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ىدفت الدراسة إلى بحث العالقة بيف سمة ما وراء المزاج واستراتيجيات إدارة الغضب لدى 
معممي المرحمة المتوسطة، والكشؼ عف الفروؽ بيف المعمميف والمعممات في كؿ مف سمة ما 

معممة( مف المرحمة  36معممًا، و 55وراء المزاج واستراتيجيات إدارة الغضب. تكونت مف )
س مكة المكرمة طبؽ عمييـ مقياس سمة ما وراء المزاج مف إعداد خريبة المتوسطة بمدار 

(. وأشارت النتائج وجود 6106(، ومقياس استراتيجيات إدارة الغضب مف إعداد شقير )6103)
فروؽ بيف المعمميف والمعممات في سمة ما وراء المزاج )انتباه المشاعر، وضوح المشاعر، 

صالح المعممات، ووجود فروؽ بيف المعمميف والمعممات في تعديؿ المزاج، الدرجة الكمية( ل
استراتيجيات إدارة الغضب: االنسحاب والعزلة لصالح المعممات، والمـو والعراؾ لصالح المعمميف. 
ووجود معامالت ارتباط موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات المعمميف عمى المقياسيف الفرعييف 

رجة الكمية لمقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى وضوح المشاعر، تعديؿ المزاج، والد
المقياس الفرعي حؿ المشكالت مف مقياس استراتيجيات إدارة الغضب، ووجود معامؿ ارتباط 
سالب دالة إحصائيًا بيف درجات المعممات عمى المقياس الفرعي انتباه المشاعر مف مقياس سمة 

ي االنسحاب والعزلة مف مقياس استراتيجيات إدارة ما وراء المزاج ودرجاتيف عمى المقياس الفرع
الغضب، ووجود معامؿ ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف درجات المعممات عمى المقياس الفرعي 
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تعديؿ المزاج مف مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيف عمى المقياس الفرعي حؿ المشكالت مف 
 مقياس استراتيجيات إدارة الغضب.

 احية: سمة ما وراء المزاج، استراتيجيات إدارة الغضب، معممو المرحمة المتوسطة. الكممات المفت
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Abstract 
      This study aimed to investigate the relationship between me ta-
mood trait and anger management strategies in  middle stage 
teachers in Makkah Al-Mukarramah and examining whether there 
were differences between male and female teachers in both meta-
mood trait and anger management strategies. Sample of the study 
consisted of 001 teachers (55 males and 36 females) referred from 
middle stage schools in Makkah Al-Mukarramah. Participants 
responded to a scale of meta-mood trait (Khreaba, 6103) and  anger 
management strategies scale (Shuqir, 6106). Results of the study 
showed that there were differences between male and female 
teachers in meta-mood trait (attention to feelings, Clarity of feelings, 
adjust mood and total score)   in favor of female teachers. There 
were differences between male and female teachers in the  subscale 
of  withdrawal and isolation in favor of female teachers. There were 
also differences between male and female teachers in the subscle of  
blame and struggle in favor of male teachers.There were statistically 
positive significant relationships between scores of male teachers in 
both subscales: attention to feelings, adjust mood and total score of 
meta-mood trait scale and their scores on the problem solving 
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subscale on anger management strategies scale. Finally there was a 
statistically negative significant correlation coefficient between the 
female teachers' scores on  the attention to feelings and  withdrawal 
isolation subscales. There was also statistically positive significant 
correlation coefficient between scores of adjust mood and  scores of 
problem solving subscales.  

Key Words: Meta-mood trait , anger management strategies, Middle 
Stage Teachers. 
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 مقدمة:

يشكؿ سموؾ الغضب رد الفعؿ المتمثؿ في التعبير عف مشاعر الغضب والتي تعتبر           
جزاًء مف الحياة اإلنسانية، وىو أحد االنفعاالت الرئيسية التي تحدث مف جانب االنساف كرد فعؿ 
عمى تغير يحدث في البيئة مف حولو، فاإلنساف يشعر بالغضب نتيجة ما يواجو مف مشكالت 

 عبة والتي تعوقو عف تحقيؽ أىدافو.يومية ص

فالغضب باعتباره حالة انفعالية قد يبدأ بالتوتر البسيط وينتيي بالتوتر الشديد )الغيظ             
أو الثورة( ولمغضب جوانب شعورية تتمثؿ في وعي الشخص وخبراتو، ولو أيضًا جوانب سموكية 

أو الداخمي(، كما اف ليا جوانب فسيولوجية تتمثؿ في ردود األفعاؿ الصريحة )العدواف الخارجي 
تتمثؿ في ردود األفعاؿ الجسمية وتغير في بعض مظاىر الجسـ الخارجية مثؿ تغير لوف البشرة، 

 (.6116، )سعفافوتغير شكؿ العينيف ونظراتيما، وتوتر في العضالت، وزيادة دقات القمب 

، فالغضب يساعد االنفعاالت الطبيعيةف أحد باعتبار انو موىو انفعاؿ ندر اف يسمـ منو        
لـ يستطع ولكف إذا  ،الفرد عمى تغيير الظروؼ التي تعوؽ نموه أو تمنعو مف تحقيؽ رغباتو

 يكوف لياغير مقبولة  عف الغضب بطريقةوتـ التعبير  الشخص ضبط ىذه الحالة االنفعالية
تأثيراٌت سيئة خصوصًا عمى الجانب الفكري عند اإلنساف إذ إف " االنفعاؿ الشديد" ُيعطؿ التفكير، 
وُيصبح اإلنساف غير قادر عمى التفكير السميـ أو إصدار القرارات السميمة، وبذلؾ يفقد اإلنساف 

 (.6112أىـ وظائفو التي يتميز بيا وىي االتزاف العقمي )حسيف ،

دارتو بطريقة فاعمة وىادفة مف شأنيا أف تعمؿ عمى لذا فا           لتعامؿ مع ىذا االنفعاؿ وا 
الحد مف بعض التصرفات التي تقود الى األعماؿ السيئة باعتبار اف الغضب يؤثر عمى مناحي 
الحياة المختمفة، وبالتالي مف الميـ أف يجيد الفرد التعامؿ مع الغضب بطريقة إيجابية، الف 

إدارتو وضبطو سيؤثر بشكؿ سمبي عمى عالقتو مع االخريف، كما اف ضبط  الغضب في حاؿ عدـ
 و مف األمور بالغة األىمية لكي ينجح االنساف في حياتو.يسموؾ الغضب والسيطرة عم

واالنفعاؿ مكوف وجداني يتحدد مف خالؿ الشعور ومف خالؿ المزاج حيث يمكف تحديد            
بسمة ما وراء المزاج او )ما وراء الوجداف( وىي الوعي مستوى االثارة لمفرد او ما يعرؼ 

 & Mayerبالعواطؼ والمشاعر واالنفعاالت، كما يعرفيا ماير وستيفنز )
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Stevens,0991:650)  بانيا التنظيـ الشعوري أو التأمؿ الذاتي لمخبرات الوجدانية واالنفعالية
 والمزاجية واألفكار المرتبطة بيا.

يستخدـ لإلشارة الى عمميات التأمؿ والمراقبة والتقييـ والتنظيـ  فيو مصطمحلذلؾ        
المصاحبة لمحالة المزاجية مف العواطؼ والمشاعر واألفكار، فيي ميزة تصؼ لنا االستجابات 
االنفعالية المميزة لألفراد، وأنيا تشير الى االنتباه المستمر لممشاعر والعواطؼ واالنفعاالت والتي 

 .منيا إدارة الغضب

واليدؼ مف إدارة الغضب ىو خفض المشاعر واالنفعاالت السمبية والدوافع النفسية          
المسببة لمغضب، حيث إف الفرد ال يستطيع تجنب األشياء أو األشخاص الذيف يسببوف لو 

(، 6106، )تمبمرالغضب كما أنو ال يستطيع تغييرىـ ولكنو يستطيع التحكـ في ردود أفعالو 
ذيف يواجيوف انفعاالتيـ جيدا يستطيعوف أف يديروا بسرعة المواقؼ والمشكالت التي فاألفراد ال

االفراد الذيف ليس لدييـ وعي بعواطفيـ  العممية، أمافي حياتيـ اليومية او  تواجييـ سواء
 العمؿ.خصوصًا في مياديف  واألخطاءوانفعاالتيـ يسببوف في العادة العديد مف المشكالت 

كانت المدرسة بيئة تضـ العديد مف االفراد مف إدارييف ومعمميف وطالب فاف  ولما           
ظيور مسببات الغضب أمر وارد ، حيث يتسبب وجود معمـ لديو انفعاالت غضب حادة وطباع 

فيي تعيؽ الجانب اإلداري مف زيادة  صعبة الى إحداث نتائج سمبية عمى العمؿ وعمى الطالب،
كما انيا تؤثر سمبًا في بقية المنسوبيف لممدرسة منيا  دة العمؿ،الشكاوي وانخفاض معدالت جو 

انخفاض الروح المعنوية والدافعية لمعمؿ، وأيضاً تؤثر عمى الطالب مف جية أخرى وتسبب ليـ 
إنما ينتقؿ الى  األذى واأللـ النفسي والذي ال يقع عمى الطالب المسبب لظيور الغضب وحده،

 ذا المعمـ كؿ يوـ تقريبًا.جميع الطالب الذيف يقابموف ى

 هشكلح الدراصح:     

يمثؿ المعمـ في نظر ُطالبو قدوة ونموذجًا ُيحتذى بو، حيث يقضي الطالب جزء كبيرًا             
مف يوميـ في المدرسة ومع المعمـ، فيتأثروف بسموكياتو الى حد كبير سواء كانت إيجابية اـ 

و غضب المعمـ فيي تجعؿ البيئة الصفية مميئة بالرىبة سمبية، واف أكثر ما يؤثر عمى الطالب ى
والخوؼ، وتشير العديد مف الدراسات الى تأثيرىا السمبي في نفسية الطالب، باإلضافة الى 

التحصيؿ الدراسي في الفصوؿ التي بيا معمموف يغضبوف بشكؿ متكرر، حيث حممت  انخفاض
( آراء الطالب نحو  Gurbetoglu & Tomakain , 6100دراسة جوربيتوجمو و توماكيف ) 
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، وأظيرت النتائج  اف السموكيات عمييـسموكيات معممييـ التي يحبونيا ويكرىونيا ومدى تأثيرىا 
السيئة لممعمميف والتي منيا الغضب تزيد مف الكراىية وعدـ االحتراـ ليـ، وتؤثر سمبًا عمى 

 نجاحيـ االكاديمي.

