
 يةــــــــــــية الشعبـــــــــــــــــــرية الديمقراطــــــــــــــــورية الجزائـــــــــــــــالجمه
 ميــــــــــــحث العمـــــــــــــــــم العالي والبــــــــــــــوزارة التعمي

 - 2يدة ــــــالبم-ة عمي لونيسي ــــــــــــــــجامع
 االجتماعيةكمية العموم اإلنسانية و 

 قسم العموم اإلجتماعية
 شعبة : عمم النفس

 
 

تنمية الذكاء  قائم عمى سموكي معرفيتدريبي فعالية برنامج 
 لدى المراهقين لمتخفيف من السموك العدواني العاطفي

 
 ه ل م د توراــــــــــــــــــــادة دكــــــــــــــــــــل شهــــــــــــــــــــة لنيـــــــــــــــأطروح

 ياديـــــــــــص: عمم النفس العــــــــــــتخص
 

  
 من إعداد الطالبة                                       األستاذ المشرف 
 أ.د.مراد نعموني        إبتسام صدوقي                                 
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 يةــــــــــــية الشعبـــــــــــــــــــرية الديمقراطــــــــــــــــورية الجزائـــــــــــــــالجمه
 ميــــــــــــحث العمـــــــــــــــــم العالي والبــــــــــــــوزارة التعمي

 - 2يدة ــــــالبم-ة عمي لونيسي ــــــــــــــــجامع
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العموم اإلجتماعية
 شعبة : عمم النفس

 
 

تنمية الذكاء  قائم عمى سموكي معرفيتدريبي فعالية برنامج 
 لدى المراهقين لمتخفيف من السموك العدواني العاطفي

 
 توراه ل م د ــــــــــــــــــــادة دكــــــــــــــــــــل شهــــــــــــــــــــة لنيـــــــــــــــأطروح

 ياديـــــــــــص: عمم النفس العــــــــــــتخص
 من إعداد الطالبة                                                        
 إبتسام صدوقي أمام                                                        

 ة من:المجنة المشكمأمام 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس          -2-جامعة البميدة        عبد العزيز حدار    أستاذ      
 مشرفا ومقررا          -2-جامعة البميدة           مراد نعموني        أستاذ     

 ا مناقشاعضو          -2-اليازيدي ف/ز       أستاذ محاضر أ    جامعة البميدة 
 عضوا مناقشا         -2-أستاذ محاضر أ    جامعة البميدة      نورة تواتي      

 أستاذ محاضر أ    جامعة بوزريعة              عضوا مناقشا   أبراىيم شبمي     
 أستاذ محاضر أ    جامعة بوزريعة              عضوا مناقشا  محمد لحرش      
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 صــــــــــــــــــــممخ
يحتاج المراىق في ىذه الفترة إلى اكتساب ميارة الذكاء العاطفي بغرض التخمص من السموك العدواني      

و ذلك باالعتماد عمى تقنيات سموكية معرفية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الذكاء العاطفي يجعل 
سموك معين، و ىذا ما حاولنا اإلستقصاء عنو في دراستنا الحالية من الفرد يفكر بإيجابية بدل اإلندفاع نحو 

 : خالل طرح التساؤالت التالية
 ؟السموك العدوانيو الذكاء العاطفيىناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ىل      
موعة ىناك فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والمجىل      

 ؟الذكاء العاطفيفيما يخص  الضابطة
ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والمجموعة      

 السموك العدواني؟فيما يخص  الضابطة
لقد ىدفت ىذه الدراسة إذن إلى بحث فعالية برنامج سموكي معرفي قائم عمى تنمية الذكاء العاطفي      
فيف من السموك العدواني. اعتمدنا عمى المنيج الشبو تجريبي مع القياس القبمي والبعدي لممجموعتين لمتخ

 402مراىقا اختيروا من متوسطة السالم  101التجريبية والضابطة. حيث أجرينا دراسة استطالعية شممت 
دق وثبات مقياسي الذكاء جمعنا البيانات الكافية عن مجمع الدراسة وتأكدنا من صبأوالد يعيش البميدة، 

ثم قمنا باختيار عينة الدراسة  (.1112لباص وبيري ) ( والسموك العدواني2014العاطفي لـبمقاسم محمد )
تمميذا اختيروا بطريقة قصدية اعتمادا عمى معايير محددة، قسمنا التالميذ إلى مجموعتين  30المتكونة من 

تمميذا(. وبعد  15تمميذا( ومجموعة ضابطة ) 15بطريقة عشوائية عن طريق القرعة، مجموعة تجريبية )
لتي تم ضبطيا مسبقا، أخضعنا المجموعة التجريبية لمبرنامج التأكد من تكافؤ المجموعتين في المعايير ا

جمسة  11بعد إجراء . السموكي المعرفي الذي بنيناه والقائم عمى أساس تنمية الذكاء العاطفي ألفراد العينة
استغرقيا البرنامج مع المجموعة التجريبية، خمصت الدراسة إلى: وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا 

الذكاء العاطفي والسموك العدواني، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي  بين المجموعة بين 
التجريبية  والضابطة فيما يخص الذكاء العاطفي لصالح المجموعة التجريبية، كما توصمت الدراسة إلى وجود 

الضابطة فيما يخص السموك فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية و 
 العدواني وكل أبعاده.

 
 

 



Résumé 

La présente étude vise à examiner l'efficacité d'un programme cognitivo-

comportemental basé sur le développement de l'intelligence émotionnelle pour 

diminuer le niveau de comportement agressif chez un groupe d’adolescent. Nous 

ne sommes intéressés à cette problématique en posant les questions suivantes : 

        Y a-t-il une corrélation statistiquement significative entre l'intelligence 

émotionnelle et le comportement agressif? 

      Y a-t-il des différences statistiquement significatives entre le groupe 

expérimental et le groupe de contrôle en ce qui concerne l'intelligence 

émotionnelle, après l'introduction du traitement? 

      Y a-t-il des différences statistiquement significatives entre le groupe 

expérimental et le groupe de contrôle  en ce qui concerne le comportement 

agressif, après l'introduction du traitement? 

Pour répondre à ces questions, nous avons mené une étude préliminaire sur un  

échantillon de 109 adolescents sélectionnés au niveau du CEM Essalem 402 ouled 

–yaich Blida, ou nous avons recueilli des données qui nous on permis de  

confirmer la validité et la fiabilité des deux tests utilisés dans cette recherche à 

savoir, le test  de l’intelligence émotionnelle  de Mohamed Belkacem ,2014 ; et le 

test de comportement agressif  de Bus et Perry ,1992.  

L'échantillon de notre étude se composé de 30 élèves que nous avons répartis en 

deux groupes d’une façon aléatoires: un groupe expérimental (15 élèves) et un 

groupe de contrôle (15 élèves). Après avoir vérifié que les deux groupes sont 

identique dans les critères prédéfinies (sexe, âge, niveau scolaire…..), nous avons 

soumis le groupe expérimental au programme cognitivo-comportemental que nous 

avons construit en se basant sur le développement de l'intelligence émotionnelle 

des membres de l'échantillon.  

Les résultats montrent  qu’il  y a une corrélation négative  statistiquement 

significative entre l'intelligence émotionnelle et le comportement agressif, et qu’il 

ya des différences significatives entre le groupe expérimental et le groupe de 

contrôle dans le score de mesure de l'intelligence émotionnelle et celui du 

comportement agressif après l’application de programme. 
 


