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فترة التعليم عن بعد من المشكالت االجتماعية والنفسية والسلوكية لدى الطالب أثناء 

 وجهة نظر مرشدي الطالب بمدينة جدة

 المستخلص:

إلى التعرف على العالقة  بين إدارة الغضب والصحة النفسية  لدد   الدراسة الحاليةهدفت      

، تم  ( طالباً وطالبة200) طالب وطالبات المرحلة الثانوية بجده ، وذلك على عينة مكونة من

عشدوائية مدن بعدل المددارس الثانويدة بمديندة  دده  ، وقدد اسدتخدم الباحد  اختيارهم  بطريقة 

المنهج الوصفي االرتباطي  للبح  الحالي والمالئم لتحقيد  ههدداف البحد  ، وقدد طبد  علديهم 

( ، ومقيداس الصدحة النفسدية مدن  2013) مقياس إدارة الغضب  مدن إعدداد عبددا والحميدد 

وقد هسفرت النتائج عن و دود عالقدة ارتباطيدة مو بدة  م( .2002إعداد القريطي والشخص )

بددين إدارة الغضددب والصددحة النفسددية  لددد  طددالب وطالبددات المرحلددة الثانويددة بجددده  ، وعدددم 

و ود فروق فى إدارة الغضب والصحة النفسية بين الطالب والطالبات ،  وقدد هقتدرا الباحد  

تدددريب المعلمددين علددى  يفيددة بعددل التوصدديات المستخلصددة مددن النتددائج والتددي مددن ههمهددا 

المسدددداهمة فددددي تنميددددة مهددددارات  إدارة الغضددددب  لددددد  الطددددالب  ددددمن البددددرامج التربويددددة 

 ، وهو ما يهدف إلى االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتطويرها.رااديةواإل

  .الصحة النفسية  – إدارة الغضب : المفتاحية الكلمات

Abstract:                                                                                                                 
      The present study aimed to identify the relationship between anger 

management and mental health among high school students in Jeddah, on a 

sample of (200) male and female students, who were randomly selected 

from some secondary schools in Jeddah, and the researcher used the 

relational descriptive approach for the current and appropriate research To 

achieve the research objectives, the anger management scale prepared by 

Abdullah and Al-Hamidi (2013), and the mental health scale prepared by 

Al-Quraiti and the person (2002).  The results resulted in a positive 

correlation between anger management and mental health among high 

school students in Jeddah, and there were no differences in anger 

management and mental health between male and female students. The 

researcher suggested some recommendations drawn from the results, the 

most important of which is training teachers on how to contribute to the 

development of Students' anger management skills within educational and 

counseling programs, which aim at promoting and developing the 

educational process.   

Key words: Anger Management - Mental Health  

  



 2021يوليو  (    22العدد )   - اخلامساجمللد  للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمللة العربية 

 

 

91 

 :مقدمة 

السدلو،، وليسدت  الصحة النفسية حالة إيجابيدة تتضدمن تمتدل الفدرد بصدحة العقدة وسدالمة     

مجددرد ايدداب هو الخلددو هو البددرء مددن المددرل النفسددي، وذلددك وفقدداً لتعريدد  من مددة الصددحة 

 ما هنهدا حالدة مدن الراحدة الجسدمية والنفسدية واال تماعيدة وليسدت مجدرد  (WHO)  العالمية

 (.9م:2016عدم و ود المرل)عبدا، 

سداعد الفدرد فدي حدة مشدكالتي التدي وتتضح ههمية الصدحة النفسدية للفدرد والمجتمدل ب نهدا ت    

توا هددي فددي الحيدداة ليعدديج حيدداة ا تماعيددة سددليمة ومددن الددمي تسدداعده علددى التر يدد ، واالتدد ا  

االنفعددالي وتبعدد  فددي نفسددي اطمددن، والطم نينددة، والهدددوء، وهخيددراً تسدداعد الفددرد علددى تدددعيم 

 (.67م:2000 بة،صحتي البدنية لتحقي  إنتا يتي، وزيادة  فايتي في حياتي المهنية )

ومن ناحية هخر  فدن   لمدة الغضدب تثيدر لدد  مع مندا صدوراً مخيفدة ومنفدرة، فغالبداً مدا     

تربط عقولنا بين هدذه العاطفدة ومشداعر اإلسداءة واطذ  والعند  والتددمير. فهدذه العاطفدة فدي 

