصمة 
معلم ومعلمة ) 280(مدیر مدرسة ثانویة و معلمیهم و عددهم  )40(وتكونت عینة الدراسة من " عمان 

واستبانة الوالء التنظیمي للمعلمین تم إعدادهما من قبل ) واستخدم مقیاس الذكاء العاطفي للمدیرین ) 
  .الباحثة 

كذلك  وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفي لمدیري المدارس الثانویة جاء بدرجة متوسطة  
باإلضافة لوجود فروق ذات داللة إحصائیة في   وى الوالء التنظیمي للمعلمین جاء بدرجة متوسطة مست

  . مستوى الوالء التنظیمي تبعًا لمتغیر الجنس والخبرة و المؤهل العلمي 

  :دراسات أجنبیة  -ب

الدراسة  هدفت ".دور الذكاء الوجداني في القیادة :" بعنوان Maccalupo)  2002(دراسة ماكالبو  -
القیادة ( الذكاء الوجداني  قوة االستراتیجیات (  رئیسةإلى معرفة العالقة بین القیادة وثالثة عناصر 

  .واستخدم الباحث مقیاس الذكاء الوجدانــي و اختبار المهارات الشخصیة ( )الموقفیة 

ذ القرار لدى قادة وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني و عملیة اتخا 
و .والقیادة الموقفیة   كما تبین وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني وقوة االستراتیجیات  المدارس

التي تساعد على تحدید مستوى النجاح في الدور  رئیسةبالتالي یعد الذكاء الوجداني أحد العوامل ال
  .ي یمكن أن یكون متعلمًا و یرتقي مع العمر و الخبرةالقیادي وأشارت تلك النتائج إلى أن الذكاء الوجدان



 

 

Allen(لین اوجاءت دراسة  - العالقة بین كفایات الذكاء الوجداني للمدیرین فــي :"بعنوان   2003) 
هدفت الدراسة إلــى  ".فـــي غرب فرجینیا وٕادراك المعلمین للمناخ المدرسي) كنواها (مدرسة بمقاطعة 

تكونت عینة " فایات الذكـاء الوجدانـي للمدیرین وٕادراك معلمیهم للمناخ المدرسي معرفة العالقــة بین ك
  .مـــن هذه المدارس  ینمعلم) 208(مدیرًا من مدارس مقاطعة كنواها و ) 68(الدراسة من 

ري وتوصلت الدراســة إلـــى وجود عالقـــة ارتباطیــة سالبة دالة إحصائیا بین كفایات الذكاء الوجداني لمدی
كما تبین وجود عالقـــة ارتباطیة موجبــة دالــة بین خبرة مدراء .المدارس وٕادراك معلمیهم للمناخ المدرسي 

خبرة المعلمین وٕادراكهم  و وكذلك بین عمر  المدارس و إدراك المعلمین للمناخ السائد فــي المدرسة 
العمر للمدیرین وٕادراك  ین متغیروأشارت النتائج لوجد عالقة ارتباطیة سالبة بŠ للمناخ المدرسي 

  .المعلمین للمناخ السائد في المدرسة

ارتباط الذكاء العاطفي لمدراء :"فقریبة من دراسة الین بعنوان  Carry (2009(دراسة كاري أما -
 " . المدارس بتصوراتهم للمناخ المدرسي كما یدركه المعلمون

اء العاطفي المرتفع أكثر نجاحًا مـن اآلخرین في قیادة أشارت البحوث المیدانیة إلى أن المدراء ذوي الذك
أمـا الدراسـة  شركائهم وتمت دراسة المناخ المدرسي من خالل ارتباطه بمستوى اإلنجاز فـي بیئة الصف 

الحالیة هدفت إلـــى معرفة مدى ارتباط الذكــاء العاطفي لمدراء المدرس بالمناخ المدرسي كما هو مدرك 
مدیر مدرسة فـي الوالیات المتحدة الشمالیة الشرقیة و ) 14( وتكونت عینة الدراسة من ین مـن قبل المعلم

( مایر ( مدراء آخرین خضعوا للمقابلة لجمع البیانات منهم وطبق مقیاس الذكاء العاطفـي  لـ ) 8(
دراء من مدارس الم اً معلم) 354(وتألفت عینة المعلمین من ) على جمیع المدراء ) سالوفي( كارسو

وطبق علیهم استبیان مستوى بیئة المدرسة  الذي یقیس تصورات المعلمین حول ) المشاركین بالدراسة 
  .مناخ المدرسة 

لمدرسي كما یدركه ا وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء العاطفي لمدراء المدراس غیر مرتبط بالمناخ
  .   المعلمون 

  :التعقیب -

ودراسة البلوشي  )2006(ودراسة البوریني   المدراس بلیبیا لمدراء  )2006( دراسة الطبیباتفقت 
على   Cook (2006(كوك ودراسة  Maccalupo  ô )2002( ودراسة ماكالبو �بسلطنة عمان  )2007(

وتسهیل العمل والتعاون   تأثیر الذكاء العاطفي لمدیر المدرسة في عملیة اتخاذ القرار واألداء اإلداري



 

 

 وأظهرت دراسة اللوزي. لعاملین و االنتماء نحو المؤسسة التعلیمیة بشكل أفضل والعمل الجماعي لدى ا 
كذلك بینت دراسة الرقاد و أبو Ï لمدیري المدارس الثانویة بدرجة متوسطةتوافر الذكاء العاطفي ) 2012(

ة عن توافر درجة عالیة للذكاء العاطفي لدى القادة األكادیمیین في الجامعات األردنی )2012(دیة 
وكذلك توافر درجة عالیة لدى أعضاء هیئة التدریس لسلوك المواطنة التنظیمیة في الجامعات  الرسمیة 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة  إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین ممارسة  األردنیة الرسمیة 
دراسة  بینما اتفقت                    . القادة للذكاء العاطفي وبین سلوك المواطنة التنظیمیة لدیهم

على أن الذكاء العاطفي للمدیر غیر مرتبط  بالمناخ Allen (2003 ( لینأو   Carry (2009)كاري
  .المدرسي كما یدركه المعلمون 

فدراسة الطبیب   اختلفت الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي للمدیر في العام والمكان وعینة الدراسة و 
 )2006(أما دراسة البوریني ) مدیر من مدارء مدارس لیبیا ) 350(نة الدراسة تكونت عی )2006(

معلمًا و معلمة للمرحلة األساسیة في ) 486(مدیر ومدیرة مدرسة خاصة و) 100(شملت عینة الدراسة 
) 409(مدیر مدرسة و ) 18(وتكونت عینة الدراسة من  )2007(وجاءت دراسة البلوشي ) عمان 

شملت عینة  Allen (2003)أما دراسة ألین ) لثانیة من التعلیم األساسي في سلطنة عمان معلمین للحلقة ا
 CooK(بینما دراسة كوك ) معلمًا من مدارس مقاطعة كنواها غرب فرجینیا) 208(مدیر و) 68(الدراسة 

 Carrey( كان أفراد عینة الدراسة من مدراء المدارس األساسیة في مونتانا  وأخیرًا دراسة كاري  2006)

معلمًا من مدارس الوالیات المتحدة الشمالیة ) 354(مدیر و) 22(وتكونت عینة الدراسة من   2009)
  .الشرقیة 

بعدم وجود تأثیر ألبعاد الذكاء العاطفي على السلوك القیادي على عینة  )2004(واتفقت دراسة البرعي 
بعدم وجود عالقة بین الذكاء  )2011(ودراسة الكرخي   من المشرفات التربویات و اإلداریات بجدة 

    .العاطفي و جودة الحیاة لدى المرشدین التربویین

  

  :تعقیب عاممكانة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة و  -

بجدتها الدراسات السابقة بتناولها لموضوع الذكاء العاطفي وتمیزت عنها مع تشابهت الدراسة الحالیة 
وهي L الذكاء العاطفي للمعلم ودوره في حمایة األطفال المعرضین للخطروحداثتها في تناول متغیر 

L الدراسة األولى في البیئة المحلیة في حدود علم الباحثة و تواكب المخاطر التي یتعرض لها أطفال بلدنا



 

 

وتؤكد على الحاجة الماسة المتالك المعلم مهارات الذكاء العاطفي لما لها من دور كبیر في مساعدته 
ومساعدة التالمذة على التعلم L ى تحقیق التوافق المهني وٕادراك وحل المشكالت التي تعترض طریقه عل

  .في جو یسوده الثقة والمودة و الطمأنینة بعیدًا عن التوتر والخوف والقلق 

الوقت نفسه في و    التالمذةن المعلم بشكل عام یواجه العدید من المشكالت المتعلقة بویمكن القول إ
مما °واإلهمال داخل وخارج المدرسة سوء المعاملة ن للخطر و التالمذة الذین یتعرضو ك العدید من هنا

وكل ذلك یضاعف حجم المسؤولیة الملقاة على °یجعلهم عرضة لكثیر من المشكالت السلوكیة والنفسیة 
یتطلب من ا وهذ. على حل مشكالتهم ومواجهتها بشكل مناسب  التالمذةعاتق المعلم في مساعدة هؤالء 

لذلك اهتم العدید من الباحثین �المعلم أن یتمتع بالعدید من الصفات والخصائص الضروریة في عمله 
بموضوع الذكاء العاطفي في میدان التربیة و التعلیم بالنسبة للمعلم والعاملین في المیدان التربوي كما 

اعدة المعلم على تحقیق التوافق لما له من أهمیة كبیرة في مس. تبین في عرض الدراسات السابقة 
ومواجه االحتراق النفسي باعتبار أن مهنة التعلیم تتضمن العدید من . المهني و الكفاءة المهنیة 

كما وضحت بعض الدراسات أهمیة الذكاء العاطفي . الضغوط والمشكالت التي تواجه المعلم في عمله 
كما تبدو أهمیة الذكاء العاطفي أیضًا . تالمذتهه مع في التنبؤ بأداء المعلم وأسلوب المعاملة الذي یتبع

وتسهیل العمل والتعاون والعمل الجماعي .بالنسبة لمدیر المدرسة في عملیة اتخاذ القرار واألداء اإلداري 
  .   لدى العاملین و االنتماء نحو المؤسسة التعلیمیة بشكل أفضل 

زویدها بالكثیر من األفكار الجیدة و المراجع وتمثلت استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في ت
ة خصوصًا فیما یتعلق بموضوع الذكاء العاطفي وارتباطه بمتغیرات أخرى مختلفة عن مهموالمصادر ال

وبشكل خاص في تفسیر   ومع ذلك قدمت الكثیر من العون والفائدة لها  Ïمتغیرات بحثها الحالي 
  .وتحلیل نتائج الدراسة 

                

  

  

  

  عـــــــالرابالفصل                                



 

 

  ة ـــــــإجراءات الدراس                             

   .ة ـــــــــــــــــمقدم -  

  . مجتمع الدراســــــــة  -

  .لدراســـــــــــة عینة ا -

  .الدراســـــــــةأدوات  -

  .مقیاس الذكاء العاطفي  -

  .المعاملة  استمارة سوء -

  .استبانة مشكالت المعلمین  -

  .استمارة دور المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر -

  .العامة للدراسة و الصعوبات  اإلجراءات -

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :مقدمــــــــــــــة -

أدوات  عـــرض باإلضـــافة إلـــى   لدراســـةیتنـــاول هـــذا الفصـــل المجتمـــع األصـــلي الـــذي اختیـــرت منـــه عینـــة ا
وكذلك أهـم الصـعوبات التـي تعرضـت لهـا الباحثـة   هاو ثبات هااإلجراءات المتبعة للتأكد من صدقة و الدراس

  .أثناء تطبیق الدراسة

                                                                    ::                                                            مجتمـــع الدراســـة  -
 مدینـةفـي مـدارس  مـن التعلـیم األساسـيمـن جمیـع معلمـي الحلقـة األولـى  للدراسـةالمجتمـع األصـلي  تكون

و معلمــــــــة  اً معلمــــــــ) 5525(والبــــــــالغ عــــــــددهم  ) م 2012 -2011(الالذقیــــــــة خــــــــالل العــــــــام الدراســــــــي 
  :یوضح توزع أفراد المجتمع األصلي وفقًا لمتغیر الجنس  )2(والجدول 

  یبین توزع أفراد المجتمع األصلي وفقًا لمتغیر الجنس) 2(جدول                             

  العدد  الجنس
 652  ذكور
 4900  إناث

 5552  المجموع

                                                                                         : الدراســـــة.عینة-

  :ة من عینة الصدق و الثبات و عینة فعلیة على الشكل التاليتكونت عینة الدراســـــ

  :الصدق والثبات عینة  -1 
 (مأخوذة من مدرسة )  اً معلم 25 معلمة و 35(ومعلمة  اً معلم) 60(تكونت عینة الصدق والثبات من 

 اسي فيالحلقة األولى من التعلیم األس مدارسمن  )أسعد القوزي ووجیه اسماعیل والمحدثة وأحمد حبیب 
من الشهر الرابع للعام  11 -10(مدینة القرادحة  حیث قامت الباحثة بزیارة تلك المدارس بتاریخ 

وذلك بهدف التحقق من الخصائص   اختیار المعلمین بشكل عشوائي تم و )  2012| 2011الدراسي 
  .السیكومتریة ألدوات الدراسة ومنها الصدق والثبات 

                                                                                         ::                   ــةالفعلیـــ.العینــــــــــة-2

55(من أصل   ومعلمة  اً معلم) 250(بلغ أفراد عینة البحث ككل  5 ومعلمة من معلمي  اً معلم )2
وقد  ) .2012| 2011(عام الدراسي الالذقیة لل مدینةفي مدارس الحلقة األولى من التعلیم األساسي 



 

 

من المعلمین طریقة عشوائیة بوتم سحب عینة البحث  ))سنة  60إلى  30(تراوحت أعمارهم بین 
  .في المدرسة أثناء تطبیق أدوات الدراسة  الموجودین والمعلمات

ة األولى على المعلمین والمعلمات من مرحلة التعلیم األساسي في الحلق استبانة) 300(تم توزیع حیث 
معلم ) 250(للدراسة مكونة من وبعد تصحیحها واستبعاد االستبانات غیر الكاملة كانت العینة الفعلیة 

باالعتماد على دلیل الحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي قامت الباحثة باختیار مدارس و ) ومعلمة 
والملحق ) ) اإلحصاء والخریطة المدرسیة دائرة التخطیط و (المدارس في مدیریة التربیة بمحافظة الالذقیة 

  .الدراسةیتضمن أسماء المدارس التي تم اختیارها لتطبیق أدوات ) 8(

                                                                                                   :الدراســـــــــةأدوات  -
  :مقیاس الذكاء العاطفي  - 1

الباحثة باستخدام مقیاس الذكاء العاطفي من إعداد الباحثین فاروق عثمان ومحمد عبد السمیع  قامت 
وتقدر درجة  (بندًا یستجیب علیها المفحوص باختیار أحد خمس احتماالت ) 58(ویتألف المقیاس من  

ا هو على كل بند بناء على مفتاح تصحیح االختبار كم) 1-5(المفحوص بإعطائه درجة تترواح بین 
الخمسة للمقیاس وهي كما ) األبعاد (ثم تجمع درجة المفحوص على الفروع 3) 3(موضح بالجدول 
في  ونوتكون أعلى درجة یحصل علیها المعلم.لتشكل الدرجة الكلیة للمفحوص ) 4(موضحة بالجدول 

                                          ).58(وأدنى درجة في هذا المقیاس ) 290(هذا المقیاس 
  مفتاح تصحیح مقیاس الذكاء العاطفي )3(جدول                                   

                                                                         
  مجاالت مقیاس الذكاء العاطفي  )4(جدول                                      

  ال یحدث  یحدث نادراً   یحدث أحیاناً   یحدث عادة  یحدث دائماً   اإلجابة
  1  2  3  4 5  الدرجة

  العبارات  البعد
  .256 052 150 831 628 826 718 617 316 213 112 11  9  6  4  إدارة االنفعاالت 

  .951 449 014 10  8  7  5  3  2  1  المعرفة االنفعالیة 
  .557 455 454 144 041 840 738 437 334 33  التعاطف  

  .258 032 930 729 427 324 223 122 021 920 519 15  تنظیم االنفعاالت 
  .852 748 647 546 345 243 942 639 36  التواصل االجتماعي 



 

 

  
  :تم دراسة صدق المقیاس عن طریق  صدق المقیاس  -
 تم التحقق من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت االرتباط بین كل : االتساق الداخليصدق  -

  :یوضح ذلك ) 5(والجدول   عبارة و مجموع درجات البعد الذي تنتمي إلیه 
للبعد الذي قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات مقیاس الذكاء العاطفي و الدرجة الكلیة ) 5(جدول     

  تنتمي إلیه
  

  صل االجتماعيالتوا  تنظیم االنفعاالت  المعرفة االنفعالیة  التعاطف  إدارة االنفعاالت
رقم 
المفرد

  ة

رقم   االرتباط
  المفردة

رقم   االرتباط
  المفردة

رقم   االرتباط
  المفردة

رقم   االرتباط
  المفردة 

  االرتباط

4  0,435*
*  

33  0,673**  1  0,702**  15  0,582**  36  0,572**  

6  0,631*
*  

34  0,730**  2  0,575**  19  0,658**  39  0,631**  

9  0,638*
*  

35  0,726**  3  0,615**  20  0,459**  42  0,521**  

11  0,692*
*  

37  0,737**  5  0,512**  21  0,864**  43  0,430**  

12  0,757*
*  

38  0,799**  7  0,435**  22  0,813**  45  0,383**  

13  0,495*
*  

40  0,669**  8  0,515**  23  0,735**  46  0,522**  

16  0,592*
*  

41  0,732**  10  0,512**  24  0,744**  47  0,464**  

17  0,706*
*  

44  0,828**  14  0,696**  25  0,647**  48  0,455**  

18  0,4 87*
*                      

54  0,801**  49  0,359**  27  0,728**  52  0,411**  

26  0,592*
*  

55  0,642**  51  0,621**  30  0,744**      

28  0,590*
*  

57  0,796**      32  0,644**      

31  0455**          58  0,822**      
50  0,521*                



 

 

*  
53  0,628*

*  
                

56  0,673*
*  

                

  
 الكلیةرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات مقیاس الذكاء العاطفي والدرجة ا 0455 )5(الجدول ویتبین من  

  .) 0,01(عند مستوى الداللة  الذي تنتمي إلیه للبعد
الذكاء ) أبعاد(ین مكونات وكذلك تم حساب صدق االتساق الداخلي للمقیاس بحساب معامل االرتباط ب 

   : یوضح ذلك ) 6(والجدول  (للمقیاسالعاطفي والدرجة الكلیة 
  
وبین المكونات و الدرجة الكلیة   معامالت االرتباط بین مكونات مقیاس الذكاء العاطفي المختلفة )  6(جدول       

  للمقیاس
  
   
  
  
  

من  یتضح 
أن  )6( الجدول 

األبعاد  جمیع 
ببعضها  ترتبط 

 اً بعض

وهذا یؤكد أن المقیاس ) 0,01(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  اوبالدرجة الكلیة للمقیاس ارتباطًا ذ
  .یتمتع بدرجة عالیة من الثبات واالتساق الداخلي 

  
  :  فيالذكاء العاط ثبات مقیاس -

  :بالطرق التالیة تم استخراج معامل ثبات مقیاس الذكاء العاطفي 
  العینة مرتین بفاصل زمني قدره أسبوعان أفراد حیث تم تطبیق المقیاس على  :الثبات باإلعادة  -1

  ) .0,76( األول والثانيبین التطبیقین  الثباتفوصل معامل 

  المجموع  
  

إدارة 
  االنفعاالت

المعرفة   التعاطف
  االنفعالیة

 تنظیم
  االنفعاالت

التواصل 
  االجتماعي

    المجموع
   1  

          

إدارة 
  االنفعاالت

0,90**  
   

1  
  

        

  التعاطف
  

0,86**  0,67**      1        

المعرفة 
  االنفعالیة

0,74**  0,68**  0,49**      1      

تنظیم 
  االنفعاالت

0,93**  0,84**  0,76**  0,55**       1    

التواصل 
  االجتماعي

0,92**  0,73**  0,84**  0,65**  0,87**        1  



 

 

  . ) 0,72(لكلي لمقیاس الذكاء العاطفي وقد بلغ الثبات ا:  طریقة التجزئة النصفیة -2 
موضحة  هيوكانت النتائج كما  .)0.74(الثبات بهذه الطریقة بلغ معامل :  طریقة ألفا كرومباخ -3

  .)7(في الجدول رقم 
  مقیاس الذكاء العاطفي   ثبات أبعاد)  7(جدول                                
  لفا كرومباخأ  ئة النصفیةالتجز   الثبات ألبعاد الذكاء االنفعالي

  0,73  0,804  إدارة االنفعاالت 
  0,92  0,768  التعاطف

  0,92  0,765  تنظیم االنفعاالت 
  0,76  0,816  المعرفة االنفعالیة

  0,89  0,775  التواصل االجتماعي 
  0,74  0.720  الثبات الكلي لجمیع األبعاد

  
وهذا یدل على أن المقیاس یتمتع êیاس ومكوناته نالحظ من الجدول السابق ارتفاع قیم معامل ثبات المق

  .بقدر كبیر من الثبات 
  :استمارة سوء المعاملة للطفل  - 2
وذلك بمراجعة األدبیات والدراسات السابقة واستفادت الباحثة   تم إعداد استمارة سوء المعاملة للطفل  

  : المقاییس مثل بعض االطالع على  من كتابات الباحثین و المختصین في هذا المجال و
v  1995(برنشتین(مقیاس سوء معاملة الطفل.( 
v  2009أبو جابر و آخرون (استبانة إدراك الوالدین لمشكلة اإلهمال و اإلساءة للطفل.( 

وطریقة   ووضعت الباحثة تصورًا أولیًا الستمارة سوء معاملة الطفل من حیث الشكل والمضمون   
عبارة تقیس تعرض الطفل لسوء المعاملة ) 56(رتها النهائیة من اإلجابة عنها وتكونت االستمارة في صو 

مع اإلشارة إلى أن هناك بنود متعلقة باألذى الجسدي والنفسي و المشكالت التي یتعرض  Rبشكل عام 
  :لها الطفل على الشكل التالي 

3 133 931 229 122 021 420 314 213 112 011 10  7  6  4  3  1: (األذى الجسدي  -
35.(  
  ).234 032 830 728 627 526 425 324 923 819 718 617 16: (األذى النفسي  -
4 354 253 152 051 950 849 748 647 546 445 344 243 142 041 40: (المشكالت  -

55 556(  



 

 

كما هو مبین في  حیث تعطى العبارة الدرجة وفق اآلتي  وتندرج اإلجابات من نعم إلى أحیانًا إلى ال  
وأدنى درجة في هذا ) 168(وتكون أعلى درجة یحصل علیها المعلمین في هذا المقیاس  .)8( الجدول

  ).56(یاس المق
                               

  مفتاح تصحیح استمارة سوء المعاملة )8(جدول                                     
  ال  أحیاناً   نعم  اإلجابة
  1  2  3  الدرجة

  
  :تم دراسة صدق االستمارة بالطرق التالیة  :ة صدق االستمار  -
  تم عرض االستمارة بصورتها األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین :صدق المحتوى -أ