اف تأثير غضب  اشارت( Avci & Kelleci ,6105)دراسة أفشي وكميسي  وفي           
كثير المالحظة في المدارس، في  أصبحالمعمـ يمتد الى جميع العامميف في المدرسة، واف الغضب 

فبالنسبة كاًل مف الطالب والمعمميف والتي تؤدي الى وجود العديد مف المشاكؿ في المدرسة، 
بالنسبة لممعمميف فيي عدـ تكويف عالقات  أما مطالب الفشؿ الدراسي، والتيرب مف المدرسة،ل

 حسنة مع الطالب والزمالء في العمؿ.

  ,Deffenbacher،Lynch )، لينش، وتنؽ و كمبر وأوضحت دراسة دفينباشر         
0993, Oetting & Kemperا مف سمة الغضب يميموف ي( اف االفراد ذوي المستويات العم

الى التعبير عف ىذا الغضب بأساليب عادة ما تحمؿ سمة التخويؼ والوقاحة، والتي تؤدي الى 
 والتي تؤثر بدورىا عمى العمؿ واالىداؼ االكاديمية.التعرض لممشكالت في عالقاتيـ مع االخريف 

دراسة عف السموكيات السمبية لممعمميف في بيئة  (Baloglu ,6119)وأجرى بالوجمو         
 استخداـ أسموب الصراخ واإلىانة، والغضب. أبرزىاالمدرسة مف وجية نظر الطالب والتي كاف 

( اف 6102)وفيما يخص التعامؿ مع ىذه االنفعاالت فقد بينت دراسة فيصؿ وصالح         
نفعاالت السمبية والمحافظة عمى التمتع بسمة ما وراء المزاج تساىـ في التخمص مف اال 

االنفعاالت اإليجابية التي يكوف المعمـ بأمس الحاجة ليا في بيئتو المدرسية خصوصًا لمعممي 
 تكسب صاحبوالقدرة عمى تحمؿ الضغوطات وتعديؿ المزاج السمبي باستمرار ف المرحمة المتوسطة،
 .عمى إدارتيا بنجاح الموقؼ والقدرةحسف التصرؼ مع 

 لدى لذا اىتمت ىذه الدارسة بكؿ مف سمة ما وراء المزاج واستراتيجيات إدارة الغضب        
، الف كال المتغيريف تكاد تكوف ضرورية لكؿ معمـ ومعممة فيؿ يعبر معممو المرحمة المتوسطة

المعمـ عف انفعالو بدوف وعي وبحرية غير مقيدة مف قمع وسيطرة وتيديد، اـ انو يتعامؿ مع 
سمة ما  في وىؿ ىناؾ فروؽ بيف المعمميف والمعممات بانتباه وبصورة إيجابية وبناءةانفعاالتو 

 وراء المزاج واستراتيجيات إدارة الغضب. 

اف مشاعر وانفعاالت المعمميف لـ يوجو ليا أي اىتماـ ففي حدود اطالع الباحثة يالحظ و       
ترى انو مف الضروري معرفة المزيد توجد ندرة في البحوث والدراسات التي تيتـ بيذا الجانب، و 
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حوليا لما ليذه العينة مف أىمية، لذا تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في البحث عف سمة ما وراء 
المرحمة المتوسطة، وتتمثؿ في  معمميف ومعمماتالمزاج وعالقتيا باستراتيجيات إدارة الغضب لدى 

 التساؤالت التالية:

إحصائيًا بيف درجات مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجات ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة  -0
مقياس استراتيجيات إدارة الغضب لدى عينة مف المعمميف والمعممات المرحمة 

 المتوسطة؟
بالمرحمة  والمعممات ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف -6

 المتوسطة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج؟
بالمرحمة  والمعمماتالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ىؿ توجد فروؽ د -6

 المتوسطة عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب؟

 أهداف الدراصح:  

فروؽ بيف متوسطات درجات المعمميف والمعممات في سمة ما وراء التعرؼ عمى ال -0
 المزاج؟

استراتيجيات إدارة فروؽ بيف متوسطات درجات المعمميف والمعممات في التعرؼ عمى ال -6
 الغضب؟

بيف درجات المعمميف بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة  العالقة االرتباطية التعرؼ عمى  -6
 عمى مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب؟

 أهوَح الدراصح: 

ال وىو أالعممية التعميمية تتناوؿ ىذه الدراسة أحد الركائز األساسية والميمة في           
المعمـ، والتي تقع عمى عاتقو مسئولية تنمية الطالب في جميع الجوانب المعرفية، والعقمية، 

الحركية والنفسية ايضًا، مما يتطمب منو اف يكوف عمى درجة عالية مف الكفاءة والميارة والقدرة و 
دارتو لغضبو مع كؿ مؤثر يوجيو ميما ك انت شدتو، فوعي المعمـ بمشاعره عمى ضبط انفعاالتو وا 

واالنتباه ليا وكفاءتو في فيـ مزاجو الخاص وعدـ انقياده الي صعوبات وضغوط او سموكيات 
سمبية مف الطالب ميما كاف نوعيا ىي التي تميزه عف ذلؾ المعمـ الذي يثبت قدرتو عمى الطالب 

الدراسة  تساىـ ، فقدبوسيطرتو بالتخويؼ والغضب مف ادنى سموؾ قد يكوف عفوي مف الطال
لقاء الضوء  الحالية في توجيو وارشاد ىذه الفئة الميمة عمى مالحظة انفعاالتيـ وسموكياتيـ، وا 
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عمى جانب االنفعالي لممعمميف والتي قد تؤثر عمى الطالب بوجو خاص وعمى المؤسسة التعميمية 
 ة.بشكؿ عاـ وتقديـ البرامج االرشادية والتربوية والتوجييات المناسب

 هصطلحاخ الدراصح:

 

 صوح ها وراء الوزاض: 

ىي نزوغ الشخص المستمر نسبيًا لمتأمؿ في المشاعر، واألفكار، التي تقؼ وراء مزاجو         
وذلؾ مف خالؿ انتباه الشخص لمشاعره، ووضوح ىذه المشاعر بالنسبة لو، وما يعتقده ىذا 

 (6101ش،االشخص حوؿ مزاجو السيء أو محاولة مد فترة مزاجو الحسف )الدو 

والمعممات مف خالؿ االستجابة عمى  المعموفالدرجة التي يحصؿ عمييا اجرائيًا بيعرؼ و         
 مقياس سمة ما وراء المزاج المستخدـ في ىذه الدراسة.

 اصرراذَعَاخ إدارج الغضة:

ىي مجموعة مف الفنيات المعرفية والسموكية التي تستخدـ بيدؼ التحكـ والسيطرة عمى        
ة والتخفيؼ مف مستوى االستثارة الفسيولوجية الغضب وخفض كؿ مف المشاعر االنفعالي

 (.6112المصاحبة لمغضب لدى الفرد )حسيف ،

والمعممات مف خالؿ  المعمموفوتعرفيا الباحثة اجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا          
 االستجابة عمى مقياس إدارة الغضب المستخدـ في ىذه الدراسة.

 حدود الدراصح: 

تتحدد الدراسة الحالية في معرفة عالقة سمة ما مراء المزاج واستراتيجيات مواجية الغضب       
 0169في الفصؿ الدراسي األوؿ مف عاـ  المعمميف والمعممات المرحمة المتوسطةلدى عينة مف 

طبؽ عمييـ مقياس سمة ما وراء المزاج مف إعداد خريبة  المكرمة ىػ بمكة 0111ىػ / 
 (.  6106استراتيجيات إدارة الغضب مف إعداد شقير )(، ومقياس 6103)

  نظرً:إطار  أوالً:

 صوح ها وراء الوزاض: 
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يعتبر مفيوـ ما وراء المزاج مفيومًا حديثًا في عمـ النفس ،وقد تـ استخداـ ما وراء         
زاج ،وخبرات المزاج في االدبيات والبحوث النفسية بعدة مترادفات منيا ،ما وراء العاطفة ،والميتا م

أو التأمؿ  وينظر الى سمة ما وراء المزاج عمى انو التنظيـ الشعوري، ما وراء المزاج االنفعالي،
الذاتي لمخبرات االنفعالية والمزاجية التي يواجييا الفرد ،وتعبر سمة ما وراء المزاج عف مقدار ما 

إلبقاء عمى الحالة المزاجية يدركو الفرد لحالتو المزاجية، وأفكاره حوؿ ىذا المزاج، والسعي 
اإليجابية والتخفيؼ مف المزاج السمبي، فالفرد اثناء تفكيره يعمؿ عمى تجنب المشاعر السمبية 
مثؿ الحزف والغضب ويحاوؿ في نفس الوقت التفكير في االشياء الجيدة والسعيدة لرفع معنوياتو 

 ومزاجو.

 & Mayerوجازؽ ا ما ذكره ماير وظيرت عدة تعريفات لسمة ما وراء المزاج مني       
Gaschke ,0911))  المراقبة، عمى انو ما ينتج عف استخداـ الفرد لعمميات التنظيـ الذاتي(

االستراتيجيات المناسبة لتغيير  وضبط، واستخداـلممشاعر واالنفعاالت مف وعي  والتأمؿ، والتقييـ(
 أو تحسيف أو المحافظة عمى تمؾ المشاعر واالنفعاالت.

 باستمرار،( بانو الوعي بالعواطؼ والمشاعر واالنفعاالت 6111) الشويقيكما عرفو       
ويستخدـ لإلشارة الى ما ينتج عف استخداـ عمميات التأمؿ والتنظيـ الذاتي لمعواطؼ والمشاعر 

 واالنفعاالت واألفكار المرتبطة بيا.