يدة والجسددية اطساس وسيلة بناءة إيجابية للحفاظ على الحياة، ووظيفتها إمدادنا بالطاقدة العاطف

 (.1م:2006حين تشتد حا تنا إلى الحماية هو اللتئام  روحنا )لندنفيلد،

إ  الغضب هحدد االنفعداالت اإلنسدانية وهندا، طدرق  ثيدرة يمكدن التعبيدر مدن خاللهدا 

عن مشاعر الغضب دو  إلحاق اطذ  باآلخرين ومن المي إذا لم يتعلم الفرد  دبح  مداا اضدبي 

تفسيرها بشدكة ه ثدر عقالنيدة فنندي يشدب ليكدو  اضدوباً ال يسدتطيل والتعرف على إحباطاتي و

 (.114م:2007تكوين عالقات نا حة مل اآلخرين وفي حالة نفسية سيئة )حسين، 

 ما ه  الغضب هو ه ثر الحداالت الم ا يدة تشدجيعاً وحضداً علدى العواطد  السدلبية، 

ي علدى الغضدب بطريقدة ذلك ط  مشاعر الغضب تجعة هنا، حواراً يدور داخة الشخص يحث

قد تكو  مبررة هخالقياً مما يمأل عقة الغا ب باطسباب والذرائل المقنعة ليصب اضبي علدى 

 (.38م: 2011اعتبار ه  الغضب لديي القدرة على الحف  واإلاواء )الخولي ،

فالغضب عاطفة تخبر، ب   ايئاً ما ال يسير على ما يرام، وهدي تمنحدك الطاقدة لكدي 

حيال ذلك. ويمكن للغضب ه  يساعد، في الوصول إلى ههدافك، ولكدن مدن المهدم تتخذ إ راًء 

ه  تُبقى اضدبك فدي من دوره السدليم، وإال و ددت نفسدك تند عج بحد  بسدبب إسداءات تافهدة، 

 (.11: 2012وعندها ستبالغ   في ردة فعلك )رونالد تي، باتريشيا إس ،

عددم الغضدب هو عددم التعبيدر عندي، ومما سب  يمكدن القدول ه  إدارة الغضدبي ليسدت هدي     

وإنمدا هددو تعلدم  يفيددة التعامدة معددي ب سدداليب إيجابيدة وعدددم  بتدي وتعلددم التعبيدر عنددي بالصددورة 

المناسددبة فاططفددال الددذين ال يسددمح لهددم بددالتعبير عددن اضددبهم فددي الطفولددة وال يتعلمددو   يفيددة 

و ية فددي المراهقددة التعامددة مددل الغضددب معر ددو  لال ددطرابات النفسددية واالنحرافددات السددل

 ه ثر من ايرهم .

في  وء المعطيات السابقة ي تي هذا البح  ليحاول الكش  عن العالقة بين إدارة الغضدب     

 .والصحة النفسية لدىعبنة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بجدة
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 :مشكلة الدراسة 

ى اال ددطرابات إ  الغضددب يسددبب  ثيددراً مددن اطمددرال الجسددمية والنفسددية، إ ددافة علدد    

السيكوسوماتية )النفس  سمية(،  ما يعرقة عملية التفكير، و ما هو مشاهد فهو مسدؤول عدن 

 ثير من  رائم القتة والعند  وعدن حدوادل التددمير واإلتدالف والتحطديم، هو قدد ي خدذ مسداراً 

 ندي آخراً فيلج  المراه  الغا ب إلى الصمت الح ين والي س والقنوط ويتولد لديي اإلحسداس ب

 مضطهد من الجميل.

ونتيجة لما هو مالحظ من السلو يات التي يقوم بها بعل المراهقين من ممارسات عدائيدة     

 د هقرانهم هو معلميهم هو  د المجتمدل، والتدي قدد تنشد  عدن سدوء إدارة الغضدب ومدا يسدببي 

إدارة الغضددب مدن انفعدداالت ،   وهدذا مددا دفددل الباحد  للقيددام بهدذا البحدد  لمعرفددة العالقدة بددين 

والصددحة النفسددية، اعترافدداً بدددور المددراهقين والمراهقددات فددي المجتمددل ودراسددة قضدداياهم، 

 والتوصة للحلول المناسبة لجعة اضبهم متناسباً مل المثيرات التي تولده  رد فعة طبيعي .