السادة المحكمین  معظم موافقة ةالباحث تواعتمد ))3(الملحق  وذلك للتحقق من صدق العبارات انظر
تم إعادة صیاغة بعض العبارات كما هو موضح في الجدول   وبناءً على ذلك  لقبول العبارة  اً معیار 

) 36-34-32-23 -19 -18 - 5(عبارات رقم في ال) ببعض األطفال(واستبدال كلمة الطفل   )9(
  ).4(باإلضافة إلى إعادة ترتیب بنود االستبانة بناًء على اقتراح السادة المحكمین انظر الملحق 

  عبارات التي تم تعدیلها في استمارة سوء المعاملةال )9(جدول                        
  العبارات بعد التعدیل علیها  قبل التعدیل العبارات

قسوة األهل على الطفل نوع من التهذیب الجید 
  .له

یعتقد بعض اآلباء أن القسوة تجعل الطفل أكثر 
  .تهذیباً 

ب للطفل أشد وأسوأ من عادة تكون إساءة األ  .إساءة األب للطفل أشد و أسوأ من إساءة األم
  .إساءة األم

الجروح والكدمات والرضوض عند الطفل دلیل 
  .على األذى الجسدي 

الجروح أو الكدمات أو الرضوض دلیل على األذى 
  .الجسدي عند األطفال 

ترك الطفل وحیدًا لساعات طویلة یشعره بعدم 
  .أهمیته 

یترك بعض اآلباء أطفالهم لساعات طویلة 
  .لوحدهم

  .له اً إیذاء نفسی یعدلوم وتأنیب الطفل المتكرر   .م وتأنیب الطفل المتكرر إیذاء نفسي لهلو 
األشخاص الذین یسیئون جنسیًا للطفل على 

  .األرجح غرباء عنه
  .تتم اإلساءة الجنسیة للطفل من قبل الغرباء عنه

  



 

 

على بدرجات الثلث وهو أسلوب یعتمد على مقارنة درجات الثلث األ : صدق المقارنة الطرفیة -ب
  األدنى في االستبانة  وتتم هذه  المقارنة عــــن طریق حساب الداللة اإلحصائیة للفرق بین المتوسطین 

فإذا كانت هناك داللة إحصائیة واضحة للفرق بین متوسط الثلث األعلى ومتوسط الثلث األدنى یمكن 
  .القول إن االستبانـــة  صادقة 

و بعد ) معلم ومعلمة ) 60(بیق االستبانة على عینة الصدق والثبات المكونة من لذلك قامت الباحثة بتط
توزیع الدرجات قامت الباحثة بإجراء طریقة المقارنة بین الثلث األعلى من الدرجات و الثلث  األدنى من 

 كما في )T- test for Independent Sample(لعینیتین مستقلتین ) ت(باستخدام اختبار ) الدرجات 
  ) :10(الجدول 

                                 
  نتائج المقارنة الطرفیة الستبانة سوء المعاملــة) 10(جدول                             

      
  القرار  مستوى الداللة  قیمة ت  المتوسط  العدد  المجموعة  االستبانة

  إحصائیاً دالة   0,00  9,277  124,30  20  األعلى من الدرجات  سوء المعاملة
  85,35  20  األدنى من الدرجات

  
أن الفروق كانت دالة إحصائیًا الستبانة سوء المعاملة عند مستوى داللــــــة ) 10(الجدول ن ــــــمیتضح  
وهذا یعني أن االستبانة ) بین المجموعة العلیا و المجموعة الدنیا لصالح المجموعة األعلى) )0.05(

   .  صادقة
  :للطفل ارة سوء المعاملة ثبات استم -
  :بالطرق التالیة تم استخراج معامل الثبات  
مرتین بفاصل زمني قدره  عینة الصدق والثباتحیث تم تطبیق المقیاس على : الثبات باإلعادة  -1

  ) . 0,74(األول والثاني  بین التطبیقین  الثبات باإلعادةأسبوعان  فوصل معامل 
  .) 0,65( بهذه الطریقةالثبات عامل م بلغ  :التجزئة النصفیة  -2
                         )11(النتائج موضحة في الجدول  .) 0,90(بلغ معامل الثبات هنا    :ألفا كرومباخ   -3

  ثبات استمارة سوء المعاملة )11(جدول                            
  باخملفا كرو أ  التجزئة النصفیة  الثبات باإلعادة

0,74  0,65  0,90  



 

 

  . الستمارة سوء المعاملة للطفلنالحظ من الجدول السابق ارتفاع قیم معامل الثبات 
  :الشخصیةاستبانة مشكالت المعلمین  - 3

طالع على العدید من األدبیات والدراسات السابقة في تم إعداد استبانة مشكالت المعلمین من خالل اال
الجتماعي للمعلم بالتعلیم العام و أثره في مهنة حول الوضع ا) علي حمود علي(كدراسة هذا المجال 

حول الضغوط المهنیة وعالقتها بالرضا ) 2011(ودراسة نظمي أبو مصطفى ویاسر األشقر ) التعلیم 
ووضعت الباحثة تصورًا أولیًا الستبانة مشكالت المعلمین من .. وغیرها(الوظیفي لدى المعلم الفلسطیني 

  ).5(كما هو مبین في الملحق  åاإلجابة عنها والمضمون وطریقة  úحیث الشكل 
عبارة تناولت المشكالت المهنیة والشخصیة التي ) 31(وتكونت االستبانة في صورتها النهائیة من   

  وال لعدم وجودها   وتتم اإلجابة عنها بوضع إشارة في مربع نعم لوجود المشكلة  (یعاني منها المعلم 
  ) .6(كما هو مبین في الملحق 

) 31(أعلى درجة یحصل علیها المفحوص و ومجموع الدرجات هو درجة المعلم في استبانة المشكالت  
  .و أدنى درجة هي الصفر 

  :تم دراسة صدق االستبانة بالطرق التالیة : االستبانةصدق  -
  تم عرض المقیاس بصورته األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین :صدق المحتوى  -أ

 معظمموافقة  ةالباحث تواعتمد ))5(ق من للتأكد من صدق العبارات انظر الملحق رقم وذلك للتحق
تم إعادة صیاغة بعض العبارات كما هو   وبناءً على ذلك  السادة المحكمین كمعیار لقبول العبارة 

ف یستنفذ المعلم كامل طاقته الجسدیة في الص( وتم حذف العبارة التالیة ) 12(موضح في الجدول رقم 
( )  داخل الصف على أداء المعلم  التالمذةتؤثر مشكالت (     وتم إضافة عبارة أخرى لالستبانة ) ) 

 -19 -18 -17 -15 -14-11 -9 -6 -2(للعبارات ) بعض المعلمین (بـ ) المعلم(واستبدال كلمة 
كما هو حكمین باإلضافة إلى إعادة  ترتیب بنود االستبانة بناًء على اقتراح السادة الم5 )25 -24

                                                    ).  6(موضح في الملحق  
  العبارات التي تعدیلها في استبانة مشكالت المعلمین الشخصیة )12(جدول                  

   
  العبارات بعد التعدیل علیها  قبل التعدیل العبارات

ب مع المرتب الذي یتقاضاه المعلم ال یتناس
  .الجهد الذي یبذله 

الراتب الذي یتقاضاه المعلم ال یتناسب مع الجهد 
  .الذي یبذله

یقضي المعلم معظم الحصة لحل المشكالت 
  .بین التالمذة

یضیع معظم وقت الحصة في االستفسار عن 
  .مشكلة طالب ما

  مشكالت العائلیة على أداء المعلم في صفه تؤثر الیعاني المعلم من المشكالت العائلیة التي 



 

 

  .تؤثر على أدائه في الصف 
یلجأ المعلم للموجه أو المدیر لحل مشكالت 

  .التالمذة
یوجد في المدرسة مرشد مختص بحل مشكالت 

  .التالمذة
  

یحتاج المعلم لتغییر األسالیب التعلیمیة من 
  .وقت آلخر

یواجه بعض المعلمین صعوبة في تغییر األسالیب 
  .التعلیمیة من وقت آلخر

  
وبالتالي أصبحت االستمارة  .وبالنتیجة أشار جمیع المحكمین أن األداة تقیس ما وضعت لقیاسه 

  .  ) 6(عبارة انظر الملحق ) 31(بصورتها النهائیة مؤلفة من 
و هو أسلوب یعتمد على درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدنى في  :صدق المقارنة الطرفیة  -ب

فإذا كانت D المقارنة عن طریق حساب الداللة اإلحصائیة للفرق بین المتوسطین االستبانة  وتتم هذه 
هناك داللة إحصائیة واضحة للفرق بین متوسط الثلث األعلى و متوسط الثلث األدنى یمكن القول إن 

  .االستبانـــة  صادقة 
و 0 معلمًا ومعلمة  )60(لذلك قامت الباحثة بتطبیق االستبانة على عینة الصدق والثبات المكونة من 

بعد توزیع الدرجات قامت الباحثة بإجراء طریقة المقارنة بین الثلث األعلى من الدرجات والثلث األدنى 
كما  )T- test for Independent Sample(لعینیتین مستقلتین ) ت(باستخدام اختبار 0 من الدرجات 
  ) :13(في الجدول 

  لمقارنة الطرفیة الستبانة مشكالت المعلمین الشخصیةنتائج ا )13(جدول                     
  

  القرار  مستوى الداللة  قیمة ت  المتوسط  العدد  المجموعة  االستبانة

  دالة إحصائیاً   0,00  8,622  24,95  20  األعلى من الدرجات  مشكالت المعلمین
  15,75  20  األدنى من الدرجات

  
بین المجموعة العلیا ) 0.05(إحصائیًا عند مستوى داللــــــة الجدول أن الفروق كانت دالة ن ــــــیالحظ م

  .وهذا یعني أن االستبانة صادقةÏ لصالح المجموعة األعلى ) والمجموعة الدنیا 
  :الشخصیةثبات استبانة مشكالت المعلمین  -

  :بالطرق التالیة تم استخراج معامل الثبات 



 

 

ô العینة مرتین بفاصل زمني قدره أسبوعان أفراد ى حیث تم تطبیق المقیاس عل: الثبات باإلعادة  -1
  ) . 0,72( األول والثانيبین التطبیقین  الثبات باإلعادة فوصل معامل 

  .) 0,72(الستبانة المشكالت  بهذه الطریقةلثبات معامل ابلغ  :التجزئة النصفیة  -2
  ):14(موضحة في الجدول رقم و النتائج ) . 0,69(بلغ معامل ثبات ألفا كرومباخ : ألفا كرومباخ  -3

  ثبات استبانة مشكالت المعلمین )14(جدول 
  الفا كرونباخ  التجزئة النصفیة  الثبات باإلعادة

0,72  0,77  0,69  
  .نالحظ من الجدول السابق ارتفاع قیم معامل الثبات الستبانة مشكالت المعلمین 

             :استمارة دور المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر  - 4
صممت الباحثة استمارة دور المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر مستفیدة من الكتب والمراجع و 

ولكل سؤال خمس خیارات یختار . وتتضمن االستمارة عشرة أسئلة . الدوریات المتعلقة بموضوع بحثها 
ؤال العاشر بدون خیارات لیضع المعلم باستثناء الس =منها المعلم أو المعلمة ما یراه  أو تراه مناسبًا 

  .)7(في الملحق  كما هو مبین Ïاقتراحات أو آراء أخرى 

  :اإلجراءات والصعوبات  -
و واجهتها خالل ذلك العدید من   قامت الباحثة بمجموعة من اإلجراءات  هذه الدراسة إلنجاز 

   : منها الصعوبات
العدید من الدراسات السابقة واالطالع على العدید من قامت الباحثة بمراجعة  : البحثاختیار أدوات  -

المقاییس واالختبارات المتوافرة سواًء من االنترنت أو المراجع المتوافرة في كلیة التربیة بجامعة تشرین 
باإلضافة لبعض المراجع التي زودت بها الباحثة من قبل المشرفین علیها حیث واجهت الباحثة صعوبة  

ثم اعتمدت على مقیاس الذكاء العاطفي من إعداد الباحثین فاروق   الذكاء العاطفي في اختیار مقیاس 
وحصلت ) ) أسس و أدوات (القیاس واالختبارات النفسیة عثمان ومحمد عبد السمیع الموجود في كتاب 

ها علیه الباحثة مع مراجع أخرى خاصة بالبحث من مكتبة كلیة التربیة الثانیة بطرطوس أثناء زیارتها ل
واستمارة دور  واستبانة مشكالت المعلمین  Éكما عملت الباحثة على إعداد استمارة سوء المعاملة للطفل 

  .المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر
بتطبیق 1 )2012-2011 للعام من الشهر الرابع 11و10(بتاریخ  قامت الباحثة :اختیار العینة -

 الحلقة األولى من التعلیم األساسيمعلمي  ومعلمة من اً معلم) 60(أدوات الدراسة على عینة مكونة من 
 أسعد( التالیة وذلك في المدارس من صدق وثبات أدوات البحث بغرض التحقق في مدینة القرداحة

من الشهر  26-25(وبتاریخ أسبوعان  وبعد مرور ).أحمد حبیب  المحدثة وجیه اسماعیل å القوزي 



 

 

عادة التطبیق إ وأثناء)  إعادة تطبیق أدوات البحث على العینة نفسها تم) 2012-2011الرابع للعام
وهذا ما حاولت الباحثة  واجهت الباحثة مشكلة غیاب بعض المعلمین الذین كانوا في التطبیق األول 

  .التغلب علیه من خالل زیادة عدد المعلمین والمعلمات في التطبیق األول
  :لتطبیق وفق الخطوات اآلتیة تمت عملیة ا :تطبیق أدوات الدراسة -
مدارس في  لتطبیق أدوات البحث الحصول على الموافقة من مدیریة التربیة في محافظة الالذقیة -1

  ).9(و )8(الملحق كما هو مبین في ) الحلقة األولى(مرحلة التعلیم األساسي 
ى دلیل المدارس في باالعتماد علتحدید عدد المدارس التي سیجري تطبیق أدوات الدراسة علیهم  -2

  .) دائرة التخطیط واإلحصاء و الخریطة المدرسیة(مدیریة التربیة بمحافظة الالذقیة 
اختیار عینة من معلمي و معلمات الحلقة األولى من التعلیم األساسي الموجودین في المدرسة أثناء -3

  .تطبیق أدوات الدراسة
الحلقة ) معلمین ومعلمات (مختارین عشوائیًا من تطبیق أدوات الدراسة على جمیع أفراد العینة ال -4

  .في مدینة الالذقیة  األولى من التعلیم األساسي
مقیاس الذكاء العاطفي واستمارة سوء (استجابات أفراد عینة الدراسة على أدوات الدراسة تفریغ  -5

الحزمة اإلحصائیة  ةبوساطثم معالجة البیانات  () استبانة مشكالت المعلمین الشخصیةو المعاملة للطفل 
  .Statistical package Social Science (SpSS)    :بـــــ و التي تعرف والتربویة  للعلوم االجتماعیة 

قامت الباحثة بتحلیل كیفي   فیما یتعلق باستمارة دور المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر  -
) یك آراء أخرى لم یتم ذكرها في البنود السابقة هل لد(للبیانات خاصة أن البند العاشر من االستمارة 

  .یتطلب من الباحثة قراءته واالطالع على آراء المعلمین و المعلمات ووجهات نظرهم 
  : ولقد واجهت الباحثة مجموعة من الصعوبات في هذه المرحلة أهمها 

  . أدوات الدراسة  مما استغرق وقتًا و جهدًا من قبل المعلمین و الباحثةعدد  -
  .عدم تعاون بعض المعلمین و اعتذارهم عن استالم أدوات البحث واإلجابة عنها  -
  .عدم تفهم أفراد العینة لطبیعة البحث العلمي و أهمیة االستجابة على االستبانات  -
طبیعة األزمة التي تمر بها سوریا الحبیبة و انعكاساتها على جمیع أفراد المجتمع و منهم أفراد العینة  -
.  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس                                   

  النتائج والمناقشــــة                                  

  .نتائج الفرض األول و تفسیره -

  .نتائج الفرض الثاني و تفسیره -

  .نتائج الفرض الثالث و تفسیره -

  .نتائج الفرض الرابع و تفسیره -

  .س و تفسیرهنتائج الفرض الخام -

  .نتائج الفرض السادس و تفسیره -

  .نتائج الفرض السابع و تفسیره -



 

 

  .النتائج المتعلقة باستمارة دور المعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النتائج والمناقشة -

  : النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  - 1

روق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد ف: " تنص الفرضیة األولى على أنه  -
الحلقة األولى من التعلیم األساسي في المعلمین والمعلمات في متوسطات درجات بین )  0.05(

  ." لدیهم مستوى الذكاء العاطفي
لحساب داللة الفرق بین متوسطي درجات  t-testللتحقق من الفرضیة األولى تم تطبیق اختبار الداللة 

  :نتیجة هذا اإلجراء ) 15(مین والمعلمات في الذكاء العاطفي و یوضح الجدول كل من المعل
  الذكاء العاطفي   في مستوىلعینة االفروق بین متوسطات درجات المعلمین و المعلمات ) 15(جدول          

  الداللة  القیمة االحتمالیة  إناث  ذكور  المتغیر

الذكاء 
  العاطفي

  العینة
  العدد

ف االنحرا  المتوسط
  المعیاري

  العینة
  العدد

االنحراف   المتوسط
  المعیاري

  غیر دال 0,81
  



 

 

وبالتالي نقبل الفرضیة )  0,05(أكبر من ) 0,81(ویتضح من الجدول السابق أن القیمة االحتمالیة 
متوسط درجات بین )  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة الصفریة بأنه 

  ." لدیهم مستوى الذكاء العاطفيالحلقة األولى من التعلیم األساسي في المعلمین والمعلمات في 
حیث بینت عدم وجود فروق ذات داللة  Chan (2004(دراسة شان مع نتائج  تتفقونتائج هذه الفرضیة 

 ,Schutte(راسة سكوت و آخرون دو   الذكاء العاطفيمستوى إحصائیة بین المعلمین والمعلمات في 
et al (2001  في جودة)بینت عدم وجود فروق دالة في الذكاء العاطفي لعینة الدراسة والتي ) 2007

بینت عدم وجود فروق بین  )2007(لجودة ودراسة أخرى ) من الطالب والموظفین بالوالیات المتحدة
یة التربیة ببنها في الدرجة الكلیة للذكاء متوسطات درجات أفراد العینة الذكور واإلناث من طالب كل

  .العاطفي 

التي بینت وجود فروق ذات داللة ) 2001( السمادوني دراسةواختلفت نتائج هذه الفرضیة مع نتائج  
أن هناك فروقًا ) 2008(دراسة رمضان بینت و    الذكور إحصائیة في الذكاء العاطفي لصالح المعلمین

على مقیاس والدافعیة الشخصیة � وٕادارة االنفعاالت  (ت الوعي الذاتي ذات داللة إحصائیة في مجاال
لوجود  )2001(راضي وأشارت دراسة قامت بها  5تبعًا لمتغیر الجنس لصالح الذكورالذكاء االنفعالي 

فروق دالة إحصائیًا بین متوسط  كل من درجات الذكور ومتوسط كل من درجات اإلناث في عوامل الذكاء 
  ) .عینة من طالب كلیة التربیة بجامعة المنصورة ( صالح اإلناث الوجداني ل

عدم وجود فروق بین المعلمین والمعلمات في متوسط درجات الذكاء العاطفي ألفراد عینة وترى الباحثة أن  
تتطلب من المعلم   إلى طبیعة مهنة التعلیم فهي مهنة إنسانیة اجتماعیة بالدرجة األولىیعود البحث 

كذلك   ومتابعة تحصیلهم الدراسي ومساعدتهم على حل مشكالتهمالتالمذة المباشر والمستمر مع التواصل 
وال نغفل طبیعة  التواصل مع الزمالء اآلخرین من المعلمین والمعلمات والجهاز اإلداري في المدرسة 

ًال عن الخبرة التي فض اإلعداد األكادیمي والمهني الموحد للمعلمین والمعلمات كسنوات الدراسة والمنهاج 
  . یكتسبها المعلم من ممارسة مهنة التعلیم 

  :النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  - 2

ة إحصائیة بین الذكاء العاطفي للمعلم ــــة ذات داللـــــــال توجد عالق": تنص الفرضیة الثانیة على أنه
                                                                                     ".                 المساء معاملتهم تالمذتهمشكالت إدراكه و 

بین درجات   )Pearson Correlation(للتحقق من الفرضیة الثانیة تم حساب معامل االرتباط بیرسون

  80 222,15 28,11 170 221,40 23,01      



 

 

ة بمشكالت البنود المتعلق(المعلمین على مقیاس الذكاء العاطفي ودرجاتهم على استمارة سوء المعاملة 
  :  نتیجة هذا اإلجراء) 16(یوضح الجدول و  É) التالمذة

ودراسة جوخب ) 2001(ودراسة السمادوني  ))2005(وحبیب  دراسة الزهارتتفق هذه النتیجة مع 
وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم إلى حیث أشارت  )2001( دراسة السمادونيو ))2009(
 دراسة تشان دافیدو لمعلمي المرحلة الثانویة  )2006(دراسة مغربي و) لدیه  التوافق المهنيتحقیق و 

)2008  (chan Davidw آالن  راسةدللمعلمین الصینیین و)Allan (2004  لمرحلة االبتدائیة يلمعلم  
 شاندراسة صلت وتو ) وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم والكفاءة المهنیة والذاتیةأكدت على 

chan   .لوجود عالقة بین الذكاء العاطفي واالحتراق النفسي )2007(دراسة بني یونس و (2006) 

المهني والشعور یساعده في تحقیق التوافق  أن تمتع المعلم بالذكاء العاطفيهذه النتیجة ب الباحثةتفسر و 
وٕادراك انفعاالت ومشاعر ô یعني أنه قادر على فهم ذاته وٕادراكه للمحیط بالرضا   واالستقرار في العمل 
وبالتالي یكون قادرًا على إدراك � ألنه على اتصال یومي ومباشر معهم   اآلخرین وبشكل خاص تالمذته

فالمعلم الذكي عاطفیًا  واهم التحصیلي وفهم المشكالت التي یعانون منها من خالل سلوكیاتهم ومست
یستطیع من خالل تعبیرات وجوه تالمذته وحركاتهم معرفة ما یعانون منه وتقدیم المساعدة لهم و یكون 

مهنة  كما أنŠیعانون منهاأكثر قدرة على التنبؤ بأفضل الطرق وأكثرها فاعلیة لحل المشكالت التي 
تظهر فیها ذاتیة المعلم Ï نة اتصال وتفاعل بین المعلم والمتعلمالتعلیم مهنة إنسانیة واجتماعیة وهي مه

تنعكس والشك سلبًا أو . وطریقة تفكیره . فسمات المعلم ومزاجه الشخصي. وشخصیته بشكل واضح
  .ه المهني وكفاءته اإلنتاجیة  إیجابًا على أدا

ه المساء معاملتهممشكالت تالمذت إدراكالعالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و ) 16(جدول     
  الداللة  قیمة معامل االرتباط  المتغیر

 ٕادراكهالذكاء العاطفي للمعلم  و 
تالمذته المساء مشكالت 

  معاملته

0,22** Ãê�  

 

یتضح من الجدول أعاله أن قیمة معامل االرتباط بین درجات المعلمین و المعلمات على مقیاس الذكاء العاطفي   
)  0,01(وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة **) 0,22(یساوي  ودرجاتهم على البنود المتعلقة بمشكالت التالمذة 

وبالتالي نرفض   ت قدرته على إدراك مشكالت تالمذته وهذا یدل أنه كلما زاد الذكاء العاطفي لدى المعلم زاد
الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي للمعلم وٕادراك 

  .مشكالت تالمذته



 

 

  :  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  - 3

ة بین الذكاء العاطفي للمعلم ـــــــة إحصائیـــــعالقة ذات دالل ال توجد": ه تنص الفرضیة الثالثة على أن
  ."لدیه مشكالت الشخصیةال ووجود

بین   ) (Pearson Correlation للتحقق من الفرضیة الثالثة تم حساب معامل االرتباط بیرسون 
 )الت الشخصیة للمعلم درجات المعلمین على مقیاس الذكاء العاطفي ودرجاتهم على استبانة المشك

  : نتیجة هذا اإلجراء) 17(یوضح الجدول و 

  لدیه مشكالت الشخصیةال وجودالعالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و ) 17(جدول             

  الداللة  قیمة معامل االرتباط  المتغیر

 وجودالذكاء العاطفي للمعلم  و 
  لدیه الشخصیة مشكالتال

0,608-**- Ãê�  

                  

بین الذكاء العاطفي )  -**-0,608(نالحظ وجود عالقة سالبة بمقدار ) 17(بالنظر إلى الجدول 
أي كلما ارتفع مستوى الذكاء ) 0,01(وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة Ï والمشكالت الشخصیة للمعلم 

ة الصفریة و نقبل وبالتالي نرفض الفرضی. العاطفي للمعلم كلما انخفضت المشكالت الشخصیة لدیه 
  RÏôو  عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي للمعلم  توجد: الفرضیة البدیلة التي تقول

  .لدیه مشكالت الشخصیةال

إیجابیة بین عالقة  التي أشارت لوجود Sjoberg (2001(مع دراسة جوبرج هذه الفرضیة تتفق نتیجة 
كما أظهرت وجود عالقة إیجابیة بین الذكاء  Éاإلحباطات الذكاء العاطفي والمقاومة األفضل للفشل و 

 )2001(دراسة غنیم  أشارتكما   العاطفي والرضا الوظیفي و الدافعیة للعمل والدخل الشهري األعلى
أكثر توقعًا  نویكونو   إلى أن األفراد ذوي المستوى المرتفع من الذكاء الوجداني یتمیزون بتقدیر ذات عال 

.                                          جتماعیة في التعامل مع اآلخرینوأكثر قدرة على استخدام المهارات اال  ة لكفاءتهم الذاتی
األفراد  القول إنویمكن                                                                              . 