خبرة ما وراي المزاج الى قسميف ىما: حالة ما وراء المزاج  (6105)ر وقد قسـ عنت      
(Meta- Mood State )  وسمة ما وراء المزاج (Trait Meta-mood)  وتنشأ "حالة ما

وراء المزاج" كرد فعؿ مصاحب لمحاالت المزاجية المختمفة وىي تشير الى نزوع الفرد إلى تقييـ ما 
ة وتقبميا ومطابقة ما وراء المزاج بالخبرة المباشرة وراء مزاجو ويتضمف التقييـ ووضوح الخبر 

لممزاج، ومدى تأثير خبرة ما وراء المزاج في التفكير، وىي تشير ايضا الى نزوع الفرد تنظيـ ما 
اصالح مزاجو او رعاية المزاج الحسف بحيث يرى الفرد أف ىذه  عمىوراء مزاجو حيث يسعى 

 ى الفرد ايضا الى تقميؿ فترة المزاج السيئ.الحالة المزاجية ال يريد تغييرىا، ويسع

النتباه ي وى( 6103) خريبوأحمد و ولسمة ما وراء المزاج ثالث مكونات أشار ليا        
ثـ كفاءتو في الفيـ واليقظة العقمية إزاء  مزاجو، ومفوتعني كفاءة الفرد في فيـ  لممشاعر

يتمز المتصؼ بسمة ما وراء المزاج برؤية و  المشاعروضوح ، ثـ بيااالنفعاالت التي يشعر 
ويشير الى سعي الفرد لتعديؿ حالتو المزاجية في  المزاجتعديؿ واخيرًا  االنفعالية،واضحة لخبراتو 

طالة فترة المزاج   . اإليجابيحالة المزاج السمبي وا 
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رتو في والدراسة الحالية تسعى الى معرفة مدى وعي المعمـ بما وراء مزاجو ومدى خب        
خصوصًا اف المثيرات والموقؼ تكاد تكوف  لمينتو،تنظيـ االنفعاالت والتعبير عنيا اثناء مزاولتو 

 يومية.

فترى الباحثة اف مف يتسـ بقدرة عالية في إدراؾ مزاجو يتمتع بصحة نفسية جيدة ويكوف         
وف ليا األثر الواضح في قادر عمى إدارة المواقؼ بنجاح، فضاًل عمى ارتفاع ضبط النفس والتي يك

لذا مف الضروري دعـ وتطوير الصحة النفسية والعاطفية لممعمميف، حيث  حولو،عالقاتو مع مف 
 &  Berrocal,  Cobo, Corrales)الز و كابيموكور ، كوبو، اشارت دراسة بيروكؿ 

Cabello (6102).فائدة لكؿ مف المعمميف  ا(  اف االىتماـ بالصحة النفسية والعاطفية يعد ذ
عمى أىمية االنتباه لممشاعر وتعديؿ المزاج في كونيا عوامؿ وقائية صحية  والطالب، وأكدت

 .نفسية عاطفية لممعمميف

وسوؼ تركز الدراسة الحالية عمى قياس مدى انتباه المعمـ لمشاعره والتفكير فييا          
فعاؿ سمبي مبالغ فيو يؤثر عميو وعمى مف فإما اف يستجيب لممواقؼ المثيرة بان ووضوحيا،

حولو، والتي قد تؤدي في بعض االحياف الى ارتكاب سموكيات خاطئة تمامًا ومف المفترض عدـ 
قد يمتمؾ استراتيجيات عالية يعمؿ فييا عمى تنظيـ ىذه  تربوي، أوصدورىا منو كونو مربي 

في المواقؼ المختمفة مع المحافظة االنفعاالت ومحاولة التعبير عف مشاعره بحكمة واالندماج 
 اإليجابي.عمى المزاج 

 اصرراذَعَح إدارج الغضة: 

والدتو فيو صاحب الفرد منذ أف انفعاؿ الغضب يعد شيئًا أساسيًا في حياة الفرد وأنو يُ             
المرتفع ولفترة  ولكف إذا استمر الفرد في حالة الغضببصورة معتدلة، انفعاؿ طبيعي إذا كاف 

 .عدـ الصحة النفسيةيؤدي فقد اجتماعيًا  سويةطريقة غير عبر عنيا بو ليست قصيرة 

وىو حالة انفعالية، وخبرة وجدانية سمبية لدى الفرد كردة فعؿ لموقؼ يشكؿ تيديدًا لذاتو         
لفظية أو  ويمكف اف يوجو لمداخؿ بحيث يتـ كبتو وعدـ التعبير عنو أو لمخارج عمى شكؿ صورة

غير لفظية والتي تؤثر عمى مشاعر الفرد نحو ذاتو، فانفعاؿ الغضب لدى الفرد يعتمد عمى إدراكو 
لممواقؼ وتفسيره ليا، وكمما كانت ىذه التفسيرات السمبية مرتفعة ارتفعت فرصة إثارة انفعاؿ 

 (.6112الغضب )حسيف ،
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كالت يومية صعبة تشكؿ عقبة في فاإلنساف يشعر بالغضب نتيجة ما يواجو مف مش           
تحقيؽ أىدافو، ويعتمد الغضب بدرجاتو المختمفة عمى إدراؾ التيديد لمصراع واإلحساس بعدـ 
العدؿ، فيكوف ليا التأثير السمبي الذي ال يظير ويظؿ كامنًا داخؿ الشخص، ومف ثَـّ توتره 

صدار العداء تجاه اآلخريف.  وا 

 ,Tangeny, Wagner) وقرمزوويؤكد تنجف، فانغر، ىمباريو، مارشيؿ           
HillBarlow, Marschall & Gramzow,0993) ف الغضب دائما ما يكوف لو عواقب أ

نو عندما يتـ التعامؿ معو وتوجييو بطريقة صحيحة يصبح مف العوامؿ الميمة التي أسمبية إال 
 يؽ أىدافو.تبني شخصية الفرد وتساعده في تحق

ف نمنع عدد كبير مف السموكيات الخاطئة أنو مف الممكف أ( ب6111ويشير لندنفيمد )         
لمفرد في حالة تعممو لكيفية إدارة الغضب، والتي بدورىا ليا األثر اإليجابي في تقدير الذات 

 واحتراـ االخريف ليذا الفرد.

ضب تحدث سمسمة مف االحداث التي مف ( انو عند الشعور بالغ6102وتذكر أحمد )         
و أالممكف مالحظتيا وتضـ ىذه السمسمة مثير خارجي، ثـ التفسير ليذا المثير وىي الفكرة 

العبارة النفسية، وأخيرًا االستثارة الفسيولوجية الزائدة مثؿ شد العضالت وزيادة معدالت التنفس 
بدوف عمـ الشخص، وتيدؼ إدارة وضربات القمب، وتحدث ىذه السمسمة بشكؿ سريع وتمقائي 

 الغضب الى إدارة ىذا التسمسؿ لألحداث ومواجيتو وتغييره.

نيا تمؾ العممية التي تزود الفرد بميارات معرفية أإدارة الغضب عمى يمكف تعريؼ و          
سموكية يستطيع مف خالليا التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة التي تثير الغضب لديو واالستجابة 

 بطرؽ توافقية.نحوىا 

لى الميؿ لمتعبير عف إولمتعبير عف الغضب ثالث أشكاؿ ىي: الغضب الخارجي ويشير       
الغضب الداخمي ويشير الى الميؿ الى خبرة ، الغضب بطرؽ عدوانية سمبية عمى نحو نمطي

لى الميؿ لميدوء والتعبير إالتحكـ في الغضب ويشير ، الغضب ولكف بقمع التعبير الصريح عنو
 (.6102السموكي واالنفعالي المتناغـ عف الغضب )احمد، 

أف الغضب سموؾ مكتسب يمكف تغييره  ( أف إلدارة الغضب مبادئ منيا6103خمفة ) وأكد      
ويعد الدافع الداخمي والرغبة الحقيقية في التغيير مف أىـ العوامؿ اإلدارة الناجحة والفعالة 

الذي نرى بو الناس، ونتفاعؿ بو مع مواقؼ الحياة، لذا تؤثر المعتقدات عمى األسموب ، و لمغضب
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يعد فقداف السيطرة ، كما يمكف إعادة التفكير في ىذه المعتقدات لو كانت سمبية ومحاولة تغييرىا
في الغالب نتيجة لتراكـ المشكالت الصغيرة التي لـ يتـ حسميا بشكؿ قاطع سببًا رئيسيًا في 

 لى شعور إيجابي وفعاؿ إذا تـ استخدامو بشكؿ بناء.إب ف يتحوؿ الغضأيمكف ، و بحدوث الغض

الخطوة األولى لمساعدة أي فرد عمى إدارة الغضب ىي احتراـ الذات فيي تحفظ احترامو ف         
وحبو لنفسو ولألخريف، والتي بدورىا تساعد عمى التخمص مف مشاعر الضيؽ والغضب، فيي 

ف التعامؿ مع الضغوط بمزيد مف الفعالية أمؤشر لميدوء حتى في المواقؼ العصيبة.   كما 
دعـ سيطرة الشخص عمى مشاعره، فيتـ التعامؿ مع الغضب بشكؿ إيجابي  وااليجابية ُيسيـ في

ومنيا مثاًل النظر الى المشكمة او السموؾ مف زاوية مختمفة والتفكير فييا عمى انيا فرصة في 
 تقييـ العالقات او العمؿ تحت الضغوط.

البو الى قاعدة مع ط ممارساتوومف ىذا المنطمؽ البد عمى المعمـ مف أف يستند في           
مف االنفعاالت السمبية مستند عمى الوعي بأىمية إدارتو لمغضب وحؿ فكرية قوية وسوية خالية 

المشكالت التي تواجيو في العمؿ بشكؿ إيجابي خصوصًا مع الطالب، وأف يدرؾ أىمية الفئة التي 
 مبية.يتعامؿ معيا وأنيا ايضًا قد تكتسب ىذه االنفعاالت سواء كانت إيجابية اـ س

التعوذ مف الشيطاف ( بعض االستراتيجيات إلدارة الغضب أىميا 6102وتذكر الحجاجي )        
 الرجيـ، وتغيير الييئة، والوضوء وامتالؾ النفس عند الغضب، واالسترخاء والسالـ داخؿ الذات

ة الى باإلضافومقاومة االفكار واالعتقادات الالعقالنية المرتبطة بالغضب، مف خالؿ التأمؿ، 
 ممارسة الرياضة.