 :وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة على السؤالين التاليين 

الغضددب والصددحة النفسددية لددد  عينددة مددن طددالب وطالبددات هددة تو ددد عالقددة بددين إدارة  -1

 المرحلة الثانوية بمحاف ة  دة ؟

 هة تو د فروق في إدارة الغضب بين طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمحاف ة  دة؟  -2

 أهداف البحث:

التعرف على العالقة االرتباطية بين إدارة الغضب والصحة النفسية لد  عينة من طالب  -1

 ت المرحلة الثانوية بمحاف ة  دة . وطالبا

التعرف على الفروق في إدارة الغضب لد  عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية   -2 

 بمحاف ة  دة .

 :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية-1

حي  يقدم البح  الحالي فدي مجالدي معدارف  ديددة إلدى المكتبدة العربيدة حدول مو دوع إدارة 

 نفسية والعالقة بينهما والكش  عن اآلاار المترتبة على  ة منهم. الغضب والصحة ال

  :األهمية التطبيقية -2

من الممكن ه  يسهم هذا البح  بعدد من النتدائج والتوصديات، والتدي تسداعد فدى إعدداد بدرامج  

 إراادية وقائية وعال ية تحق  الفائدة للمراهقين والمراهقات والمرادين والمرادات.

 الدراسة:حدود 

تر   الدراسة على معرفة العالقة بين إدارة الغضب، والصحة  الحدود الموضوعية: 

 النفسية.



 2021يوليو  (    22العدد )   - اخلامساجمللد  للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمللة العربية 

 

 

93 

تقتصر الدراسة على عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمحاف ة  دة  حدود العينة:

تعليم بالمملكة العربية السعودية، المنت مين في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية وال

 هـ . 1435/1436في الفصة الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 هـ .  1435/1436تم تطبي  الدراسة في الفصة الدراسي الثاني لعام  الحدود الزمانية:

 :مصطلحات الدراسة 

 :Anger Management إدارة الغضب •
ت ه  مصددطلح إدارة الغضددب بو ددي عددام إلددى مجموعددة مددن الفنيددا م(2007يشددير حسددين )

العال ية النفسية التي تستخدم مدل اطفدراد ذو  مشدكلة الغضدب المفدرط والدذين ال يسدتطيعو  

الددتحكم فددي الغضددب لددديهم بحيدد  يمكددن مسدداعدتهم علددى تعلددم  يفيددة الددتحكم فددي انفعدداالتهم 

ددم وإدارة مشداعرهم وانفعدداالتهم وت ويدددهم بالمعلومددات  ومسداعدتهم هيضدداً علددى تعلدم  يفيددة فلهة

الفنيات التي تمكنهم من التعامة مدل المواقد  المثيدرة للغضدب بنيجابيدة وبطريقدة والمهارات و

 مالئمة ا تماعياً.

(  والدذ  تدم تقنيندي علددى 2013وتقداس بمقيداس إدارة الغضدب الدذ  هعدده عبددا والحميدد  )

 البيئة السعودية .

  Mental Health الصحة النفسية: •

ف الصددحة النفسددية ب نهددا ن حالددة مددن التددواز  ( هنددي يمكددن ه  69م:2005يشددير  فددافي ) نُعددري

والتكامة بين الوظائ  النفسية للفرد، تؤد  بي إلى ه  يسلك بطريقة تجعلي يتقبدة ذاتدي، ويقبلدي 

 المجتملي بحي  يشعر من  راء ذلك بدر ٍة من الر ا والكفايةن.

م( 2002والشدخص ) وتقاس في الدراسة الحالية بمقياس الصحة النفسية الذ  هعدده القريطدي 

 .والذ  تم تقنيني على البيئة السعودية 

 اإلطار النظري : 

التددي تدددور حددول التوافدد  النفسددي واال تمدداعي  ثيددرةي  الصحححة النفسححيةتعددددت تعريفددات     

فدديمكن ه  نعددرف الصددحة النفسددية ب نهددا نحالددة مددن التددواز  والتكامددة بددين الوظددائ  النفسددية 

ريقة تجعلي يتقبّة ذاتي، ويقبلدي المجتمدل، بحيد  يشدعر مدن  دراء للفرد، تؤد  إلى ه  يسلك بط

هي إحد  مجاالت علم النفس وهدو مجدال  والصحة النفسيةذلك بدر ة من الر ا والكفايةن  

 لي  وانبي الن رية،  ما ه  لي  وانبي التطبيقية و وانبي الوقائية هيضاً.

