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  الغضب وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب اجلامعة 
 :الدراسة ملخص

 بينت الدراسة أن مستوى الغضب مرتفع لدى طالب اجلامعة
يا يف درجة الة إحصائهتدف الدراسة إىل التعرف على مستوى الغضب لدى طالب اجلامعة والتعرف على وجود فروق د

( 65دراسة من )ة النت عينالغضب بني طالب اجلامعة من حيث متغري اجلنس والتخصص الدراسي والسنة الدراسية والعمر, تكو 
مت  األوىل والرابعبببة الليضببباق بيسبببمي اللغبببة العربيبببة وعلبببت البببن س مبببن السبببنتني –طالبببب وطاللبببة لكليبببة اةداب جلامعبببة عمبببر ا ختبببار 

تائج الدراسة عن وجود فروق ن(, أس رت 2000استخدام ا يياس العريب للغضب إعداد عالق الدين ك ايف, مايسة أمحد النيال )
اً يف روق دالبة احصبائيفبا ال توجبد إىل متغري اجلنس لصاحل الطاللات بينمب ىاً يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة تعز دالة احصائي

 إىل متغري التخصص الدراسي والسنة الدراسية والعصر.  ىدرجة الغضب بني طالب اجلامعة تعز 
 الكلمات املفتاحية:

 الليضاق -, كلية اةدابجامعة عمر ا ختارالغضب, متغريات,  -
Abstract: 

Anger and its relationship to some variables among university students 

The study aims to identify the level of anger among university students and to identify 

the presence of statistically significant differences in the degree of anger among university 

students in terms of gender, academic specialization, academic year and age. The sample of 

the study consisted of (65) male and female students from the Faculty of Arts of Omar Al-

Mukhtar University - Al-Bayda in the Arabic and Psychological Departments from the first 

and fourth years. The Arab Anger Scale was used by Alaeddin Kafafi, Maysa Ahmad Al-

Nayal (2000). The results of the study resulted in the presence of statistically significant 

differences in the degree of anger among university students due to the gender variable in 

favor of female students, while there were no statistically significant differences in the degree 

of anger among university students due to the variable of academic specialization, academic 

year and age. 
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 مقدمة الدراسة: -
ثر ان عببال ل ببرد, ويبب  تعببد االن عبباالت بعببكأ عببام أحببد أيفببت اجلوانببب يف تكببوين العخصببية وتلعببب دور م ببت يف حيببا  ا

ن ا واقببا الببت   العديببد مببالغضببب بعببكأ يفبباف يف ال ببرد, ف ببو أحببد االن عبباالت الببت يتعببري ،ببا يف حياتبب  اليوميببة, حيببث يواجبب
ة مالئت ببا العو بب ريات بيئيببةعلببى الت ديببد والتببوتر يف حلباالت افيببا  كافببة ويف  ببأ متغبب تتضبمن يفبب ات وأحببداك ومعببكالت تنطببو 

ق إىل إحبببداك فبببوار  , ممبببا يببب د ابلضبببغوا والتببباثريات السبببللية وارت ببباف األسبببعار وااي ببباي الرواتبببب وة د  الصبببعوابت االقتصبببادية
ليب ايل, وختتلببا أسبباراب االن عبللتببوتر والضبيا واال ببط اجتماعيبة بببني األفبراد وة د  الضببغوا, كبأ  لببر جعبأ ال ببرد أك ببر قابليبة

من فرد  ختتلا يف شدهتا أيفرى كما ت من انحيةعليالتعلري عن الغضب من فرد ةيفر ابيفتالف ا  ريات ا  دية إلي  من انحية, وللت
 . ةيفر

 وحضبباً علببى ا تعببعيعاً يفببوتعتبب  معبباعر الغضببب مببن أسببوق ا عبباعر الن سببية الببت يصببعب السببيطر  علي ببا كمببا أ ببا أك ر 
 عاعر يفل  العديد من ا  ي ري بداالعواطا السللية, فالغضب أك ر ا عاعر ا زاجية الت يصعب على ال رد التخلص من ا, حيث أن

لتامبببأ يف اأن ة د   السبببيئة و لبببر حبببني يتصببباعد حبببوار دايفلبببي يبببس معببباعر الغضبببب وي يبببديفا  سبببلاب تزيبببد مبببن اشبببتعال , كمبببا
ال يفبب ا العببعور يببد مببن اشببتعدت ابل ببرد إىل الغضببب  علبب  ي كببر يف أسببلاب أيفببرى السببتمرار حالببة الغضببب ممببا يز األسببلاب الببت أ