 ضاتمح:الدراصاخ ال

 دراصاخ ذناولد صوح ها وراء الوزاض:  ( أ)

( الى الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف ابعاد ما وراء 6101ىدفت  دراسة محمد )           
المزاج وابعاد الذكاء االجتماعي ،والكشؼ عف الفروؽ في ابعاد ما وراء المزاج وابعاد الذكاء 
االجتماعي بيف أعضاء ىيئة التدريس ) ذكور واناث ( والتخصصات )العممية والنظرية (، 

( ، تـ اختيارىـ مف الكميات جامعة أسواف ،وتمثمت أدوات 605ت عينة الدراسة مف )وتكون
الدراسة مف مقياس ما وراء المزاج ومقياس الذكاء االجتماعي ، أشارت النتائج الى انو توجد 
عالقات ارتباطية بيف ابعاد ما وراء المزاج وابعاد الذكاء االجتماعي ،ووجود فروؽ بيف أعضاء 

وكميات نظرية ( في ابعاد ما وراء المزاج وابعاد الذكاء  –ريس مف حيث ) كميات عممية ىيئة التد
الوجداني لصالح الكميات العممية ، وعدـ وجود فروؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس ) ذكور واناث ( 
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في ابعاد ما وراء المزاج ،وتبيف انو يمكف التنبؤ بالذكاء االجتماعي لدى أعضاء ىيئة التدريس 
 عمومية ما وراء المزاج .بم

 Gutiérrez, Ibáñez,Aguilar & Vidal) وفيداؿ إيبانيزف، أغيالر، غوتيريزدراسة         
 (055)الى تقييـ الذكاء العاطفي وسمة ما وراء المزاج لدى عينة مكونة مف  ىدفت (6103,
تخصصات مختمفة والحاصميف عمى درجة الماجستير، وأظيرت النتائج مستويات  5معمـ مف 

 العينة.مرتفعة مف الذكاء العاطفي وسمة ما وراء المزاج لدى افراد 

( كيفية ارتباط سمة ما Berrocal, et al,6102)   دراسة بيروكؿ وآخروفحممت  كما      
المزاج وسنوات الخبرة بالصحة النفسية والعاطفية لدى المعمميف ،ومف أجؿ تحقيؽ ىذه وراء 

( معممًا مف مختمؼ المدراس في اسبانيا ، وأكمموا مقياس سمة ما وراء  561األىداؼ شارؾ )
( لمصحة PANAS)المزاج لقياس الذكاء العاطفي، ومقياس الجدوؿ العاطفي اإليجابي والسمبي 

، وأظيرت النتائج (NA( والتأثير السمبي )PAفية، والذي يقيس التأثير اإليجابي )النفسية العاط
وجود عالقة طردية لخبرة التدريس حيث يزيد التأثير اإليجابي بزيادة سنوات الخبرة، ويقؿ التأثير 

كما أظيرت أف التأثير السمبي يقؿ  ، اإليجابي ويرتفع التأثير السمبي نتيجة لقمة سنوات الخبرة
وأف التأثير السمبي يزيد لدى ، دى المعمميف ذوي المستوى العالي مف سمة ما وراء المزاج ل

ف زادت سنوات الخبرة.  المعمميف ذوي المستوى المنخفض مف سمة ما وراء المزاج وا 

( الى التعرؼ عمى استراتيجيات ما وراء  6102واستيدفت دراسة فيصؿ وصالح )          
ا بالصالبة الوظيفية لدى موظفي كمية اآلداب في جامعة القادسية، وآلجؿ تنظيـ المزاج وعالقتي

موظفًا وموظفة وباألسموب عشوائي، وتـ بناء  31تحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف باختيار 
مقياس استراتيجية ما وراء تنظيـ المزاج ومقياس الصالبة الوظيفية ،وقد أظيرت النتائج الى اف 

تيجيات ما وراء تنظيـ المزاج في العمؿ، وانيـ يتسموف بالصالبة موظفي يستعمموف استرا
الوظيفية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بيف استراتيجيات ما وراء تنظيـ المزاج والصالبة 

 الوظيفية .

لى إيضاح العالقة بيف ميارات التفكير فوؽ المعرفي إ (6105وسعت دراسة عنتر )             
العالقة بيف سمة ما وراء المزاج و ، وراء المزاج والشعور بالسعادة النفسية وبيف كؿ مف سمة ما
عمى  طبؽو حيث اعدت الباحثة برنامجًا لتنمية ميارات إدارة التفكير  النفسية،والشعور بالسعادة 

توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف وتوصمت الدراسة  الدراسات العميا، مف طمبة (665) عينة
بينما يوجد والوضوح(.  )االنتباهوراء المزاج ومكوناتيا  لسمة ماالكمية  في الدرجة الجنسيف
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فروؽ في بعد اإلصالح لصالح الذكور، وجود عالقة إيجابية بيف كؿ مف ميارات التفكير فوؽ 
المعرفي وكؿ مف سمة ما وراء المزاج وتحسيف مستوى السعادة لدى العينة، ووجود عالقة 

الدراسة الى فاعمية برنامج  حيث اشارتمزاج بالسعادة النفسية، إيجابية بيف سمة ما وراء ال
 مستوى الشعور بالسعادةالتفكير في تطوير سمة ما وراء المزاج وتحسيف  تنمية ميارات إدارة

، وعدـ وجود فروؽ في المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي لصالح المجموعة التجريبية
 والتتبعي.

لى بحث العالقة بيف االنتباه المتمركز حوؿ الذات بأبعاده إ (6100) اتوواىتمت دراسة شح      
، وسمة ما وراء المزاج االجتماعي(الذاتي الخارجي، القمؽ  الداخمي، الوعيالذاتي  )الوعيالثالثة 

وتكونت عينة البحث مف  المزاج(إصالح  المشاعر،لممشاعر، وضوح  )االنتباهبأبعادىا الثالثة 
وتمثمت أدوات البحث في مقياس االنتباه  الزقازيؽ.( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة 335)

المتمركز حوؿ الذات ومقياس سمة ما وراء المزاج، وباستخداـ اختبار )ت( ومعامؿ االرتباط 
لة إحصائية بيف وجود عالقة ارتباطية ذات دال  نتائجيا عدـوكانت مف بيف  لبيرسوف،التتابعي 

وايضًا ال  الدراسة،درجات االنتباه المتمركز حوؿ الذات ودرجات سمة ما وراء المزاج لدى عينة 
في مقياس سمة ما وراء المزاج وأبعادىا جنسيف فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات التوجد 

 الزقازيؽ.المختمفة لدى طمبة جامعة 

 بعض (Salovey, Stroud, Woolery, 6116)، ستراود، ولوري ودرس سالوفي           
العالقة بيف ما وراء التحسيف( و  الوضوح، )االنتباه،الخصائص المرتبطة بما وراء المزاج كسمة 

 الشخصي،والرضا  واالكتئاب، الذات،وتقدير ، القمؽ االجتماعيو  ،التعاطؼ مف:المزاج وكؿ 
وتراوحت  أنثى( 20ذكر ,  69فرد ) 011والشكوى مف المتاعب الجسمية، لدى عينة قواميا 

وضوح المشاعر والقدرة عمى تحسيف المزاج  واظيرت النتائج سنة. 66- 03أعمارىـ ما بيف 
ترتبط بانخفاض الشعور بالقمؽ االجتماعي والشكوى مف المتاعب الجسمية، فالعالقة بينيما 

 .والرضا الشخصي القدرة عمى تقدير الذات مف:وترتبط ايجابيا بكؿ ، لة إحصائياكانت سالبة ودا
وأف القدرة عمى االنتباه ترتبط جوىريا بالتعاطؼ، وفي المرحمة الثانية أجريت عمى عينة قواميا 

أف تحسيف المزاج يرتبط  النتائجوأظيرت  سنة، (15 – 61أنثى تراوحت أعمارىف ما بيف ) (31)
ى مقاومة الضغوط والتقميؿ مف آثارىا السمبية والقدرة عمى التحكـ في ردود األفعاؿ بالقدرة عم
 الضاغطة.لممواقؼ 

  الغضة: وإدارجدراصاخ ذناولد الغضة  ( ب)
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 , Camacho, Vera)كاماتشو، فيرا، سكارداماليا وفاليف اىتمت دراسة           
Scardamalia & Phalen ,6101 لمكشؼ عف األفكار والمشاعر واالنفعاالت لممعمميف في )

حيث شممت عينة  والعواطؼ،المناطؽ الحضرية وتحديد العوامؿ التي تؤثر عمى ىذه االنفعاالت 
الغضب، والحزف، والقمؽ، ف األفكار الكثر شيوعًا ىي أالنتائج  معمـ، وبينت( 031الدراسة عمى )

لى اف مقدار الدعـ الميني العاطفي االجتماعي الذي يتمقاه إ كما أشارت الدراسة ايضاً  واالرىاؽ.
ربط المعمميف  السمبية، كماالمعمـ يمثؿ عامؿ متنبئ بانتشار األفكار اإلنتاجية وتخفيض المشاعر 

أوصت ىذه الدراسة بضرورة دعـ  المينية، كماانخفاض ىذه المشاعر بطمب الخدمات النفسية 
 النفسية.امج إلدارة الضغوطات والصحة المعمميف في أماكف عمميـ ببر 

(  الى تحديد أسباب مستويات الغضب  Mertoglu, 6101) متريغمووىدفت دراسة            
لدى المعمميف واإلدارييف وعالقتيا ببعض المتغيرات ) الجنس ،واالقدمية ،والحالة االجتماعية 

أظيرت نتائج الدراسة  ، حيثالغضبواستخدـ الباحث مقياس مستويات  ،والحالة االقتصادية (
عدـ وجود عالقة دالة احصائيًا بيف مستويات الغضب وىذه المتغيرات ،كما أظيرت نتائج الدراسة 
وجود مستويات غضب اقؿ لممعمميف المحبيف لمينتيـ مقارنة لغير المحبيف ليا ، وتوصي 

برامج تدريبية لتغيير مواقؼ الدراسة اجراء برامج إدارة الغضب بشكؿ مستمر في المدارس ،وعمؿ 
المعمميف تجاه طالبيـ عف طريؽ توفير المعمومات حوؿ طبيعة المراىقة والحموؿ لمواجية 

 تحديات العمؿ.

تدريب مسرحي  أثرتيدؼ الى تقييـ  ( والتيKuyumcu,6101) كوينجودراسة              
( معمـ وطالب، مف 06عمى إدارة الغصب، وقد تـ اخذ آراء طالب ومعمميف مدرسة بمغ عددىـ )

كشفت عف األثر اإليجابي والبناء لممسرح فيما يتعمؽ  المفتوح، والتيخالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ 
ث اثبتت حي المدرسي،كما بينت اف ليا دور في تطوير التسامح في المجتمع  الغضب،بإدارة 

الدراسة اف المسرح المدرسي يمكف استخدامو كأداة لحؿ المشكالت ومساعدة معممي المدارس 
 العامة.