بهددا السددلو، السددو ، ومددا هددي فيهددتم بمعرفددة الكيفيددة التددي ينمددو  الجانححب النظححريهمددا 

العوامدة التدي تجعلددي ينحدرف عدن مسدداره ويخدرد إلدى حدددود الالسدواء هو االنحدراف، وربمددا 

 يمثة هذا الجانب ه ثر ما يتمثة في نعلم نفس اير العاديينن.

فيهددتم باالسددتفادة مدن القددوانين التدي يصددة إليهددا الجاندب الن ددر  لددـ  الجانححب التطبيقح وهمدا     

ر العداديين( فدي تقدديم العدو  والمسداعدة إلدى المر دى وتقدديم العدالد المناسدب )علم نفس ايد

الجانححب لهددم، وربمددا تمثددة هددذا الجانددب بصددورة ملحوظددة فددي نعلددم الددنفس الكلينيكددين وهمددا 
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فيعتمددد علددى ه  الوقايددة خيددر مددن العددالد، وه  االسددتفادة مددن هددذا المبددده تكددو  ه ثددر  الوقححا  

سية منهدا فدي مجدال الصدحة الجسدمية، ويعتمدد هدذا الجاندب علدى إلحاحاً في مجال الصحة النف

هساس تقديم االستشارة لمن يحتا هاي حتى ال تتفاقم مشكالتيي لذا فمهمتي مساعدة اطفدراد علدى 

موا هدددة المشدددكالت التدددي تقدددابلهم سدددواًء فدددي المجدددال )اطسدددر ، هو العدددائلي، هو المهندددي هو 

صددددحة النفسددددية فددددي نعلددددم الددددنفس اإلرادددداد ن اال تمدددداعي(. ويتمثددددة الجانددددب الوقددددائي لل

 (.12م:2005) فافي،

وللصدددحة النفسدددية ادددقا : هولهمدددا اددد  ن دددر  علمدددي يتنددداول الشخصدددية والددددوافل 

والحا ات وهسباب اطمرال النفسية وهعرا ها وحية الدفاع النفسي والتواف ، وتعليم النداس 

يدام بدالبحول العلميدة،  والشد  وتصحيح المفداهيم الخاطئدة، وإعدداد وتددريب اطخصدائيين والق

 الثاني تطبيقي عملي يتناول الوقاية من المرل النفسي وتشخيص وعالد اطمرال النفسية .

مجموعة من الفنيات العال ية النفسية التي تسدتخدم مدل اطفدراد ذو   إ  إدارة الغضب هي    

يددد  يمكدددن مشدددكلة الغضدددب المفدددرط والدددذين ال يسدددتطيعو  الدددتحكم فدددي الغضدددب لدددديهمي بح

دم وإدارة  مساعدتهم على تعلم  يفية التحكم في انفعاالتهم ومساعدتهم هيضاً علدى تعلدم  يفيدة فلهة

مشاعرهم وانفعاالتهم وت ويدهم بالمعلومات والمهارات والفنيات التي تمكنهم من التعامة مدل 

 المواق  المثيرة للغضب بنيجابية وبطريقة مالئمة ا تماعياً.

لدراسددات ه  التدددريب علددى إدارة الغضددب يسددهم فددي خفددل السددلو يات ولقددد هو ددحت ا     

العدوانيددة للفددرد سددواًء فددي المندد ل هو فددي المدرسددةي فاالسددتثارة الفسدديولو ية واالنفعاليددة التددي 

تصاحب الغضب تختل  بين اطفراد ولذلك من الضرور  مساعدة اطفدراد فدي التعدرف علدى 

نفعاليددة التددي تتدديح لهددم الددتحكم فددي الغضددب وبالتددالي المثيددرات هو العالمددات الفسدديولو ية واال

تستهدف إدارة الغضب ت ويد الفرد بمهارات معرفية وسلو ية يستطيل من خاللها التعامة مل 

 المواق  الضااطة واالستف ازية.