یتمتعون فإنهم عال من الضغط وفضًال عن ذلك  اب قدرعلى استیع ونقادر ذوي الذكاء العاطفي المرتفع 
والقدرة  wوالمرونة  úوالتفاؤل   والسیطرة على االنفعاالت   باآلخرینوالعنایة   التعاطف  بقدرة كبیرة على

  . على حل المشكالت



 

 

 ))2009(ودراسة جوخب ) 2001(ودراسة السمادوني  ))2005(دراسة الزهار وحبیب كما أظهرت 
أن  )2001( وجاء في دراسة السمادوني عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم والتوافق المهني  2009إلى 

وأن مهنة التدریس من المهن التي تقدم   الذكاء الوجداني یرتبط ارتباطًا موجبًا بالتوافق المهني للمعلم 
ة بكفاءة دون الشعور بعدم ویتطلب النجاح في تلك المهنة أن یؤدي المعلم أدواره المتعدد  خدمات إنسانیة 

دراسة واتفقت ± ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي  اإلرهاق االنفعالي  قدرته على السیطرة على انفعاالته
للمعلمین  chan Davidw)  2008( دراسة تشان دافیدو لمعلمي المرحلة الثانویة  )2006(مغربي 

على وجود عالقة بین الذكاء العاطفي   تدائیةلمرحلة االب يلمعلم  Allan (2004(آالن  راسةدالصینیین و
chanشان صلت دراسة وتو ) للمعلم و الكفاءة المهنیة و الذاتیة  بني یونس لدراسة  و (2006) 

)  (De Vito 2009دي فیتو  دراسةأما   لوجود عالقة بین الذكاء العاطفي واالحتراق النفسي )2007(
واالحتراق للمعلم وجود عالقة بین الذكاء العاطفي لعدم معهما وأشارت اختلفت  )2010(دراسة بقیعي و 

  . النفسي

المشكالت مع  التعامل تمتع المعلمین والمعلمات بالذكاء العاطفي یجعلهم قادرین علىأن وترى الباحثة 
كما أن المعلمین والمعلمات مهتمون بحل المشكالت التي    بحكمة ورویة دون تسرع التي تواجههم

لشعورهم بالمسؤولیة نحو تالمذتهم ورغبتهم الصادقة في العمل والقیام بواجبهم   ان نوعهاتواجههم مهما ك
كما أنهم قادرون على الفصل بین حیاتهم الشخصیة وحیاتهم المهنیة فال ینقلون مشاكلهم   على أكمل وجه

لمشكالت على أدائهم كما أن هؤالء المعلمین مدركون للتأثیرات السلبیـــة لتلك ا  الشخصیة إلى التالمذة 
عدم القدرة على �عدم الشعور بالرضا المهني( كغیاب الحماس و الدافعیة للعمل ( داخل الصف وخارجه 

  ) .الشعور بالضغط والتوتر إلى ما هنالك �التركیز أثناء شرح الدرس

  :  النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة  - 4

مستوى الذكاء العاطفي بین قة ذات داللة إحصائیة عال ال توجد:" تنص الفرضیة الرابعة على أنه 
     " .                                           حمایة األطفال المعرضین للخطرإدراكه  للمعلم و

بین   ) (Pearson Correlation(للتحقق من الفرضیة الرابعة تم حساب معامل االرتباط بیرسون  
ء العاطفي ودرجاتهم على استمارة سوء المعاملة على كافة المحاور درجات المعلمین على مقیاس الذكا

  ):18(كما هو مبین في الجدول 

 

[ رالعالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال المعرضین للخط) 18(جدول   



 

 

  الداللة  قیمة معامل االرتباط  المتغیر

وٕادراكه الذكاء العاطفي للمعلم 
   .األطفال المعرضین للخطر

0, 49**      

أن معامل االرتباط بین درجات المعلمین والمعلمات على  مقیاس الذكاء أعاله ) 18(یتضح من الجدول 
وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة ) ) 0,49(العاطفي ودرجاتهم على استمارة سوء المعاملة یساوي 

) ى إدراك األطفال المعرضین للخطرأي كلما زاد الذكاء العاطفي لدى المعلم زادت قدرته عل) ) 0,01(
عالقة ذات داللة إحصائیة  توجد: نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تقولوبالتالي 

                                                . األطفال المعرضین للخطر ٕادراكهمستوى الذكاء العاطفي للمعلم و بین 

التي أظهرت أن للمعلمین دورًا كبیرًا في توفیر المناخ  )2008(دراسة عسیري اتفقت هذه النتیجة مع 
في  ) 1979(دراسة سیرو و أشارت Q الصفي الفعال في الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة 

أن إدراك المعلم لمرونة المعلم داخل الفصل وتقبله لهم وٕاعطائهم االنتباه الكافي یكون له األثر  عسیري
  .حقیق التفاعل االجتماعي اإلیجابي داخل الصف في ت

والتي أظهرت نتائجها أن المعلمین لم  Cook (1982( دراسة كوك وآخرونواختلفت هذه النتیجة مع 
  .یكونوا معدین إعدادًا جیدًا للتعامل بصورة فعالة مع األزمة أكثر من األشخاص العادیین 

بأن ظاهرة العنف شائعة في األسرة والمدرسة والشارع  أشارت  في سوریا )2004(دراسة بركات  وكذلك 
: دوس المعلم على رأس الطفل تهذیبًا له : وأن هناك أشكاًال مؤلمة من العنف الموجه نحو الطفل مثل   

ومن بین ما : وضرب األطفال بالمسطرة بعد بل أیدیهم بالماء البارد لدرجة تؤدي إلى إغماء بعضهم 
أن العنف یمارس من قبل كل أطراف العملیة التعلیمیة ) في سوریا) 2004( لرزق دراسةتوصلت له 

= ویمارس العنف في المدرسة بأشكاله الجسدیة والنفسیة كافة = )إدارة            منهاج ) تلمیذ) معلم (
                                             . ویرتبط بعالقة وثیقة بخلل النظام المدرسي وبالبناء النفسي وأشكال السلوك الال توافقي عند الفرد 

أوضحت بأن العنف ضد األطفال یمارس ) 2003(كوفي أنان  وفي دراسة لألمین العام لألمم المتحدة
وغالبًا ما یمارس من قبل أفراد یعرفهم األطفال و یثقون ) في كل مكان بغض النظر عن البلد والمجتمع 

  . أو األصدقاء و زمالء الدراسة أو المدرسین أو أرباب العملÏ اجهم كاآلباء و األمهات أو أزو ) بهم

إدراك   وتفسر الباحثة وجود عالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال المعرضین للخطر
بل أصبحت له أدوار عدة   المعلم لتطور الدور الذي یؤدیه فهو لم یعد مجرد ناقل للمعارف والمعلومات 



 

 

ا توفیر البیئة الصفة اآلمنة ومنح التالمذة الشعور باألمان والطمأنینة بعیدًا عن الشعور ولعل أهمه
=  بالخوف من التعرض لسوء المعاملة أو الخطر التي قد یتعرض لها التلمیذ داخل أو خارج المدرسة

جسدیة (اإلساءة باإلضافة إلى وعي معظم المعلمین     والمعلمات باآلثار والنتائج السلبیة التي تتركها 
وخصوصًا مستواه ) على الصحة الجسدیة والتطور النفسي للتلمیذ) أو نفسیة أو جنسیة أو إهمال

الخوف من دخول : النفور من المدرسة والتسرب : الرسوب : كالتقصیر في الدراسة : التحصیلي 
م معظم المعلمین وال ننسى أن التزا: إلى ما هنالك Lفضًال عن السلوكیات غیر المرغوبة : الصف 

وعدم استخدام األلفاظ : والمعلمات بتعلیمات مدیریة التربیة التي تمنع الضرب تحت طائلة أي عذر 
النابیة مع التالمذة یسهم بشكل كبیر في توفیر البیئة الصفیة اآلمنة التي یسودها المحبة و األمان 

  . والطمأنینة والثقة 

   : النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة - 5

بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة:" تنص الفرضیة الخامسة 
                                          .                            ." لألذى الجسدي التالمذةوتعرض 

بین   ) (Pearson Correlationللتحقق من الفرضیة الخامسة تم حساب معامل االرتباط بیرسون  
البنود (درجات المعلمین والمعلمات على مقیاس الذكاء العاطفي ودرجاتهم على استمارة سوء المعاملة 

  :نتیجة هذا اإلجراء ) 19(و یوضح الجدول  () المتعلقة باإلساءة الجسدیة 

أن معامل االرتباط بین درجات المعلمین والمعلمات على مقیاس الذكاء أعاله  )19( یتضح من الجدول 
وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة ) ) 0,26(یساوي  ى استمارة سوء المعاملة العاطفي ودرجاتهم عل

عالقة ذات داللة إحصائیة  توجدنرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة وبالتالي :  ) 0,01(
                                                . وتعرض التالمذة لألذى الجسديمستوى الذكاء العاطفي للمعلم بین 

عالقة دالة إحصائیًا بین إساءة  والتي أشارت إلى وجود )2008(دراسة بوقري  وتتفق هذه النتیجة مع  
بمكة  واإلهمال الوالدي والطمأنینة النفسیة واالكتئاب لدى تلمیذات المرحلة االبتدائیة البدنیة المعاملة

                                        العالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و األذى الجسدي للتالمذة       )19(جدول   
  الداللة  قیمة معامل االرتباط  المتغیر

الذكاء العاطفي للمعلم  
وتعرض التالمذة لألذى 

   .الجسدي

0, 26**      

  



 

 

تعرض األطفال في المرحلة االبتدائیة التي أوضحت  الصویغفي  )1998(ودراسة یوسف   المكرمة 
أشارت  Salzinger (1993(دراسة سالزنجرأما   والمتوسطة في مصر لسوء المعاملة الجسدیة في األسرة 

أن األطفال الذین یتعرضون لسوء المعاملة الجسدیة یعانون من العزلة ولهم مكانة متدنیة بین  هانتائج
كذلك  Éانفعالیاً  ونبأنهم مضطرب وندوانیة وقدرهم اآلباء والمعلمع وقدرهم أقرانهم أنهم أكثر  أقرانهم 

الدراسة أن سوء المعاملة الجسدیة تعد من هذه نتائج  بینت Levendoskey (1995(دراسة لیفندوسكي 
االجتماعیة بتقدیرات اآلباء  منبهات ضعف الكفاءة االجتماعیة وضعف في مهارة حل المشكالت

أن األطفال الذین  Lansford &others ( 2006) نôÏدراسة النسفورد وآخ وكان من نتائج والمعلمین
تعرضوا لسوء المعاملة الجسدیة لدیهم مستوى متدن جدًا من الكفاءة االجتماعیة وأظهروا عداًء للمجتمع 

  .وعدم القدرة على اتخاذ القرارات 

مایتهم من المخاطر والمشكالت وبرأي الباحثة إن المعلم لن یقدم على إیذاء تالمذته بل هو یسعى لح
ویحاول توفیر البیئة الصفیة اآلمنة لیشعر تالمذته أن   التي قد یتعرضون لها داخل الصف و المدرسة

وفي الوقت نفسه ال یستطیع المعلم معرفة فیما إذا كان هذا التلمیذ   حیاتهم وسالمتهم مهمة بالنسبة له 
أو في الشارع من   نزل من قبل الوالدین أو اإلخوة الكبار یتعرض لسوء المعاملة الجسدیة سواء في الم

وحتى في المدرسة من قبل التالمذة في الصف نفسه أو الصفوف العلیا  وفي .قبل األقران أو غیرهم 
إال في حال انتباه ومالحظة واهتمام المعلم لوجود آثار ودالئل   حاالت أخرى من قبل معلمین آخرین 

الكسور الرضوض  إلى ما Ï الكدمات الجروح الحروق : ذ لإلساءة الجسدیة مثل تشیر إلى تعرض التلمی
أو اشتكى هذا التلمیذ بنفسه بأنه یتعرض للضرب أو الصفع أو اللكم أو الكي بأداة حامیة أو Ï هنالك

فهناك الكثیر من التالمذة یخافون االعتراف بتعرضهم لإلساءة الجسدیة لتهدیدهم من قبل Ï غیر ذلك 
  .أو لفقدانهم الثقة بمن حولهم Ï ر اإلساءة بالعقاب مصد

كما هو الحال في ظل  وأحیانًا تكون اإلساءة الجسدیة التي یتعرض لها األطفال خارج نطاق السیطرة  
حیث تعرض األطفال وهم داخل  األزمات الحالیة التي تعیشها البالد العربیة عمومًا و سوریا خصوصًا 

و   فجیرات اإلرهابیة من قبل المجموعات المسلحة والتي قتلت طفولتهم البریئة منازلهم و مدارسهم  للت
فكانت أجسادهم ° أصابت بعضهم اآلخر من األطفال بالجروح و الكسور و الحروق و التشوهات 

  .الصغیرة عرضة لألذى و الضرر

  



 

 

  الداللة  قیمة معامل االرتباط  المتغیر

وتعرض الذكاء العاطفي للمعلم  
   .تالمذة لألذى النفسيال

0, 13** é==  

أن معامل االرتباط بین درجات المعلمین والمعلمات على مقیاس الذكاء یتضح من الجدول أعاله 
وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة ) ) 0,13(یساوي  العاطفي ودرجاتهم على استمارة سوء المعاملة 

عالقة ذات داللة  توجد: الفرضیة البدیلة التي تقول نرفض الفرضیة الصفریة و نقبلوبالتالي =  ) 0,01(
  .وتعرض التالمذة لألذى النفسيمستوى الذكاء العاطفي للمعلم بین إحصائیة 

) 2002(ودراسة سمرین ) 2005(ودراسة البشر ) 2006(مع دراسة الشهري تتفق هذه النتیجة 
الدراسات أن تعرض األطفال حیث أشارت تلك  ) 2003(نواس  يودراسة أب) 2003(ودراسة محمود 

كما أنهم یتمیزون ببعض الخصائص النفسیة � لإلساءة ینعكس سلبًا على نموهم االنفعالي واالجتماعي 
االنسحاب � العزلة � تدني مفهوم الذات � االكتئاب � القلق � واالجتماعیة مثل العدوانیة التوتر 

عالقات مع األقران واآلخرین ومشكالت دراسیة إقامة ال� ضعف القدرة على حل المشكالت � االجتماعي 
أیضًا أشارت لوجود عالقة سلبیة بین إساءة معاملة الطفل نفسیًا وضعف  )2001( دراسة  خمیسو� 

كان من بین نتائجها أن اإلیذاء  )2003(وفي دراسة للزهراني � القدرات العقلیة واألداء المدرسي 
  .األطفال و خصوصًا في المرحلة االبتدائیة النفسي أكثر أنواع اإلیذاء الموجه نحو 

ن مظاهر اإلساءة و ذلك ألتختلف عن اإلساءة الجسدیة ) االنفعالیة (وترى الباحثة أن اإلساءة النفسیة 
األطفال كما أن   حیث ال توجد عالمات ظاهرة وواضحة للمحیطین بالطفل wغیر واضحة االنفعالیة 

من قبل المحیطین بهم أو القائمین على رعایتهم یجدون صعوبة في الذین یتعرضون لإلساءة االنفعالیة 
و لـربما = أو قد ال یدركون أن ما یتعرضون له هو إساءة لهم = یتعرضون له من إساءة  شرح ما 

یتعرض لها قد من أخطر أنواع اإلساءة التي لنفسیة اإلساءة ا تبرتع لذا  = یخافون من التصریح بذلك 

 
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة - 6
 القة ذات داللة إحصائیة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم وتعرضتوجد عال :"تنص الفرضیة السادسة 

  ".  النفسي التالمذة لألذى
 درجات بین) )  Pearson Correlation( بیرسون االرتباط معامل حساب تم السادسة الفرضیة من للتحقق   

 باإلساءة المتعلقة البنود( المعاملة سوء استمارة علـــــــى ودرجاتهم العاطفي الذكاء مقیاس على والمعلمات المعلمین
  : اإلجراء هذا نتیجة) 20( الجدول یوضح و) النفسیة

              للتالمذة النفسي األذى و للمعلم العاطفي الذكاء بین العالقة) 20( جدول                       



 

 

خصوصًا بالنسبة للمعلم  والمعلم الذي یتمتع بالذكاء العاطفي یستطیع أن  تحدیداً الطفل ومن أصعبها 
وأن یهیئ لهم جوًا آمنًا بعیدًا عن التوتر و القلق   یؤمن الحمایة والرعایة النفسیة لتالمذته داخل الصف 

یة واالستهزاء والخوف من خالل احترامه لتالمذته ولكرامتهم اإلنسانیة وعدم اللجوء إلى أسالیب السخر 
واالزدراء واللوم والتقریع بل یسعى دومًا للتعاطف معهم واإلحساس بمشكالتهم والسیطرة على عواطفه و 

وفي الوقت نفسه ال یستطیع هذا المعلم متابعة كل تلمیذ   مشاعره لیواجه مشكالت  تالمذته بشكل سلیم 
  ي البیت أو الشارع أو من قبل األقران بمفرده  ومعرفة حجم ما یتعرض له من إساءة خارج المدرسة ف

میله   إال من خالل اآلثار التي تتركها تلك اإلساءة على سلوكیات هذا التلمیذ و تصرفاته  كتوتره الدائم 
الغیاب المتكرر عن   انخفاض مستوى تحصیله الدراسي   لالنطواء والعزلة وعدم اللعب مع زمالئه 

  ..إلى ما هنالك   االعتداء على زمالئه   للدرس الشرود وعدم االنتباه   المدرسة 

كما أن األطفال یتعرضون لألذى النفسي بشكل كبیر خصوصًا في الوقت الحالي وما تشهده البالد 
السیما ما تعرضه وسائل اإلعالم من صور الجثث   العربیة بشكل عام وبلدنا سوریا من حروب وأزمات 

وما یشهده العدید من هؤالء األطفال من قتل و تعذیب و   صل والجرحى والتفجیرات الكبیرة التي تح
مما یترك أثارًا نفسیة سلبیة قد تستمر و تظهر في المستقبل  كاضطرابات في الشخصیة    خطف 
  . والسلوك

وفي هذه الحالة یكون المعلم بحاجة للمساعدة و المساندة من قبل جمیع أفراد المجتمع  لمنع الخطر و 
  .لطفل داخل و خارج المدرسة اإلساءة عن ا

   : السابعة النتائج المتعلقة بالفرضیة - 7
ال یمكن التنبؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من خالل أدواره في حمایة األطفال .:"تنص الفرضیة 

    ."المعرضین للخطر و إساءة المعاملة 

لبسیط و جاءت النتائج كما هي قامت الباحثة بـاستخدام تحلیل االنحدار اللتحقق من هذه الفرضیة 
                                                  ) :21(موضحة في الجدول 

سوء  في المتغیر التابع الذكاء العاطفي المستقل متغیر لل البسیطنتائج تحلیل االنحدار ) 21(جدول    
   المعاملة 



 

 

 B  المستقل المتغیر
معامل االنحدار 

  المعیاري

Beta 
  معام

  االنحدار

  الداللة   الداللةمستوى   )ت ( قیمة 

  000  000  3,805 0,49  66,751  سوء المعاملة

 

وهي دالة إحصائیًا وهذا یعني أنه یمكن )  3,805(بلغت ) ت(بالنظر للجدول السابق یتبین أن قیمة 
لخطر و إساءة ؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من خالل أدواره في حمایة األطفال المعرضین لالتنب

    .المعاملة

تبین أنه یمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل كل من الذكاء االنفعالي  )2009(وفي دراسة للعبد لي 
أظهرت إمكانیة التنبؤ بالرضا المهني  )2009(وفي دراسة أخرى للزهراني ورشدي   و فاعلیة الذات 

  .و أبعاده الفرعیة لمعلمي التربیة الخاصة من خالل الذكاء االنفعالي 
والذكاء   وترى الباحثة من خالل االطالع على الجانب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بأدوار المعلم 

أنه عندما یكون المعلم قادرًا على توفیر البیئة الصفیة اآلمنة لتالمذته بعیدًا عن التوتر   العاطفي لدیه
وحمایتهم من الخطر أو األذى الذي قد Ï لمعنوي لهم وتوفیر الدعم النفسي وا  والقلق و الخوف 

یتعرضون له داخل الصف والمدرسة بمفرده أو بالمساندة والدعم من قبل اإلدارة المدرسیة و األخصائي 
فذلك یشیر إلى اهتمام المعلم وشعوره Ï والتواصل مع أولیاء أمور التالمذة Ï االجتماعي أو النفسي 
ي تمتعه بالذكاء العاطفي من خالل إحساسه بمشاعر تالمذته و مالمسة أÏ بالمسؤولیة تجاه مهنته