 ,Özer, Gelen, Alkan) سنينار و دوراف وزير، قميف، الكاف،  كما قامت دراسة           
Çinar, & Duran 6103 بإجراء استطالع  بيدؼ تحديد األخطاء األكثر شيوعًا لدى )

( معمـ، وقاـ الباحثوف ببحث 621المعمميف في الفصوؿ الدراسية ، أجريت ىذه الدراسة عمى ) 
استطالعي بطرح سؤاؿ " ماىي األخطاء األكثر شيوعًا التي يرتكبيا المعمميف في الفصوؿ 
الدراسية  ؟" ، ثـ اجراء تحميؿ محتوى لإلجابات والتي أظيرت العديد مف المشكالت مثؿ القسوة 
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لطالب ،وتصور نفسو /نفسيا مصدرًا لمسمطة ، وافتقار لإليجابية والمطافة ،والغضب عمى ا
 ،والتيديد بالدرجات ،والتي عبر المفحوصيف عف انعكاسيا السمبي عمى نفسياتيـ .

( وىي بعنواف إدارة الغضب  6103) ، عبد الواحد وجالؿ وىدفت دراسة الدمرداش        
( مف طالب جامعة 011دى طالب الجامعة، حيث بمغ عدد العينة )وعالقتو بالذكاء االجتماعي ل

واستخدـ الباحث مقياس إدارة الغضب ومقياس  مف االناث(، 16مف الذكور و 01حمواف )منيـ 
برز نتائج الدراسة ىو وجود عالقة موجبة دالة احصائيًا بيف أالذكاء االجتماعي، وكانت مف 

وابعاده المختمفة ودرجتيـ عمى مقياس الذكاء درجات الطالب عمى مقياس إدارة الغضب 
 1,15االجتماعي وابعاده المختمفة حيث كانت جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى ) 

(، ووجود فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطي درجات الذكور واالناث عمى بعد التجنب 1,10و
وعدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا  االستباقي لمغضب لمقياس إدارة الغضب وذلؾ لصالح الذكور،

وحؿ  بيف متوسطي درجات الذكور واالناث في باقي ابعاد المقياس وىي ) بعد الضبط االنفعالي،
المشكالت واالنسحاب(، كما أظيرت نتائج الدراسة الى إمكانية التنبؤ بإدارة الغضب مف خالؿ 

 الذكاء االجتماعي بالنسبة لعينة الدراسة .

 &,Frenzel, Kurz, Pekrun)، كورتس، بيكرف وجويتز دراسة فرنزؿأما             
Goetz.6105 فيي مف دراسات الحالة  لمعمميف، حيث ركزت ىذه الدراسة عمى أىـ ثالث )

مشاعر موجودة لدى المعمميف وىي: االستمتاع، والغضب، والقمؽ، وعالقتيا بكؿ مف محتوى 
االكاديمي وسموؾ الطالب ، بيدؼ معرفة ماذا كانت انفعاالت وعواطؼ المعمـ ذات طابع شخصي 

و سموكيات الطالب، فكانت النتائج اف أنيا تشكمت بناًء عمى الموضوعات التي يتـ تدرسيا أـ أ
مشاعر وانفعاالت المعمميف تعتمد عمى كاًل مف الموضوعات التدريسية وسموؾ الطالب خصوصًا 

برزىا عمؿ مقاييس لتقييـ أالستمتاع والغضب، وقدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات في ا
 وتصميـ برامج لتحسيف انفعاالت ومشاعر المعمميف. انفعاالت وعواطؼ المعمميف نظرًا لندرتيا،

العالقة بيف أنماط الذكاء Sahin, 6106) & (Demirوبينت دراسة شاىيف وديمر           
 056( منيـ )  616ر عف الغضب لدى المعمميف ، تكونت عينة الدراسة مف ) العاطفي بالتعبي
( معممة، واستخدـ الباحث المنيج االرتباطي، حيث طبؽ الباحث مقياس نمط 019( معممًا و )

أظيرت النتائج وجود ارتباط سالب وقوي بيف و التعبير عف الغضب ومقياس الذكاء العاطفي، 
االصالة،  المرونة، تحمؿ االجياد، )السيطرة عمى االندفاعات، جميع ابعاد الذكاء العاطفي

المسئولية االجتماعية( وابعاد الفرعية لمتعاطؼ والغضب، ووجود عالقة إيجابية قوية بيف 
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وتحمؿ المسئولية واالبعاد الفرعية  والمرونة، وتحمؿ االجياد، ،ت)السيطرة عمى االنفعاال
ف معممي المدارس الذيف أوأظيرت نتائج الدراسة  بالنفس، لمتعاطؼ(  مع االبعاد الفرعية لمثقة

يمتمكوف ميارات ذكاء عاطفي يستطيعوف التحكـ في غضبيـ بداًل مف قمعو والتعبير الخارجي 
 عنو .

( الى التعرؼ عمى أنماط الغضب ووسائؿ Arslan, 6101وىدفت دراسة أرسالف )             
ر والمقدرة عمى حؿ المشكالت ،وقد شممت عينة الدراسة التعبير عنيا وعالقتيا بكؿ مف التوت

( عامًا مف طمبة  61-02( مف الذكور تراوحت أعمارىـ بيف )601( مف االناث و)651)
نتائج الدراسة وجود عالقة سمبية بيف الغضب والمقدرة عمى حؿ  واسفرت ،الجامعات التركية

ف دراسة العالقة بيف التوتر والمقدرة أإيجابية بيف الغضب ودرجة التوتر، كما  ةوعالق ،المشكالت
 عمى حؿ المشكالت إحصائيًا ساعد عمى تفسير أنماط التعامؿ مع الغضب وطرؽ التعبير عنو،

 وأوصت الدراسة بأىمية تصميـ البرامج التدريبية لتحسيف طرؽ التعبير عف الغضب .

فقد ىدفت الى معرفة فاعمية أسموب حؿ المشكالت في إدارة  (6111أما دراسة بمخير )       
( طالب وطالبة، 155وتكونت عينة الدراسة مف ) أسيوط،الغضب لدى طمبة كمية التربية بجامعة 

ودرجات منخفضة في مقياس حؿ  الغضب،وقد تـ اختيار الطالب وفقًا لدرجات عالية عمى نطاؽ 
مقياس حؿ  الغضب، )مقياس الباحث وىي أعدىامتعددة الدراسة أدوات  المشكالت، واستخدمت
لى وجود ارتباط سمبي بيف الغضب إأشارت نتائج الدراسة  حالة(، وقددراسة  المشكالت، ونموذج

 أنو يوجد اختالؼ في حؿ المشكالت لصالح الذكور. المشكالت، كماوحؿ 

الجنس، والغضب، لى بحث العالقة بيف إ( والتي ىدفت Haines, 6111دراسة ىينس )       
متوسط  االناث(مف  661مف الذكور ، 609عف الغضب وقد بمغ عدد أفراد العينة ) والتعبير

 الغضب(عف  الغضب، التعبيرسمة  مقاييس:( عامًا وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة )61أعمارىـ )
 لمغضب، )التعرضف وكاف مف أىـ نتائجيا اف الذكور حصموا عمى معدالت مرتفعة في كؿ م

 .مقارنة باإلناث السمبي(الظاىري  لمغضب، والتعبيرالمواقؼ المثيرة  الغضب، ومجموعةواستثارة 

  الضاتمح:الرعلَك علي الدراصاخ 

 المزاج،مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة التي تناولت كاًل مف سمة ما وراء      
دارة الغضب يالحظ ما  والغضب   يمي:وا 
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 توجد دراسات حسب عمـ الباحثة تناولت سمة ما وراء المزاج مع استراتيجيات إدارة  ال
 الغضب.

  الذكاء و الذكاء االجتماعي، ارتباط سمة ما وراء المزاج بعدد مف المتغيرات منيا
ميارات التفكير ، و الصالبة الوظيفيةو ، والصحة النفسية والعاطفية لممعمميف، العاطفي

 تقدير الذات والرضا الشخصي. يضاً واوالشعور بالسعادة 
  دارة الغضب فمعظميا ليا عينة مشابية لعينة الدراسة الدراسات التي تناولت الغضب وا 

اف الغضب ىي مف االنفعاالت األكثر شيوعًا بيف والتي مف ضمف نتائجيا  الحالية،
 األثر اإليجابي لمينتيـ،مستويات الغضب أقؿ عند المعمميف المحبيف و  المعمميف،

ف مف أخطاء ا  و  المشكالت،في إدارة الغضب وحؿ  منيا المسرحلألنشطة المدرسة 
الغضب يعتمد عمى ف ألى إباإلضافة  لمطافة،المعمميف الغضب والتيديد واالفتقار 

المعمميف الذيف يمتمكوف ميارات ذكاء عاطفي  فأو  الموضوعات التدريسية والطالب
 .ـيستطيعوف التحكـ في عضبي

 

  الدراصح:فروض  شالصاً:

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات المعممات 
 بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات المعممات 
 المتوسطة بمكة المكرمة عمى استراتيجيات إدارة الغضببالمرحمة 

ال توجد معامالت ارتباط دالة إحصائيًا بيف درجات المعمميف بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة 
 عمى مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب

 هعروع وعَنح الدراصح: 

سة مف جميع المعمميف والمعممات المرحمة المتوسطة في المدارس يتكوف مجتمع الدرا        
خذ عينة عشوائية بمغ أىػ، وتـ 0111ىػ /0169الحكومية بمكة المكرمة خالؿ العاـ الدراسي 

 معممة.( 36)معمـ، و( 55)( معمـ ومعممة منيـ 001عددىـ )

  الدراصح:أدواخ 

  الوزاض:همَاس صوو ها وراء  أوالً:
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 الومَاس:وصف 

عبارة موزعة  61( ويشمؿ المقياس عمى 6103تـ استخداـ مقياس مف إعداد  خريبة )       
عمى ثالث أبعاد ىي :) االنتباه  لممشاعر، وضوح المشاعر، وتعديؿ المزاج ( ، وىي مف نوع 

( 1(، أوافؽ )5التقرير الذاتي يجيب عنو الفرد في ضوء مقياس خماسي التدريج ) موافؽ بشدة )
( 5وتـ تقدير الدرجات عمى متصؿ مف ) ( (،0( ، أرفض بشدة )6( ، أرفض )6أكد )، غير مت
ى ارتفاع في سمة ما وراء المزاج بينما تشير إل( 011تشير الدرجة األعمى الى ) درجات ،