  .(1) وابلتايل فإن أفضأ وسيلة للتخلص من  يفو إعاد  تعكيأ ا وقا والنظر إلي  بطريية خمتل ة
 بطراابت انشبئة البار  عبن سوماتية عوان عال الغضب حينما يتلر ال رد ي ثر أتثري سليب على صحت  فاألمراي السيكو 
بسبباهتا  ببرد أسببلاما وماللببت نسببى الاألاثر ان عاليببة طلطبب , أ  نتيعببة قمبب  وإحلبباا لالن عبباالت الببت ري يعبب  عن ببا تعلببري صببري  أو 
ألعبراي لديبة ار ً تظ بر يباً ال شبعو و روف ا م  بياق ما يصاحل ا من توترات وا طراابت حعوية, فال رد ال   يعاين صراعاً ان عال
اسببة يفبب ا مببا أكدتبب  در كوسببوماو و اجلسببمية الببت تتميببز مببا يفبب ه األمببراي ويفنببا ييببال أن ال ببرد يعبباين مر بباً جسببمياً ن سببياً أو سي

تباجي, ي العبر ن الالت بينت أن قم  الغضب ي د  إىل   ور اال طراابت السيكوسبوماتية م بأ مبر koppe) ,1993)كوبر
 . (2)  ات, فضاًل عن االكتئاب واليلا والععور ابل نب وااي اي تيدير القرحة ا عد , اليولون العصيب

ة عالقبات االجتماعيبىل سبوق الكما ي ثر ان عال الغضب على الناحية االجتماعية وا عرفية والن سبية لل برد حيبث يب د  إ
ت ويضبعا تركيبزه كبري السبليى الت والت كر االجتماعي, كما أن ال رد عندما يغضب ي يبد السبيطر  علبى ن سب  وتتعطبأ قدرتب  علب

  .(3) يوال يستطي  إدراك الت اصيأ الالةمة فأ ا وقا, كما ينتاب  اليلا واالكتئاب والضيا الن س
عبة يعتب  طبالب اجلامو  ختل بة, وقد ايفبتت بعبا اللباح ني يف اةونبة األيفبري  بدراسبة ان عبال الغضبب يف ا راحبأ العمريبة ا

 عديبد مبن ا واقباطبالب إىل التع  عن ان عال الغضب بطريية قد تكبون سبللية, حيبث يتعبري يفب الق الأحد ال ئات العمرية الت 
لدراسببية وصببعوبة  يببررات اواألحببداك وا عببكالت ا ختل ببة ترجبب  إىل عببدم إشببلاف افاجببات وهييببا األيفببداف من ببا مببا يتعلببا اب

لت اعبأ افة إىل تلباين االب, ابإل باالقتصبادية واالجتماعيبة للطب االمتحاانت, واجل بد الب   تتطللب  أوراق العمبأ, وايفبتالف افالبة
 .(4) غضبتر والاالجتماعي وال يايف وال كر  واالن عايل للطالب م  بعض ت اللعا مما يولد الضيا والتو 

التكيبببا  إىل أن الطالبببب اجلبببامعي يواجببب  هبببد ت تعبببعره ابلضبببيا والتبببوتر تتم بببأ يف طاولبببة (5)ويف يفببب ا الصبببدد يعبببري 
األكاديي حيث ي رتي في  وجود نيص ا  ارات م أ اللحث يف ا كتلة, وم ار  االستماف يف احملا رات, كما تتم أ يف التكيا 
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العاط ي حيث أن وجود اجلنسني معاً يف طيط واحد ي د  إىل  غوا عاط ية, أمبا التحبد  األيفبري يتعلبا ابلت كبري يف ا سبتيلأ 
ومن يف ا ا نطلا فان  (6)فية للعمأ ويفك ا فإن يف ه التحد ت تلعث اإلحساس ابليلا والتوترا  ين وعدم افصول على فرف كا

 . الدراسة افالية تست دف معرفة مستوى الغضب لد  عينة من طالب اجلامعة والتعرف على عالقة الغضب بلعا ا تغريات
 مشكلة الدراسة:  -

