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 :الممخص
استيدف البحث الحالي الى التعرف عمى إدارة الغضب، والتعرف عمى 

المستويات تبعًا مستويات ىذ المفيوم لدى افراد العينة، والفروق في تمك 
 لممتغيرات الديمغرافية )سنوات الخبرة(، و)العمر(، و)الحالة االجتماعية(.

شمل مجتمع البحث )معممات المدارس االبتدائية( في مركز مدينة الرمادي 
( معممة، توزعن ٖٚٔٓ( البالغ عددىن )ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓلمعام الدراسي )

( ٓٓٗبمغ حجميا ) ( مدرسة، اختار الباحثان عشوائيًا عينةٗ٘ٔعمى )
معممة، ولتحقيق أىداف البحث عمد الباحثان عمى بناء مقياس )إدارة 

( فقرة توزعت ٖٗ( ، يتكون من )Nofacoالغضب( وفقًا لنظرية نوفاكو)
( ٕٔ( فقرة، والبعد الفسيولوجي )ٕٓعمى ثالثة ابعاد ىي )البعد المعرفي )

االجابة )تنطبق عمي بدرجة ( فقرة وكانت البدائل ٔٔفقرة، والبعد السموكي )
كبيرة، تنطبق عمي بدرجة متوسطة، تنطبق عمي بدرجة قميمة، ال ينطبق 
عمي ابدا(، وقد تحققا من الخصائص السايكومترية لممقياس، باستعمال 
التحميل العاممي االستكشافي كأحد أساليب التحقق من صدق المقياس، 

طرفتين، وعالقة الفقرة فضاًل عن تمييز الفقرات بأسموب العينتين المت
بالدرجة الكمية لممقياس، وعالقتيا بالبعد الذي تنتمي اليو، كما تحققت من 

 ثبات المقياس بإعادة االختبار واستعمال معادلة الفا كرونباخ.
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Abstract: 

The current research aimed to identify anger 

management, and to identify the levels of this concept 

among the sample members, and the differences in those 

levels according to the demographic variables (years of 

experience), (age), (marital status  .) 

The research community included (primary school 

teachers) in Ramadi city center for the academic year 

(2021/2022), who numbered (3017) female teachers, 

distributed among (154) schools. The researcher 

randomly chose a sample of (400) female teachers. 

Building a scale (Anger Management) according to 

Novaco’s theory, consisting of (43) items distributed on 

three dimensions: the cognitive dimension (20) items, 

the physiological dimension (12) items, and the 

behavioral dimension (11) items. The answer alternatives 

were (It applies to me to a large degree, applies to me to 

a moderate degree, applies to me to a small degree, does 

not apply to me at all). In the total score of the scale, and 

its relationship to the dimension to which it belongs, also 

verified the stability of the scale by re-testing and using 

the alpha-Cronbach equation. 

Using the appropriate statistical means, the research 

reached the following results: The high level of anger 

management among primary school teachers, and there 

are differences in the level of anger management among 

female teachers according to the variables (years of 

experience, age, and marital status), and in favor of 

female teachers who have years of experience (11 years). 

year and above), followed by (6-10 years), then (1-5 

years), and for the age variable, the female teachers aged 

(50-54 years) had a high level of anger management 

compared to female teachers aged (45-49 years). ), (40-

44 years), (55 and over), (35-39 years), (30-34 years), 

(25-29 years), and (20-24 years) respectively. And the 

(married) female teachers were higher in the level of 

anger management than the (single), then (separated), 

and (widowed), respectively 
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 التعريف بالبحث
نحن بالحاجة الى ادارة ىذا االنفعال وتغيره من خالل تحقيق التوازن واالستقرار واذا 
كنا في حاجة الى تغير ىذا االنفعال فأننا  بحاجة الى تنمية قدرتنا عمى السيطرة عمى انفسنا 
بشكل إيجابي والذي بدوره سوف يؤثر عمى الطمأنينة النفسية  بشكل خاص وعمى الصحة 

 ( .  ٖٖ،صٕٓٔٓعام )أبوسميمة ،النفسية بشكل 
 مشكمة البحث

ُجِبَل االنسان عمى انفعاالت فطرية متعددة منيا الغضب الذي يشترك فيو أبناء 
البشرية عمى ىذه البسيطة، بمختمف توجياتيم الفكرية ومستوياتيم المعرفية وخصائصيم 

ستوياتو الطبيعية الشخصية، والغضب في حد ذاتو ليس مشكمة بالغة الخطورة عندما يكون بم
والمعقولة والتي ال تؤثر عمى الفرد أو عمى االفراد االخرين المحيطين بو، ولكن خطورة ىذا 
االنفعال تكمن عندما يخرج عن السيطرة ويصعب التحكم فيو، ويترتب عميو عواقب غير 

افيًا محمودة، خاصة لدى االفراد الذين يتعاممون مع فئات اجتماعية أخرى تختمف عنيا ديمغر 
في االعمار والخصائص الشخصية، ومنيم العاممين في المؤسسات التربوية والتعميمية، كما 
ان الواقع يفرض عمينا االىتمام بدراسة ىذا االنفعال في ظل العصر الراىن الذي تعتريو 
الكثير من الضغوط النفسية، والمميء بالمشكالت والتغييرات المتعاقبة والفجائية والتي قد 

عمى اإلنسان التكييف معيا بسيولة، مما يوقعو في سمسمة من االحباطات التي تزيد  يصعب
خضاعيا لمسيطرة.  من عدم قدرتو عمى التحكم في انفعاالتو وا 

يعد الغضب انفعال أولى يؤدي إلى تيديد السواء النفسي لمكائن البشري ولقد اخذ 
نتائج سمبية في تمزيق روابط المودة  االىتمام بدراستو يتزايد في السنوات األخير لما لو من

والمحبة بين االفراد، وُعدَّ بانو من الميددات واضحة المعالم لعمميات التفاعل االجتماعي بين 
(،  ٕٓٙ،صٕ٘ٓٓ، بسيوني افراد االسرة الواحدة او زمالء العمل او في العالقات الحميمة )

ر عنو يترتب عميو نتائج ليا آثار سمبية فعدم القدرة عمى السيطرة والتحكم بالغضب، وفي التعبي
عمى الجوانب المعرفية عمى وجو الخصوص عند الفرد، فاالنفعاالت الشديدة يكون ليا تأثير 
مباشر عمى التفكير، واالتزان العاطفي ويصبح عندىا الفرد غير قادر عمى التفكير السميم أو 

ف التي تميزه وىي االتزان النفسي والعقمي اتخاذ القرارات السميمة، وبذلك يفقد الفرد أىم الوظائ
(، والغضب يكون تصاعدي االنفعال مالم يتعمم األفراد كيفية ٓ٘ٓٔ، صٜٕٔٓ)بسيوني،
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إدراكو والوعي بو، والتعامل معو بطريقة مقبولة، اذ إنو يحتاج الى طاقة نفسية وتوجيو سميم 
(Maccaffery,2000,p.2)الوىن واالعتالل،  . وبالتالي فان صحتو النفسية يصيبيا

فالصحة النفسية اإليجابية ىي األساس في بناء الطمأنينة النفسية التي ىي منطمق االنفتاح 
ان فن  (، كمإٔ، صٕٕٔٓعمى الحياة والثقة بالنفس والبعد عن الوحدة واالنعزال )العطاس،

عادة ترتيب الصورة الذىنية لتحسين االداء  إدارة المشاعر أحد اىم أسباب السعادة والنجاح، وا 
 (.  ٚٚٔ، صٕٛٓٓفي العمل، واالبتعاد عن الكسل وفوضى التعامل مع االخرين )كاظم،