  .مشكالتهم و تعاطفه معهم وسعیه إلقامة العالقات الجیدة معهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة األطفال المعرضین ــــي حمایــــالنتائج المتعلقة بالتحلیل الكیفي الستمارة دور المعلم ف -

  :للخطر

إلجراءات والتدابیر المتخذة من قبل المعلمین والمعلمات لحمایة التالمذة المعرضین فیما یتعلق با -
للخطر توصلت الباحثة للنتائج  التالیة بعد تحلیل االستمارات المتعلقة بدور المعلم في حمایة التالمذة 

  : المعرضین للخطر

لمبرح في المنزل أو من قبل إذا علمت أن لدیك تلمیذًا في الصف یتعرض للضرب ا: السؤال األول  -1
  ماذا تفعل ؟ : أقرانه و بشكل مستمر 

ثم =  اإلجراء الذي اتفقت فیه المعلمات هنا بنسبة كبیرة هو االتصال باألهل ومحاولة تقدیم المساعدة   
ونسبة قلیلة منهم أشارت لطلب المساعدة  من المرشد االجتماعي   التقرب من الطفل لمحاولة مساعدته 

ثم التقرب من الطفل لمحاولة   درسة على عكس المعلمین الذین أشاروا لهذا اإلجراء بنسبة كبیرة في الم
ولم یجب أحد من . وعدد قلیل منهم أجاب االتصال باألهل ومحاولة تقدیم المساعدة   مساعدته 

تصر على وجودي في الصف یق. المعلمین والمعلمات بعدم االكتراث نظرًا ألن المشكلة خارج المدرسة 
  .التعلیم و األمور المتصلة به 

أو رأیت :إذا رأیت تلمیذًا في صفك و على وجهه بعض الرضوض أو الجروح :وفي السؤال الثاني  -2
  ما هو موقفك ؟:هل تفترض تعرضه لحادث أو أن شخصًا ما تسبب له باألذى :یده أو ساقه مكسورة 



 

 

أوًال :هم بخصوص هذا السؤال وفق الترتیب التالي اتفق المعلمون و المعلمات بشكل كبیر في إجابات 
ثم االتصال بالوالدین و االستفسار   التحدث مع التلمیذ على انفراد و سؤاله عن سبب الجرح أو الكسر  

وعدد قلیل منهم أشار =  و بعدها إذا كان المتسبب شخصًا ما أحاول معرفة السبب   عن حالة التلمیذ 
ونسبة ضئیلة جدًا منهم أجابت لیس من اهتمامي ما هو Ï عن حالة زمیلهم لسؤال التالمذة اآلخرین 

  .خارج الدرس 

تبین أن تلمیذًا لدیك تعرض للتحرش أو االعتداء الجنسي من قبل شخص ما قد :  أما السؤال الثالث-3
  كیف تتصرف مع هذه الحالة؟-یكون قریبًا له أو شخصًا غریبًا عنه 

المعلمات في اإلجراءات المتخذة  بخصوص هذه الحاالت من حیث إبالغ أیضًا اتفق هنا المعلمون و 
والقلیل   ثم تبلیغ الجهات المختصة عن حالة االعتداء الجنسي   إدارة المدرسة التخاذ التدابیر الالزمة 

وال عالقة لي بالحیاة الشخصیة   منهم أجابوا بمحاولة فهم تفاصیل الموضوع من التلمیذ نفسه لمساعدته 
  .  لتلمیذل

اشتكى لك أحد التالمذة أن زمیله في الصف أو أحد التالمذة في المدرسة یقوم :السؤال الرابع  -4
  ماذا تفعل في هذه الحالة ؟  بالسخریة و االستهزاء منه بشكل دائم 

سؤال التلمیذ   بخصوص هذا السؤال اتفقت المعلمات بجعل التلمیذ یعتذر من زمیله على تصرفه السيء 
و نسبة قلیلة منهن أجابت بالطلب من التلمیذ اللجوء للمرشد   خر عن سبب سخریته واستهزائه اآل

على عكس المعلمین الذین أشاروا بنسبة كبیرة إلى الطلب من التلمیذ اللجوء للمرشد Lاالجتماعي 
خریته سؤال التلمیذ اآلخر عن سبب سLجعل التلمیذ یعتذر من زمیله على تصرفه السيء   االجتماعي 
ولم یشر أحد من المعلمین أو المعلمات أنه لیس من عمله حل المشكالت الخاصة   و استهزائه 

  . بالتلمیذ

وكثیر االنطواء و العزلة و یتجنب اللعب ) یبدو مكتئبًا ) س(الحظت أن التلمیذ :والسؤال الخامس -5
  حالة ؟ ما اإلجراء الذي تتخذه في هذه ال) مع رفاقه أو االشتراك بأي نشاط 

أشارت المعلمات في هذه الحالة بإظهار االهتمام و التعاطف مع التلمیذ و سؤاله عن سبب عزلته 
الطلب من زمالئه التقرب منه   محاولة تكلیف التلمیذ ببعض النشاطات الخاصة المناسبة   وانطوائه 

أما   هذه الحالة  ونسبة  قلیلة منهن أشارت أن المرشد االجتماعي هو المسؤول عن  واللعب منه 
محاولة  wالطلب من زمالء التلمیذ التقرب منه واللعب منه: المعلمون الذكور أجابوا وفق الترتیب اآلتي 



 

 

االتصال باألهل لمعرفة سبب حالة االكتئاب و : تكلیف التلمیذ ببعض النشاطات الخاصة المناسبة 
سبب عزلته و انطوائه على عكس المعلمات  إظهار االهتمام والتعاطف مع التلمیذ و سؤاله عن: العزلة 

  .حیث أشرن لذلك بدرجة أكبر من المعلمین

وغیر : لفت نظرك أن تلمیذًا لدیك في الصف مظهره الخارجي غیر مرتب : وفي السؤال السادس  -6
  ماذا تفعل معه؟ مهتم بنظافته الشخصیة 

سرد بعض القصص التي تدور حول :  اتفق المعلمون و المعلمات بإجاباتهم هنا وفق الترتیب اآلتي 
تحویل التلمیذ F الطلب من التلمیذ االهتمام بمظهره ونظافته الشخصیة أكثر F ضرورة النظافة وأهمیتها 

أو F ولم یجب أحد منهم بنبذ التلمیذ و تحذیر رفاقه االقتراب منه F إلى المشرف الصحي لیتولى أمره 
  .لیس من اهتمامي المظهر الخارجي للتلمیذ

وهو Ï ووضعه ال یتحسن Ï استرعى انتباهك تلمیذ مریض ومنذ فترة طویلة :وبالنسبة للسؤال السابع  -7
  كیف تتصرف في هذه الحالة ؟ Ï بحاجة لرعایة طبیة 

: االتصال بالوالدین لعرض التلمیذ على طبیب مختص : أجاب المعلمون والمعلمات على الشكل اآلتي 
المشرف الصحي هو المسؤول عن الحالة الصحیة Ï لتقدیم الرعایة الطبیة تحویله إلى الصحة المدرسیة 

  .ونسبة قلیلة منهم أجابوا بالطلب من التلمیذ عدم القدوم إلى المدرسة حتى تتحسن حالتهÏ للتلمیذ 

و : اشتكى لك بعض التالمذة أن زمیلهم دائمًا یقوم بالكتابة على جدران الصف : أما السؤال الثامن -8
  كیف تتصرف معه؟-ضًا یقوم بضرب زمالئه و یعمل على تمزیق كتبهم و دفاترهم هو أی

بسؤال التلمیذ عن دافع قیامه بهذه األمور بالدرجة : بخصوص هذه الحالة أجاب المعلمون و المعلمات 
ونسبة : االتصال باألهل للقدوم إلى المدرسة : ثم تنبیه التلمیذ و إنذاره على تصرفه السيء -األولى 

  .ال عالقة لي بمشاكل التالمذة فیما بینهم : قلیلة منهم أجابت القیام بمعاقبة التلمیذ على سلوكه فورًا 

لدیك تلمیذ في الصف مقصر في دروسه وال یقوم بحل واجباته المدرسیة :أما السؤال التاسع  -9
كیف   ن لم یفعل وعالماته منخفضة في جمیع المواد و طلبت من أحد والدیه أن یأتي للمدرسة و لك

  تتصرف في هذه الحالة ؟

في حالة التلمیذ المقصر في دروسه وواجباته اختار المعلمون و المعلمون الجواب الثاني  بنسبة كبیرة  
  :وهو 



 

 

وكذلك الجواب األول ô  ) تقدیم هدیة له مثالً (تشجیع التلمیذ على االهتمام بدروسه من خالل تحفیزه 
أما اإلجابات  التالیة فحصلت على ° یة كل یوم و محاسبته على التقصیر طلب رؤیة واجباته المدرس:

الطلب من إدارة : االكتفاء بتوجیه مالحظة له حول تقصیره الدراسي : نسبة موافقة منخفضة  وهي 
  .األعباء الكثیرة في الصف تمنعني من مالحقة كل تلمیذ: المدرسة نقله من الصف و المدرسة 

  لدیك آراء أخرى لم یتم ذكرها في البنود السابقة؟ هل: السؤال العاشر 

ترك هذا السؤال مفتوحًا إلعطاء الحریة للمعلمین و المعلمات للتعبیر عن آرائهم وقد أكد معظمهم على 
ضرورة تفعیل دور اإلرشاد و التوجیه في المدرسة بشكل أكبر مثل قیام المرشد االجتماعي بإلقاء 

والنتائج السلبیة   التعریف باألطفال المعرضین للخطر وسوء المعاملة محاضرات وعقد  ندوات هدفها 
و كذلك أكد البعض اآلخر على أهمیة  المترتبة على الطفل في حال تعرضه للخطر أو سوء المعاملة  

ألن مسؤولیة حمایة الطفل من الخطر ال تقع على   التعاون بین األسرة و المدرسة والتواصل المستمر 
  م لوحده  بل تشمل الجهاز اإلداري  كله في المدرسة وجمیع العاملین في المیدان التربوي عاتق المعل

  .لخلق مناخ صفي ومدرسي آمن 

من خالل ما سبق یمكن القول إن المعلمین والمعلمات أجابوا على األسئلة بشكل منطقي ولم تظهر  -
وظهر   حمایة األطفال المعرضین للخطر بینهم فروق جوهریة في اإلجراءات و التدابیر المتخذة  بشأن 

ویمكن القول إن المعلمین والمعلمات أظهروا قدرًا كبیرًا من   االختالف بترتیب اإلجابات كما ذكرنا 
والرغبة في التقرب من التالمذة ومساعدتهم على حل مشكالتهم و  التعاطف و الشعور بالمسؤولیة 

ا استعدادًا للتواصل والتعاون مع المرشد االجتماعي ومع و أبدو   حمایتهم من الخطر الذي یحیط بهم 
ولم یتهربوا من مسؤولیته تجاه تالمذتهم فعدد قلیل منهم جدًا من أشار بأن   أسرة التلمیذ  لحل مشكلته 

لیس من عملي   أو أن لیس من اهتمامي ما هو خارج الدرس   لیس له عالقة بالحیاة الشخصیة للتلمیذ 
وهم بذلك یتمتعون بمستوى كبیر من الذكاء العاطفي .. إلى ما هنالك Lاصة بالتلمیذ حل المشكالت الخ

  .و إجاباتهم خیر دلیل على ذلك 

في ضوء اإلطار النظري و الدراسات السابقة وما أسفرت عنه الدراسة الحالیة من نتائج فإن الباحثة 
  :توصلت لبعض االستنتاجات و المقترحات

  ت المتعلقة بالذكاء العاطفي و أهمیة الجانب الوجداني في الحیاة العملیة نشر ثقافة الموضوعا  -1
  .وبیان دورها في نجاح األفراد مهنیًا  



 

 

توجیه برامج إرشادیة و برامج تدریبیة في الذكاء العاطفي للمعلمین تهدف لتعریفهم بأهمیة الذكاء -2
  . العاطفي و كیفیة تنمیة مهاراتهم العاطفیة 

جیه نظر المسئولین عن إعداد المعلمین في الكلیات و الجامعات و معاهد إعداد المعلمین ضرورة تو  -3
                                                  . المختلفة إلى دور الذكاء العاطفي في النجاح و التوافق المهني للمعلم و ضرورة تضمینه في مناهجهم 

ي مجال الذكاء العاطفي لجمیع العاملین في مهنة التعلیم وخاصة عقد ندوات و مؤتمرات دوریة ف -4
  .المعلمین و المعلمات لما له من دور كبیر في تحقیق التوافق المهني 

تضم العاملین في المیدان ) حول األطفال المعرضین للخطر و سوء المعاملة  ( عقد ندوات ثقافیة  -5
  . التالمذةالتربوي و خاصة المعلمین و أسر 

  التالمذةتوضیح أهمیة التعاون بین المعلم و المرشد االجتماعي في المدرسة في التعامل مع  -6
  .المعرضین للخطر أو المساء معاملتهم 

یوضح من خاللها ماهیة  سوء المعاملة و أشكالها و اآلثار الجسدیة و = عقد ندوات داخل المدرسة  -7
  .لى الطفل النفسیة و التربویة السلبیة التي تتركها ع

المعرضین للخطر أو  التالمذةتوعیة المعلمین والمعلمات بأهمیة دورهم الكبیر في الكشف عن حاالت  -8
  .المساء معاملتهم  بالتعاون مع اإلدارة المدرسیة و المرشد االجتماعي التخاذ اإلجراءات الالزمة 

  : ولته الدراسة الحالیة تقترح الباحثة بعض الدراسات التي یمكن إجراؤها في ضوء ما تناو 

دراسة مقارنة بین معلمي الریف و (دور الذكاء العاطفي للمعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر  -1
  .)المدینة 

  .دور الذكاء العاطفي للمرشد االجتماعي في حمایة األطفال المعرضین للخطر -2
 .قة األولى من التعلیم األساسي مهارات الذكاء العاطفي لمعلمي الحل لتنمیةفاعلیة برنامج تدریبي  -3
 .دور الذكاء العاطفي للمعلم في حمایة األطفال من المخاطر المدرسیة  -4
 .دور الذكاء العاطفي للمعلم في حل المشكالت النفسیة لتالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي  -5
  .مراحل التعلیمیةإجراء بحوث میدانیة على أبعاد الذكاء الوجداني لدى المعلمین في كافة ال -6

  



 

 

  باللغة العربیة ملخص الدراسة

  ر ــالذكاء العاطفي للمعلم و دوره في حمایة األطفال المعرضین للخط                

الحلقة األولى من مرحلة التعلیم  الفروق بین المعلمین و المعلمات فيهدفت الدراسة إلى التعرف على 
 إدراكوالتعرف على العالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و Ï م لدیهمستوى الذكاء العاطفي في  األساسي 
مشكالته  إدراكهالعالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و وكذلك Ï المساء معاملتهم تالمذتهمشكالت 
العالقة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال المعرضین و التعرف على  .الشخصیة
لألذى الجسدي  و  تالمذتهالعالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم و تعرض على  التعرف أیضاً  وÏ للخطر 
التنبؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من خالل أدواره في حمایة األطفال وكذلك إمكانیة   النفسي 

  .المعرضین للخطر و إساءة المعاملة
  

ء العاطفي للمعلم في حمایة األطفال ما هو دور الذكا: و حددت الباحثة مشكلة الدراسة بالسؤال التالي 
  المعرضین الخطر ؟ 

  
وبعض النظریات المفسرة   واستعرضت الباحثة معلومات حول مفهوم الذكاء العاطفي وأهم تعریفاته

و أهمیة الذكاء F وقیاس الذكاء العاطفيF للذكاء العاطفي  واألساس البیولوجي للذكاء العاطفي 
  .العاطفي

و كذلك صفات   وار المعلم في إدارة الصف والعالقة بین المعلم والتلمیذ كما عرضت الباحثة أد
Ï ومصادر المشكالت الصفیة Š وأهم المشكالت التي یواجهها المعلمون Š وخصائص المعلم االنفعالیة

Ï كما عرضت الباحثة األطفال المعرضون للخطر بمن فیهم المعرضون لسوء المعاملة واإلهمال 
  .ور الذكاء العاطفي للمعلم في حمایة األطفال المعرضین للخطر وأوضحت الباحثة د

  
  :كذلك عرضت الباحثة العدید من الدراسات السابقة وفق المحاور اآلتیة 

  .مرحلة التعلیم األساسيوسوء المعاملة في  التالمذةدراسات تتعلق بمشكالت : المحور األول 
  .التالمذةخاصة بعالقته ببأدوار المعلم الدراسات تتعلق : المحور الثاني 
  .دراسات تتعلق بالذكاء العاطفي للمعلم و اإلداریین  :المحور الثالث 

  



 

 

مــــن معلمي ومعلمات  مرحلة التعلیم ) معلمًا ومعلمة ) 60(تكونت العینة االستطالعیة للدراسة من 
  األساسي 

و ذلك بهدف التحقق مـــــــن 2) 2012-2011( الحلقة األولى فـــــــي مدینة القرادحة  للعام الدراسي
  .الخصائص السكومتریة ألدوات الدراسة ومنها الصدق والثبات 

معلمًا و معلمة من مدارس مرحلة التعلیم األساسي الحلقة ) 250(وتكونت العینة الفعلیة للدراسة من 
  ) .2012-2011(األولى في مدینة الالذقیة  للعام الدراسي 

  
  : قامت الباحثة بإعداد األدوات التالیة  ولتحقیق أهداف الدراسة

                                                                                 ..             فاروق عثمان ومحمد عبد السمیعمن إعداد  مقیاس الذكاء العاطفي للمعلم -1
                                               . .                 من إعداد الباحثةالتي یتعرض لها المعلمون المشكالت الشخصیة  ةاستبان -2
                                                           . .                     ساءة المعاملة للتلمیذ من إعداد الباحثةإ ستمارةا -3
    .من إعداد الباحثة  ل المعرضین للخطرفي حمایة األطفاألدوار المعلم  استمارة -4
  

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي و برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة لمعالجة 
  :وتم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة  spssالبیانات و تحلیلها 

  .) Measn( اتالمتوسط -
 .)Standard Deviation(االنحراف المعیاري -
 .لحساب ثبات أدوات البحث   -معامل ألفا كرونباخ  -
 .لحساب معامل االرتباط بین المتغیرات )Pearson Correlation (معامل ارتباط بیرسون  -
 .المتوسطاتداللة الفروق بین  لدراسةستودنت  )T.Test ( اختبار -
 ).Linear Regression (تحلیل االنحدار -

  
  : التالیة و توصلت الدراسة للنتائج 

في بین المعلمین و المعلمات  )0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -1
  .لدیهم  في مستوى  الذكاء العاطفيالحلقة األولى من التعلیم األساسي 

المساء  تالمذتهمشكالت  ٕادراكتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي للمعلم و  -2
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي  -3                          ..     تهممعامل

توجد عالقة  -4                             . .                   مشكالته الشخصیة ٕادراكللمعلم و 



 

 

.                                                     للخطرذات داللة إحصائیة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم و حمایة األطفال المعرضین 
لألذى  التالمذةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة  بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم وتعرض  -5

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى الذكاء العاطفي للمعلم  -6               .الجسدي
یمكن التنبؤ بمستوى الذكاء العاطفي للمعلم من  -7               .سي لألذى النف التالمذةوتعرض 

  .خالل أدواره في حمایة األطفال المعرضین للخطر و إساءة المعاملة 

كما توصلت الدراسة لمجموعة من التوصیات و المقترحات ومن أهمها توعیة المعلمین والمعلمات بأهمیة  
تالمذة المعرضین للخطر أو المساء معاملتهم  بالتعاون مع اإلدارة دورهم  الكبیر في الكشف عن حاالت ال

  .و إجراء أبحاث أخرى حول الموضوع   المدرسیة و المرشد االجتماعي التخاذ اإلجراءات الالزمة 

  
  
  
  
 

  
    

  
                                              

  
   

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجـــــــــــــــــــع

  
  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  :المراجع العربیة  -

 تحلیلـه (مفهومـه (التفاعل الصـفي ) : 2005 (محمد عبد الحلیم   حسب اهللا  ؛مجدي عزیز  ابراهیم  -1
  .القاهرة Éعالم الكتب 22ط) ) مهاراته

  دار المسـیرة للنشـر و التوزیـع   1ط  علم النفس التربوي  ) :1998(صالح محمد علي   أبو جادو  -2
   .األردن   عمان 

ـــو جـــابر  -3 إدراكـــات  ) :2009 (یعقـــوب   الفـــرح  ولبنـــى   جهـــاد ؛عكـــروش ماجـــد ؛عـــالء الـــدین   أب
ـــي  ـــیهم فـــي المجتمـــع األردن ـــال و اإلســـاءة إل ـــدین لمشـــكلة إهمـــال األطف ـــوم   الوال ـــة األردنیـــة فـــي العل المجل

   .44- 15ص.ص) ) 1(العدد ) ) 5(المجلد   التربویة 

مكتبـــة اإلنجلــــو المصــــریة  55طÉ القـــدرات العقلیــــة ) : 1996 (  آمــــاFصــــادق  ؛فـــؤاد   أبـــو حطــــب  -4
  .القاهرة  

استخدام جدیـد للنمـاذج العلمیـة  () 2005(التمییز بین صیغ سوء المعاملة   محمد السعید�أبو حالوة  -5
= أطفــال الخلــیج ذوي االحتیاجــات الخاصــة = المكتبــة االلكترونیــة  هینجــز دارلــي  فــي البحــث و التطبیــق 
www.gulfkids.com.   