ددم وإدرا،         مددا يسددتهدف التدددريب علددى إدارة الغضددب تنميددة القدددرة لددد  الفددرد علددى فلهة

وه  يضل الفرد نفسي فدي مكدا  اآلخدرين، وه  يدتعلم  دبط الدذات والدتحكم  اتجاهات اآلخرين

بالغضددب ، وفددي هددذا المجددال يؤ ددد رواد العددالد المعرفددي السددلو ي علددى ههميددة إعددادة البندداء 

المعرفي للفردي إذ ه  الفرد الغا ب يكو  لديي هساليب تفكير سدلبية هو خاطئدة وتوقعدات ايدر 

تتضمن مدد  واسدل مدن الفنيدات المعرفيدة مثدة هحاديد  الدذات  واقعية ،  ما ه  إدارة الغضب

وإيقدداف اطفكددار وحددة المشددكالت والفنيددات السددلو ية مثددة التدددريب علددى االسددترخاء وتخيددة 

بعدل التجددارب التددي تسدداعد علددى تهدئددة اطعصداب والتددنفس العميدد  وترديددد بعددل الكلمددات 

ت إدارة الغضب اإلرااد الجمداعي، والعبارات المريحة وممارسة الريا ة ، ومن استراتيجيا

الذ  يساعد علدى خفدل الشدعور بالغضدب،  مدا تسداعد تبدادل الخبدرات الجماعيدة علدى تعلدم 

م: 2007وا تساب هساليب التعبير عن مشاعرهم بطدرق مالئمدة ومقبولدة ا تماعيداً   )حسدين،

118:114.) 
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 الدراسات السابقة:

 مراهقين الدراسات تناولت إدارة الغضب لدى ال :أوالا  

في خفل  م( بدراسة هدفت إلى فحص مد  فاعلية إدارةالغضب2009قامت هرنؤط )     

( طالبة من 60مستو  ا طرابات النوم لد  طلبة الجامعة ، وذلك على عينة مكونة من )

طالبات  لية التربية للبنات بالقنفذة  امعة هم القر  بالمملكة العربية السعودية، طب  عليهم 

مقياس ا طرابات النوم و ذلك وبرنامج إرااد  قائم على إدارةالغضب ، وهظهرت النتائج 

 ية البرنامج في تنمية هساليب إدارة الغضب وخفل ا طرابات النوم.فاعل

( دراسة تناولت إدارة الغضب للطدالب المدراهقين (Saurini, 2011 ما ه ر  سوريني      

( سددنة ، التددي تددم اختيددارهم مددن قبددة  ددادر المدرسددة للبحدد  فددي 14( إلددى )12مددن  هعمددار)

عددات ذات االرتبدداط، فعاليددة برنددامج إدارة سددلو يات البلطجددة، وقددد هظهددرت النتددائج للمجمو

 الغضب، وو ود انخفال ذو داللة إحصائية في سلو يات البلطجة.

 :دراسات تناولت العالقة بين إدارة الغضب والصحة النفسية  :ثانيا ا

بدراسددة تدد اير مجموعددات إدارة  ( Kellner & Bry 1999) قامددت  يلنددر وبددرا       

( طددالب مددن مدرسددة 7المضددطربين عاطفيدداًي حيدد  تددم هخددذ)الغضددب فددي مدرسددة للمددراهقين 

للمراهقين المضطربين عاطفياً، وقد اار وا في برنامج إدارة الغضب. وقد دل التقيديم السداب  

 والالح  على ت ايرات إيجابية. وهظهر المراهقو  تحسناً هاماً في إدارة الغضب.

ي بددبعل متغيددرات الصددحة م( دراسددة  تناولددت الغضددب وعالقتدد2003وه ددر  الخضددر )    

النفسيةي حي  سعت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة المحتملة بين الغضدب مدن حيد  حالتدي 

وبددين عشددرة متغيددرات متعلقددة  وسددمتي وطددرق التعبيددر عنددي )سددبيلبير ر، وتعريددب القراددي(

طالبدةً(،  115طالبداً،  30( طالبداً وطالبدةً )145بالصحة النفسية والبدنية للفرد، وقدد اسدتخدم )

وتوصلت الدراسة إلى ه   الً من إظهار الغضب وقمعي يحمة في طياتي مخداطر علدى صدحة 

 الفرد العامة، في حين  ا  إدارة الغضب هو ه ثر الطرق ارتباطاً بصحة الفرد النفسية.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

بحد  هددذه  وبن درة عامدة علدى الدراسدات السدابقة المعرو دةي نلحدظ مدا يلدي: ههميدة

العالقدة وعدددم و ددوا الرييددة فيهددا ، والمالح ددة اطهدم هددي عدددم اتفدداق الدراسددات فددي نتيجددة 