ا الدراسية من االبتدائية مرورا بالمتوسطة ممن خالل سيرتي انلقد تأشر لدى الباحث
ان المعممة كجزء من العممية التعميمية في االبتدائية تواجو الكثير من والجامعية واالعدادية، 

المواقف االنفعالية الغاضبة، التي يمكنيا ان تؤثر بشكل او بآخر عمى سير العممية التعميمة 
وعمى مستوى أدائيا في الصف الدراسي وفي ردود أفعال التالميذ عندما تكون معممتيم في 

خالل التحاقيا بإحدى المدارس االبتدائية بعد تخرجيا  (الباحثة) اموقف غاضب، كما وجد
وية )عقد مؤقت( ان من األىمية بمكان ان التعرف عمى مستوى إدارة االنفعاالت كمرشدة ترب

ومنيا الغضب لدى المعممات، وىي التساؤالت الخاصة بمشكمة ىذه الدراسة ومحاولة اإلجابة 
 عنيا.؟

 اهمية البحث: 
تتجمى أىمية البحث الحالي بكونو يتعرض بالبحث والدراسة لشريحة ىامة ىي محور 

التعميمية في المدارس االبتدائية، )المعممة( لما ليا من دور ميم في العممية التعميمية، العممية 
وعمى وجو الخصوص الطريقة التي يتم تعميم التالميذ بيا، وكيفية تعاممو معيم ذات تأثير 
كبير في شخصية االطفال المستقبمية، كما ان من األىمية بمكان معرفة الكيفية التي تقوم بيا 

ممات في إدارة انفعاالتين داخل اسوار المدرسة وصفوفيا، لما لذلك من انعكاسات كبيرة المع
عمى مستوى تقبل التالميذ لممادة العممية والتفاعل معيا، فضاًل عن أىمية ما ستقدمو ىذه 

 الدراسة من أساس نظري وتطبيقي لممفاىيم النفسية المدروسة، وأدوات حديثة لقياسيا.  
 : التعرف عمىييدف البحث الحالي  اهداف البحث:

 إدارة الغضب لدى معممات االبتدائية.مستوى  .ٔ
حالة وفق متغير ال إدارة الغضب لدى معممات االبتدائيةالفروق في مستوى  .ٕ

 .ارممة( -منفصمة  -متزوجة   –االجتماعية )عزباء 
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 ٕٗ-ٕٓ)عمر: وفق متغير ال إدارة الغضب لدى معممات االبتدائيةالفروق في مستوى  .ٖ
-٘ٗ(، )سنة44 - 40 سنة(، ) ٜٖ-ٖ٘سنة(، ) ٖٗ-ٖٓسنة(، ) ٜٕ-ٕ٘سنة(، )
 .سنة فما فوق( ٘٘سنة(، ) 54-50سنة(، ) -49
 Angerالبحث الحالي بدراسة مفيوم إدارة الغضب  : يتحددالبحثحدود 

Management) لدى معممات المدارس االبتدائية في مركز مدينة الرمادي لمعام الدراسي ،)
(ٕٕٓٓ-ٕٕٓٔ.) 

 (:Anger Managementإدارة الغضب ) تحديد المصطمحات:
بانيا قدرة الفرد عمى تغيير الحالة النفسية غير (: Thomas,2001توماس )  -

المستقرة لديو، وتغيير ادراكو العدائي غير العقالني، وتغيير السموكيات السمبية التي 
 (.(Thomas,2001,p.48ال تؤدي الى حل المشكالت 

إدارة الغضب: بأنيا مجموعة من الميارات  انعرف الباحثي  :لتعريف النظريا
والفنيات التي تساعد المعممة عمى التخمص من مشاعر الغضب واالثار التي يسببيا عمى 
جوانب المعرفية والفسيولوجية والسموكية، بيدف التعبير عن االنفعاالت الغضب بطريقة مقبولة 

 اجتماعياً .
: فيتمثل بعينة ممثمة لمحتوى النشاط السموكي لمفيوم إدارة الغضب االجرائيالتعريف 

وتتضمن اداء المفحوص الذي يعبر عنو بالدرجة التي يحصل عمييا عمى مقياس إدارة 
 .انالغضب الذي تم بناؤه من قبل الباحث

 الفصل الثاني
 (:Anger Managementالغضب ) : إدارةنظريإطار 

 مفهوم إدارة الغضب:  
 Anger( أول من استخدام مفيوم إدارة الغضب(Nofacoُيَعد نوفاكو 

Management)  ألول مرة  في السبعينات القرن الماضي في قاموس أكسفورد عام )
( كما أعد برنامج لمتدريب عمى إدارة الغضب والتحكم فيو اعتمادًا في إطاره النظري ٜ٘ٚٔ)

( وطريقة لمتدريب عمى Metshenbomشدًا بأسموب ميتشنبوم )السموكي المعرفي، مستر 
(  أن الغضب ىو استجابة انفعالية نحو (Nofacoالتحصين ضد الضغوط، اذ يرى نوفاكو 

المواقف االستفزازية والتي تتحدد عن طريق التغيرات الفسيولوجية والمتغيرات المعرفية 
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ممية إلثبات صحة الفرضية التي (،  وقدم البراىين العٜٛ، صٕٚٓٓوالسموكية )حسين،
تذىب إلى أن أسموب تفكيرك في أي موقف ىو مصدر كل الغضب إن مثيرات الغضب ال 
تغضبك في الواقع، فالعبارات الجارحة التي تنطوي عمى ىجوم موجة إليك ال تغضبك، 
والمواقف المسببة لمضغط النفسي واإلحباط والعجر ال تغضبك، إن ما يحول 

 مثيراً لمضغط إلى غضب ىو أفكارك المثيرة.موقفاً مؤلما ً 
 إدارة الغضب:   اطر نظرية فسرت 

  :(Remond Nofaco,1975) انموذج ريموند نوفاكو  .ٔ
( مفيوم الغضب انطالقاً من فكرة مفادىا أن الخبرة Nofaco,1975قدم نوفاكو )   

 Cognitive) االنفعالية لدى الفرد يمكن تعريفيا وتحديدىا من خالل البناء المعرفي
Structuring لديو عن الموقف، وىو عبارة عن التقييمات المعرفية والتفسيرات التي يعطييا )

الفرد لمحدث أو الموقف، وُيَعد مفيوم البناء المعرفي مفيومًا رئيسيًا في انموذج نوفاكو 
(Nofacoعن الغضب اذ أعطى لو أىمية كبيرة لمتقييمات المعرفية التي تصدر عن الف ) رد

تجاه المواقف االستفزازية والتيديدية في استثارة الغضب لديو، فاألحداث أو المواقف التي 
يدركيا الفرد بوصفيا استفزازية وتؤدي إلى الغضب، وشدة االنفعال فييا يعتمد في األساس 
عمى التقييم المعرفي ليذه المثيرات أو األحداث البيئية االستفزازية، وكذلك عمى السمات 

صائص الشخصية لدى الفرد، فضال عن المحددات الموقفية، وتوقعات الفرد فالغضب والخ
، ٕٗٔٓ( ىو انفعال سوي ولو وظيفتان احدىما إيجابية وأخرى سمبية )كامل،Nofacoلدى )
 (.ٓٗٗص

( مفيوم الضغوط لفيم التأثيرات السمبية لمغضب عمى المدى الطويل (Nofacoاستثمر
وخصوصاً  في ضوء عالقتو باألمراض الجسمية مثل أمراض القمب،  فالغضب يحدث نتيجة 
لوجود أحداث ومواقف يتعرض ليا الفرد في حياتو )األحداث االستفزازية( وتفسيرات الفرد ليا 