الدافعیـــة  ):2006(ســـلیم  شـــریف  وأمیمـــة   عمـــور ؛عبـــد الحكـــیم Lالصـــافي ؛ حســـین  أبـــو ریـــاش  -6
  .عمان wوالذكاء العاطفي  دار الفكر للنشر والتوزیع 



 

 

اتجاهــات طــالب : ) 2008( جهــاد جمیــل   حمــد وعبــد ربــه   الزعــانین  ؛علــي زیــدان  أبــو زهــري  -7
العــدد () 12(المجلــد Š مجلــة جامعــة األقصــى : الجامعــة الفلســطینیة نحــو العنــف و مســتوى ممارســتهم لهــا

   .172-125ص .ص6 9) 1(

أكادیمیـة سـعد العبـداهللا للعلـوم األمنیـة ° وسـائل مواجهـة العنـف  :بـدون عـامطـارق علـي  Qأبو السـعود  -8
   .مركز اإلعالم األمني 

ـــاري خالـــد محمـــد   أبـــو شـــعیرة  -9 إدارة الصـــف الفاعلـــة وضـــبط مشـــكالت ) : 2009(ثـــائر أحمـــد   غب
   .األردن  عمان  مكتبة المجتمع العربي  11ط (الطلبة 

مسح المشكالت في مدارس المرحلـة االبتدائیـة فـي األردن و ارتباطهـا ) : 1985(خالد Éأبو شهاب  -10
0 جامعــة الیرمــوك  مركــز البحــوث و التطــویر التربــوي   بــالجنس و المرحلــة التعلیمیــة والمنطقــة التعلیمیــة

  .المجلد الرابع0 ملخصات رسائل الماجستیر في التربیة في الجامعة األردنیة و جامعة الیرموك 

دراســة حــول أثــر الــذكاء العــاطفي علــى مقــدرة مــدراء مكتــب ) : 2011(إینــاس شــحتة  1 أبــو عفــش  -11
   .غزة  الجامعة اإلسالمیة  المشكالت  األونروا بغزة على اتخاذ القرار و حل

الضــغوط المهنیــة و عالقتهــا بالرضــا  ) :2011(یاســر حســن    األشــقر 2 نظمــي 2 أبــو مصــطفى  -12
المجلـــد ) ) رســـات اإلنســـانیة اسلســـلة الد(2 مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة 2 الـــوظیفي لـــدى المعلـــم الفلســـطیني 

  .238 -209ص.ص úفلسطین úغزة úالعدد األول  �التاسع عشر

المشـــكالت الســـلوكیة الشـــائعة لـــدى األطفـــال الفلســـطینیین دراســـة ) : 2006(نظمـــي 3 أبـــو مصـــطفى-13
مجلــة الجامعــة اإلســالمیة سلســلة (میدانیــة علــى عینــة مــن أطفــال األمهــات العــامالت و غیــر العــامالت 

  .432-399ص.ص2فلسطین 2غزة ) ) 2(العدد 4 )14(المجلد 3 الدراسات اإلنسانیة 

  .سوریا() 8103(العدد 6 2013 -9-16جریدة الوحدة 4 أثر الحروب على حقوق الطفل   -14

دراسة عناصر إدارة الفصل و  ) :2004 (شحاتة محمد   ابراهیم أحمد ؛ المراغي  أحمد  -15
التحصیل الدراسي لدى طالب شعبة العلوم المتدربین ببعض المدارس المتوسطة بالمدینة المنورة و أثرها 

  .االسكندریة  مكتبة المعارف � م تالمذتهحصیل على ت

عالم 11ط  إدارة المؤسسات التربویة  ) :2003 (محمد صبري   حافظ  ؛حافظ فرج 6 أحمد  -16
   .القاهرة الكتب



 

 

) الـــدار العربیـــة للعلـــوم 11ط) ســـوكولي ترجمـــة تأدیـــب األوالد المشـــاغبین ):2008 ( زینـــة -إدریـــس  -17
  .بیروت

الفـروق فـي إسـاءة المعاملـة و بعـض متغیـرات الشخصـیة بـین  :) 2001(  مد السید أح-اسماعیل   -18
مجلـة ) األطفال المحرومین من  أسرهم  وغیر المحرومین مـن تالمیـذ المـدارس المتوسـطة بمكـة المكرمـة 

  .45-39ص.ص) ) 2(العدد ) ) 11(دراسات نفسیة المجلد 

اإلسـاءة الجنسـیة  ) :2008 (غیـداء  عنـاني و یـل جیز  شـاهین  وزیاد ؛أبـ9 جنان ؛ محفوض  أسطا  -19
منظمــة كفــى  11ط) وزارة الشــؤون االجتماعیــة  –المجلــس األعلــى للطفولــة ) ) الوضــع فــي لبنــان(للطفــل 

  .82-11ص.ص ) عنف واستغالل 

الــــذكاء العــــاطفي و عالقتــــه بمهــــارات مواجهــــة ) : 2010(مصــــطفى رشــــاد مصــــطفى  úاألســــطل  -20
الجامعــة اإلســالمیة 0 رســالة ماجســتیر منشــورة   كلیــات التربیــة بجامعــات غــزة  الضــغوط لــدى عینــة طلبــة

  .غزة  

منظمــــة األمــــم 1 المجلــــس الــــوطني لشــــؤون األســــرة ): 2007(األطفـــال فــــي األردن تحلیــــل الوضــــع  -21
  .األردن ) عمان ) الیونیسف (المتحدة للطفولة 

ضـــــیات الحمایـــــة و الســـــالمة وأســـــئلة األطفـــــال ضـــــحایا ســـــوء المعاملـــــة واالســـــتغالل الجنســـــي مقت -22
الـــدورة التاســـعة للمـــؤتمر  المرصـــد الـــوطني لحقـــوق الطفـــل   المملكـــة المغربیـــة  ) :2002(ة یاالســـتراتیج

  .الوطني لحقوق الطفل الرباط  

ـــیم  ):2008 (صـــهیب كمـــال 3 اآلغـــا  -23 ـــة التعل ـــم فـــي مرحل اإلشـــراف التربـــوي ودوره فـــي فعالیـــة المعل
مجلة جامعة األزهر سلسـلة العلـوم اإلنسـانیة  ) رس وكالة الغوث الدولیة بمحافظة غزة األساسي العلیا بمدا

  188-145ص.ص) ) 1(العدد ) ) 10(المجلد ) غزة ) 

أنماط الضـبط المدرسـي السـائدة فـي المـدارس الثانویـة  ): 2011(اسماعیل محمد یوسف 4 األفندي  -24
  .فلسطینåجامعة القدس المفتوحة ) و طلبتها  في محافظة بیت لحم من وجهة نظر معلمي المدارس

  .دراسة األمین العام لألمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد األطفال ) : 2003(كوفي  أنان -25

تنظــیم تــدخل الجهــات العامــة فــي حیــاة األســرة لحمایــة األطفــال مــن ) : 2008( صــفاء 6 أوتــاني  -26 
  .منشورات دمشقŠ حادي عشر للطب النفسيالمؤتمر العربي الLسوء المعاملة   واإلهمال 



 

 

ســوء معاملــة الطفــل و عالقتهــا  :)1994(ألفــت   شــاور  ؛عفــاف  عجــالن  ؛عبــد الرقیــب~البحیــري  -27
) أطفـــال فـــي خطـــر (المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني لمعهـــد الدراســـات العلیـــا للطفولـــة  االضـــطرابات المدرســـیة ب
  .مصر(جامعة عین شمس (

التعرض لإلساءة في مرحلة الطفولة و عالقته بالقلق و االكتئـاب واضـطراب 8  سعاد عبداهللا البشر  -28
  .419- 399ص.ص3) 3(العدد () 15(المجلد  مجلة دراسات نفسیة  الشخصیة في الرشد 

تطویر الممارسات اإلداریة لمـدیر المدرسـة فـي  ) :2007(ابتسام بنت سبیل بنت سلیمان  البلوشي  -29
  .سلطنة عمان   جامعة السلطان قابوس ل الذكاء العاطفي رسالة ماجستیر سلطنة عمان في ضوء مدخ

محســن؛ 0 سعید؛ســعید~محمــد؛ ســلیمان~عبــد ؛البنــدري ~رشــدي ؛ النقیــب ~حســن ؛ طعیمــة ~البــیالوي  -30
  .األردنéعمان éدار المسیرة0 2ط(الجودة الشاملة في التعلیم ) : 2008(عبد الباقي مصطفى 

دراســة مظــاهر الســلوك الســلبي لــدى تالمیــذ المرحلــة األساســیة مــن وجهــة  ) :2009(زیــاد   بركــات  -31
  .منطقة طولكرم التعلیمیة   جامعة القدس المفتوحة  نظر المعلمین و أسالیب مواجهتهم لها 

االســــتراتیجیات التكیفیــــة مــــع الضــــغوط المهنیــــة لــــدى معلمــــي المــــدارس ) : 2010(زیــــاد 2 بركــــات  -32
  .جامعة القدس المفتوحة2 ولكرم  بفلسطین الحكومیة في محافظة ط

وزارة  دراسة مسحیة في مرحلة التعلیم األساسي األطفال، ضد العنف ( 2004 ) :مطاع بركات، -33
  .دمشق جامعة منشورات  الشؤون االجتماعیة ووزارة التربیة بالتعاون مع مكتب الیونیسف في دمشق

التشبیك كمدخل لتفعیل دور جمعیات رعایـة الطفولـة  استراتیجیة ) :2008 (وجدي محمد   بركات  -34
الجمعیـة البحرینیـة لتنمیـة ) ) 9(العـدد 4 مجلـة الطفولـة 4 العنف ضد األطفال في عصر العولمة  لمواجهة
  .29 -2ص.ص9مملكة البحرین ) الطفولة 

ــــد ) :2010(مــــي بنــــت كامــــل بــــن محمــــد 5  بــــوقري -35 ــــة البدنیــــة و اإلهمــــال الوال ي و إســــاءة المعامل
بمدینـة مكـة المكرمـة ) 12 -11(الطمأنینة النفسیة و االكتئاب لدى عینـة مـن تلمیـذات المرحلـة االبتدائیـة 

  .المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القرى å رسالة ماجستیر منشورة  

عمـان 1دار المسـیرة 11ط6 سـیكولوجیا الدافعیـة و االنفعـاالت ) : 2007(محمـد محمـود   بني یونس -36
  . األردن1



 

 

ـــد 7 جـــابر  -37 ـــد الحمی المهـــارات و  –مـــدرس القـــرن الحـــادي و العشـــرین الفعـــال  ) :2000 (جـــابر عب
  .القاهرة 7 دار الفكر العربي 7 1التنمیة المهنیة  ط

ــم اجتمــاعي و ذكــاء وجــداني   ) :2004 (جــابر عبــد الحمیــد 8 جــابر -38 ô 1طô إنجــاز أكــادیمي و تعل
  . القاهرةô دار الفكر العربي 

) 262(عـدد 9 عـالم المعرفـة 9 الـذكاء العـاطفي ) : 2000(دانیال جولمان  ترجمة  لیلى   الجبالي  -39
  .الكویت ) مطابع الوطن (

0 1ط0 مشــكالت األطفــال النفســیة و أســالیب المســاعدة فیهـــا  ) :2005 (سوســن شــاكر 0 الجلبــي  -40
  .سوریا 1دمشقô Yمؤسسة عالء الدین للطباعة و التوزیع

دراســة  –آثــار العنــف و إسـاءة معاملــة األطفــال علــى الشخصــیة ) : 2003 (الجلبـي سوســن شــاكر  -41
   .في زمن الحصار االقتصادي و الحرب على العراق 

دة الســامیة لحقــوق اإلنســان تقریــر مفوضــیة األمــم المتحــ) : 2012 (الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة  -42
الــدورة الثانیــة  مجلــس حقــوق اإلنســان  صــحي یمكــن بلوغــه  الطفــل فــي التمتــع بــأعلى مســتوى دبشــأن حــ

  والعشرون 

دراســة لــبعض مكونــات الــذكاء الوجــداني فــي عالقتهــا بمركــز الــتحكم لــدى : محمــد ابــراهیم  -====== -43
  .143-53ص-ص مصر () 40(العدد() 10(المجلد  مجلة كلیة التربیة ببنها  Šطالب الجامعة

44-  Š=ÏôŠ==  ـــذكاء ):2007(آمـــال ـــة جامعـــة  ال ـــدى طلب ـــة بـــالنفس ل ـــه بالســـعادة و الثق االنفعـــالي و عالقت
ـــــــة جامعـــــــة النجـــــــاح لألبحـــــــاث  األقصـــــــى  ـــــــوم اإلنســـــــانیة (مجل ـــــــد () العل غـــــــزة ))3(العـــــــدد   )21(المجل

  . 738-698ص .ص�فلسطین�

ـــن محمـــد 5 جوخـــب  -45 ـــه بـــالتوافق المهنـــي  ) :2009(عائشـــة بنـــت علـــي ب ـــذكاء الوجـــداني و عالقت ال
جامعــة اإلمــام محمــد بــن  رســالة ماجســتیر 5 معلمــات المرحلــة الثانویــة فــي مدینــة الریــاض  دراســة علــى 

   .الریاضôسعود اإلسالمیة

دراســة مســـتقبلیة لــدور المرشـــد النفســـي المدرســي فـــي التخفیــف مـــن اآلثـــار ) : 2013(نیـــرمین -حــداد-46
رسـالة Š رحلـة التعلـیم األساسـي النفسیة الناجمـة عـن األزمـات و الكـوارث لـدى تالمیـذ الحلقـة األولـى مـن م

  .الجمهوریة العربیة السوریة�كلیة التربیة Š جامعة تشرین Š ماجستیر



 

 

المشــــكالت الســــلوكیة النفســــیة و التربویــــة لتالمیــــذ :  )2008 (زهــــرة Š=ÏôŠ== 7  ؛رافــــدة  ~الحریــــري  -47
  .األردن  �عمان : دار المناهج : المرحلة االبتدائیة 

النســــبي لمكونــــات الـــــذكاء  اإلســـــهاممقتــــرح لتفســــیر  أنمـــــوذج) : 2004 (محمــــد حبشــــي  �حســــین  -48
ـــة              االنفعـــالي  ـــة االبتدائی ـــأداء معلمـــي المرحل ـــذكاء المعرفـــي فـــي التنبـــؤ ب ـــة المصـــریة Lوال المجل

  . 170-100ص(مصر ) 42(العدد () 14(المجلد Lللدراسات النفسیة 

دولـة  دار الكتـاب العـین  –مشـاغل تدریبیـة –ذكاء تنمیة الـ ) :2006(عبد الهادي  محمد 9 حسین  -49
   .اإلمارات العربیة المتحدة 

دار الفكـــر ) 1ط إســـاءة معاملـــة األطفـــال النظریـــة و العـــالج  :) 2008(طـــه عبـــد العظـــیم  حســـین  -50
  .عمان 

جامعـة  حمایـة اإلسـالم للطفـل مـن اإلسـاءة و اإلهمـال ) : 2005 (أحمد بـن عبـد العزیـز  الحلیبي  -51
  .فیصل     الملك

تصــورات معلمــي المــدارس الحكومیــة األساســیة و الثانویــة و طلبتهــا نحــو 2 غســان حســین 2 الحلــو  -52
) ) 1(العــدد 0 )10(المجلـد 2 مجلـة جامعــة النجـاح لألبحــاث 2 أنمـاط الضـبط الصــفي فـي شــمال فلسـطین 

   .275-284ص.ص

دراســـة (لهم و عالقتـــه بالتحصـــیل الدراســـي ســـوء معاملـــة األبنـــاء و إهمـــا ) :2010 (ولیـــد 3 حمـــادة  -53
مجلـــة جامعـــة ) ) میدانیــة علـــى طلبــة الصـــف األول الثـــانوي العــام فـــي مــدارس محافظـــة دمشـــق الرســمیة 

  .271- 235ص .ص) 26(المجلد  wسوریاwدمشق 

  .دمشقFجامعة دمشق 33ط أصول البحث في علم النفس  :) 1991(أنطون   حمصي  -54

مركـز هندسـة ) :) أسـرار بنـاء و إدارة الـذات (الـذكاء الوجـداني  ) :2009 ( عثمان حمود الخضر  -55
  .الریاض (اإلبداع للتدریب 

6 هــل األذكیــاء وجــدانیًا أكثــر ســعادة ؟  ) :2007 (هــدى ملــوح Lالفضــلي  عثمــان حمــود الخضــر  -56
  .38-13ص.ص) ) 2(العدد () 35(المجلد  مجلة العلوم االجتماعیة 

العـدد األول 7 المعلـم العربـي 7 ؟  تالمذتهكیف یكسب المعلم ثقة  ) :2007 (عزیز الخضراء عبد ال -57
   .95 -84ص.ص7 دمشق 7 وزارة التربیة في الجمهوریة العربیة السوریة 7 



 

 

الـــذكاء االنفعـــالي و عالقتـــه بالمكانـــة االجتماعیـــة لـــدى موظفـــات  ):2012(ألطـــاف یاســـین  خضـــر -58
  ) . 32(عددwیة النفسیة جامعة بغداد مجلة البحوث التربو 

9 األســس النظریــة و تطبیقاتهــا  التربیــة العملیــة  ) :2002 (حمــد علــي 9 ماجــد محمــد 9 الخطابیــة  -59
  . دار الشروق  عمان 

دار 11ط التفاعـل الصـفي  ) :2002 (أحمـد  الطـویس  ؛عبد الحسـین 0 السلطاني ؛ماجد  خطابیة  -60
   .الشروق عمان 

دار الفرقـان للنشـر و التوزیـع 4 باربـارا4 كالرك ترجمة   تفعیل التعلیم  ) :2004 ( یعقوب1 خطاب  -61
  .عمان األردن4 

مــدى فاعلیــة برنــامج ارشــادي نفســي تربــوي لتخفیــف المشــكالت ) : 2007(محمــد جــواد 2 الخطیــب -62
ــدنیا باســتخدام أســالیب اللعــب  ــة فــي مــد) درامــا -فــن(الســلوكیة لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة ال ارس وكال

) غــزة ) ) 1(العــدد9) 9(المجلــد Š سلســلة العلــوم اإلنســانیة –مجلــة جامعــة األزهــر ) الغــوث الدولیــة بغــزة 
  .272-213ص.ص1فلسطین 

مجلــة الطفولــة و (ســوء المعاملــة النفســیة للطفــل فــي األســرة الفلســطینیة ) : 2001(فیفیــان  خمــیس  -63
  ).1(العدد () 12(التنمیة المجلد 

  .عمان =دار الشروق  4 الذكاء العاطفي  ) :2004(محمود عبداهللا محمد    خوالدة -64

ـــذكاء و ضـــاعف قـــدراتك  ) :2000(الفـــرد مـــوتزرت تـــألیف  5أیمـــن ســـید 5درویـــش  -65 اختبـــر معـــدل ال
  .سوریا 1حلب 5 دار شعاع للنشر و التوزیع 11ط5 الذهنیة 

جامعــــة = 3ط= ي أسســــه و تطبیقاتــــه علــــم الــــنفس االجتمــــاع) : 1994 (زیــــن العابــــدین 6 درویــــش  -66
  .القاهرة

  .عمان 7 دار صفاء 7 1ط7 دلیل المعلمین الجدد ) : 2008 (عالء الدین 7 دندیس -67

أسـالیب المعاملـة الوالدیـة و عالقتهـا بالـذكاء و التحصـیل  ) :2008 (نجاح أحمد محمـد 8 الدویك  -68 
الجامعـــة اإلســــالمیة 8 ســــالة ماجســـتیر منشــــورة ر 8 الدراســـي لــــدى األطفـــال فــــي مرحلـــة الطفولــــة المتـــأخرة 

  .فلسطین غزة 



 

 

العقــاب الجســدي و المعنــوي المدرســیین و تأثیرهمــا علــى ظهــور الســلوك ) : 2011(العربــي  ذهبیــة  -69
دراســة میدانیــة 9 العــدواني لــدى التلمیــذ المتمــدرس فــي مســتوى التعلــیم المتوســط و مســتوى التعلــیم الثــانوي 

  .wwGÏG ال9 بوالیة تیزي وزو 

الــذكاء االنفعــالي و عالقتـه بالتحصــیل الدراســي و القــدرة ) : 2001(فوقیـة  محمــد ؛ محمــد  راضـي  -70
) 45(العــــدد= جامعــــة المنصــــورة (مجلــــة كلیــــة التربیــــة 0 علــــى التفكیــــر االبتكــــاري لــــدى طــــالب الجامعــــة 

  .204-107ص.ص(مصر

اســات تربویــة فــي القــرن الحــادي و در  ) :2008(اســماعیل محمــد 1 بشــیر  ؛ هــادي مشــعان ربیــع  -71 
  .األردن Ï عمان Ï مكتبة المجتمع العربي 1 1ط1 العشرین 

دراســة  -فاعلیــة برنــامج تــدریبي لتنمیــة مهــارات الــذكاء العــاطفي ) :2006 (رنــدا ســهیل   رزق اهللا  -72
ســالة ر  –تجریبیــة فــي مــدارس مدینــة دمشــق علــى عینــة مــن تالمیــذ الصــف الســادس مــن التعلــیم األساســي 

   .جامعة دمشق  دكتوراه 

ـــة 3 رزق  -73 ـــة األطفـــال مـــن العنـــف  ) :2004 (أمین 3 مجلـــة المعلـــم العربـــي 3 دور التربیـــة فـــي حمای
  .22-13ص.ص دمشق  الجمهوریة العربیة السوریة � مطابع نقابة المعلمین Ï العددان الثالث والرابع 

التعلــیم و المعلــم مــن منظــور علــم االجتمــاع العلــم و  ) :2006 (حســین عبــد الحمیــد أحمــد 4 رشــوان  -74
  .االسكندریة 4 مؤسسة شباب الجامعة 

مجلــــة البحــــوث التجاریــــة  الــــذكاء العــــاطفي و القیــــادة التحویلیــــة  ) :2003 (مــــازن فــــارس 5 رشــــید  -75
  .الریاض  جامعة الملك سعود  

القـــادة األكـــادیمین  فـــي الـــذكاء العـــاطفي لـــدى  ) :2012 (عزیـــز6 أبـــو دیـــة  ؛هنـــاء خالـــد6 الرقـــاد -76 
مجلــة  الجامعــات األردنیــة الهاشــمیة و عالقتــه بســلوك المواطنــة التنظیمیــة لــدى أعضــاء الهیئــة التدریســیة 

ـــد  الجامعـــة اإلســـالمیة للدراســـات التربویـــة و النفســـیة  -737ص .ص 2األردن2) 2(العـــدد ) ) 20(المجل
763.  

عـالي لـدى معلمـي مـدارس وكالـة الغـوث الدولیـة درجة الـذكاء االنف ) :2010 (حسن نبیل  رمضان  -77
7 مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة لألبحـاث و الدراسـات  و تشغیل الالجئین الفلسطینین في محافظة نابلس 

  .75-46ص.ص) 19(العدد 



 

 

é منشـورات وزارة الثقافـة   إیلي نیو برغـر تحریر8 إساءة معاملة األطفال ) : 1997 (8 أحمد  رمو  -78
   .دمشقé ة العربیة السوریة الجمهوری

Š مكتبـة النهضـة المصـریة 9 4ط9 النمـو الشخصـي و المهنـي للمعلـم  ) :2004(نبیـل محمـد 9 زاید  -79
  .القاهرة 

ـــذكاء الوجـــداني لـــدى طلبـــة التعلـــیم المفتـــوح فـــي ) : 2011(غســـان Lالزحیلـــي  -80 دراســـة الفـــروق فـــي ال
) 4-3(العــــــــدد () 27(المجلــــــــد (دمشــــــــق مجلــــــــة جامعــــــــة (جامعــــــــة دمشــــــــق وفقــــــــًا لــــــــبعض المتغیــــــــرات 

  .278 -233ص .ص4سوریا4دمشق4

النســبي  مهمالتحقــق مــن اإلســ ) :2005 ( ســالي حســن حســن1 نبیــل عبــد رجــب ؛ حبیــب 1 الزهــار  -81
ـــذكاء االنفعـــالي فـــي التوافـــق المهنـــي لمعلمـــي المرحلـــة اإلعدادیـــة  ـــة كلیـــة التربیـــة Lألبعـــاد ال جامعـــة 1 مجل

 .150-135ص.ص() 60(لعدد ا åفرع بنها Fالزقازیق 

دراسـة میدانیـة علـى (ظاهرة إیذاء األطفال في المجتمـع السـعودي ) : 2003(سعد سعید Lالزهراني   82-
مركــز أبحــاث مكافحــة Š وزارة الداخلیــة (عینــة مــن األطفــال الــذكور فــي منــاطق المملكــة  الــثالث الكبــرى 

  .السعودیة(الجریمة 

دون ( تیســیر مفلــح wكوافحــة  وهشــام عــامر 3 علیــان ؛الح دیــاب صــ  هنــدي  ؛فهمــي نــادر3 الزیــود  -83
  .األردن éعمان 3 دار الفكر 3 4ط   )عام 

4 دور المعلـــم بـــین الواقـــع و المـــأمول فـــي مدرســـة المســـتقبل  ) :2007 (ختـــام اســـماعیل  éالســـحار  -84
   .سالمیة الجامعة اإل) ) المدرسة الفاعلة أسس و تطبیقات (ورقة عمل مقدمة للیوم الدراسي 

المشـكالت  ) :2002 (مجـدي علـي 5 زامـل  و اسـماعیل جـابر5 أبو زیـادة  ؛جودت أحمد 5 سعادة  -85
السـلوكیة لـدى األطفـال الفلسـطینین فـي المرحلـة األساســیة الـدنیا بمحافظـة نـابلس خـالل انتفاضـة األقصــى 

R )العلـــوم اإلنســـانیة (بحـــاث مجلـــة جامعـــة النجـــاح لأل5 كمـــا یراهـــا المعلمـــون وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات 
588-548ص.ص2فلسطین) ) 2(العدد )) 16( المجلد  .  