العالقة بين المتغيرين )إدارة الغضب والصحة النفسية(ي فهنا، دراسدات تجعلهدا عالقدة سدلبية 

(Davidson, et al., 2000، 2003(، وهخر  تجعلها عالقة مو بة )الخضر.)م 

  عدم و ود دراسة تناولت العالقة بين إدارة الغضب والصحة النفسدية فدي  ما يلحظ الباح   

ممدا يعطدي  -فدي حددود علدم الباحد   –البيئة السعودية لد  طالب وطالبات المرحلدة الثانويدة 

 البح  الحالي ههمية لهذا الجانب.
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 فروض الدراسة : 

الطددالب والطالبددات  ال يو ددد ارتبدداط بددين إدارة الغضددب والصددحة النفسددية لددد  عينددة مددن  -1

 بالمرحلة الثانوية بمحاف ة  دة.

ال تو د فروق ذات داللدة احصدائية فدي إدارة الغضدب بدين الطدالب والطالبدات بالمرحلدة   -2

 الثانوية بمحاف ة  دة .

ال تو ددد فددروق ذات داللددة احصددائية بددين فددي الصددحة النفسددية بددين الطددالب والطالبددات   -3

 بالمرحلة الثانوية بمحاف ة  دة.

    طريقة واإلجراءاتال

 منهج الدراسة :  

لتحقيدد  ههددداف  المددنهج المالئددم  اسددتخدم الباحدد  المددنهج الوصددفي االرتبدداطي ، باعتبدداره  

 البح .

 :مجتمع الدراسة 

يتكو  مجتمل الدراسة من اختيدار عيندة ممثلدة مدن طدالب وطالبدات المرحلدة الثانويدة فدي      

 ه، ويبلددغ عددددهم 1435/1436محاف ددة  دددة للفصددة الدراسددي الثدداني مددن العددام الدراسددي 

 ( طالباً وطالبة . 200)

 :أدوات الدراسة 

 مقياس إدارة الغضب   :أوالا 

ب وهدو مقيداس مقدنن علدى المجتمدل السدعود  قام الباح  بتطبي  مقياس إدارة الغضد

 (.2013من إعداد عبدا والحميد  ) 

ا   مقياس الصحة النفسية  :ثانيا

م( 2002قام الباح  بتطبي  مقياس الصحة النفسية مدن إعدداد القريطدي والشدخص ) 

 وهو مقياس مقنن على المجتمل السعود  .

 إجراءات الدراسة :  

  :ح  اإل راءات اآلتيةلتحقي  هدف البح  سيتبل البا

 .تحديد مشكلة البح  وعناصرها ومتغيراتها -

 م(.2002تطبي  مقياس الصحة النفسية من إعداد القريطي والشخص ) -

 (.2013تطبي  مقياس إدارة الغضب من إعداد عبدا والحميد  )  -

الحصدددول علدددى خطددداب تسدددهية مهمدددة الباحددد  لغايدددات تطبيددد  البحددد  فدددي المددددارس  -

 .المستهدفة

توزيددل هداتددا البحدد  وذلددك عددن طريدد  زيددارة المدددارس المسددتهدفة وتو دديح الهدددف مددن  -

إ راء البح ، وتو يح ه  إ ابتهم على المقياس لن تستخدم إال طارال البح  العلمدي 

 .ولن يطلل عليها هحد
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  . مل هداتا الدراسة واستبعاد االستبيانات التي لم تكتمة الشروط فيها -

  .وهدخلها إلى الحاسوب وتحليلها الستخالص النتائج  اسةفريغ إ ابات عينة الدر -

 نتا ج الدراسة ومناقشتها 

 أوالا: االحصاءات الوصفية :

 ( 1 دول ) 

   االحصاءات الوصفية لمقياس الصحة النفسية
 االنحراف المعيار  المتوسط البعد

 3.4 8.0 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 2.6 25.5 اال تماعيالمقدرة على التفاعة 

 2.1 8.5 النضج االنفعالي والمقدرة على  بط النفس

 2.6 25.3 المقدرة على توظي  االمكانات في هعمال مشبعة

 3.1 7.6 التحرر من االعرال العصابية

 2.6 27.0 البعد االنساني والقيمي

 3.1 7.7 تقبة الذات وهو ي القصور العضوية

 10.2 109.7 الكة

( عدددن االحصددداءات الوصدددفية لمقيددداس الصدددحة النفسدددية  1يتضدددح مدددن الجددددول السددداب )    