رة الوجدانية ثم االستجابات السموكية تجاه تمك المواقف من خالل العمميات المعرفية واالستثا
( أن الغضب (Nofacoوالخبرات االستفزازية التي سبق وتعرض ليا الفرد في بيئتو، لذ يرى 

يتكون من ثالثة مكونات ىامة وأساسية وىي المكونات المعرفية واالستثارة الفسيولوجية 
 مل المعرفية التي تؤدي إلى استثارة الغضب:    والمكونات السموكية، كما حدد نوعين من العوا
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التقييمات المعرفية: وىي الطريقة التي تساعد الفرد عمى تفسير األحداث التي  -
يتعرض ليا بوصفيا تمثل تيديداً واستفزازاً لو ولذا فإن الخبرة االنفعالية التي يعايشيا 

بشكل عنيف وذلك  الفرد تؤدي إلى نفور وألم فإن استجابة الفرد لألحداث تكون
 وفقاً  لتقييماتو المعرفية ليا وأن ىذه التقييمات تتضمن فكرتين أساسيتين، ىما:

   تفسير األحداث الماضية والحالية وفق درجة التيديد واألذى الذي تمثمو ىذه
 األحداث.

  ( األحكامJudgment وىي تشير إلى األحكام التي يكونيا الفرد فيما يتعمق بمدى :)
 ى التعامل مع تمك األحداث أو المطالب التيديدية المدركة في البيئة.قدرتو عم

  التوقعات: وىي تمثل وجيات النظر الذاتية لدى الفرد والتي يكونيا عن األحداث
المستقبمية واالستجابات السموكية التي سيقوم بيا الفرد وغالباً ما تكون ىذه التوقعات 

، فالحديث الذاتي لمفرد يتكون من والتقييمات مبنية عمى التقييمات المعرفية السابقة
 .(Shahsavarani, et al ,2016, p. 359)عن األحداث البيئية التي تواجيو 

 Ellis' Rational Emotiveنظرية العالج العقالني االنفعالي لـ  )اليس( ) .2
Theory :) 

وانفعالية االنفعالي ىو: عالج مباشر موجة يستخدم فنيات معرفية  -العالج العقالني
ليساعد اإلنسان عمى تصحيح معتقداتو الالعقالنية التي يصاحبيا خمل انفعالي وسموكي إلى 

(،  يعد العالج Ellis, 1977,p.44معتقدات عقالنية تؤدي إلى ضبط انفعالي وسموكي )
العقالني من أشكال العالج النفسي الحديث نسبياً ، وىي واحدة من أىم النظريات التي فسرت 

( في العالج العقالني لإلنسان (Ellisة الغضب والطمأنينة النفسية، وقد ركز البرت أليس إدار 
في أن ىناك تشابكاً بين العاطفة والعقل، أو التفكير والمشاعر ويركز العالج العقالني عمى 
أن البشر يفكرون ويشعرون ويتصرفون بشكل متأن، ويستخدم العالج العقالني االنفعالي 

ة من الطرق المعرفية، ولكنو يركز بشكل أساسي عمى مياجمة األفكار غير مجموعة كبير 
عادة تنظيم أفكاره، ومدركاتو، وذلك من أجل  كساب اإلنسان التفكير العقالني، وا  المنطقية، وا 
إزالة الصعوبات التي يعاني منيا، كما أن سموكياتيم ىي وظيفة لتفكيرىم وتعاطفيم وعمميم، 

( أليس إلى أن اإلنسان يستطيع (Ellisر كل منيما في اآلخر، ويشير ألنيما مرتبطان، ويؤث
إدارة غضبو عن طريق تمسكو بأفكار العقالنية، أما إذا سمح لألفكار الغير العقالنية بأن 
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تسيطر عميو فإنو ال يستطيع ضبط انفعاالت الغضب أو مواجية المشاكل المرتبطة بالغضب، 
(، اذا يتفق ٕٛٔ، صٕٙٔٓفكير بطريقة مدمرة لذاتو )خمفو ،والنتيجة أن اإلنسان يبدأ في الت

( بأن االنفعاالت العاطفية لمفرد ترتبط ارتباطاً عضوياً بأفكاره ومعتقداتو Adlrمع رأي ادلر )
، ويرى ايضا أنو ينبغي مجابية األفكار واالنفعاالت السمبية، 122)، ص2012)المعروف، 

بدرجة يصبح معيا الفرد عقالنياً ومنطقياً )المعروف، وذلك بإعادة تنظيم اإلدراك والتفكير 
 (.ٖٕٗ، صٕٕٔٓ

( أن التفكير غير العقالني يحدث في مرحمة الطفولة المبكرة عندما يكون (Ellisيرى 
(،  فاألفكار العقالنية ٔٚ، صٕٕٓٓالطفل حساساً لمؤثرات البيئة الخارجية )العقاد، 

فسية وتحقق مستوى مرتفع من الصحة النفسية مقارنة )المنطقية( تزيد من مشاعر الطمأنينة الن
بتسرب األفكار غير  المنطقية )الالعقالنية( إلى عقل اإلنسان، وأن القناعات الخاطئة التي 
لقنيا اآلباء لألبناء ىي التي تسببت في التفكير غير المنطقي ومن ىنا يتوجب عمى كل 

 (.  ٗٗ، صٕٗٔٓاالسي، إنسان أن يعي القناعات الخاطئة الموجودة لديو )
( (Ellisأنو في ضوء نظرية العالج العقالني االنفعالي الذي قدميا  انتستنتج الباحث

يمكن أن نفسر إدارة الغضب، من خالل التحميل المنطقي لألفكار غير العقالنية المسببة 
التفكير لمغضب ونستبدليا بأفكار أكثر عقالنية وتنمية أفكار إيجابية والتخمي عن أساليب 

الغير المنطقية مثل التضخيم والمبالغة والتعميم وأخطاء الحكم، وأن اإلنسان حين يفكر 
ويتصرف بطريقة عقالنية يصبح ذا فاعمية، ويؤدي ذلك إلى زيادة صحتو النفسية ويشعر 

 بالسعادة والكفاءة.
 سابقة:الدراسات ال
 (فاعمية أسموب حل المشكالت في ادارة2008دراسة بمخير( :) )الغضب 

استيدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية أسموب حل المشكالت في إدارة الغضب لدى 
( طالب وطالبة، ٘٘ٗطمبة كمية التربية بجامعة أسيوط، و قد تكونت عينة الدراسة من )

واستخدمت الدراسة أدوات متعددة أعدىا الباحث وىي )مقياس الغضب، مقياس حل 
، وقد بينت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط سالب بين المشكالت، ونموذج دراسة حالة( 

 الغضب وحل المشكالت ، كما أنو يوجد اختالف في حل المشكالت لصالح الذكور.
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 ( فاعمية برنامج تدريبي إلدارة الغضب في خفض مستوى  : 2009)دراسة ارنوط(
 اضطرابات النوم لدى طمبة جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية(

استيدفت الدراسة فحص مدى فاعمية برنامج تدريبي إلدارة الغضب في خفض مستوى 
( طالبة من طالبات 60اضطرابات النوم لدى طمبة الجامعة، وذلك عمى عينة مكونة من )

كمية التربية لمبنات بالقنفذة جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية، وأظيرت النتائج فاعمية 
بي في خفض مستوى الغضب، وكذلك فاعميتو في خفض مستوى اضطرابات البرنامج التدري

 .  النوم لدى المجموعة التجريبية من طمبة الجامعة
 :االفادة من الدراسات السابقة

 تدعيم مشكمة البحث واىميتو وصياغة اىدافو وفرضياتو.   -ٔ
 إعداد أداة البحث إدارة الغضب  -ٕ
 راسة الحالية. اختيار الوسائل االحصائية المناسبة لمد  -ٖ
 قد تفيد نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.  -ٗ