دار أسـامة للنشـر و التوزیـع 6 1ط6 السـلوك الطالبـي نظریـًا و تطبیقیـًا ) : wGÏÏG)2008 6 سلطان  -86
  .األردن عمان



 

 

اجــات إرشــاد ذوي الح ) :2010 (محمــد قاســم Š محمــد صــهیب ؛ عبــداهللا 7 ریــم ؛ مزنــوق �ســلیمون  -87
  .الجمهوریة العربیة السوریة  جامعة تشرینŠ الخاصة 

األدوار النفسـیة و التربویـة لألسـرة و المدرسـة و اإلسـاءة إلـى األطفـال  ) :2006(مریم داؤد  سلیم  -88 
  .24 -5ص.ص) ) 36(العدد المجلة التربویة  

دار 11ط= قاتــــه و تنمیتــــه الــــذكاء الوجــــداني أسســــه و تطبی ) :2007(الســــید ابــــراهیم 9 الســــمادوني  -89
   .عمان1الفكر 

  .القاهرة (مكتبة اإلنجلو المصریة (مقیاس الذكاء الوجداني ): 2005(السید ابراهیم Lالسمادوني  -90

دراســـة میدانیـــة 1 الـــذكاء الوجـــداني و التوافـــق المهنـــي للمعلـــم ): 2001(الســـید ابـــراهیم  الســـمادوني  -91
) 3(العـــــدد  مصـــــر مجلـــــة عـــــالم التربیـــــة 1 التعلـــــیم الثـــــانوي  علـــــى عینـــــة مـــــن المعلمـــــین والمعلمـــــات فـــــي

   .151-63ص.ص3

التربیة والتعلیم في الـوطن العربـي علـى مشـارف القـرن ): 2004 (عبد العزیز بن عبد اهللا 2 السنبل  -92
   .سوریا  دمشق= منشورات وزارة الثقافةé الحادي والعشرین 

تخدمها المعلمــون فـي الحــد مـن الســلوك غیـر المرغــوب األسـالیب التــي یسـ ) :G�==G=)1994 3 السـهل  -93
-172ص.ص() 33(العــدد 8) 8(المجلــد  المجلــة التربویــة  فیــه لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي الكویــت 

207.  

أشكالها و درجـة تعـرض األطفـال wإساءة معاملة الطفل الوالدیة 4 فاطمة 4 الطراونة  ؛ساري  سواقد  -94
4 الطفـــل و مســـتوى تعلـــیم والدیـــه و دخـــل أســـرته و درجـــة التـــوتر النفســـي لدیـــه لهـــا و عالقـــة ذلـــك بجـــنس 

  .األردن ) عمادة البحث العلمي الجامعة األردنیة ) ) 2(العدد ) ) 27(المجلد Š دراسات العلوم التربویة 

ممارسـة العـالج  المعرفـي السـلوكي فـي خدمـة الفـرد  ) : 2009 (نفین صابر عبد الحكـیم   السید  -95 
العـــدد  مجلـــة كلیـــة اآلداب بجامعـــة حلـــوان é تعـــدیل الســـلوك الـــال تـــوافقي لألطفـــال المعرضـــین لالنحـــراف ل
)26. (   

دلیـل اآلبـاء للـذكاء العـاطفي  –كیف تنشأ طفًال یتمتع بذكاء عـاطفي  ) :2005(لورانس   شابیرو  - 96
  .المملكة العربیة السعودیة 6 مكتبة جریر44ط



 

 

دار الفكــر اللبنــاني 7 1ط1دور علــم الــنفس فــي الحیــاة المدرســیة ) : 1994(محمــد أیــوب  شــحیمي  -97 
   .بیروت

مجلــة شــبكة العلــوم النفســـیة Š إســاءة معاملــة األطفــال ) : 2006(مــروان محمــد وجــدي  Lالشــربني  -98
   .108-93ص.ص�سلطنة عمان ) ) 11-10(   العربیة  العدد

 مكتبـة النهضـة المصـریة 11ط� دارة الصـفیة المتمیـزة اإل ) :2005 (مریم محمد ابراهیم 9 الشرقاوي  -99
  .القاهرة

دار G إدارة الصــف المدرســي ) : 1995 (هــدى محمــود �الناشــف  ؛محمــود عبــد الــرزاق  شفشــق  -100
  .الفكر العربي القاهرة 

التعــرض لإلســاءة فــي مرحلــة الطفولــة و اضــطرابات ) : 2009 (الشــمري ضــیف اهللا حمــد خلــف  -101
  .جامعة الزقازیق Ï رسالة ماجستیر  =قتها بالسلوك اإلجرامي الشخصیة و ال

  

الخصـــــائص النفســـــیة و االجتماعیـــــة و العضـــــویة لألطفـــــال ): 2006 (أحمـــــد محمـــــد   الشـــــهري  -102
  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة å رسالة ماجستیر منشورة   المتعرضین لإلیذاء 

كاء الوجــداني و عالقتــه باتخــاذ القــرار لــدى عینــة مــن الــذ) : 2009(ســعد محمــد علــي ~الشــهري  -103
جامعـــة أم القـــرى بمكـــة (رســـالة ماجســـتیر منشـــورة (مـــوظفي القطـــاع العـــام و الخـــاص بمحافظـــة الطـــائف 

  .المملكة العربیة السعودیة (المكرمة 

منشـــــورات   1ط  ترجمـــــة هوغیـــــت كـــــاغالر  علـــــم الـــــنفس المدرســـــي ) : 1997(فـــــؤاد �شـــــاهین  -104
  .لبنان1بیروت       R  عویدات

الخصـــائص الســـیكومتریة للصـــورة المعربـــة الســـتبیان ویكمـــان ) : 2010 (عبـــد الحـــافظ Éالشـــایب  -105
) إربــــــــد 1) 1(العــــــــدد ) ) 6(المجلــــــــد   المجلــــــــة األردنیــــــــة فــــــــي العلــــــــوم التربویــــــــة  للــــــــذكاء االنفعــــــــالي 

  .71-53ص.ص1األردن

ـــرحمن  مهمســـÂالصـــویغ  -106 ـــ) : 2003(عبـــد ال ى األطفـــال و إهمـــالهم دراســـة میدانیـــة فـــي اإلســـاءة إل
مصـر 9المجلـس العربـي للطفولـة و التنمیـة ) ) 9(العـدد 3) 3(المجلـد ° مجلة الطفولة و التنمیة   الریاض 

  .28-13ص.ص



 

 

عالقـة الـذكاء الوجـداني بـبعض األسـالیب القیادیـة : بـدون عـام   مصـطفى عبـد العظـیم   الطبیب  -107
  . 95-73ص.ص: لیبیا Éترهونة Éة المرقب جامعRللمعلم  مجلة الساتل 

  –اســتراتیجیاته  –مهاراتــه  –تخطیطــه  (التــدریس الفعــال ) : 2009 (عفــت مصــطفى   الطنــاوي  -108
   .األردن ) عمان 1دار المسیرة للنشر والتوزیع ) 1ط) تقویمه 

المجلـد   تنمیـة مجلـة الطفولـة و ال  حمایة األطفال المعرضـین للخطـر  ) :2003 (عادل  عازر  -109
   .28-13ص.ص9مصر 9المجلس العربي للطفولة و التنمیة ) ) 9(العدد ) 3(

-438العــددان   مجلــة المعلــم العربــي   إســاءة معاملــة الطفــل  ) :2010(محمــد قاســم   عبــداهللا  -110
   .17-12ص.ص الجمهوریة العربیة السوریة دمشق � مطابع نقابة المعلمین    439

                 القیــــاس و االختبــــارات النفســــیة ) : 2002(فــــاروق الســــید �عثمــــان ؛  الهــــادي الســــیدعبــــد   عبــــده  -111
  .القاهرة ) دار الفكر العربي ) 1ط) ) أسس و أدوات (

الــذكاء االنفعــالي و عالقتــه بأنمــاط الشخصــیة واالحتــراق ) : 2010 (نــافز أحمــد   عبــد بقیعــي   -112
  .األردن =عمان=ثة األولى  النفسي لدى معلمي الصفوف الثال

مكتبــــة ) 1ط) ) األســــباب و العـــالج (العنــــف األســـري   2006  علــــي اســـماعیل  عبـــد الـــرحمن  -113
  . القاهرة ) اإلنجلو المصریة 

آلیـــات المنظمـــات االجتماعیـــة الحكومیـــة و ) : 2011 (ابـــراهیم محمـــد عبـــد الفتـــاح  عبـــد العزیـــز  -114
األطفــال دراســة مطبقــة علــى عینــة مــن المنظمــات العالمیــة فــي مجــال األهلیــة لمواجهــة مشــكلة االتجــار ب

   .مصر�جامعة حلوان  رسالة ماجستیر   الطفولة 

الذكاء االنفعالي و عالقته بكل من فاعلیـة الـذات و  ) :2009(سعد بن حامد آل یحي Lالعبد لي  -115
  رســـالة ماجســـتیر منشـــورة  مـــة التوافـــق الزواجـــي لـــدى عینـــة مـــن المعلمـــین المتـــزوجین بمدینـــة مكـــة المكر 

   .المملكة العربیة السعودیة  جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

) الفعــــالLاالنفعـــالي Lالعــــاطفي (الـــذكاء الوجـــداني ) : 2009(حبـــاب عبــــد الحـــي محمــــد �عثمـــان  -116
  .األردنÏ عمان1دیبونو للطباعة والنشر 11مفاهیم وتطبیقات ط

  .القاهرة  دار الفكر العربي  لق و إدارة الضغوط الق) : 2000 (فاروق عثمان  -117 



 

 

أبعاد اإلساءة تجاه األطفال المعـاقین ذهنیـًا لـدى ) : 2007(فیصل محمد نهار مناحي   العجمي  -118
   .مملكة البحرین å رسالة ماجستیر منشورة Š كل من المعلمین و أولیاء األمور في دولة الكویت 

دار الفكــر 55ط المــدخل إلــى علــم الــنفس  :) 1998(  الــدین  محیــي تــوق عبــد الــرحمن   عــدس -119
éعمان .  

ô عمــان ô دار الفكــر ô المعلــم الفاعــل و التــدریس الفعــال ) : 2000(محمــد عبــد الــرحیم   عــدس  -120
   .األردن

التقریــر ) : 2010(محمــد Ï محمــد و الزغیــر Ï ماجــدة ؛ مقــدادي Ï عبــد الرزاق؛برســوم Lالعــدناني  -121
مقــارن لمـــدى إعمــال توصــیات دراســـة األمــین العــام لألمـــم المتحــدة لوقــف العنـــف ضــد األطفـــال العربــي ال

Ï مراكش Ïالمملكة المغربیة.  

الطــالب و –لغــة العنــف تقــتحم دفــاتر األطفــال و رســوماتهم ) : 2013-9-16(محمــد  عرفــات  -122
  .سوریا) ) 14879(العدد 6 جریدة البعث  –األزمة تشوه و اكتئاب و تعثر 

اســـتراتیجیة -رعایـــة األطفـــال بـــال مـــأوى و األمـــن االجتمـــاعي ): 2006-2003 (ســـامي   عســـر  -123
   .مكتبة الیونیسكو بالقاهرة ô وزارة التربیة و التعلیم 3 تنمیة الطفولة المبكرة في مصر 

أكادیمیـة  –سوء معاملـة األطفـال و اسـتغاللهم غیـر المشـروع  ) :2001 (عبد الرحمن   عسیري  -124
األنمـــاط التقلیدیــة و المســتخدمة لســـوء معاملــة األطفـــال و اآلثــار المترتبـــة ( ایف العربیــة للعلـــوم األمنیــة نــ

  .الریاض  Ï مركز الدراسات و البحوث é  1ط( علیها  

تــــوفیر المنــــاخ دور المعلمــــین و المشــــرفین  و مــــدیري المــــدارس فــــي ) : 2008(أحمــــد ~عســــیري  -125
رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة  ô یــا مــن المرحلــة االبتدائیــة بالمدینــة المنــورةالصــفي الفعــال فــي الصــفوف العل

  المملكة العربیة السعودیة  جامعة أم القرى(

درجة شیوع العنف الوالدي مـن وجهـة نظـر األمهـات و األطفـال و دور ) : 2010(غالیة   العشا  -126
طفـــال المرحلـــة األولـــى مـــن التعلـــیم دراســـة میدانیـــة علـــى عینـــة مـــن أ(بعـــض المتغیـــرات األســـریة فـــي ذلـــك 

ــــــــــي محافظــــــــــة دمشــــــــــق  ــــــــــة جامعــــــــــة دمشــــــــــق ) ) األساســــــــــي ف ــــــــــد ) مجل ) 2-1(العــــــــــدد () 26(المجل
   .737-705ص.ص2دمشق2

   .األردن عمان   دار الیازوري   الطبعة العربیة   إدارة التعلم الصفي ) : 2006 (نوال  العشي  -127



 

 

  .عمان 1دار صفاء للنشر و التوزیع   1ط=لصف تنظیم بیئة ا) : 2009(محسن علي  عطیة  -128

ــــراهیم محمــــد  عطــــا  -129 ــــدون عــــام اب ــــه –إعــــداده  –المعلــــم  :ب ــــة النهضــــة Ï لیاته و مســــؤ  –تدریب مكتب
  .القاهرة              المصریة 

التدریس الصفي بالـذكاءات المتعـددة  ) :2007(نائلة نجیب   الخزندار  ؛عزو اسماعیل   عفانة  -130
   .عمان   ار المسیرة للنشر و التوزیع د  1ط  

بــدون  أدوار المعلــم فـي تنمیـة الـذكاء االنفعــالي لـدى األطفـال الموهـوبین  محمـود فتحـي   عكاشـة  -131
  .كلیة التربیة بدمنهور  جامعة االسكندریة Nورقة عمل مصر :عام 

جتماعیـة و أنمـاط التعلـق لـدى الذكاء االنفعالي و عالقتـه بالمهـارات اال) : 2011(أحمد  العلوان  -132
المجلــة األردنیــة فــي العلــوم   طلبــة الجامعــة فــي ضــوء متغیــري التخصــص و النــوع االجتمــاعي للطالــب 

   .144-125ص.ص2األردن2) 2( العدد 7) 7(المجلد wالتربویة 

ـــذكاء وتنمیتـــه لـــدى أطفالنـــا ) : 2007(محمـــد عـــدنان Éعلیـــوات -133 عمـــان (دار الیـــازوري العلمیـــة   ال
   .األردن(

مكتبــة 1بغــداد 1مكتبــة الــدار العربیــة للعلــوم 11ط(الــذكاء العــاطفي ) : 2009(إیمــان عبــاس  علــي  -134
   .المورد دمشق 

  الوضـع االجتمـاعي للمعلـم بـالتعلیم العـام و أثـره فـي مهنـة التعلـیم  :بدون عـام حمود علي  علي  -135
   .57-31ص.ص  مصر دراسات تربویة 

دار الشـــروق Š اإلدارة الصـــفیة ) : 2006 (أحمــد محمـــد مخلـــف   الـــدلیمي  ؛صـــر كـــریم نا علــي  -136
  عمان  

إســـاءة  ) :2003(فضـــل المـــولي G عبـــد و صـــالح الـــدین فـــرح hعطـــا اهللا  ؛وفـــاق صـــابر   علـــي  -137
1 11(مجلـــة العلـــوم الجنائیـــة واالجتماعیـــة ) ) دراســـة  استكشـــافیة (معاملـــة األطفـــال فـــي مدینـــة أمـــدرمان 

  .155-115ص.ص

( األكادیمیـــة  –التعلیمیـــة  –الســـلوكیة  –المشـــكالت الصـــفیة ) : 2010(محمـــد حســـن �العمـــایرة  -138
  .األردن ) عمان 3دار المسیرة للنشر و التوزیع ) 3ط) ) عالجها  –أسبابها  –مظاهرها 



 

 

  دار الكتـــــاب الجــــــامعي   1ط  إعــــــداد معلـــــم المـــــدارس األساســــــیة  ) :2006(محمـــــد   عـــــودة  -139
   .مارات العربیة المتحدة اإل

ــــي  -140 ــــة ) : 2003(یاســــر  Lالعیت ــــذكاء و العاطف ــــین ال ــــدة ب ــــذكاء العــــاطفي نظــــرة جدی دار الفكــــر (ال
  .بیروت  (المعاصر

المجلــة العربیــة  (طــرق الوقایــة و العــالج (ســوء معاملــة الطفــل الكــویتي ): 1999(بــدر  Lالعیســى  -141
  .الكویت 7مجلس النشر العلمي لجامعة الكویت 9 9 ) 17(السنة ) ) 66(للعلوم اإلنسانیة  العدد

الـذكاء الوجــداني و المهـارات االجتماعیـة و تقــدیر الـذات و توقــع ) : 2001(محمـد ابــراهیم  غنـیم  -142
العـــدد |) |12(المجلـــد (مصـــرw جامعـــة الزقـــازیق (مجلـــة كلیـــة التربیـــة ) ) دراســـة عاملیـــة (الكفـــاءة الذاتیـــة 

)47 (               m   77-43ص.ص.  

دار الشــــروق   1ط تعــــدیل الســــلوك فــــي التــــدریس  ) :2005 (ســــهیلة محســــن كــــاظم   الفـــتالوي  -143
   .األردن 1عمان   للنشر و التوزیع 

الذكاء الوجداني و عالقته بمشـاعر الغضـب و العـدوان لـدى  )  2005(محمد أنور ابراهیم  فراج  -144
159-93ص.ص1) 1(العدد ) ) 4(المجلد  فس طلبة الجامعة  دراسات عربیة في علم الن .  

   .القاهرة (دار الفكر العربي (الذكاء ): 1994(السید  فؤاد  -145

دراسـة فـي نظـرة المجتمـع البحرینـي لسـوء معاملـة األطفـال واإلهمـال ) : 2002 (سرور   قاروني  -146
  .و الواقع و التداعیات 

طــرق و أنظمــة التصــدي –ســاءة و إهمــال األطفــال إ) : 2004 (میســون  ربــاب ؛ عــودة   القــبج  -147
المملكـة األردنیـة الهاشـمیة  ° خصائصـها و احتیاجاتهـا  –ورقة عمل مقدمة في ندوة الطفولة المبكـرة   لها 
  .الریاض  مؤسسة نهر األردن ° 

الــــذكاء الوجــــداني و عالقتــــه بمهــــارة التــــأقلم و بعــــض ) : 2009(رائــــدة محمــــود ابــــراهیم  wقشــــطة  -148
  .غزة(الجامعة اإلسالمیة (رسالة ماجستیر منشورة (متغیرات لدى طالبات الثانویة العامة ال

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویـة لـنمط القیـادة التربویـة فـي ضـوء ) : 2009 (منى   قشطة  -149
) یر منشـورة رسالة ماجسـت) ) دراسة تقویمیة (المعاییر اإلسالمیة من وجهة نظر المعلمین و سبل تفعیلها 

   .غزة ) الجامعة اإلسالمیة 



 

 

الـــــذكاء الوجـــــداني و عالقتـــــه بـــــالتوافق المهنـــــي لـــــدى معلمـــــي ) : 2005( إیمـــــان رجـــــب úقنـــــدیل  -150
   .مصرåجامعة بنها úكلیة التربیة úرسالة ماجستیر غیر منشورة Ï ومعلمات التربیة الخاصة 

بحـوث فـي علـم Ï المیـذ المدرسـة االبتدائیـة مشـكالت التكیـف عنـد ت) : 1981(بثینـة أمـین  قندیل  -151
  .80-67ص .ص(مصر(جامعة عین شمس (نفس الطفل كلیة البنات 

  .القاهرة   مكتبة اإلنجلو المصریة � الطفل تنشئته و حاجاته ) : 1991(هدى محمد  قناوي  -152

ضـــوء آراء المقومـــات الشخصـــیة و المهنیـــة للمعلـــم فـــي ) : 2007 (جیهـــان عبـــداهللا   الكحلـــوت  -153
بعــض المــربین و المســلمین و مــدى تمثلهــا لــدى معلمــي المرحلــة الثانویــة بمحافظــة غــزة مــن وجهــة نظــر 

  .غزة •رسالة ماجستیر الجامعة اإلسالمیة 3  طلبتهم 

حـال الطفولـة فـي ) : 2007(لجان الدفاع عـن الحریـات الدیمقراطیـة و حقـوق اإلنسـان فـي سـوریا  -154
wwww.cdfق دمشwمكتب األمانة (سوریا -sy.org .  