لى انخفاض سمة ما وراء المزاج ،ويتـ عكس الدرجة في حاؿ العبارات إ( 61الدرجة األدنى )
 ( توزيع المفردات عمى االبعاد الثالثة . 0( ويوضح الجدوؿ ) 62،66،06،9،5السمبية وىي )

 

 

 العبارات الخاصة ألبعاد مقياس سمة ما وراء المزاج (0)جدوؿ 
 مقياس سمة ما وراء المزاج

 المفردة االبعاد
 06-00-01-9-1-2-3-5-1-6-6-0 مفردة  (06انتباه المشاعر )
 66-66-60-61-09-01-02-03-05-01-06 ( مفردة 00وضوح المشاعر )

 61-62-63-65-61 مفردات  (5)تعديؿ المزاج 
 الخصائص السيكومترية لمقياس سمة ما وراء المزاج في البحث الحالي: 

  صدق الومَاس 

 صدق االذضاق الداخلٌ:   

 تـ تقدير صدؽ مقياس سمة ما وراء المزاج باسػتخداـ طريقػة االتسػاؽ الػداخمي لمفرداتػو
بػيف  ( معممًا ومعممة بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة، فقد تـ حساب معامالت االرتبػاط61لدى )

درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وكانت قيـ معػامالت االرتبػاط كمػا يوضػحيا 
 (.1(، )6(، )6جدوؿ )

 لبعد انتباه المشاعر االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية ( معامالت6جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة
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0 1.116** 1.10 2 1.165* 1.15 
6 1.160* 1.15 1 1.620* 1.15 
6 1.129** 1.10 9 1.160* 1.15 
1 1.116* 1.15 01 1.552** 1.10 
5 1.632* 1.15 00 1.113** 1.10 
3 1.161* 1.15 06 1.111** 1.10 
عػػدا  1.15( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى 6يتضػػح مػػف جػػدوؿ )        
مما يؤكػد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي  1.10وىي دالة عند مستوى  06، 00، 01، 6، 0المفردات 

 لبعد " انتباه المشاعر ".

 الكمية لبعد وضوح المشاعر( معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة 6جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

06 1.310** 1.10 09 1.533** 1.10 
01 1.591** 1.10 61 1.533** 1.10 
05 1.515** 1.10 60 1.535** 1.10 
03 1.130* 1.15 66 1.505** 1.10 
02 1.695* 1.15 66 1.533** 1.10 
01 1.110** 1.10    

عػدا المفػردتيف  1.10( أف جميػع قػيـ معػامالت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى 6يتضح مف جػدوؿ ) 
ممػا يؤكػد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبعػد ممػا يؤكػد صػدؽ  1.15وىي دالة عند مستوى  02، 03

 االتساؽ الداخمي لبعد " وضوح المشاعر ".

 

 درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد تعديؿ المزاجمعامالت االرتباط بيف  (1جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

61 1.902** 1.10 62 1.516** 1.10 
65 1.965** 1.10 61 1.156** 1.10 
63 1.919** 1.10    



 22 

ممػا يؤكػد  1.10( أف جميع قيـ معػامالت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى 1يتضح مف جدوؿ )       
 صدؽ االتساؽ الداخمي لبعد " تعديؿ المزاج ".

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس سمة مػا وراء المػزاج والدرجػة 
 (.5ما يوضحيا جدوؿ )وكانت قيـ معامالت االرتباط ك لممقياس،الكمية 

 ( معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس سمة ما وراء المزاج والدرجة الكمية5جدوؿ )
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط المقياس أبعاد

 1.10 **1.309 انتباه المشاعر 

 1.10 **1.113 وضوح المشاعر 

 1.10 **1.205 تعديؿ المزاج 

ممػػا يؤكػػد  1.10( أف قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى 5يتضػح مػػف جػػدوؿ )            
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس سمة ما وراء المزاج.

  :شثاخ الومَاس 
باسػتخداـ تـ حسػاب ثبػات مقيػاس سػمة مػا وراء المػزاج بطريقػة االتسػاؽ الػداخمي وذلػؾ 

( معممػػًا ومعممػػة بالمرحمػػة 61العينػػة ) وكانػػت (Cronbach's Alpha)ألفػػا كرونبػػاخ  معادلػػة
 (.  3المتوسطة بمكة المكرمة ويوضح ذلؾ جدوؿ )

 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس سمة ما وراء المزاج3جدوؿ )
 قيمة معامؿ ألفا أبعاد المقياس
 1.150 انتباه المشاعر 
 1.233 وضوح المشاعر 
 1.135 تعديؿ المزاج 

 1.592 الكميةالدرجة 
( أف األبعػػاد المكونػػة لمقيػػاس سػػمة مػػا وراء المػػزاج وكػػذلؾ الدرجػػة 3يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 .، حيث يُعد معامؿ الثبات مقبوالً الكمية لممقياس تتمتع بمعامالت اتساؽ داخمي مقبولة

  الغضة:همَاس اصرراذَعَاخ إدارج  شانَاً:
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 الومَاس:وصف 

استراتيجيات إلدارة  خمسويضـ المقياس عمى  (،6106)تـ استخداـ مقياس مف إعداد شقير 
حؿ  شخصية،بيف  والعراؾ، العالقاتالموـ  والعزلة،االنسحاب  والكبت، )القمعالغضب وىي 

درجة، فراد العينة اختيار مف ضمف بديميف وفي اختياره لمعبارة يأخذ أالمشكالت( حيث يطمب مف 
الدرجة الكمية الستراتيجيات إدارة الغضب مف  وتكوف صفر،في حالة عدـ اختيار العبارة يأخذ  أما

 لمقياس.( توزيع المفردات عمى االبعاد الخمسة 2( درجة ويوضح الجدوؿ )65)صفر( الى )

 

 

 العبارات الخاصة ألبعاد مقياس استراتيجيات إدارة الغضب (2)جدوؿ 
 مقياس استراتيجيات إدارة الغضب

 المفردات االبعاد
 60-63-60-03-00-3-0 قمع وكبيت

 66-62-66-02-06-2-6 االنسحاب والعزلة
 66-61-66-01-06-1-6 المـو والعراؾ

 61-69-61-09-01-9-1 العالقات بيف شخصية
 69-61-65-61-05-01-5 حؿ المشكالت

 الخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجيات إدارة الغضب في البحث الحالي: 

 :صدق الومَاس 
 صدق االذضاق الداخلٌ:   

تـ تقدير صدؽ مقياس استراتيجيات إدارة الغضب باسػتخداـ طريقػة االتسػاؽ الػداخمي     
( معممػػًا ومعممػػة بالمرحمػػة المتوسػػطة بمكػػة المكرمػػة، فقػػد تػػـ حسػػاب معػػامالت 61) لمفرداتػو لػػدى

وكانػت قػيـ معػامالت االرتبػاط  إليػو،بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد الػذي تنتمػي  االرتباط
 (.06(، )00(، )01(، )9(، )1كما يوضحيا جدوؿ )

خفاء الغضب  ( معامالت1جدوؿ )  االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد قمع وكبت وا 

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

0 1.369** 1.10 60 1.591** 1.10 
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3 1.622** 1.15 63 1.333** 1.10 
00 1.251** 1.10 60 1.163* 1.15 
03 1.516** 1.10  

 

عػػدا  1.10( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى 1يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
خفاء الغضب ". 60، 3المفردتيف   مما يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لبعد " قمع وكبت وا 

 

 االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد االنسحاب والعزلة معامالت( 9جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

6 1.516** 1.10 66 1.126** 1.10 
2 1.213** 1.10 62 1.110* 1.15 
06 1.611* 1.15 66 1.559** 1.10 
02 1.553** 1.10  

عػدا المفػردة رقػـ  1.10( أف جميع قيـ معػامالت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى 9يتضح مف جدوؿ )
ممػػا يؤكػػد صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبعػػد    "  1.15وىػػي دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى  62، 06

 االنسحاب والعزلة ".

 االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد المـو والعراؾ ( معامالت01جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

6 1.330** 1.10 66 1.221** 1.10 
1 1.365** 1.10 61 1.116* 1.15 
06 1.331** 1.10 66 1.552** 1.10 
01 1.561** 1.10  

 

عػدا  1.10( أف جميػع قػيـ معػامالت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى 01يتضح مف جػدوؿ )          
ممػا يؤكػد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبعػد     1.15وىػي دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  61المفردة رقـ 

 " المـو والعراؾ ".
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 شخصية –االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد العالقات البيف  ( معامالت00جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

1 1.551** 1.10 61 1.365** 1.10 
9 1.551** 1.10 69 1.522** 1.10 
01 1.522** 1.10 61 1.306** 1.10 
09 1.155** 1.15  

 

عػػدا  1.10( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى 00يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ممػا يؤكػد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبعػد     1.15وىػي دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  09المفردة رقـ 

 شخصية ". -" العالقات البيف 

 ت حؿ المشكال معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبعد (06جدوؿ )

 المفردة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 المفردة الداللة
قيمة معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

5 1.251** 1.10 65 1.313** 1.10 
01 1.139** 1.10 61 1.352** 1.10 
05 1.39** 1.10 65 1.516** 1.10 
61 1.513** 1.10  

 

ممػا يؤكػد  1.10االرتباط دالة عند مستوى ( أف جميع قيـ معامالت 06يتضح مف جدوؿ )       
 صدؽ االتساؽ الداخمي لبعد " حؿ المشكالت ".

كما تـ حساب معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد مقيػاس اسػتراتيجيات إدارة 
 (.06وكانت قيـ معامالت االرتباط كما يوضحيا جدوؿ ) لممقياس،الغضب والدرجة الكمية 

 ارتباط درجات أبعاد مقياس استراتيجيات إدارة الغضب والدرجة الكمية( معامالت 06جدوؿ )
 مستوى الداللة قيمة معامؿ االرتباط أبعاد المقياس

خفاء الغضب  1.10 **1.325 قمع وكبت وا 

 1.10 **1.315 االنسحاب والعزلة
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 1.10 **1.523 المـو والعراؾ

 1.10 **1.230 شخصية -العالقات البيف 

 1.10 **1.552 المشكالتحؿ 

ممػػا يؤكػػد  1.10( أف قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى 06يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس استراتيجيات إدارة الغضب.