 الفصل الثالث
 :منهجية البحث واجراءاته

في ىذا الفصل منيجية البحث واإلجراءات المتبعة فيو، المتمثمة  انتعرض الباحثيسس
بتحديد مجتمع البحث واختيار عينتو، واستعمال أداة البحث: )إدارة الغضب(، وتطبيقيا، 

 فضاًل عن استعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
 منهجية البحث:

منيج الوصفي االرتباطي، لكونو أنسب المناىج لوصف الظاىرة ال انالباحث استعمل
المدروسة وتفسيرىا ودراسة العالقات االرتباطية بينيا وبين المتغيرات األخرى أو الكشف عن 
الفروق فيما بينيا، إذ إّن المنيج الوصفي يقوم بوصف ما ىو كائن وتفسيره وصفًا دقيقًا، 

ىرة ويوضح خصائصيا، أو تعبيرًا كميًا يعطينا وصفًا رقميًا ويعبر عنو تعبيرًا كيفيًا يصف الظا
، ٕٓٓٓيوضح ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى )حّمس، 

 (.ٚ٘ٔص
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 وعينته مجتمع البحث
تألف مجتمع البحث من المعممات في المدارس االبتدائية لمبنات والمختمطة منيا 

( ٗ٘ٔمعممة، توزعن عمى ) *(ٖٚٔٓالرمادي، اذ بمغ عددىن )ايضًا في مركز مدينة 
( توضح توزيع افراد العينة ٖ،ٕ،ٔ( معممة، والجداول )ٓٓٗمنين ) انمدرسة، اختار الباحث

 الحالة االجتماعية(. –العمر  –وفقًا لممتغيرات الديمغرافية المدروسة )سنوات الخبرة 
 :أداة البحث

مقة بموضوع بحثو بطريقة عممية منظمة، وعميو أْن عمى الباحث جمع البيانات المتع
يدقق في اختيار أدوات بحثو أو يعّدىا بنفسو لتناسب مشكمة بحثو وىدفو والمنيجية البحثية 

 (.ٜٙٔ، صٕٚٔٓومن ثم تفسير نتائجو )الزىيري، 
 : انوفيما يأتي عرض اإلجراءات التفصيمية التي اتبعها الباحث

 . مقياس إدارة الغضب:
 ا انعمى أدبيات ودراسات سابقة تناولت إدارة الغضب، ووجد اناطمعت الباحث

األدوات المستعممة في تمك األدبيات والدراسات اعتمدت تصنيفاً يتناسب مع غاياتيا البحثية 
وأىدافيا، فضالً عن ذلك أعدت لعينات مختمفة عن عينة ىذا البحث، ووفقاً لما جاء في 

( لإلدارة الغضب، وفيما يأتي  (Nofaco,1975نظرية نوفاكوان احثاإلطار النظري اعتمد الب
 في بناء مقياس إدارة الغضب:  انوصف لإلجراءات التي اعتمدىا الباحث

 ( (Nofacoااللتزام بأبعاد نظرية نوفاكو   .أ 
اإلفادة من األفكار الواردة في فقرات المقاييس المتوفرة في أدبيات ودراسات السابقة،  .ب 

 منيا:
( وطبق عمى عينة من، المراىقين، وتكون 2012س )حمزة( الذي اعد عام )مقيا -

 ( ابعاد. 6( فقرة توزعت عمى )74المقياس من )
( فقرة موزعة عمى 34( يتكون )2014مقياس )الخوالدة والجرادات( الذي اعد عام ) -

 ( ابعاد. 6)
المرحمة ( وطبق عمى عينة من الطالبات 2014مقياس )كامل( الذي اعد عام ) -

 ( ابعاد. 3فقرة توزعت عمى ) 34)االعدادية وتكون المقياس من )

                                                 
*

 (1-حصلث الباحثان على البياوات مه مديرية جربية االوبار في ضوء كحاب جسهيل مهمة )ملحق 
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( وطبق عمى القيادات األكاديمية في 2019مقياس )المطيري( الذي اعد عام ) -
 ابعاد.  6)( فقرة توزعت عمى )28جامعة الكويت وتكون المقياس )

ومنيا دراسة  عمى دراسات السابقة التي تناولت إدارة الغضب انكما اطمع الباحث
( ودراسة )باظو 2019( ودراسة )المطيري، 2018( ودراسة )الحموري، 2015)ناجي، 
عمى التعريف النظري والذي ينص عمى أنيا مجموعة  ان(، كما اعتمد الباحث2020وآخرون، 

من الميارات والفنيات التي تساعد المعممة عمى التخمص من مشاعر واالثار التي يسببيا عمى 
المعرفية والفسيولوجية والسموكية، بيدف التعبير عن االنفعاالت الغضب بطريقة الجوانب 

  مقبولة اجتماعيًا.
  :تكون مقياس إدارة الغضب المعتمد في  اعداد فقرات مقياس إدارة الغضب ووصفها

( من ثالثة ابعاد ىي: )البعد المعرفي، Nofacoىذا البحث حسب نظرية نوفاكو )
( فقرة، وكانت البدائل: ٘ٗالبعد السموكي(، توزعت عمييا )والبعد الفسيولوجي، و 

)تنطبق عمي بدرجة كبيرة، تنطبق عمي بدرجة متوسطة، تنطبق عمي بدرجة قميمة، ال 
 ( عمى التوالي. ٔ-ٕ-ٖ-ٗينطبق عمي ابداً (، واعطيت االوزان ) 

الممحق بعد االنتياء من بناء فقرات المقياس  صالحية فقرات مقياس إدارة الغضب:   -
وفقاً ألبعادىا عمى مجموعة من المختصين في العموم التربوية  انعرض الباحث

(، لبيان صالحيتيا ومالءمة بدائل اإلجابة، واعتمدت نسبة ٕوالنفسية، ممحق )
التفاق عمى البدائل لكونيا تناسب وتم ا%( آلراء المحكمين بالقبول او الرفض، ٓٛ)

 الفقرات. االتفاق عمى صالحية جميع، و العينة
( وذلك بوضع Likartعمى أسموب )ليكرت  انوقد اعتمد الباحث  بدائل المقياس:

مدرج )ثالثي( لبدائل اإلجابة )دائمًا، احيانًا، ابدًا( عمى فقرات مقياس الذكاء الوجودي التي 
 (.ٖ،ٕ،ٔتتراوح من أقصى  انطباق الفقرة بحسب األوزان التي تتالت من )

ي عند وضع تعميمات المقياس ان تكون واضحة وبسيطة روع  تعميمات المقياس:
ومختصرة وتتناسب مع مستوى افراد العينة ، كما تضمنت التعميمات كيفية استخدام البدائل 
ومثااًل يوضح كيفية االجابة مع االشارة الى ان االجابات ستكون ألغراض البحث العممي ولن 

 لتعميمات ضمنت تعريفًا بموضوع البحث.يطمع عمييا احدًا سوى الباحث ، فضاًل عن ان ا
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   :تعد عممية توضيح تعميمات المقياس من المتطمبات اعداد تعميمات المقياس
األساسية لبناء المقاييس التربوية والنفسية التي ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة تساعد 
المستجيب عمى دقة اإلجابة، ومن األفضل أن ال يتم االشارة بشكل مباشر إلى 

، ص  2003ليدف من المقياس، ألن ذلك قد يجعل إجابة المستجيب مزيفة )عالم،ا
(.  لذا جرى مراعاة أن تكون ىذه التعميمات واضحة ودقيقة ومناسبة ألعمار 44

المعممات، حيث اعممتين بأنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة بقدر ما ىو تعبير 
عممي فقط لتطمئن المستجيبات، عن رأي، وأن ىذا االجراء معد ألغراض البحث ال

  المستجيبات عمى عدم ترك أية فقرة من دون إجابة مع ذكر البيانات انوحث الباحث
 المطموبة كالعمر وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية.  