دراسـة مسـتویات الـذكاء العـاطفي لمـدیري المـدارس الثانویـة و ) : 2012(خدیجة محمد   اللوزي  -155 
  .عمان�جامعة الشرق األوسط  عاصمة عمان أثرها على الوالء التنظیمي للمعلمین في محافظة ال

   .عمان •دار صفاء   1ط (العنف و الطفولة دراسات نفسیة   ):2007(سوسن شاكر   مجید - 156

عـــالم   طبعـــة معدلـــة و منقحـــة   اإلدارة المدرســـیة الحدیثـــة  ) : 1998 (محمـــد منیـــر   مرســـي   -157
  .القاهرة   الكتب 

األطفــال ضــحایا ســوء المعاملــة و االســتغالل الجنســي ): 2002(المرصــد الــوطني لحقــوق الطفــل  -158
الــــدورة التاســــعة للمــــؤتمر الــــوطني لحقــــوق الطفــــل   جیةمقتضــــیات الحمایــــة و الســــالمة و أســــئلة االســــتراتی

  .المملكة المغربیة(

إسـاءة المعاملـة فـي مرحلـة الطفولـة كمـا تـدركها طالبـات ): 2007 (ماجدة أحمد حسن   المسحر  -159
المملكـة العربیـة  جامعـة الملـك سـعود7 0 رسـالة ماجسـتیر منشـورة  الجامعة و عالقتهـا بـأعراض االكتئـاب 

  .السعودیة

تنمیـة مهـارات الكفـاءة االجتماعیـة و األخالقیـة للمعلـم مـن ) ) دون عام(حسن علي حسن   مسلم  -160
  .جامعة الملك سعود ) أجل تكوین نفسي أفضل للمتعلم 



 

 

الـــدار المصـــریة اللبنانیـــة 11ط  )و الـــذكاء و اإلبـــداع عبقریـــةال) :( 2006(عبـــد الهـــادي 3مصـــباح  -161
  .القاهرة1

الـذكاء االنفعـالي و عالقتـه بـبعض المتغیـرات االنفعالیـة ): 2008(العظـیم سـلیمان  عبـد المصدر  -162
) 1(العـدد () 16(المجلـد () سلسـلة الدراسـات اإلنسـانیة ((مجلـة الجامعـة اإلسـالمیة   لدى طلبـة الجامعـة 

   .632-587ص.ص 1فلسطین1غزة 1

 (افق النفســي لــدى المــراهقین العنــف األســري و عالقتــه بــالتو ) : 2010 (یــامن ســهیل  مصــطفى  -163
) رســـالة ماجســـتیر منشـــورة ) ) دراســـة میدانیـــة علـــى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي مـــدارس مدینـــة دمشـــق 

   .جامعة دمشق 

الذكاء االنفعـالي و عالقتـه بالكفـاءة المهنیـة لـدى  ) :2009(عمر بن عبد اهللا مصطفى   مغربي  -164
   .مكة المكرمة  منشورة رسالة ماجستیر  نة مكة المكرمة عینة من معلمي المرحلة الثانویة في مدی

المباني المدرسیة و مـدى تحقیقهـا العتبـارات السـالمة الشخصـیة ) : 2000 (عبد العزیز  المقرن  -165
) 1(العــــــدد )المجلــــــد األول ( )العلــــــوم األساســــــیة التطبیقیــــــة ( المجلــــــة العلمیــــــة لجامعــــــة الملــــــك فیصــــــل 

  .132-103ص.ص1

طریقــة  47(ك ءلــیس المهــم مقــدار ذكائــك بــل كیــف تســتخدم ذكــا) : 2006(عبــد اإللــه   حالمــال -166 
  .المملكة العربیة السعودیة 2الریاض ) مكتبة العبیكان 22ط  كریغ جین آن  ) لزیادة ذكائك العاطفي

  ســـیكولوجیة الـــتعلم و التعلـــیم و األســـس النظریـــة و التطبیقیـــة ) : 2006(ســـامي محمـــد   ملحـــم  -167
  .دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة22ط

نتـائج المســح المیــداني حـول اآلثــار النفســیة و االجتماعیــة ) : 2009(الملتقـى التنمــوي الفلســطیني  -168
  .فلسطین  غزة  سنة  15 -4لحرب غزة على األطفال ضمن الفئة العمریة من 

دى عینــــة مــــن الطلبــــة المتفــــوقین و الفــــروق فــــي الــــذكاء االنفعــــالي لــــ) : 2011 (ســــهاد Lالمللــــي  -169
Š مجلـــة جامعــة دمشـــق () دراســة میدانیـــة علــى طلبـــة الصــف األول الثـــانوي فــي مدینـــة دمشــق (العــادیین 

  .320-285ص  .ص2) 2(عدد () 27(المجلد 

األردن 2إربــد 2دار الكنــدي للنشــر والتوزیــع   2ط  إدارة الصــفوف ) : 2000(حســن عمــر  منســي  -170
.   



 

 

  .القاهرة دار غریب للطباعة والنشر   المدرس المثالي نحو تعلیم أفضل  مد ساميمح  منیر -171

  .القاهرة(التقریر العالمي حول العنف و الصحة ) : 200(منظمة الصحة العالمیة  -172

دار الحـرف العربـي   1ط  1998  الـذكاء و التفـوق و العقـد النفسـیة ) : 1998(عباس   مهدي  -173
   .لبنان1بیروت 1للطباعة و النشر 

منشــــــورات المنظمــــــة   قضــــــایاهم و حقــــــوقهم  المهمشــــــوناألطفــــــال ) : 1999 (رجــــــاء   نــــــاجي  -174
  www.gulfkids.com .اإلسالمیة للتربیة و العلوم و الثقافة 

دار صــفاء للنشــر   1ط  اإلدارة التربویــة بــین الواقــع و النظریــة ) : 2007(یحیــى محمــد   نبهــان  -175
   .األردن    و التوزیع  عمان

دار الیــازوري   الطبعـة العربیـة   اإلدارة الصــفیة و االختبـارات ) : 2008 (یحیـى محمـد   نبهـان  -176
  .األردن  عمان   

تطویر مقیـاس للـذكاء االنفعـالي و تقـدیر خصائصـه ) : 2003(محمد  موسى ؛ كمالي   النبهان  -177
  .109-79ص .ص) ) 1(العدد() 19(المجلد    السیكومتریة مجلة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

مجلـة الجامعـة   البنـاء النفسـي لـدى األطفـال المعنفـین أسـریًا ) : 2010 (یحیـى محمـود   النجار  -178
 595-557ص.ص 2فلسـطین2غـزة 2) 2(العـدد () 18(المجلـد ) ) سلسـلة الدراسـات اإلنسـانیة(اإلسالمیة 

.   

وب و اضــــطراب الســــلوك عنــــد األطفــــال و التعامــــل مــــع الحــــر ) : 2000(فاطمــــة  عبــــاس  نــــذر  -179
الكویــت () 54(العـدد ) ) 14(مجلـد Ï جامعـة الكویـت éمجلـس النشـر العلمـي éالمجلـة التربویـة   األزمـات 

.  

تطبیقــات عملیــة فــي تنمیــة التفكیــر  ) : 2008(تقــدیم محمــد عــودة الریمــاوي   محمــد بكــر   نوفــل -180
  . عمان 1المسیرة دار 11طR باستخدام عادات العقل 

واقـــع اإلهمـــال و العنـــف ضـــد األطفـــال فـــي بعـــض مـــدن ) : 2007(عثمـــان الحســـن محمـــد  نـــور  -181
المــؤتمر العربــي اإلقلیمــي الثــاني لوقایــة األطفــال مــن العنــف و   منطقــة الشــرق األوســط و شــمال افریقیــا 

   .سوء المعاملة و اإلهمال صنعاء



 

 

لــذكاء الوجــداني باالتجاهــات الوالدیــة للتنشــئة كمــا تــدركها عالقــة ا) : 2009(سوســن  نــور الهــي  -182
جامعــة أم 2 1رســالة ماجســتیر منشــورة (طالبــات مرحلتــي التعلــیم الثــانوي و الجــامعي بمدینــة مكــة المكرمــة 

  .المملكة العربیة السعودیة  القرى

ن العنـف المدرسـي العوامل النفسیة و االجتماعیة المسؤولة عـ) : 2008 (عبداهللا محمد   النیرب  -183
رسـالة ماجسـتیر منشـورة الجامعـة   فـي قطـاع غـزة  التالمذةفي المرحلة اإلعدادیة كما یدركها المعلمون و 

  .اإلسالمیة غزة 

درجـــة تمثــل معلمـــي مــدارس المرحلـــة األساســیة فـــي ) : 2007(ســعد صـــحن مــرزوق   الهــاجري  -184
ــة الكویــت للمفــاهیم التربویــة الحدیثــة و عالقتهــا بــ جامعــة G رســالة ماجســتیر منشــورة G أدائهم الــوظیفي دول

   .عمان العربیة 

) : 2011(عالقــة الــذكاء االنفعــالي باتخــاذ القــرار لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة ~مــریم صــالح ~الهــواري  -185
  .مؤتة  منشورة رسالة ماجستیر

ــــف  -186 ــــف العن ــــل المعلــــم   فــــي المــــدارس وق  .                     .منظمــــة األمــــم المتحــــدة دلی

http://www.unesco.org/education                                                                                                      

                  

دار الفكــر للطباعــة ô 1طô و االنفعالیــة  االضــطرابات الســلوكیة ) :2000 (خولــة أحمــد   یحیــى  -187
  .والنشر عمان  األردن 

دراســة (اتجاهــات المرشــد التربــویین حــول ســوء معاملــة األطفــال ) : 2006(محمــد الحــاج  یحیــى  -188
  .الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال في فلسطین ) ) میدانیة في مدارس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
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اإلساءة المتكررة للطفل تسبب لــــه بعض اضطرابات الكالم مثل  -48

  .التأتأة 
      

        .لته شعورًا بالحزن و االكتئابینتاب الطفل المساء معام -49
إقامة العالقات مع  الطفل المساء معاملته صعوبة فـــي یعاني-50

  .اآلخرین
      

        .التعامل السیئ مع الطفل یجعلـــه منطویـــًا ومنعزًال عن اآلخرین -51
الطفل الذي تساء معاملته یعتدي على زمالئه في الحي و  -52

  .المدرسة 
      

        .ل المساء معاملته یكون عنیدًا و متحدیًا للمعلم الطف -53
         .یعتدي التلمیذ المساء معاملته على أدوات و أغراض المعلم  -54
         .بصورة دائمة یظهر الطفل المساء معاملته خوفًا من الراشدین  -55



 

 

  

                                        

  

  

  

                                    

  

  

  

  

  )                                4(الملحق                                  

  استمارة سوء المعاملة بصورتها النهائیة                             

  العمر  الجنس  االسم
      

  

إساءة المعاملــة للطفــل تجعل مشاعره سلبیة تجاه الوالدین -56
  .واآلخرین 

      

إساءة المعاملة للطفــل تؤدي النحرافـــــه االجتماعي مثل تعاطي  -57
  .الكحول و المخدرات

      

إساءة المعاملــة للطفل تؤدي النحرافــــــه  السلوكي مثل السرقة و  -58
  .القتل

      

        .الطفل المساء معاملته یقوم بتحطیم أثاث و ممتلكات المدرسة -59



 

 

  :مةعزیزتي المعل\عزیزي المعلم 

) الذكاء العاطفي للمعلم و دوره في حمایة األطفال المعرضین للخطر ( تقوم الباحثة بإجراء بحث بعنوان 
) القیمة التي تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  آرائكمو تهدف االستمارة الحالیة الحصول على ) 

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

                                                                                               
  الباحثة

  :تعلیمات خاصة 

یرجى قراءة العبارات التالیة جیدًا و إذا كانت العبارة تناسب رأیك یرجى وضع إشارة    مقابل العبارة  في 
  ).ال( أحیانًا ( نعم ( أحد الخیارات الثالثة  

  ال  أحیاناً   نعم  العبارات    
        .یعتقد بعض اآلباء أن القسوة تجعل الطفل أكثر تهذیباً   -1
        .عادة تكون إساءة األب للطفل أشد و أسوأ من إساءة األم   -2
        .یتعرض بعض األطفال للقسوة و التنكیل بهم من قبل القائمین على تعلیمهم   -3
        .یة یلجأ بعض المعلمین لضرب الطفل حرصًا على سیر العملیة التعلیم  -4
        .اإلناث أكثر عرضة للمعاملة السیئة من الذكور   -5
        .یعد ضرب الطفل عندما یسيء التصرف أمرًا عادیًا   -6
        .اإلساءة الجسدیة للطفل مقبولة إذا كانت بسیطة و لم تؤد لجروح  -7
        .الذكور عرضة لإلساءة الجسدیة أكثر من اإلناث   -8
        .یغیر سلوكه نحو األفضل  معاقبة الطفل بالضرب  -9

        .یبالغ بعض اآلباء في عقاب الطفل على خطأ ارتكبه  -10
        .بعض اآلباء یقومون بخنق أو رمي أو رفس الطفل بقوة  -11
        .الجروح أو الكدمات أو الرضوض دلیل على األذى الجسدي  عند األطفال  -12
        .أو سیجارة مشتعلة یلجأ بعض اآلباء لحرق الطفل بأداة حامیة   -13
        .ن للطفل عندما یسمحون إلخوته الكبار بضربه و تجریحه ایسيء الوالد  -14
        .جهل الوالدین بأسالیب التربیة الصحیحة یؤدي إلیذاء الطفل   -15
        .یتعرض الطفل للتحقیر و االستخفاف به من قبل والدیه   -16



 

 

تخفاف بهم من قبل الزمالء في یتعرض بعض األطفال للتحقیر واالس  -17
  .المدرسة

      

        .یكون بعض األطفال عرضة للذم و النقد في البیت أكثر من المدرسة   -18
        .حرمان الطفل من الحب و الحنان الوالدي هو قسوة كبیرة علیه  -19
        .عدم اهتمام الوالدین بنظافة و مالبس الطفل إهمال جسدي و نفسي له  -20
        .آلباء یتجاهلون الرعایة الطبیة للطفل و هو بحاجة لهابعض ا  -21
        .یترك بعض اآلباء أطفالهم لساعات طویلة لوحدهم   -22
        .تمییز الوالدین بین األطفال في المعاملة یولد مشاعر الحقد بینهم  -23
        .تفضیل المعلم بعض التالمیذ عن غیرهم یجرح مشاعرهم و یؤذیها   -24
        .المعلم بتجاهل بعض األطفال و إهمالهم من دون قصد  یقوم  -25
        .یعتبر إهمال الطفل و تجنبه إساءة نفسیة له  -26
        .له اً لوم و تأنیب الطفل المتكرر یعتبر إیذاء نفسی  -27
        .الدالل و الحمایة الزائدة للطفل تزعزع ثقته بنفسه و اآلخرین  -28
        .الغذاء إساءة كبیرة لهحرمان الطفل من المأوى و   -29
        .حرمان الطفل من اللعب مع أقرانه إیذاء نفسي و جسدي له  -30
        .یكون بعض األطفال عرضة لالغتصاب من قبل األهل أو األقارب   -31
یتعرض بعض األطفال للتحرش الجنسي من قبل البالغین في الحي و   -32

  .المدرسة
      

تداء الجنسي من قبل الطلبة الكبار في بعض األطفال یتعرضون لالع  -33
  المدرسة

      

        .تتم اإلساءة الجنسیة للطفل من قبل الغرباء عنه  -34
        .یتعرض الطفل للتهدید حتى یستجیب لرغبات شخص ما جنسیًا   -35
        .یتعرض الطفل لإلیذاء الجسدي لیلبي رغبات المعتدي علیه جنسیاً   -36
        .الجنسي أكثر من الذكورتتعرض اإلناث للتحرش   -37
        .تتعرض اإلناث لالعتداء الجنسي أكثر من الذكور  -38
        .یكون الطفل عرضة لالعتداء الجنسي في األسر الفقیرة و الجاهلة  -39
        .إساءة المعاملة للطفل تؤدي لتسربه من المدرسة   -40
        .المدرسة داخـــل الصف و اً إساءة معاملـة الطفل تجعلــه فوضوی  -41
        .تظهر مشاكل عدم االنضباط  عند األطفال المساء معاملتهم  -42
        .الطفل المساء معاملته یغیب أو یتأخر عن المدرسة بشكل متكرر  -43
        .یتجنب الطفل المساء معاملته الذهاب للمنزل بعد المدرسة  -44



 

 

 

  

  

                                   

  

  

  

  

  

  

                                   

        .اآلخرینالتعامل السیئ مع الطفل یجعل سلوكه عدوانیًا تجاه   -45
        .اإلساءة المتكررة للطفل تسبب لــــه بعض اضطرابات الكالم مثل التأتأة   -46
        .ینتاب الطفل المساء معاملته شعورًا بالحزن و االكتئاب  -47
        .یعاني الطفل المساء معاملته  صعوبة فـــي إقامة العالقات مع اآلخرین  -48
        .علـــه منطویـــًا ومنعزًال عن اآلخرینالتعامل السیئ مع الطفل  یج  -49
        .الطفل الذي تساء  معاملته یعتدي على زمالئه في الحي و المدرسة  -50
5         .الطفل المساء معاملته یكون عنیدًا و متحدیًا للمعلم  -1
5         .یعتدي الطفل المساء معاملته على أدوات و أغراض المعلم  -2
5         .یقوم بتحطیم أثاث و ممتلكات المدرسة الطفل المساء معاملته  -3
5         .یظهر الطفــل المساء معاملته خوفـــا مـــن الراشدین بصورة دائمة  -4
5         .إساءة المعاملــة للطفــل تجعل مشاعره سلبیة تجاه الوالدین واآلخرین  -5
5         .و القتل إساءة المعاملــة للطفل تؤدي النحرافــــــه السلوكي مثل السرقة  -  -6



 

 

     )5(الملحق                                  

  ةبصورتها األولی المعلم الشخصیةاستبانة مشكالت                        

غیر    مناسبة  تالعبارا
  مناسبة

  االقتراح

لذي یتقاضاه المعلم ال یتناسب مع المرتب ا - 1
  .الجهد الذي یبذله

      

        .یشعر المعلم بالملل قبـل انتهاء الحصـة الدراسیة - 2
الحصة الدراسیة ال یكفــي المعلم  إلنهاء  وقت - 3

  .الدرس كما یجب
      

یحتاج المعلم لتغییر األسالیب التعلیمیة من وقت  - 4
  .آلخر

      

الحصول علـى الوسائل  یجد المعلم صعوبة في - 4
  .التعلیمیة

      

        .یعاني المعلم من ازدحام التالمیذ فــي الصف - 5
یواجه المعلم صعوبة قي توزیع التالمیذ على  - 6

  .المقاعد بشكل مناسب
      

ــة لحــل المشكالت میقضي المعلم  - 7 عظم الحصـــ
  .بین التالمیذ 

      

جباتهم یعاني المعلم من إهمال التالمیذ لوا - 8
  .المدرسیة 

      

یلجأ المعلم للموجه أو المدیر لحل مشكالت  - 9
  .التالمیذ

      

یستنفذ المعلم كامل طاقته الجسدیة فــي  -10
  .الصف

      

یشعر المعلم بالضغط والتوتر لكثــرة الواجبات  -11
  .المترتبة علیه 

      

یضطر المعلم لفض النزاع بین التالمیذ أكثر  -12
  .الحصة من مرة أثناء

      

المعلم صعوبة في التواصل مع  یواجه -13
  .أولیاء أمور التالمیذ

      



 

 

المعلم من المشكالت العائلیــــة   التي  یعاني -14
  .تؤثر على أدائه في الصف

      

یجد المعلم صعوبة في التواصل مـــع المعلمین  -15
  .اآلخرین في المدرسة

      

ـة   بسبب عن المدرسـ یضطر المعلم للغیاب -16
  .مشكالته الصحیة 

      

یكون المعلم سریع  الغضب و االنفعال إذا ما  -17
  .استفزه التالمیذ

      

إدارة المدرسة غیر متعاونة مع المعلم  في  -18
  .بعض الحاالت

      

یحتــاج المعلم وقتًا طویًال لتحضیــر الدروس  .-19
  .للتالمیذ

      

        كك.. نهاجیعاني المعلم من كثافة وطول الم -20
لمستوى االقتصادي للمعلم یؤثر على أدائه ا.-21

  .لعمله
      

یقطع المعلم مسافة طویلة یومیًا للوصول إلى  -22
  .المدرسة

      

یتأخر المعلم عن المدرسة بسبب ظروفه  -23
  .العائلیة

      

یؤثر المستوى االقتصادي للطلبة على أداء -24
  . المعلم لعمله

      

م إلسعاف التالمیذ بنفسه عند یضطر المعل -25
  .وقوع حادث ما 

      

یتعب المعلم من صعود الدرج للصف أكثر من  -26
  .مرة یومیاً 

      

یعاني المعلم من مشكالت اإلضاءة و التهویة  -27
  .و الحرارة الجیدة للصف 

      

الوقت المخصص للفرصة ال یریح المعلم  -28
  .بشكل كاف

      

م  یمنعه من  القیام اإلرهاق الجسمي للمعل -29
  .بواجبه المهني بشكل كامل

      

اإلرهاق العصبي للمعلم  یمنعه من  القیام  -30
  .بواجبه المهني بشكل كامل

      



 

 

                                   

  

  )6(الملحق 

  بصورتها النهائیة  المعلم الشخصیةاستبانة مشكالت                             

  العمر  الجنس  االسم
      

  

  :عزیزتي المعلمة\عزیزي المعلم  

) الذكاء العاطفي للمعلم و دوره في حمایة األطفال المعرضین للخطر ( تقوم الباحثة بإجراء بحث بعنوان 
) القیمة التي تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  آرائكمو تهدف االستبانة الحالیة الحصول على ) 

  . وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  الباحثة                                                                                  

  : باالستبانة خاصة تعلیمات 

و   یرجى قراءة العبارات التالیة جیدًا و إذا كانت العبارة موافقة لرأیك فیرجى وضع إشارة  في مربع نعم 
  .                           إذا لم تكن كذلك فضع إشارة في مربع ال 

  ال  نعم  العبارات       
      .الراتب الذي یتقاضاه المعلم ال یتناسب مع الجهد الذي یبذله  -1
      .یشعر بعض المعلمین بالملل قبل انتهاء الحصة الدراسیة   -2
      .وقت الحصة الدراسیة ال یكفي المعلم إلنهاء الدرس كما یجب  -3
      .رصة ال یریح المعلم بشكل كاف الوقت المخصص للف  -4

      .یجد المعلم صعوبة في الحصول على الوسائل التعلیمیة  -5
      .یواجه بعض المعلمین صعوبة في تغییر األسالیب التعلیمیة من وقت آلخر  -6
      . یعاني المعلم من إهمال التالمیذ لواجباتهم المدرسیة  -7



 

 

      .الصف  یعاني المعلم من ازدحام التالمیذ في  -8
      .صعوبة في توزیع التالمیذ على المقاعد بشكل مناسب ونیواجه المعلم  -9
      .یضیع معظم وقت الحصة في االستفسار عن مشكلة طالب ما  -10
      .یضطر بعض المعلمین لفض النزاع بین التالمیذ أكثر من مرة في الحصة  -11
       .علیهیشعر المعلم بالضغط لكثرة الواجبات المترتبة   -12
      .یواجه المعلم صعوبة في التواصل مع أولیاء أمور التالمیذ  -13
      خرین في المدرسةیجد بعض المعلمین صعوبة في التواصل مع المعلمین اآل  -14
      .یعاني المعلمون من كثافة وطول المنهاج الدراسي  -15
      .یحتاج تحضیر الدروس للتالمیذ الكثیر من وقت المعلم   -16
      .التالمیذ یشتكي بعض المعلمین من سرعة الغضب واالنفعال إذا استفزهم أحد  -17
      .یضطر بعض المعلمین للغیاب عن المدرسة بسبب مشكالتهم الصحیة   -18
      .یتأخر بعض المعلمین عن المدرسة بسبب ظروفهم العائلیة   -19
      .تؤثر المشكالت العائلیة على أداء المعلم في صفه   -20
      .تؤثر مشكالت التالمیذ داخل الصف على أداء المعلم   -21
      .یؤثر المستوى االقتصادي للطلبة على أداء المعلم لعمله  -22
      .یؤثر المستوى االقتصادي للمعلم على أدائه لعمله   -23
      .یضطر بعض المعلمین لقطع مسافة طویلة یومیًا للوصول إلى المدرسة   -24
      .معلمین من صعود الدرج للصف أكثر من مرة یومیًا یتعب بعض ال  -25
      .یضطر المعلم إلسعاف التلمیذ بنفسه عند تعرضه لحادث ما   -26
      .للصف )اإلضاءة و التهویة و الحرارة الجیدة (یعاني المعلم من مشكالت   -27
      .إدارة المدرسة غیر متعاونة مع المعلم في بعض الحاالت   -28
      .المدرسة مرشد مختص بحل مشكالت التالمیذ یوجد في  -29
      .اإلرهاق الجسمي للمعلم یمنعه من القیام بواجبه المهني بشكل كامل   -30
      .اإلرهاق العصبي للمعلم یمنعه من القیام بواجبه المهني بشكل كامل  -31