)المتوسدددط واالنحدددراف المعيدددار ( طبعددداد مقيددداس الصدددحة النفسدددية فنجدددد ه  هعلدددى هدددذه 

( وانحددراف معيددار  27المتوسددطات هددو متوسددط بعددد )البعددد االنسدداني والقيمددي( حيدد  بلددغ )

( وانحدراف معيدار  25.5عدة اال تمداعي( بمتوسدط )( ومن ام بعد )المقدرة علدى التفا2.6)

( 25.3( يليي بعد )المقدرة علدى توظيد  االمكاندات  فدي هعمدال مشدبعة( بمتوسدط بلدغ )2.6)

( ومددن اددم بعددد )النضددج االنفعددالي والمقدددرة علددى  ددبط الددنفس( 2.6وانحددراف معيددار  )

والثقددة بددالنفس(  ( ومددن اددم )الشددعور بالكفدداءة2.1( وانحددراف معيددار  )8.5بمتوسددط بلددغ )

( ومددن اددم )تقبددة الددذات وهو ددي القصددور 3.4( وانحددراف معيددار  بلددغ )8.0بمتوسددط بلددغ )

( وهخيددراً )التحددرر مددن االعددرال 3.1( وانحددراف معيددار  )7.7العضددوية( بمتوسددط بلددغ )

( ، الشكة التالي يبين المتوسدطات 3.1( وانحراف معيار  بلغ )7.6العصابية( بمتوسط بلغ )

 االنحرافات المعيارية لهذه اطبعاد:الحسابية و
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 (2 دول ) 

 االحصاءات الوصفية لمقياس إدارة الغضب 

 االنحراف المعيار  المتوسط البعد

 10.30 55.88 التحكم اإليجابي

 11.95 50.44 التحكم السلبي

 12.65 106.58 الكة

( عددن المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة طبعدداد 2يتضددح مددن الجدددول السدداب  ) 

( بانحراف معيدار  55.88مقياس إدارة الغضب ، فنجد ه  متوسط بعد التحكم االيجابي بلغ )

 ( . 11.95( بانحراف معيار  )50.44(، بينما متوسط  التحكم السلبي بلغ  )10.30)

 ومناقشتها :نتا ج الفروض األول 
ن تو دد فدروق ذات داللدة احصدائية بدين الدذ ور واإلندال فدي ينص الفرض األول على أنه    

 إدارة الغضب ن.

 وللتحق  من ذلك استخدم الباح  اختبار) ت( لداللة الفروق  ما يتضح من الجدول التالي :    

 (3 دول ) 

 في إدارة الغضب باستخدام اختبار ) ت(    نتائج الفروق بين الذ ورواالنال 

 النوع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 قيمة ) ت(

مستو  

 الداللة
 التفسير

 13.80 105.56 الذ ور
 اير دالة 0.235 -1.192

 10.99 107.88 االنال

( عن الفروق بين الدذ ور واالندال فدي إدارة الغضدب فنجدد  3يتضح من الجدول الساب  )     

( بينمدا 13.80( بانحراف معيدار  )105.56ه  قيمة متوسط الذ ور في إدارة الغضب بلغ )

( للفددرق t(، وقيمددة اختبددار )10.99( بددانحراف معيددار  بلددغ )107.88متوسددط االنددال بلددغ )

( مما يعني ه  0.05( ه بر من )0.235( بمستو  داللة )-1.192بين هاتين القيمتين بلغت )

الفددروق بددين الددذ ور واإلنددال فددي إدارة الغضددب ايددر دالددة احصددائيا ، وهددذا يعنددي ه  در ددة 

 ممارسة  ة من الذ ور واإلنال لمهارات واستراتيجيات ادارة الغضب متساوية الى حد ما .  

 ج الفروض الثان  ومناقشتها :نتا   

ن تو ددد فددروق ذات داللددة احصددائية بددين الددذ ور يححنص الفححرض الفححرض الثححان  علححى أنححه    

 واإلنال في الصحة النفسية .