   :مدارس ابتدائية ٙ( معممة من ) (60عشوائياً  اناختار الباحثالتطبيق االستطالعي )
في مركز مدينة الرمادي، وتم تطبيق المقياس إدارة الغضب لمبنات بطريقة عشوائية 

عميين، من اجل الكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تواجو افراد العينة عند 
اإلجابة لتالفييا، وقد كانت فقرات المقياس واضحة ولم يسجل أي غموض أو عدم 

 دقيقة. (٘ٔفيم ألي منيا، كما تم احتساب وقت اإلجابة، الذي قد بمغ متوسطو )
 :القوة التمييزية لفقرات المقياس:   التحميل االحصائي لمقياس إدارة الغضب 

ألجل اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة والكشف عن دقتيا في قياس ما وضعت لقياسو     
بتحميل فقرات المقياس إحصائًيا والكشف درجة تمييزىا وارتباطيا بالدرجة الكمّية،  انقام الباح

فالفقرات التي تمتمك قوة تميزية ىي الفقرات التي تميز بين المستجيبين ذوي الدرجات العالية 
والمستجيبين ذوي الدرجات الواطئة في المفيوم الذي تقيسو الفقرات، وفي حالة عدم قدرة الفقرة 

التمييز عمى وفق ىذه الصورة فِإنَّيا تكون عديمة الفائدة ويجب حذفيا من الصورة  عمى
وقد تم استعمال أسموب المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة الفقرة بالدرجة ، النيائية لممقياس

 الكمية إجرائين مناسبين في عممية تحميل الفقرة:
  المجموعتان المتطرفتان(Extreme Groups Method) : 

ألجل حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات المقياس قامت الباحثة بالخطوات 
 اآلتية: 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)ٖٗٔٙ ) 
 

( معممة من معممات االبتدائية ومن ثم تحديد الدرجة ٓٓٗعينة )التطبيق المقياس عمى  .أ 
 الكمية لكل استمارة. 

 ترتيب االستمارات تنازلًيا بحسب درجتيا الكمية من األعمى إلى األدنى. .ب 
%( من ٕٚ%( من االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات و)ٕٚن )تعيي

االستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرجات والمتان تمثالن مجموعتان بأكبر حجم وأقصى تمايز 
( استمارة، ٔٛ، إذ بمغ عدد االستمارات في كل مجموعة )(Anastasi, 1976: 208)ممكن 

اري لدرجات المفحوصين لكل مجموعة عن كل تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعي
(  لعينتين مستقمتين الختبار T. Testفقرة من فقرات المقياس ثم تطبيق االختبار التائي )

( وقد 0ٓ٘ٓالفروق بين درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا لكل فقرة عند مستوى داللة )
   (٘ٓ.ٓومستوى داللة ) (ٕٗٔتبين َأنَّ جميع الفقرات مميزة عند درجة حرية )

  :عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس 
ويقصد بيا إيجاد معامل االرتباط بين األداء عمى كل فقرة من فقرات المقياس واألداء 
عمى المقياس بأكممو، إذ إنَّ من مميزات ىذا األسموب ان يقدم مقياًسا متجانًسا في فقراتو، 

طريق ارتباط فقراتو بمحك خارجي أو داخمي وأفضل  ويمكن التحقق من صدق المقياس عن
محك داخمي ىو الدرجة النيائية لممقياس نفسو ولغرض التحقق من صدق مقياس إدارة 

عمى الدرجة الكمية لممقياس والتي ُتعدُّ محًكا داخمًيا يمكن عن طريقيا  انالغضب اعتمد الباحث
استخراج معامالت صدق فقرات المقياس، إذ جرى استعمال معامل ارتباط بيرسون الستخراج 
العالقة االرتباطية بين كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس باستعمال عينة التحميل ذاتيا لمفقرات 

مة وبعد الحصول عمى النتائج ومقارنة معامالت االرتباط بالقيمة الجدولية ( معمٓٓٗوالبالغة )
 (٘ٓ.ٓلمعامل االرتباط تبين َأنَّ جميع فقرات المقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 : إجراءات الصدق
 تم التحقق من الصدق الظاىري لممقياس من خالل إجراءات الصدق الظاهري :

 اء في مجاالت عمم النفس.عرضو عمى مجموعة من الخبر 
 تم استخراج صدق البناء من خالل التحميل العاممي االستكشافي:  صدق البناء : 

: لتحقيق صدق البناء والتحقق من البنية العاممية التحميل العاممي االستكشافي -
استعمال التحميل العاممي االستكشافي بطريقة  تملمقياس إدارة الغضب لدى المعممات 
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( استمارة الى التحميل وقد أسفر التحميل عن ٓٓٗلرئيسة، اذ اخضعت )المكونات ا
 جودة وصالحية مصفوفة االرتباطات الخاصة بالتحميل عمى وفق المعايير االتية: 

( 0.308-0.575كانت دالة احصائيا حيث بمغت بين ) ان اغمب معامالت االرتباط -
نى من االرتباطات بين ( مما يشير الى توفر الحد االد٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )

 المتغيرات.
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of)ان قيمة مؤشر كايزر ماير اولكن -

Sampling) Adequacy)( لكفاية المعاينة بمغت )( وىو يزيد عن )0.848ٓ.٘ٓ )
 مما يشير الى مالئمة عينة البحث وكفايتيا لدراسة المتغير.

( ودالة احصائيا ٖٓ.ٓانت أكبر من )ان معامالت االرتباط الخاصة بالمصفوفات ك -
 (.ٔٓٓ.ٓعند )

التحميل  (Bartletts test of sphericity) ان قيمة مربع كاي في اختبار برتميت 
( ودرجة ٔٓٓ.ٓ(  وىي دالة احصائيا عند مستوى داللة )5075.527العاممي بمغت)

 (، ٜٜٓحرية)
المكونات الرئيسية الى ان وقد اسفرت التحميل العاممي بعد تدوير العوامل بطريقة 

( موزعة 0.308-0.575( فقرة تراوحت تشبعاتيا بين )ٖٗمقياس إدارة الغضب تشعبت فيو )
( فقرة تراوحت تشبعاتيا بالعامل بين ٕٓعمى ثالث عوامل، اذ بمغ عدد فقرات العامل األول )

وحت بين ( فقرة بتشبعات ترإٔ(، فيما بمغ عدد فقرات العامل الثاني )0.575-0.321)
( فقرة تراوحت تشبعاتيا بالعامل بين ٔٔ(، اما العامل الثالث فتكون من )0.695-0.321)
( وبموجب نتائج التحميل فقد تبمورت ثالثة عوامل لمقياس إدارة الغضب 0.596-0.308)

( فقرة وقد تم تسمية العامل األول )البعد المعرفي( والثاني ٖٗلدى المعممات تشبعت فييا )
 اعرف متى سأبدأ( )ٗالفسيولوجي( والثالث )البعد السموكي(، وقد حذفت الفقرتان ))البعد 

الجسمية التي يمكن ان يفضي الييا  اتخيل التغيرات( )ٕٓ(، و)بالغضب من زميالتي
( عمى التوالي من 7، 2(، وىما في البعد )المعرفي( و )الفسيولوجي( وتسمسالتيا )غضبي