 ابة على التساؤالت األتية: ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة اإلج
 ؟مستوى الغضب لدى طالب اجلامعةما يفو  -1
 يفأ توجد فروق دالة يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث متغري النوف؟  -2
 ؟راسيةمتغري السنة الديفأ توجد فروق دالة يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث  -3
 ؟ دراسيمتغري التخصص الني طالب اجلامعة من حيث يفأ توجد فروق دالة يف درجة الغضب ب -4
 ؟متغري العمريفأ توجد فروق دالة يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث  -5
 أهداف الدراسة:  -
 . التعرف على مستوى الغضب لدى طالب اجلامعة -1
 . نوفحيث متغري ال نالتعرف على مدى وجود فروق دالة احصائياً يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة م -2
تخصببص ن حيببث متغببري الالتعببرف علببى مببدى وجببود فببروق دالببة احصببائياً يف درجببة الغضببب بببني طببالب اجلامعببة مبب -3

 . الدراسي
نة حيبببث متغبببري السببب التعبببرف علبببى مبببدى وجبببود فبببروق دالبببة احصبببائية يف درجبببة الغضبببب ببببني طبببالب اجلامعبببة مبببن -4

 . الدراسية
 . عمرن حيث متغري الاحصائياً يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة م التعرف على مدى وجود فروق دالة -5
 مصطلحات الدراسة:  -

 : يرد يف الدراسة احلالية املصطلحات التالية
 : الغضب -

فرد ةيفر قبد  ابة ختتلا منالغضب استعابة وداف  وان عال, ف و ان عال يععر ب  ال رد ويظ ر أثره يف استع (7)يفتعر 
ة, و اسبتعابة معينبان عالب   بو وك ال برد تكون عدوانيبة أو انسبحابية أو حكيمبة مالئمبة للموقبا, كمبا أنب  دافب  دايفلبي يسبت ري سبل

ق الغضبب لية وافبد  أثنبار  االن عاوخيتلا يف ا الداف  من حيث قوت  من فرد ةيفر مما ي د  إىل ايفتالف األفراد يف سرعة االست ا
اب مبن ة أو االنسبحجلسبمياابألمراي  فيعاين يف الق األفراد من حالة مزمنة من الت يج واإلاثر  وك ر  العكوى مما يعر  ت لإلصابة

 اجملتم  أحياان.
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اإلحلبباا أو    أو السببب أوالغضببب حالبة اسببتعابة ان عاليبة حبباد  ت رييفبا مواقببا الت ديبد أو العببدوان أو اليمب (8)تعريفف
 يفيلة األمأ, ويصحل  استعاابت قوية من اجل اة العصىب ا ستيأ.

وتنت بي  ت ار  والضبيادق ابلغضبب اللسبيط كاالسبحالة ان عالية تعتمأ على حلموعة مبن البدرجات تلب الغضب (9)تعريف
 .لعديد ا تم أ يف التدمري والعناابلغب ا

ال  وأفعال  لتحكت يف أقو اطل  بعر  فطر  ي د  بصاحل  إىل ال وران واالن عال, وعدم اليدر  على  الغضب (10)تعريف
 غاللا.
 : التعريف االجرائي للغضب -

الق البدين  عباعبداد   س الغضبب مبنالطالب مبن يفبالل اجاابتب  علبى فيبرات مييبايفو الدرجة الكلية الت يتحصأ علي ا 
لببى   كلمببا ةادت الدرجببة عوقببد اعببدت عيبب  علببارات ا ييبباس يف االحبباه السببليب حيببث انبب ( 2000)ك ببايف ماسببية امحببد النيببال 

 . ا يياس كلما ةادت درجة الغضب
 ياس وتتمثل فيما أييت:ويتضمن الغضب يف هذه الدراسة مخسة ابعاد يشتملها املق

 قببدرات ال ببرد يفرئيسببية ا  ببري  الن عببال الغضببب كعببدم ثيببة االيفببرين يتم ببأ يف  سببللات ال: مثففريات الغضففب: البعففد األو  – 1
 . وعوائا تعرقأ هييا اخلطط وااليفداف, وعدم االنصاف يف اصدار االحكام

ره على سلوك يدار الغضب من حيث عن   ومداه وشدت  واثور حول مويد: الغضب من حيث مداه ومقداره: البعد الثاين – 2
 . ال رد وعلى االيفرين وعدم اليدر  على التحكت يف ال ات عند حدوك الغضب

ر اليلبا الببت الصبوت عنبد الغضبب واطببالق الت ديبدات الل ظيبة ومعباع يتم ببأ يف ارت باف: الغضفب اافارجي: البعفد الثالفث – 3
 . علري عن الغضبتنتاب ال رد عند الت كري يف الت