               

  

  

  

  



 

 

  

                              

                                   

  

  )7(الملحق 

  المعرضین للخطر األطفالاستمارة حول دور المعلم في حمایة                      

  

  :عزیزتي المعلمة | عزیزي المعلم 

) الذكاء العاطفي للمعلم و دوره في حمایة األطفال المعرضین للخطر ( تقوم الباحثة بإجراء بحث بعنوان 
القیمة التي تستخدم ألغراض  البحث العلمي فقط  آرائكمدف االستمارة  الحالیة الحصول على و ته) 
  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

.                                                    أرجو قراءتها جیدًا و اختیار اإلجابة التي تراها مناسبة لك .وفیما یلي مجموعة من األسئلة   

في الصف یتعرض للضرب المبرح في المنزل أو من قبل أقرانه وبشكل مستمر ماذا تفعل  اً إذا علمت أن لدیك تلمیذ -1
 ؟

  

  

  

  

هل تفترض - أو رأیت یده أو ساقه مكسورة - الجروح في صفك وعلى وجهه بعض الرضوض أو  اً إذا رأیت تلمیذ - 2  
  ما هو موقفك؟- ما تسبب له باألذى  اً أو أن شخص   تعرضه لحادث 

  العمر  الجنس  االسم
      

  اعدةاالتصال باألهل و محاولة تقدیم المس  -1
  التقرب من الطفل لمحاولة مساعدته  -2
  .طلب المساعدة من المرشد االجتماعي في المدرسة   -3
  عدم االكتراث نظرًا ألن المشكلة خارج المدرسة   -4

  . وجودي في الصف یقتصر على التعلیم و األمور المتصلة به  -5



 

 

  

  

  

  

  

  عنه  اً غریب اً لدیك تعرض للتحرش أو االعتداء الجنسي من قبل شخص ما قد یكون قریبًا له أو شخص اً تبین أن تلمیذ -3
  كیف تتصرف مع هذه الحالة  ؟

  

  

  

  

أحد التالمیذ أن زمیله في الصف أو أحد التالمیذ في المدرسة  یقوم بالسخریة واالستهزاء منه بشكل دائم  اشتكى لك -4
  ماذا تفعل في هذه الحالة ؟  

  

  

  

  

) و كثیر االنطواء و العزلة و یتجنب اللعب مع رفاقه أو االشتراك بأي نشاط ) یبدو مكتئباً ) س(الحظت أن التلمیذ  -5
 الحالة  ؟ ما اإلجراء الذي تتخذه في هذه

  

  

  

  

  التحدث مع التلمیذ على انفراد وسؤاله عن سبب الجرح أو الكسر  -1
  .ما أحاول معرفة السبب اً إذا كان المتسبب شخص  -2
  . سؤال التالمیذ االخرین عن حالة زمیلهم  -3
  .االتصال بالوالدین و االستفسار عن حالة التلمیذ  -4
  .لیس من اهتمامي ما هو خارج الدرس   -5

  .لموضوع من التلمیذ نفسه لمساعدتهمحاولة فهم تفاصیل ا  -1
  محاولة الكشف عن الحقیقة إذا امتنع التلمیذ أو األهل البوح بها   -2
  .تبلیغ الجهات المختصة عن حالة االعتداء الجنسي  -3
  .إبالغ إدارة المدرسة التخاذ التدابیر الالزمة   -4
  .ال  عالقة لي بالحیاة الشخصیة للتالمیذ   -5

  .سأل التلمیذ اآلخر عن سبب سخریته و استهزائهأ  -1
  .أعاقب التلمیذ الذي یسخر من زمیله دون معرفة السبب   -2
  .میله على تصرفه السيء أجعل التلمیذ یعتذر من ز   -3
  .أطلب من التلمیذ اللجوء للمرشد االجتماعي  -4

  .لیس من عملي حل المشكالت  الخاصة بالتلمیذ  -5

  .محاولة  تكلیف التلمیذ  ببعض النشاطات الخاصة المناسبة   -1
  .الطلب من زمالئه التقرب منه و اللعب معه   -2
  . ئهإظهار االهتمام و التعاطف مع التلمیذ و سؤاله عن سبب عزلته و انطوا  -3

  .  االتصال باألهل لمعرفة  سبب حالة االكتئاب و العزلة   -4
  .االجتماعي هو المسؤول عن هذه الحالةالمرشد   -5



 

 

ماذا تفعل   وغیر مهتم بنظافته الشخصیة   لفت نظرك أن تلمیذًا لدیك في الصف مظهره الخارجي غیر مرتب  -6
  معه  ؟ 

  

7  

  

  

كیف ô وهو بحاجة لرعایة طبیة كبیرة ô وضعه ال یتحسن ô مریض و منذ فترة طویلة استرعى انتباهك تلمیذ  -7 - 
  رف في هذه الحالة؟تتص

  

  

  

  

  

  

وهو أیضًا یقوم بضرب زمالئه  ویعمل   اشتكى لك بعض التالمیذ أن زمیلهم دائمًا یقوم  بالكتابة على  جدران الصف  -8
  كیف تتصرف معه ؟  على تمزیق كتبهم و دفاترهم 

  

  

  

  

لدیك تلمیذ في الصف مقصر في دروسه و ال یقوم بحل واجباته المدرسیة  و عالماته منخفضة في جمیع المواد و  -9
  دیه أن یأتیا للمدرسة و لكن لم یفعال كیف تتصرف في هذه الحالة ؟طلبت من  أحد  وال

  .الطلب إلیه االهتمام بمظهره و نظافته الشخصیة أكثر   -1
  .اسرد بعض القصص التي تدور حول ضرورة النظافة و أهمیته  -2
  .نبذ ذلك التلمیذ و تحذیر رفاقه االقتراب منه   -3
  .تحویل التلمیذ إلى المشرف الصحي  لیتولى أمره   -4
  .لیس من اهتمامي المظهر الخارجي للتلمیذ   -5

  .الطلب منه عدم القدوم إلى المدرسة حتى تتحسن حالته   -1
  .تحویله إلى الصحة المدرسیة لتقدیم الرعایة الطبیة له    -2
  .االتصال بالوالدین لعرضه على طبیب مختص   -3
  .االكتفاء بإعالم إدارة المدرسة عن حالة التلمیذ  -4
  .ن الحالة الصحیة للتلمیذالمشرف الصحي هو المسؤول ع  -5

  .القیام بمعاقبته على سلوكه فوراً   -1
  .سؤاله عن دافع قیامه بهذه األمور   -2
  .االتصال باألهل  للقدوم إلى المدرسة   -3
  .تنبیه التلمیذ و إنذاره على تصرفه السيء   -4
  .ال عالقة لي بمشاكل التالمیذ فیمل بینهم   -5

  طلب رؤیة واجباته المدرسیة كل یوم و محاسبته على التقصیر  -1
  ).تقدیم هدیة له مثالً (تشجیعه على االهتمام بدروسه من خالل تحفیزه   -2



 

 

  

  

  

  

  

  هل لدیك آراء أخرى لم یتم ذكرها في البنود السابقة ؟ - 10

                                                                                          

                         ولكم جزیل الشكر                                                                  

                                            

  

  

  

  )8(الملحق                                              

  وات الدراسةأسماء المدارس التي طبقت فیها أد                              

  الناحیة التابعة لها  اسم المدرسة  

  مركز المحافظة  صقر قریش  1
  المشروع السابع  أنیس عباس  2
  مشروع قنینص  الیرموك  3
  الرمل الشمالي  توفیق حمود  4
  مشروع الزین  سلیم عمران  5
  حي الدن  نادر جراد  6
  القلعة  الوحدة  7
  السكنتوري  حسان األولى  8

  .الطلب من إدارة المدرسة نقله من الصف أو المدرسة  -3
  .وجیه مالحظة له حول تقصیره  الدراسي االكتفاء بت  -4
  .األعباء الكثیرة في الصف تمنعني من مالحقة كل تلمیذ  -5
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  النتیجة  األدوات  العینة  الهدف  عنوان الدراسة  العام  اسم الباحث
في (منصور 

أحمد و 
  )المراغي 

المشكالت السلوكیة   1979
لتالمیذ المدارس 

  .االبتدائیة

التعرف على 
المشكالت السلوكیة 
لتالمیذ المدارس 
االبتدائیة بمكة 

  .المكرمة

توصلت الدراسة أن أهم   -   - 
المشكالت السلوكیة هي 
السلوك الال أخالقي و 

لنظام الخروج عن قواعد ا
و العمل المدرسي صعوبات 

التوافق مع اآلخرین  
والصفات الشخصیة غیر 
المرغوب فیها والسلوك 

العصبي وسمات الشخصیة 
كلها تعد  مصدرًا لإلزعاج 
و االضطراب في الموقف 
  .الدراسي و تضایق المعلم 

المشكالت السلوكیة في   1981  بثینة قندیل 
  .دولة قطر 

الكشف عن 
كیة المشكالت السلو 
  .في دولة قطر

تلمیذة ) 666(
من المدرس 

  االبتدائیة

قائمة 
المشكالت 
السلوكیة 
و تضم 

)31 (
  .مشكلة 

أكثر المشكالت انتشارًا 
كثرة : حسب رأي المعلمات 

الحركة و كثرة الكالم في 
ثم شدة الخجل و .الصف 

عدم تأدیة الواجبات 
  .المدرسیة 

األطفال في األزمات   1982  كوك و آخرون
  ).تأثیر األكادیميال(

التعرف على األزمات 
الخطیرة التي تحدث 
بشكل یومي للطالب 

مثل  وفاة أحد 
األذى   الوالدین 

الجنسي  و تدریب 
المعلمین على كیفیة 
مساعد الطالب عند 
حدوث مثل هذه 
األزمات لیحددوا 

وجود تأثیرات األزمات 
  على العمل األكادیمي

طالب ) 300(
من الصفوف 

 و من) 6- 2(
و ) 12- 9(

من مستوى 
الكلیة ممن 

تعرضوا لألزمة 
خالل سنوات 
حیاتهم  
دراستهم 
  )االبتدائیة

بینت النتائج  أن تأثیر   - 
األزمة یكون أقل لدى 
الطالب الذین تتاح لهم 
فرصة مناقشة األزمة مع 
المعلمین و األهالي و 

األصدقاء و تأخذ لدیهم   
و أظهرت ±وقت أقصر 

م النتائج أن المعلمین ل
یكونوا معدین إعدادًا جیدًا 
للتعامل بصورة فعالة مع 
األزمة أكثر من األشخاص 

  العادیین
  



 

 

  النتیجة  األدوات  العینة  الهدف  عنوان الدراسة  العام  اسم الباحث 
خالد أبو 

في (شهاب 
بركات 
2009.(  

المشكالت السلوكیة في   1985
مدارس المرحلة األساسیة 

  .في األردن

مسح المشكالت 
وكیة في مدارس السل

المرحلة األساسیة في 
  .األردن

)236 (
مدرسًا و 
  .مدرسة 

بینت الدراسة أن المشكالت   - 
السلوكیة التي ظهرت 
: بدرجة كبیرة لدى الطالب 
عدم القدرة على تركیز 

االنتباه لمدة طویلة أثناء 
شرح الدرس و االلتفات 
للوراء و الحدیث مع 

الزمالء و كثرة الحركة و 
ر غضب المعلم و أقوال تثی

إتالف الحاجات الخاصة 
الكتب األقالم ±كالدفاتر 

بینما ظهر السلوك 
  .العدواني بدرجة قلیلة 

  

الذكاء االنفعالي و   2001  فوقیة راضي 
عالقته بالتحصیل 

الدراسي والقدرة على 
التفكیر االبتكاري لدى 

.طالب الجامعة  

فحص العالقة بین 
الذكاء االنفعالي و 

راسي و التحصیل الد
القدرة على التفكیر 

  .االبتكاري 

 )289 (
طالب و طالبة 
من الطلبة 
  .الجامعیین

اختبار 
الذكاء 

االنفعالي 
و اختبار 
القدرة على 
التفكیر 
  .االبتكاري 

وجود فروق بین الذكور و 
اإلناث في الذكاء االنفعالي 

لصالح اإلناث و أیضًا 
وجود عالقة بین الذكاء 
االنفعالي و التحصیل 

  .الدراسي 

جوبرج 
Sjoberg 

الذكاء االنفعالي و   2001
عالقته في التوافق 
  .الناجح مع الحیاة 

هدفت للكشف فیما 
إذا كان الذكاء 

العاطفي عامًال في 
التوافق الناجح مع 

  .الحیاة

)153 (
  موظفًا 

مقیاس 
الذكاء 

االنفعالي 
و مقاییس 
للشخصیة 
و االتجاه 
و محكات 
مرتبطة 
بمجال 
  .العمل

د عالقة بین الذكاء وجو 
االنفعالي و المقاومة 
األفضل  للفشل  

واإلحباطات و وجود عالقة 
إیجابیة بین الذكاء 
االنفعالي و التوازن 
  .األفضل للحیاة و العمل 

  
  
  



 

 

  
  

  النتیجة  األدوات  العینة  الهدف  عنوان الدراسة  العام  اسم الباحث
سوء معاملة الطفل   2001  فیفیان خمیس

  .الفلسطیني
 تعرف على مؤشراتال

سوء معاملة الطفل 
وأثر Aالفلسطیني 

خصائص األسرة على 
    .سوء معاملة الطفل

)1000( 
تلمیذ بعمر 

  سنة16- 12

استبیان 
 000

اإلساءة 
النفسیة 
  .للطفل 

تبین أن عدد األطفال 
المساء إلیهم من قبل 

آبائهم في ازدیاد خطیر 
وتبین أیضًا وجود عالقة 
 سلبیة بین سوء المعاملة
النفسیة وضعف القدرات 
  .العقلیة و األداء المدرسي

ظاهرة إیذاء األطفال في   2003  سعد الزهراني 
  .المجتمع السعودي 

التعرف على حجم 
مشكلة إیذاء األطفال 

و أشكال اإلیذاء 
  الموجه ضد األطفال 

)3000 (
طالب من 
األطفال 

المراهقین 
  . الذكور

إن اإلیذاء النفسي من أكثر   
یذاء الموجه ضد أنواع اإل

یلیه اإلیذاء �األطفال 
  البدني و اإلهمال 

وأظهرت النتائج تفاوت 
تعرض األطفال لإلیذاء 
  .باختالف الفئة العمریة 

  
  كوفي أنان 

  
  
  

 طبیعة على التعرف  العنف ضد األطفال   2003
 األطفال ضد العنف

 انتشاره ومدى
  وأسبابه

 من عینة
 األطفال
 والشباب

 في والكبار
   153 من عدد

عدد من 
االستبیانات 

للتعرف 
على العنف 
انتشاره و 

 أسبابه
  

العنف ضد األطفال یمارس 
في كل مكان بغض النظر 
عن المجتمع أو البلد ومن 

أ و  قبل اآلباء أ و األمهات
= أو المدرسین= األصدقاء

.أو أرباب العمل  

التعرف على أنواع   ظاهرة العنف في المدارس  2004 أمینة رزق 
نف الذي یتعرض الع

له أطراف العملیة 
تلمیذ (التعلیمیة 

عینة من 
الطلبة و 

المعلمین في 
  .مدینة دمشق

استبیانات 
موجهة 
للطلبة و 
  .المعلمین

العنف یمارس من قبل كل 
ê معلم (أطراف العملیة 

ê )إدارة  منهاج ê تلمیذ
ویمارس العنف في 



 

 

المدرسة بأشكاله الجسدیة   ) إدارة  معلم  
ویرتبط ` كافة والنفسیة 

بعالقة وثیقة بخلل النظام 
وبالبناء النفسي Ÿالمدرسي 

و أشكال السلوك الال 
  توافقي عند الفرد

  
  

  النتیجة  األدوات  العینة  الهدف  عنوان الدراسة  العام  اسم الباحث
التعرف على ألسالیب   العنف ضد األطفال   2004  مطاع بركات 

األكثر انتشارًا للعنف 
53 الموجه ضد األطف

سواء في المنزل أو 
المدرسة أم الشارع أم 
عبر وسائل اإلعالم 
وتحدید األشخاص 
الذي یقومون به 
داخل و خارج 

  .المنزل

)8962 (
تلمیذًا و 
تلمیذة من 

مرحلة التعلیم 
األساسي و 
أهالیهم و 

معلمي هؤالء 
التالمیذ 

)1160  (  

استمارة 
العنف 
الموجه 

ضد الطفل 
و استمارة 
للألهل و 

ة استمار 
  .للمعلمین

إن ظاهرة العنف شائعة 
لدرجة كبیرة في األسرة و 

وهناك .المدرسة و الشارع 
أشكال مؤلمة من العنف 
: الموجه ضد الطفل مثل 
دوس المعلم على رأس 

ضرب .الطفل تهذیبًا له 
األطفال بالمسطرة بعد بل 

أیدیهم بالماء البارد 
استخدام األهل للنار 
  . إلعادتهم للدرب السویة

بحیة البوریني ر 
  ). اللوزي(في 

الذكاء العاطفي لدى   2006
مدیري المدارس األساسیة 

الخاصة في عمان و 
عالقتها بأدائهم اإلداري  

  .من وجهة نظر معلمیهم

التعرف على مستوى 
الذكاء العاطفي لدى 

مدیري المدارس 
األساسیة الخاصة 

في عمان و عالقتها 
بمستوى أدائهم 

  .   اإلداري 

.   م) 100(
و مدیرة  
مدرسة 
أساسیة 

خاصة في 
عمان و 

معلم ) 486(
  و معلمة 

مقیاس 
الذكاء 
  العاطفي 

بینت الدراسة وجود مستوى 
مرتفع من الذكاء العاطفي 

وكذلك أدائهم  (للمدراء 
اإلداري من وجهة نظر 

  .معلمیهم 



 

 

كوك تشارلز 
 Cook(روي 

Charles 
Roy) 

آثار الذكاء االنفعالي  2006
  یادة المدیرین على أداء ق

تحدید آثار الذكاء 
االنفعالي على أداء 
قیادة مدراء المدارس 

  .األساسیة

عینة من 
مدراء مدارس 
أساسیة في 

  .مونتانا

مقیاس 
للذكاء 

العاطفي و 
آخر ألداء 

قیادة 
  .المدیرین 

تبین أن للذكاء العاطفي 
أثرًا إیجابیًا على أداء قیادة 

.المدیرین   

المعلمین و دور  2008  أحمد عسیري
المشرفین  و مدیري 

توفیر المناخ المدارس في 
الصفي الفعال في 
المرحلة االبتدائیة 

  .بالمدینة المنورة

دور المعلمین  تحدید  
المشرفین  و مدیري 

توفیر المدارس في 
المناخ الصفي الفعال 
في الصفوف العلیا 

  االبتدائیةالمرحلة من 

معلمًا ) 82(
) 9(و 

مشرفین و 
ر مدی) 30(

مدرسة 
  .ابتدائیة 

وجود تأثیر للمعلمین و   االستبانة 
المشرفین  و مدیري 
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                            Summary of the study in English 

                         Teacher  Emotional Intelligence and  it 's role in the protection 

                    of child at risk 

 
The study aimed to  identify the differences between male and female teachers for the 
first episode from the stage of basic education in the level of emotional intelligence , 
and  to identify the relationship between emotional intelligence of the teacher and 
conception the problems of his students abuse, as well as the relationship between 
emotional intelligence of  the teacher and conception his personal problems . And  
identify the relationship between the level of emotional intelligence of the teacher and 
the protection of children at risk. And  identify the  relationship between emotional 
intelligence of the teacher and his disciples exposure to physical and  psychological 
harm . And also the possibility to predict the level of emotional intelligence of  the 
teacher through his roles in the protection of children at risk and child abuse.                                        
. 
 
And  the  researcher identified the  problem of the study as  the following question : 

 What  is  the  role of emotional intelligence of  the teacher in the protection of 
children at risk ?                                                                     ? 
 
The researcher  reviewed  information on Emotional Intelligence in terms of  the 
definition,  the most important theories which  unexplained It, the biological basis of 



 

 

emotional intelligence , measuring emotional intelligence ,and the important of  
emotional intelligence .                                                      

.The researcher  also offered the roles of the teacher  in the classroom management 
and  the relationship between the  teacher and the students , as well as the qualities 
and characteristics of the teacher , the most important problems faced by teachers, and 
the sources of the classroom problems , the researcher also offered child at-risk and 
child abuse and neglect,   and explained the researcher 's role emotional Intelligence 
of the teacher in the protection of child at risk .                                                                              
. 
 
The researcher  also  presented  several  previous  studies according to the following 
themes : 
The first axis: studies related to the problems of students at the elementary  level and 
ill-treatment . 
The second axis: studies concerning  the  roles of  teacher and  his relationship with 
students . 
Axis III: studies concerning  the emotional intelligence of  teachers  and  
administrators. 
 
The sample consisted of exploratory study of (60) teachers  for the first episode 
teachers from the stage of basic education in Alqradhh  city for  the  academic year   
(2011-2012) , and the aim of checking of Alscomitrih  characteristics of study tools 
,including the validity and reliability .                   . 
The study of the  actual sample consisted of (250) teachers for the first episode 
teachers from the stage of basic education in the Latakia city for the academic year 
(2011-2012) .                                . 
To achieve the objectives of the study , the researcher prepared the following tools : 

1 - Emotional Intelligence Scale for teacher preparation Farouk  Osman  and 
Mohamed Abdel Samie .  

 2 - The identification of professional and personal problems faced by teachers 
prepared by the researcher .  

 3 - A form of abuse of the pupil of  the prepared by the researcher . 

 4 – Form of teacher' s roles in the protection of child at  risk of prepared by the 
researcher. 
 
And the researcher used the descriptive analytical method and statistical software 
packages for Social Sciences for data processing and analysing ( SPSS ) and statistical 
methods were used as the following : 
 
1 - Averages (Measn).                                                                                                                              



 

 

2-Standard  Deviation 
3 - Cronbach's alpha coefficient - to calculate the constant search tools. 
4 - Pearson Correlation coefficient to calculate the correlation coefficient between the 
two variables . 
5 - Test (T.Test) the Stodnt to study the significance of the differences between the 
averages. 
6 – Regression linear . 
 
The study found the following results: 
1 - There are no statistically significant differences at the level of significance ( 0.05) 
between male and female teachers for the first episode teachers from the stage of 
basic education in the level of emotional intelligence. 
2 - There is a statistically significant between the teacher 's emotional intelligence and 
conception the problems of his students abuse. 
3 - There is a statistically significant between the teacher 's emotional intelligence and 
conception personal problems. 
4 - There is a statistically significant relationship between the level of emotional 
intelligence of  the teacher and the protection of child at risk. 
5 - There is a statistically significant relationship between the level of emotional 
intelligence of  the teacher and the students exposure to physical harm . 
6 - There is a statistically significant relationship between the level of emotional 
intelligence of  the teacher and the students exposure to psychological harm . 
7 - Can predict the level of emotional intelligence to the teacher through his roles in 
the protection of child at risk and child a buse . 

The study also found a set of recommendations and proposals, is the most important 
teachers' awareness of the importance of their role in the detection of at - risk students 
or abused in collaboration with the school administration and the social worker to take 
the necessary actions , and conduct other research on the subject. 
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