 ( فقرة،ٖٗورتو النيائية تكون من )التحميل وبذلك فان المقياس بص
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الثبات من خالل استخراج ثبات  تحقق (:(Scale Reliabilityثبات المقياس 
عادة االختبار( وقد بمغ معامل ثبات الفا كرونباخ  االتساق الداخمي لممقياس )الفا كرونباخ، وا 

عادة االختبار )ٜٓ.ٓلممقياس )  (، وكما يأتي: 0.85( وا 
 (Ferekson)يؤكد فيركسون   (:(Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار •

عمى أن استخراج معامل الثبات بيذه الطريقة ىو بإعادة تطبيق المقياس مرتين وفي 
، ٕٕٓٓمدتين زمنيتين مختمفتين وعمى نفس المجموعة من األفراد )ممحم، 

ين درجات التطبيق األول إن معامل االرتباط بEbel, 1972) (،  ويرى )ٕٚ٘ص
لالختبار والتطبيق الثاني ىو معامل ثبات االختبار ومعامل الثبات في ىذه الحالة 

 (. (Ebel, 1972,p. 132يسمى معامل االستقرار عبر الزمن 
ولغرض استخراج الثبات بيذه الطريقة فقد أعيد تطبيق المقياس عمى عينة الثبات     

( يومًا من التطبيق األول، اذ ان إعادة ٗٔفاصل زمني بمغ )( معممة وبٖٓالتي تكونت من )
تطبيق المقياس لغرض التعرف عمى ثباتو يجب أن ال يتجاوز األسبوعين من التطبيق األول، 
ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق األول والثاني وبمـــغ معامل االرتباط 

جيدا عمى استقرار إجابات األفراد عمى المقياس  ( لممقياس، وتعد ىذه القيمة مؤشرا0ٛ٘ٓ)
( 0ٚٓٓعبر الزمن، فقد أشار)العيسوي( إلى انو إذا كان معامل االرتباط بين التطبيقين ىو)

فأكثر، فأن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا لثبات االختبارات في العموم التربوية والنفسية )العيسوي، 
ول من خالليا عمى قيمة ثبات عال يدل (.  وتستخدم ىذه الطريقة ألن الحصٛ٘، صٜ٘ٛٔ

عمى قمة احتمال تأثر الدرجات )قيمة الثبات( بالمتغيرات اليومية العشوائية، أو في البيئة التي 
 (.(Anastasi,1976,p. 110يجري فييا االختبار 

اليدف من إيجاد معامل الثبات    :  (Cronbach's Alpha)معادلة ألفا كرونباخ •
متأكد من اتساق أداء الفرد عمى عموم المقياس من فقرة إلى أخرى، بيذه الطريقة ىو ل

إذا يدل عمى التجانس الكمي لفقرات المقياس وعمى استقرار استجابات األفراد، فإن 
محتوى المقياس كمما كان متجانسا فإن ثبات االتساق الداخمي سيكون مرتفعًا ) 

قرة عبارة عن مقياس قائم ( ، عمى اعتبار أن الفٕٙٚ، صٜٕٓٓالزاممي وآخرون، 
بحد ذاتو، إذ يتم حساب التباينات بين درجات عينة الثبات عمى جميع فقرات 
المقياس، اذ يقسم المقياس إلى عدد من األفراد يساوي عدد فقراتو )عودة، والخميمي، 
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(،  وقد أستخرج الثبات بيذه الطريقة من درجات استمارات العينة ٕٗ٘، صٜٛٛٔ
 (  ٜٓ.ٓ( استمارة، وباستعمال معادلة كرونباخ بمغ معامل ألفا )ٓٓٗة )األساسية البالغ

يتألف مقياس إدارة الغضب في البحث الحالي وصف المقياس بصيغته النهائية: 
( فقرة، )البعد 20: )البعد المعرفي( يتكون من )بصورتو النيائية من الثالثة ابعاد ىي

وكل فقرة ليا ( فقرة، 11السموكي(  يتكون من )( فقرة، )البعد 12الفسيولوجي( يتكون من )
اربعة بدائل وىي ) تنطبق عّمي بدرجة كبيرة، تنطبق عّمي بدرجة متوسطة، تنطبق عّمي بدرجة 

( ويتم حساب درجة كمية ٔ،ٕ، ٖ، ٗقميمة، ال تنطبق عّمي ابدا(، وكانت اوزان البدائل )
جيب عن كل بديل يختاره من كل لممقياس من خالل جمع الدرجات التي يحصل عمييا المست

فقرة من فقرات المقياس، لذلك فإن أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المستجيب لممقياس ىي 
( درجة والتي تمثل ٖٗدرجة التي تمثل أعمى الدرجات، وأقل درجة يحصل عمييا )( 172)

 درجة( 107.٘أدنى درجة كمية لممقياس، وبذلك فإن المتوسط النظري لممقياس يكون )
عن طريق بعض  المؤشرات اإلحصائية لمقياس إدارة الغضب لدى المعممات:

المؤشرات اإلحصائية لمقياس إدارة الغضب لدى المعممات تبين أنيا تظير انسجاًما مقبوال مع 
المؤشرات اإلحصائية لمتوزيع االعتدالي حيث تتقارب درجات الوسط والوسيط والمنوال مما 

مكانية يشير إلى أنَّ العينة  المختارة تمثل الى حد قريب المجتمع المأخوذة منو تمثياًل حقيقًيا وا 
 تعميم النتائج البحث.

 :الوسائل اإلحصائية 
ان معظم الوسائل اإلحصائية التي استخدمت في البحث الحالي حسبت بواسطة    

 ( ىي:SPSSبرنامج الحاسوب اآللي )
مع إعادة  (Principle Component)التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية  .ٔ

البنية العاممية لممقياس فيما إذا  لمتحقق من (Vairmax)التحميل بطريقة الفايرماكس 
 كان يقيس عامل واحد ام عوامل متعددة.

 االختبار التائي لعينة واحدة: لمتعرف عمى مستوى المتغيرات عند العينة. .ٕ
لحساب القوة التميزية لفقرات مقاييس ( لعينتين مستقمتين T-Testاالختبار التائي ) .ٖ

 البحث.
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( حساب االرتباطات Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .ٗ
بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس وايضًا عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمبعد التي 

 تنتمي اليو.
ستخراج الثبات بطريقة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي، استخدمت ال -معادلة الفا .٘

 لالتساق الداخمي لممقاييس.
 الفصل الرابع:

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 إدارة الغضب لدى معممات االبتدائية.الهدف األول: التعرف عمى مستوى 

لقد اظيرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس إدارة الغضب عمى عينة البحث البالغة 
درجات مستوى إدارة الغضب لدى معممات االبتدائية ىو ( معممة ان متوسط ٓٓٗ)
، وعند مقارنة ىذا المتوسط بالمتوسط (13.576)بانحراف معياري مقداره  (140.347)

(، يالحظ انو اكبر من المتوسط الفرضي لممقياس، والختبار ٘.ٚٓٔالفرضي لممقياس والبالغ )
ة واحدة تبين انو ذي داللة معنوية عند الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار التائي لعين

(، وىذا يعني ان معممات االبتدائية يتمتعن بمستوى 399( وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓمستوى )
 ( يوضح ذلك.ٔمرتفع من القدرة عمى إدارة الغضب، وجدول )

 والمتوسط(نتائج االختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات مستوى إدارة الغضب 1جدول )
 الفرضي لمعينة

متوسط  المقياس
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 

 المحسوبة
 النتيجة

 دالة  48.389 107.5  13.5761  140.347 إدارة الغضب

إدارة الغضب لدى معممات الفروق في مستوى عمى تعرف الهدف الثاني: ال
  سنة فما فوق(. 11سنة(، ) 10 -6سنة(، ) 5-1)  سنوات الخبرة وفق متغير االبتدائية