 

 

   :شثاخ الومَاس 
تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات مقيػػػاس اسػػػتراتيجيات إدارة الغضػػػب بطريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي وذلػػػؾ 

( معممػػًا ومعممػػة بالمرحمػػة المتوسػػطة بمكػػة 61)العينػػة  وكانػػتألفػػا كرونبػػاخ  باسػػتخداـ معادلػػة
 (.  01ويوضح ذلؾ جدوؿ ) المكرمة

( معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس استراتيجيات إدارة الغضب01جدوؿ )  
 قيمة معامؿ ألفا أبعاد المقياس

خفاء الغضب  1.333 قمع وكبت وا 
 1.521 االنسحاب والعزلة

 1.256 والعراؾ المـو
 1.396 شخصية -العالقات البيف 

 1.136 حؿ المشكالت
 1.526 الدرجة الكمية

 

( أف األبعػػاد المكونػػة لمقيػػاس اسػػتراتيجيات إدارة الغضػػب وكػػذلؾ 01يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 .الدرجة الكمية لممقياس تتمتع بمعامالت اتساؽ داخمي مقبولة، حيث يُعد معامؿ الثبات مقبوالً 

  اإلحصائَح:األصالَة 

 .Pearson Correlation بيرسوفمعامؿ االرتباط  -0
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 .Independent sample t test مستقمتيفاختبار ت لتحديد الفروؽ بيف عينيف  -6

 نرائط الفرض األول وهنالشره:

متوسطات و  بيف متوسطات درجات المعمميفدالة احصائيًا  وينص عمى " ال توجد فروؽ       
 المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج ". درجات

( قيمة )ت( 05لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت(، ويوضح جدوؿ )   
وداللتيا اإلحصائية بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات المعممات بالمرحمة 

 المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج. 

رجات المعمميف ومتوسطات درجات ( قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بيف متوسطات د05جدوؿ )
 المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج

 
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات 05يتضح مف جدوؿ )

المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج )انتباه درجات 

 العينة          

 مقياس

 سمة ما

 وراء المزاج 

 (36معممات )ف= (55)ف= وفمعمم

 قيمة )ت(
مستوى 
 ع ـ ع ـ الداللة

 1.10 6.116 1.901 16.131 5.665 69.351 انتباه المشاعر 

 1.10 6.165 1.612 16.136 1.963 69.519 وضوح المشاعر 

 1.15 6.116 6.351 09.666 6.111 02.326 تعديؿ المزاج 

 1.10 1.601 2.132 016.152 01.016 93.163 الدرجة الكمية



 28 

، وفي ضوء المشاعر، وضوح المشاعر، تعديؿ المزاج، الدرجة الكمية( وذلؾ في اتجاه المعممات
 .ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض األوؿ ليذه الدراسة وقبوؿ الفرض البديؿ

ميف والمعممات عمى مقياس سمة ما وراء المزاج فروؽ بيف المعم( ال0ويوضح شكؿ )
 )انتباه المشاعر، وضوح المشاعر، تعديؿ المزاج، الدرجة الكمية( 

 
اف المعممػات أكثػر قػدرة ووعػي عمػى الػتحكـ فػي مشػاعرىف وانفعػاالتيف  الػى:وتشير ىػذه النتيجػة 

دارة المواقؼ بنجاح مقارنة  ولدييف انتبػاه أكثػر لمشػاعرىف ووضػوحيا مػع قػدرة عمػى  بالمعمميف،وا 
التغمب عمى المشاعر السمبية كما ىو موضح مف ارتفاع متوسطات درجػات مقيػاس سػمة مػا وراء 

فيػػذه النتيجػػة تعكػػس أحسػػاس المعممػػات اثنػػاء  بػػالمعمميف،المػػزاج وجميػػع االبعػػاد لػػدييف مقارنػػة 
لتي تتطمب منيف اإليجابية والسػعي الػى الػتحكـ فػي عمميف بالمسئولية اتجاه االحداث والمواقؼ وا

 ومربيات.مشاعرىف وتحسينيا فيف ايضًا أميات 

( والتػي أظيػرت 6100، وشحاتو )(6105وتتعارض نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عنتر )  
وترجػع الباحثػة ذلػؾ الػى طبيعػة  المػزاج،عدـ وجود فػروؽ بػيف الػذكور واالنػاث فػي سػمة مػا وراء 

 المزاج.بدورىا في سمة ما وراء  حرجة تؤثرئة العينة، فالمعمميف يتعامموف مع مرحمة عمرية بي

 نرائط الفرض الصانٌ وهنالشره:

وينص عمى " ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات 
 الغضب ". درجات المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى استراتيجيات إدارة 
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 الفروق بين المعلمين والمعلمات على مقياس سمة ما وراء المزاج( 1)شكل 

 معلمات معلمين
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( قيمة )ت( 03لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت(، ويوضح جدوؿ )
وداللتيا اإلحصائية بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات المعممات بالمرحمة 

 المتوسطة بمكة المكرمة عمى استراتيجيات إدارة الغضب. 

 

 

ف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات ( قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بي03جدوؿ )
 المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى استراتيجيات إدارة الغضب

 العينة          

 مقياس

                استراتيجيات
 إدارة الغضب

قيمة  (36معممات )ف= (55)ف= وفمعمم
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 ع ـ ع ـ

خفاء الغضب  غير دالة 1.560 0.215 1.639 0.230 1.163 قمع وكبت وا 

 1.10 6.129 0.669 6.262 0.611 6.956 االنسحاب والعزلة

 1.15 6.122 0.111 6.615 6.110 6.163 المـو والعراؾ

 غير دالة 1.133 0.211 6.261 0.321 6.219 شخصية -العالقات البيف 

 غير دالة 0.261 0.316 6.131 6.101 1.126 حؿ المشكالت

 غير دالة 1.650 5.612 01.391 1.213 09.210 الدرجة الكمية

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف 03يتضح مف جدوؿ )
ومتوسطات درجات المعممات بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى المقياس الفرعي االنسحاب 

المـو والعراؾ في اتجاه المعمميف، بينما أظيرت والعزلة في اتجاه المعممات، والمقياس الفرعي 
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النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المعمميف ومتوسطات درجات 
خفاء الغضب، العالقات البيف  شخصية، حؿ  –المعممات في المقاييس الفرعية: قمع وكبت وا 

، وفي ضوء ىذه النتيجة يتـ رفض ضبالمشكالت، والدرجة الكمية لمقياس استراتيجيات إدارة الغ
 .   الفرض الثاني ليذه الدراسة وقبوؿ الفرض البديؿ

( الفروؽ بيف المعمميف والمعممات عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب )قمع 6ويوضح شكؿ )
خفاء الغضب، االنسحاب والعزلة، المـو والعراؾ، العالقات البيف  شخصية، حؿ  –وكبت وا 

 الدرجة الكمية(المشكالت، 

 
وتشير ىذه النتيجة الى: ارتفاع متوسط درجات المعممات في االنسحاب والعزلة، والتي تشير الى 

ال يممكف القدرة عمى مواجية المواقؼ االجتماعية فينسحبف مف المواقؼ الغاضبة ويفضمف  أنيف
 عدـ المواجية او الرد مقارنة بالمعمميف.

وترجع الباحثة الى طبيعة خصائص االنثى، فالمعممات يمتنعف عف التعبير عف غضبيف   
 وعالقتيف االجتماعية.  أنفسيفبصراحة، حيث يتجيف الى االنسحاب والعزلة بغرض حماية 

وعدـ قدرتيـ عمى  والعراؾ،ارتفاع متوسط درجات المعمميف في الموـ  الى:وايضًا ُتظير النتائج 
 نفعاالت وضبطيا في المواقؼ الغاضبة مقارنة بالمعممات.التحكـ في اال 

لى حصوؿ الذكور عمى معدالت أعمى في إ( Haines, 6111ىينس )وتشير دراسة      
فرنزؿ وآخروف دراسة التعرض لمغضب واالستثارة لو وىي تتفؽ مع ىذه النتيجة، كما بينت 

(Frenzel, et al, 6105 )سموؾ الطالب نو مف ضمف األمور التي تثير غضب المعمميف أ
وترجع الباحثة الموـ والعراؾ بالنسبة لممعمميف في ىو الدراسة الى صعوبة التعامؿ مع الطالب في 

0

5

10

15

20

25

قمع وكبت 
 وإخفاء الغضب

االنسحاب 
 والعزلة

العالقات البين  اللوم والعراك
 شخصية -

 الدرجة الكلية حل المشكالت

ط
س

تو
لم

ا
 

الفروق بين المعلمين والمعلمات على مقياس استراتيجيات ( 2)شكل 
 إدارة الغضب

 معلمات معلمين



 30 

لى ضرورة عمؿ إ  (Mertoglu, 6101) متريغمودراسة ىذه المرحمة العمرية. كما أوصت 
تجاه طالبيـ وتوفير المعمومات حوؿ طبيعة المراىقة برامج تدريبية لتغيير مواقؼ المعمميف 

 والحموؿ لمواجية تحديات العمؿ.

 

  وهنالشره:نرائط الفرض الصالس 

وينص عمى " ال توجد معامالت ارتباط دالة إحصائيًا بيف درجات المعمميف بالمرحمة 
المتوسطة بمكة المكرمة عمى مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات 

 ".إدارة الغضب 

لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف. ويوضح الجدوؿ 
امالت االرتباط بيف درجات المعمميف بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى ( مع01(، )02)

مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب لدى عينة 
 المعمميف وعينة المعممات كؿ عمى حدة.