ند الغضب وما عالععور ابلغضب عن االيفرين واالنسحاب من ا واقا  ويعري اىل إيف اق: الغضب الداخلي: البعد الرابع – 4
 . ينتاب ال رد من  نب حني الت كري يف التعلري عن الغضب

يف عضبالت  صبلب العبرق, االموتتم بأ يف صبعوبة التبن س, ت: غضفباالعراض النفسجسفمية املصفاحبة لل: البعد ااامس – 5
 .(11)اجلست 

 : بعض املتغريات -
ية, التخصببص سببالسببنة الدرا الغضببب لببد  طببالب اجلامعببة وتتم ببأ يف النببوف, يفببي ا تغببريات ا ببراد معرفببة عالقت ببا  تغببري

 . الدراسي, العمر
 : ويتضمن الغضب يف هذه الدراسة مخسة ابعاد اليت يشتملها املقياس وتتمثل فيما أييت

 :طالب اجلامعة -
يفت الطالب ال ين يدرسون يف جامعة عمر ا ختار بكلية اةداب ابلليضاق من اجلنسني بيسمي علت الن س واللغة العربية يف  

 ( 2020 – 2019السنتني األوىل والرابعة يفالل العام اجلامعي )
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 حدود الدراسة: -
( طاللبة وطالبب مبن طبالب السبنتني األوىل والرابعبة بيسبت علبت البن س واللغبة العربيبة بكليبة 65) اشتملت عينة الدراسبة علبى 

  .(2020 – 2019) اةداب يف جامعة عمر ا ختار ابلليضاق للعام الدراسي
 الدراسات السابقة
 :كاآليت  تانتوجد دراسات تناولت موضوع الغضب تستعرضها الباحث

 :Kaplan( 1994) دراسة كابالن -1
( 46) هتببدف الدراسببة إىل معرفببة العالقببة بببني تصببور الغضببب والتعلببري عنبب  لببدى عينببة مببن طببالب اجلامعببة, بلغببت العينببة  

 وصبلت الدراسبةتالجتمباعي, اطالب, وجلم  اللياانت من العينة طلا ميياس الغضب كحالة وكسمة لسليلرجر, وقائمبة رد ال عبأ 
رجبات رد د الغضبب ودإىل نتائج م اديفا وجود ارتلاا موجب ودال بني حد  تصور الغضبب والغضبب كحالبة, كمبا أ  برت وجبو 

  .ال عأ االجتماعي
 :1996دراسة حسني علي فايد -2

( بواقب  257هتدف الدراسة إىل الكعا عن ال روق بني طالب اجلامعة يف أبعباد السبلوك العبدواين تكونبت العينبة مبن)  
 ر بصبببور  دالببببة( طاللبببة, كعببب ت نتبببائج الدراسبببة عبببن ارت بببباف مسبببتوى الغضبببب لبببدى اإلانك عبببن الببب كو 131( طالبببب و)126)

 مسببتوى يفنني يف ا دينببة نببًة ابليبباطإحصببائياً, بينمببا ال توجببد فببروق دالببة إحصببائياً بببني الطببالب الببري يني مببن البب كور واإلانك ميار 
  .(12)الغضب

 :Stopperd etal 1996دراسة ستوبريد وآخرون -3
ونببت عينببة امعببة, تكيفببدفت الدراسببة إىل معرفببة ال ببروق يف التعلببري عببن الغضببب مببن حيببث متغببري اجلببنس لببدى طببالب اجل

اً ببني فبروق دالبة إحصبائي ( طاللة من طالب اجلامعة, +أس رت الدراسة عن نتائج م اديفبا وجبود23( طالب و)21الدراسة من )
  .(13)يارنًة ابإلانكا العامة مض  أن ال كور أك ر تعلرياً عن الغضب ويفاصًة يف ا واقاجلنسني يف التعلري عن الغضب حيث أت

 :Kopper and Eppetson( 1996) بريسون دراسة كوبروا -4
هتبببدف الدراسبببة إىل معرفبببة عالقبببة التعلبببري عبببن الغضبببب ابجلبببنس والتنعبببئة االجتماعيبببة ومسبببتوى الصبببحة الن سبببية لل بببرد,   

ال توجببد فببروق دالببة  ( طالببب مببن طببالب اجلامعببة, أ  ببرت نتببائج الدراسببة أنبب 460) ( طاللببة445) تكونببت عينببة الدراسببة مببن
ة دالبة  عدم وجود عالقبل, كما تلنيمما يدل على أن اجلنس ليس ل  أتثري دا إحصائيا بني الطاللات والطللة يف التعلري عن الغضب