ولتحقيق ىذا اليدف فقد تم معالجة البيانات احصائيًا باستعمال تحميل التباين من 
 اذ( One Way ANOVA unequal sampleالدرجة االولى لمعينات غير المتساوية )
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ية البالغة من القيمة الفائية الجدول أكبروىي ، (12.118بمغت القيمة الفائية المحسوبة )
مما يشير الى ان ىناك فروق ( ٘ٓ.ٓ) ومستوى داللة( ٜٖٚ-ٕحرية )عند درجتي ( ٕٓ.ٖ)

سنوات  وفق متغير الغضب لدى معممات االبتدائية إدارةمستوى ذات داللة احصائية في 
 .( يوضح ذلك2وجدول ) الخبرة

الغضب لدى معممات تحميل التباين من الدرجة االولى لممقارنة في قياس إدارة  (2جدول )
 خبرةوفق متغير سنوات ال االبتدائية

التباين         مصادر
Source Of  

Variance 

مجموع 
التربيعات       
Sum of 

Squares 

درجات 
 الحرية

Df 

مجموع متوسط 
   التربيعات
Mean 

Square 

 Fقيمة اختبار 
 المحسوبة 

بين المجموعات         
Between Groups 4231.334 2 2115.667 

12.118 
ضمن المجموعات    

Within Groups 
69309.363 397 174.583 

المجموع الكمي               
Total 

73540.698 399   

( لمتعرف عمى داللة الفروق Student-Newman-Keulsaاستعمال اختبار ) دوعن
 ذوات سنوات الخبرةبين متوسطات إدارة الغضب لممجاميع العمرية الثالثة ظير ان المعممات 

تاله  ((143.381افضل من اقرانين في إدارة الغضب بمتوسط بمغ  كنَّ  (سنة فما فوق ٔٔ)
وأخيرا  ((142.301سنة بمتوسط بمغ ( ٓٔ-ٙ) بينممن كانت خبرتين ما  المعممات
 ذلك ( يبينٔ)والشكل  (136.048)  سنة(  ٘-ٔ)بين ممن كانت خبرتين المعممات 
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 العالقة بين إدارة الغضب وسنوات الخبرة( يبين 1شكل )

 
 إدارة الغضب لدى معممات االبتدائيةالفروق في مستوى عمى تعرف الهدف الرابع: ال

 .ارممة( –منفصمة  –متزوجة  -)عزباء االجتماعيةحالة وفق متغير ال
لتحقيق ىذا اليدف فقد تم معالجة البيانات احصائيًا باستعمال تحميل التباين من     

 اذ( One Way ANOVA unequal sampleالدرجة االولى لمعينات غير المتساوية )
من القيمة الفائية الجدولية البالغة  أكبروىي (، 5.957)بمغت القيمة الفائية المحسوبة 

مما يشير الى ان ىناك فروق  (٘ٓ.ٓ)ومستوى داللة  (ٜٖٙ-ٖ) عند درجتي حرية( ٕٙ.ٕ)
حالة وفق متغير ال دارة الغضب لدى معممات االبتدائيةإمستوى ذات داللة احصائية في 

  .( يوضح ذلكٖالزوجية وجدول )
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تحميل التباين من الدرجة االولى لممقارنة في قياس إدارة الغضب لدى معممات  (3جدول )
 حالة الزوجيةوفق متغير ال االبتدائية

التباين                 مصادر
Source Of  

Variance 

مجموع 
التربيعات       
Sum of 

Squares 

 درجات الحرية
Df 

  متوسط مجموع  
 Meanالتربيعات 
Square 

 Fقيمة اختبار 
 المحسوبة 

بين المجموعات         
Between Groups 

3175.275 3 1058.425 
5.957 

ضمن المجموعات          
Within Groups 

70365.423 396 177.690 

المجموع الكمي               
Total 

73540.698 399   

( لمتعرف عمى داللة Student-Newman-Keulsaوعند استعمال اختبار )   
الفروق بين متوسطات إدارة الغضب بحسب الحالة الزوجية، ظير ان المعممات المتزوجات 

(، تاله المعممات العزباوات 142.168) كن اكثر من اقرانين في إدارة الغضب بمتوسط بمغ
وأخيرا المعممات االرامل  (ٕٗٙ.ٖٙٔ( ثم المعممات المنفصالت )(137.145بمتوسط بمغ 
 ( يبين ذلك.ٕوشكل )( (134.820بمتوسط بمغ 

 (يبين العالقة بين إدارة الغضب والحالة الزوجية لممعممات2شكل )
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 تفسير النتائج ومناقشتها:
عمى تفسير نتائج بحثيا ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري  انعمد الباحثيس

 والدراسات السابقة، وكما يأتي: 
أظيرت نتئج البحث ان عينة البحث )معممات االبتدائية( يتمتعن بمستوى عاٍل من   .ٔ

القدرة عمى إدارة الغضب، وىذه النتيجة تتفق مع توجيات النظرية لمفيوم إدارة الغضب، اذ 
( ان الوعي واإلدراك الجيد ألسموب التفكير يؤثر عمى نمط السموك Nofacoيشير نوفاكو )

المتبع لذا يعد التعرف عمى أفكارنا ومشاعرنا والتأثير الذي تحدثو عمينا من أىم خطوات 
السيطرة عمى سموكنا، كما ان إدارة الغضب تساعد االفراد عمى أن ينتبيوا لطريقة تفكيرىم 

أن يجدوا تغيرات إيجابية في حياتيم، ومن ثم تؤدي إلى تحسن وانفعاالتيم لتساعدىم عمى 
صحتيم النفسية واالجتماعية واالنفعالية، وىذا ما تبدو عميو المعممات من افراد عينة ىذا 

 البحث.
كما اشارت النتائج األخرى ان القدرة عمى إدارة  الغضب ترتبط بالعمر وسنوات الخبرة، 

 انسري واالجتماعي، وىذا مايفسر من وجية نظر الباحثفضال عن االستقرار العاطفي واال
ا من االطار النظري، ان األفراد الذين لدييم سيطرة عمى انفعاالتيم، موفقًا الستنتاجاتي

ويتمتعون بدرجة عالية من التسامح، ىم أكثر مرونة، ولدييم حس المسؤولية والتعاطف، 
ية، وأكثر قدرة عمى حل المشكالت، يكونون أكثر قدرة عمى النجاح في عالقاتيم الشخص

وكذلك أكثر فرحاً  وتفاؤال في السيطرة عمى غضبيم، فمن مؤشرات إدارة الغضب، السيطرة 
عمى االنفعاالت والتسامح والثقة بالنفس والمسؤولية االجتماعية، فاألشخاص الذين يمتمكون 

م بشكل إيجابي، وىذا ميارات الذكاء الوجداني ينخفض مستوى الغضب لدييم وتعزز عالقاتي
المتغيرات جميعيا ترتبط بالتقييم المعرفي ليذه المثيرات أو أحداث البيئية االستفزازية من وجية 

(، اذ تضفي طبيعة المعنة )التعميم( حتمية السموك التكيفي الذي ورد في  (Nofacoنظر
يا المعممات ( في التكيف مع الظروف البيئية التي تعيشMetshinpomتوجيات ميتشينبوم )

في البيئة المدرسية وتعامميا مع فئة فالعمر وسنوات الخبرة واالستقرار الزواجي عوامل حاسمة 
دارة غضبين بشكل مقبول وفعال.    في مدى القدرة عمى ضبط انفعاالت المعممات وا 