مة عمى ( معامالت االرتباط بيف درجات المعمميف بالمرحمة المتوسطة بمكة المكر 02جدوؿ )
 مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب )عينة المعمميف(

 سمة ما وراء المزاج           
 

 استراتيجيات إدارة الغضب

انتباه 
 المشاعر

وضوح 
 المشاعر

 الدرجة الكمية تعديؿ المزاج

خفاء الغضب  1.015 - 1.051 - 1.001- 1.119 - قمع وكبت وا 
 1.016 - 1.661 - 1.016 - 1.133- االنسحاب والعزلة
 1.115 - 1.101 - 1.603 - 1.150- المـو والعراؾ

 1.161 1.132 1.006 1.110 شخصية -العالقات البيف 
 **1.133 **1.369 **1.112 1.166 حؿ المشكالت
 1.011 1.069 1.666 1.111 الدرجة الكمية

 (.   1.10** معامالت دالة إحصائيًا عند مستوي )   
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( وجود معامالت ارتباط موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات المعمميف 02يتضح مف جدوؿ )
عمى المقياسيف الفرعييف وضوح المشاعر، تعديؿ المزاج، والدرجة الكمية لمقياس سمة ما وراء 

، وفي ت مف مقياس استراتيجيات إدارة الغضبالمزاج ودرجاتيـ عمى المقياس الفرعي حؿ المشكال
 . ضوء ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الثالث ليذه الدراسة وقبوؿ الفرض البديؿ

لى تحمميـ المسئولية بشكؿ دائـ تكونت إف المعمميف نتيجة أويتبف مف ىذه النتيجة: 
مشاعرىـ ومحاولة لدييـ بصيرة بخطوات حؿ المشكالت مف خالؿ االعتراؼ بوجودىا مع وضوح 

التغمب عمى المشاعر السمبية مف خالؿ تعديؿ المزاج، فيتـ  تحديد المشكمة بدقة وموضوعية 
وأقترح الحموؿ الممكنة واختيار الحؿ النسب ، فمدييـ وضوح لممشاعر وقدرة عمى تعديؿ المزاج 

كالت منيا وحؿ المشكالت ، حيث اثبتت العديد مف الدراسات تفوؽ الذكور في جانب حؿ المش
( ارتفاع 6103) وآخروف  ( ،وأنو مف ضمف نتائج دراسة الدمرداش6111دراسة بمخير )

متوسطات الذكور في تجنب الغضب والتي تدؿ عمى وضوح المشاعر بالنسبة ليـ ،وكما اشارت 
ف امتالؾ المعمميف ميارات الذكاء ألى إ  Sahin, 6106) & (Demirشاىيف وديمر دراسة 

 ـ في التحكـ عمى الغضب وىي داللة عمى القدرة عمى حؿ المشكالت.العاطفي يؤىمي

( معامالت االرتباط بيف درجات المعمميف بالمرحمة المتوسطة بمكة المكرمة عمى 01جدوؿ )
 مقياس سمة ما وراء المزاج ودرجاتيـ عمى مقياس استراتيجيات إدارة الغضب )عينة المعممات(

 وراء المزاجسمة ما          
 

 استراتيجيات إدارة الغضب

انتباه 
 المشاعر

وضوح 
 المشاعر

 الدرجة الكمية تعديؿ المزاج

خفاء الغضب  1.061- 1.136- 1.139- 1.016- قمع وكبت وا 

 1.053- -1.056 -1.000 - *1.639 االنسحاب والعزلة

 -1.111 -1.662 -1.162 -1.012 المـو والعراؾ

 1.051 1.030 1.616 1.059 شخصية –العالقات البيف 

 1.036 *1.636 1.015 1.191 حؿ المشكالت

 1.011 1.121 1.615 1.010 الدرجة الكمية
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 (.   1.15* معامالت دالة إحصائيًا عند مستوي )   

( وجود معامؿ ارتباط سالب دالة إحصائيًا بيف درجات 01يتضح مف جدوؿ )     
ودرجاتيف عمى  وراء المزاجالمعممات عمى المقياس الفرعي انتباه المشاعر مف مقياس سمة ما 

، ووجود معامؿ ارتباط مف مقياس استراتيجيات إدارة الغضب االنسحاب والعزلةالمقياس الفرعي 
إحصائيًا بيف درجات المعممات عمى المقياس الفرعي تعديؿ المزاج مف مقياس سمة موجب دالة 

ما وراء المزاج ودرجاتيف عمى المقياس الفرعي حؿ المشكالت مف مقياس استراتيجيات إدارة 
 . ، وفي ضوء ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الثالث ليذه الدراسة وقبوؿ الفرض البديؿالغضب

ف اليقظة واالنتباه لممشاعر في المعممات ترتبط أ تدؿ عمى لى:إلنتيجة وتشير ىذه ا        
نيف أصبحف أكثر انسحابًا والتي أدى الى انقيادىف أفيؿ  وعزلة،بعالقة سمبية مع انسحاب 

ىنا ال  والعزلة،العميؽ لممشاعر وانتباىيف ليا أدى الى االنسحاب ف ف فيميأأـ  لمشاعرىف،
 الجانب.إجراء دراسات أكثر في ىذا  وتقترح الباحثةنستطيع تحديد السبب والنتيجة 

وكما ىو مالحظ ايضًا وجود عالقة إيجابية بيف حؿ المشكالت وتعديؿ المزاج والسعي الدائـ 
النسحاب والعزلة ليا أثر سمبي حيث انيف إف ألإلبقاء عمى المشاعر اإليجابية، وترى الباحثة 

 ,Berrocal) لى االضطرابات النفسية، وىذا يتفؽ مع دراسة بيروكؿ وآخروفإأكثر عرضة  يكف
et al,6102 )أكدت ضرورة االىتماـ بالصحة النفسية والعاطفية لممعمميف. حيث 

 الومررحح:الروصَاخ والثحوز 

 الروصَاخ:

 توعية المعمميف بكيفية تنمية الوعي بالمشاعر واالنفعاالت والعواطؼ.  -0
تقديـ برامج ارشادية والعالجية التي تساىـ في رفع مستوى سمة ما وراء المزاج   -6

 واستراتيجيات إدارة الغضب بيدؼ تحسيف الصحة النفسية لممعمميف في بيئة العمؿ.
 بناء مقاييس مخصصة لتقييـ انفعاالت وعواطؼ المعمميف. -6

  الومررحح:الثحوز 

 اجراء دراسة مشابية مع تضميف المعمميف في جميع المراحؿ التعميمية  -0
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سمة ما وراء  دكتوراه( عمى/ماجستير /التعميمية )بكالوريوسسنوات خبرة والمستوى  أثر -6
دارة الغضب لدى   المعمميف.المزاج وا 

دارةأثر برنامج ارشادي لرفع مستوى سمة ما وراء المزاج  -6  الغضب لدى المعمميف  وا 
دارة  الالصفية( )األنشطةية البرامج المدرسية فعال -1 في تحسيف سمة ما وراء المزاج وا 

 الغضب لدى المعمميف والطالب 

 الوراظع 

 . القاىرة: المكتبالالعقالنيةالغضب واألفكار  سيكولوجية(. 6102المطيؼ )مندى عبد  احمد، مروة
 .العربي لمنشر

ما وراء المزاج لدى العادييف وذوي  (. سمة6103)محمد صفوة  خريبة، أيناسأحمد، ميمي السيد؛ 
 (.62المجمد ) (،013التربية، العدد )كمية  مجمةالثانوية، صعوبات التعمـ مف طمبة المرحمة 

فاعمية أسموب حؿ المشكالت في إدارة الغضب لدى طمبة (. 6111فرج )الرحمف سعيد  بمخير، عبد
 أسيوط. جامعةدكتورة،  . رسالةأسيوطكمية التربية بجامعة 

 .فةالمعر  الجبالي، الكويت: عالـترجمة ليمي  .إدارة الغضب فف (.6106روبرت )تممبر، 
الفروؽ بيف المراىقيف السعودييف مف الجنسيف في  قياس(. 6102أحمد محمد ) الحجاجي، رحمة

 القرى.اـ  ماجستير. جامعة رسالة الغضب.استراتيجيات إدارة 
 الفكر.دار  . عماف:والعدوافإدارة الغضب  استراتيجيات(. 6112عبد العظيـ ) حسيف، طو
برنامج لمتدخؿ في األزمات في تنمية ميارة إدارة الغضب  (. فعالية6103فؤاد عبد الغني ) خمفة، دعاء

المصرية لألخصائييف  االجتماعية. الجمعيةالخدمة  مجمةلمخمع. لدى الزوج في فترة التقاضي 
 .(6المجمد )، (53العدد )االجتماعييف. 

ما وراء المزاج السمة والحالة والغضب اإلكمينيكي لدى عينة مف  (. خبرة6101محمد ) الدواش، فؤاد
 (.6المراىقة. العدد )المصرية لعمـو  مجمةوالرشديف. المراىقيف 

(. 6103محمد ) الباسط؛ جالؿ، نورالزىراء عبد  الواحد، فطمةعبد  محمد؛طو  الدمرداش، أسماء
(، 1حمواف، العدد )جامعة مجمة  الجامعة،اء االجتماعي لدى طالب كالغضب وعالقتو بالذ إدارة

 (116235التوثيؽ مف المنظومة  )رقـ0131-0006(،66) المجمد
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في عمـ النفس والصحة النفسية اضطراب انفعاؿ  دراسات(. 6116أحمد إبراىيـ ) سعفاف، محمد
 الحديث.دار الكتاب  :. القاىرةالغضب
االنتباه المتمركز حوؿ الذات وعالقتو بما وراء المزاج لدى طمبة جامعة (. 6100) محمد شحاتو، غادة
 الزقازيؽ. التربية، جامعةماجستير كمية  ، رسالةالزقازيؽ

-بطارية تشخيص واستراتيجيات مواجية الغضب في البيئة )مصرية (. 6106) شقير، زينب محمود
 األنجمو المصرية. : مكتبةسعودية(. القاىرة

وراء المزاج عالقتو بمركز التحكـ واتخاذ القرار سنوات الخبرة  (. ما6111زيد سعيد ) الشويقي، أبو
 .635-660 (،59بالزقازيؽ، العدد )كمية التربية  مجمةالثانوية، لدى عينة مف مدراس 

سمة ما وراء المزاج برنامج لتنمية إدارة التفكير في تطوير  (. فاعمية6105صالح ) عنتر، سالي
جامعة عيف  الخدمة.وتحسيف مستوى الشعور الذاتي بالسعادة النفسية لتدعيـ المعمميف قبؿ 

 (.11)العدد .االرشاد النفسي شمس، مجمة

ما وراء تنظيـ المزاج وعالقتو  (. استراتيجيات6102عبد الرحيـ ) مجوؿ؛ صالح، عمى فيصؿ، سناء
مؤتمرات اآلداب والعمـو االنسانية والطبيعية. المؤتمر  الجامعة.بالصالبة الوظيفية لدى موظفي 

 .المؤتمرات العربية واآلداب. شبكةالدولي االوؿ لمعمـو 
 جرير  . مكتبةوالتيديدالغضب أبسط الخطوات لمتعامؿ مع اإلحباط  إدارة(. 6111) لندنفيمد، جيؿ
ىيئة التدريس وعالقتو بالذكاء وراء المزاج لدى أعضاء  (. ما6101محمد أميف ) محمد، زينب

التوثيؽ مف المنظومة  . رقـ663-025 (،56العدد ) المجمة التربوية. االجتماعي.
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