 وللتحق  من ذلك استخدم الباح  اختبار) ت( لداللة الفروق  ما يتضح من الجدول التالي :    
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 ( 4 دول )

 نال في الصحة النفسية باستخدام اختبار ) ت(   نتائج الفروق بين الذ ورواال

 النوع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 
 التفسير الداللة قيمة ) ت(

 9.44 106.51 الذ ور
 دالة 0.000 -4.387

 9.75 113.74 اإلنال

( عن الفروق بين الذ ور واإلنال في الصحة النفسية ه  4يتضح من الجدول الساب  )    

( بينما 9.44( بانحراف معيار  )106.51قيمة متوسط الذ ور في الصحة النفسية بلغ )

( للفرق بين t(، وقيمة اختبار )9.75( بانحراف معيار  بلغ )113.74متوسط اإلنال بلغ )

( مما 0.05( هقة من )0.000( بمستو  داللة احصائي )-4.387)هاتين القيمتين بلغت 

( 0.05يعني ه  الفروق بين الذ ور واإلنال في الصحة ذات داللة احصائية عند مستو   )

 وهذه الفروق لصالح اإلنال .

 نتا ج الفروض الثالث ومناقشتها : 

داللدة احصدائية بدين ن تو دد عالقدة ارتباطيدة ذات ينص الفرض الفرض الثالث على أنحه      

 ن   إدارة الغضب والصحة النفسية

 وللتحق  من ذلك استخدم الباح  معامة ارتباط بيرسو   ما يتضح من الجدول التالي :       

 ( 5 دول ) 

 العالقة االرتباطية بين إدارة الغضب والصحة النفسية     

المتوسط  المقياس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

معامدددددددددة 

 االرتباط

مسددددددددددتو  

 الداللة  

 التفسير

 12.65 106.58 إدارة الغضب
غير  0.153 0.136

 الصحة النفسية دالة
109.70 10.20 

( عددن العالقددة بددين إدارة الغضددب والصددحة النفسددية ه  5يتضددح مددن الجدددول السدداب  )      

( بينمددا متوسددط الصددحة 12.65( وانحددراف معيددار  )106.58متوسددط إدارة الغضددب بلددغ )

(، ومعامة االرتبداط بدين هدذين المقياسدين 10.20( بانحراف معيار  )109.70النفسية بلغ )

( ممدددا يعندددي ه  العالقدددة بدددين 0.05( ه بدددر مدددن )0.153( بمسدددتو  داللدددة  )0.136بلدددغ )

المقياسددين مو بددة ه  ال يددادة فددي الصددحة النفسددية تددؤد  فددي تحسددن إدارة الغضددب فددي نفددس 

االتجاه ، وهذه النتيجة تتف  مدل االطدر الن ريدة والدراسدات السدابقة التدي تناولدت العالقدة بدين 

ن مهدارات وهسداليب إدارة الغضدب هد  إدارة الغضب والصحة النفسية ، فكلما تمكدن الفدرد مد

ذلك الى تحسن فى الصحة النفسية لديي وقدرتي على موا هة الضغوط والمشدكالت مدن خدالل 

  بط الذات وهو مكو  رئيس فى هساليب إدارة الغضب .
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 التوصيات :

 في  وء ما هسفرت عني الدراسة من نتائج يمكن اقتراا التوصيات التالية: 

 مهارات إدارة الغضب  لد  طالب وطالبات المرحلة المتوسطة . إعداد برامج لتنمية -

اإلهتمام بندارة الغضب والبحول المتعلقة بها وإ دراء البدرامج التدي تسداعد علدى تنميتهدا  -

 لد  الطالب والطالبات .

 و ل بنود تشخيصية إلدارة الغضب فى  وء مجموعة من االعرال .  -

 ل الغضب لد  الطالب والطالبات .إعداد برامج إراادية معرفية سلو ية لخف -

 رورة الوقوف على صور وم اهر الغضب لد  الطالب لو ل تصور حول  يفية  -

 عالد هذه الم اهر .

 العمة على استثمار اطنشطة في عالد الغضب لد  الطالب .  -

 رورة تدريب المرادين على  يفية التعامة مل الطالب وتقلية اعورهم بالغضب  -

 مستقبالً.

 المقترحة : البحوث 

 يمكن اقتراا البحول االلية:    

 بحول تجريبية إلدارة الغضب لد  طالب المرحلة الثانوية .  -

 دراسات في برامج الذ اء الو داني للكش  عن هارها في إدارة الغضب .  -

 دراسات حول إدارة الغضب وهارها على الفعالية الذاتية و ذلك مختل  مناحي الحياة .  -

 راادية لخفل الغضب لد  الطالب والطالبات. فعالية برامج ا -
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