 (: Conclusionsثانيًا: االستنتاجات )
 يمكن استنتاج ما يأتي:في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة الحالية 
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تمتع المعممات بالقدرة العالية عمى إدارة الغضب، يبدو ان مبعثو االستقرار الحياتي  .ٔ
والمعاشي الذي يعشنو في ظل استقرار األوضاع المعاشية والحياتية لممحافظة بشكل عام، 
فضاًل عن استقرار العممية التربوية والتعميمية وفق األسموب التعميمي الذي سارت عميو 

خالل ىذه الفترة المتمثمة بجائحة كورونا واقتصار عمى التعميم االلكتروني،  المؤسسة التعميمة
وانحسار عممية التفاعل المباشر مع التالميذ واإلدارة المدرسية والزمالء التي قد تكون مدعاة 

 لمضغط النفسي والغضب. 
 ىنالك وعي معرفي بجوانب العممية التعميمية لدى المعممات وفي أسموب تعاممين مع .ٕ

 عناصر البيئة التعميمية التي يتفاعمن معيا من إدارة مدرسية وزمالء وتالميذ. 
 (: Recommendationsثالثاً : التوصيات )        

 في ضوء نتائج البحث الحالي، توصي الباحثة بما يأتي:        
تفعيل دور المؤسسات التعميمية في االىتمام بالجانب االنفعالي والعاطفي لممعممات  .ٔ

عداد برامج ونشاطات ودورات لتنمية  االبتدائية عن طريق تييئة مناخ نفسي وتعميمي مناسب وا 
 إدارة الغضب بيدف زيادة الصحة النفسية لممعممات في البيئة المدرسية. 

لمدارس االبتدائية بمساعدة المعممات ممن يفتقدن الى توجيو المرشدين النفسيين في ا .ٕ
 القدرة عمى السيطرة عمى غضبين عمى إدارة انفعاالتين ومنيا الغضب بطريقة سميمة.

العمل عمى تخطيط وتصميم برامج إرشادية لتنمية ميارات إدارة الغضب لدى معممات  .ٖ
 االبتدائية. 

حمي بالوعي االنفعالي والصبر حث المعممات من قبل اإلدارة المدرسية عمى الت .ٗ
 والحكمة واتخاذ إجراءات المناسبة أثناء الغضب.

 (:Suggestionsرابعًا: المقترحات )    
 ما يأتي:  انقترح الباحثيفي ضوء ما سبق واستكمااًل ليذا البحث      
إجراء دراسات مماثمة لمبحث الحالي عمى مستوى التعميم االبتدائي والثانوي في   .ٔ
 العراق. 
إجراء دراسات عن مفيوم إدارة الغضب مع متغيرات أخرى كالتكيف المدرسي،  .ٕ

 ودافعية اإلنجاز، والتمكؤ األكاديمي. 
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بتدائية إجراء دراسات مقارنة إلدارة الغضب بين المعممين والمعممات في المدارس اال .ٖ
 العراقية.  

اعداد برامج تدريبية إلدارة الغضب لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات   .ٗ
 العراقية.

 :المصادرقائمة 
ستوى الغضب والذكاء العاطفي لدى المراهقين وفاعمية : م2016)أبو ازريق، محمد محمود ) .ٔ

دارة الغضببرنامج مرتكز عمى االنفعاالت في تنمية مهارات الذكاء  ، اطروحة دكتوراه، جامعة العاطفي وا 
 األردنية.

 ،دراسة اكمينيكية –العالج المعرفي السموكي الضطراب القمق العام (: 2014األسي، ىدير ) .ٕ
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

دار قباء لمنشر والتوزيع، ، الذكاء الوجداني: 2000)األعسر، صفاء وكفافي، عالء الدين، )  .ٖ
 القاىرة.

سمة ما وراء المزاج وعالقتها باستراتيجيات إدارة الغضب لدى معممي (: ٜٕٔٓبسيوني، وآخرون ) .ٗ
 .كمية التربية  –جامعة سوىاج  ،المرحمة المتوسطة بمكة المكرمة

جتماعية التعبير االنفعالي لمغضب وعالقته بالمهارات اال (:ٕ٘ٓٓبسيوني ، سوزان صدقة )    .٘
، لدى عينة من طالبات كمية التربية لمبنات بجدة وفعالية برنامج إرشادي لمتخفيف من حدة الغضب 

 .  ٙٚٙ -ٖ٘ٙ،ص ٔالمؤتمر الثاني عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس ، مجمد 
 عمان: دار الفكر. ،استراتيجيات إدارة الغضب والعدوان(: ٕٚٓٓ) حسين، طو عبد العظيم .ٙ
دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العممي في العموم (: 2000داود درويش )حمس،  .ٚ

 ، جامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.السموكية
برنامج ارشادي انتقائي إلدارة انفعال الغضب لدى : 2018)الخطيب، عبداهلل عبداليادي ) .ٛ

سات واالبحاث االقتصادية ، مجمة التونسية لمعموم االجتماعية، مركز الدراالمراهقين في قطاع غزة
 واالجتماعية.

فعالية برنامج لمتدخل في األزمات في تنمية مهارة إدارة الغضب لدى : 2016)خمفو، دعاء فؤاد ) .ٜ
، مجمة الخدمة االجتماعية، المجمة المصرية لإلخصائيين  االجتماعيين، العدد الزوج في فترة التقاضي لمخمع

 (.ٖ(، المجمد )ٙ٘)
، عمان، مركز ديبونو لتعميم مناهج البحث التربوي(: 2017بدالكريم محسن )الزىيري، حيدر ع .ٓٔ

 التفكير لمنشر.
الطمأنينة النفسية وعالقتها بفاعمية الذات ومستوى لدى طمبة مرحمة (: ٜٕٔٓسعد ثويني سعيد ) .ٔٔ

 .الثانوية في دولة الكويت
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تفاؤل لدى طمبة جامعة عالقة الغضب واستراتيجيات التعامل بال(:  (2017الشمول، رزان سالم .ٕٔ
 ، كمية التربية جامعة اليرموك.اليرموك

الشعور بالطمأنينة والوحدة النفسية لدى األيتام (: ٖٕٔٓالعطاس، عبدالرحمن بن عمي حسن ) .ٖٔ
، رسالة ماجستير غير منشورة، المقيمين في دور الرعاية االجتماعية والمقيمين لدى ذويهم "دراسة مقارنة "

 ة أم القرى. كمية التربية جامع
الغضب وعالقته ببعض متغيرات الشخصية (: 1997عالء الدين كفافي ومايسة أحمد النيال ) .ٗٔ

، ٘، السنة ٙ، مجمة اإلرشاد النفسي، العدددراسة لدى شرائح عمرية مختمفة في المجتمع المصري والقطري
 .ٕٚٔ -ٚٓٔص 
 ية والتربوية واالجتماعية ،تحميل بيانات البحوث النفس( : 2003عالم ، صالح الدين محمود ) .٘ٔ
 ، القاىرة ، دار الفكر العربي . 3ط

، الطبعة األولى، القاىرة: دار السالم كيف نتحرر من نار الغضب(: ٕٛٓٓكاظم، محمد نبيل )  .ٙٔ
 لمنشر والتوزيع. 

 ،بناء مقياس إلدارة الغضب لدى طمبة طالبات المرحمة اإلعدادية(:  (2014كامل، سممى حسين .ٚٔ
 ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى.رسالة 

 ، دار النشر ىاربينجر.2، ط األفكار والمشاعر(: ٕٚٓٓماثيو ماكاى، وآخرون ) .ٛٔ
 .(: نظريات اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي2012المعروف، صبحي عبدالمطيف ) .ٜٔ
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