 إحصائية بني مستوى الصحة الن سية وأسلوب التعلري عن الغضب.
 :Aobbias and Tenck( 1997دراسة روبيين واتنك ) –5

ت عينببة الدراسببة مببن يفببدفت الدراسببة اىل معرفببة العالقببة بببني الغضببب والوجببدان ا كتئببب لببدى عينببة مببن الطببالب, تكونبب
( طاللة طلا اللاح ان ميياس االكتئاب وقد تعري الطبالب  صبادر غضبب 40( طالب )37( طالب من طالب اجلامعة )97)
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متنوعة م أ االحلاطات والضغوا االكاديية, وتوصلت نتائج الدارسة اىل وجود ارتلاا دال احصائياً وموجب بني عدم التعلري عن 
 . ئبالغضب والوجدان ا كت

 :(1998) دراسة فورجينز وآخرون -6
 طبالب اجلامعببة, تكونبت عينببة الدراسبة مببن Foryays etalتبدور الدراسبة حببول دراسبة الغضببب كحالبة وكسببمة لبدى   

 حالبببة ن الغضبببب ويفعببب( طالبببب وطاللبببة جبببامعيني, وأو بببحت الدراسبببة أن يفنببباك فبببروق جويفريبببة ببببني اجلنسبببني يف التعلبببري 700)
ىل قمع بببن إممبببا يببب د   الغضبببب لصببباحل الببب كور ويفببب ه ال بببروق تت بببا مببب  العبببادات االجتماعيبببة للتعلبببري عبببن الغضبببب لبببدى اإلانك

 .(14)للغضب
 :(1998) دراسة مشرية اليوسفي -7

هتببدف إىل دراسببة معرفبببة ال ببروق ببببني اجلنسببني يف اخلببب ات االن عاليببة كمببا تتحبببدد يف اخلببوف وافبببزن والغضببب وال بببر ,   
سببة عببن وجببود فببروق دالببة ( سببنة كعبب ت نتببائج الدرا22: 21تكونببت العينببة مببن طللببة وطاللببات اجلامعببة تببرتاو  أعمبباريفت بببني )

 درجبة دالبة إحصبائيا يف  وجود فروق ا في ا الغضب لصاحل اإلانك ,كما تلني االن عالية كور واإلانك يف اخل ات إحصائيا بني ال
انك ق وا حاً لدى االو األغما ألم الظ رالتحكت يف رد ال عأ الل ظي وغري الل ظي لصاحل ال كور, كما كان رد ال عأ اجلسمي ل

 حدوك االن عال الزائد كال ر  والغضب. بصور  دالة إحصائية ميارنة ابل كور عند
 :(2001) ي عودة أبو مصطفى ومتيم ضيف ظهريدراسة نظم -8

هتبدف الدراسببة إىل معرفبة م ببريات الغضبب العببائعة لبدى العبباب يف اجملتمب  ال لسببطيين يف  بوق متغببري اجلبنس واإلقامببة,    
وطاللببة مببن طببالب  ( طالببب400) نببة الدراسببة علببىكمببا يفببدفت إىل معرفببة العالقببة بببني حالببة الغضببب وعببة الغضببب,  لببت عي

 لسبطيين إعببداد العببلاب ال اجلامعبة  حبافظت غببز  ويفبان يبونس, وجلمبب  الليباانت أسببتخدم اللاح بان مييباس م ببريات الغضبب لبدى
وجبد أنب  تلدراسبة إىل لت نتبائج االلاح ان, وميياس الغضب كحالة وعة ترعة وتينني طمد علبد البرمحن وفوقيب  علبد افميبد, توصب

ني حالبة الغضبب ببطيبة موجلبة م ريات شائعة للغضب لبدى العبلاب يف اجملتمب  ال لسبطيين بصبور  وا بحة و انب  توجبد عالقبة أرتلا
حل  ريات الغضبب لصبامجلنسني يف وعة الغضب لدى العلاب يف اجملتم  ال لسطيين, كما تلني أن  توجد فروق دالة إحصائيا بني ا

 . قامةتلعا  تغري اإل ريات الغضبتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني العلاب ال لسطيين يف م ال كور يف حني أشارت الن
 :Lutwak and others( 2001) دراسة ليتوكو أوثرس -9

هتببدف الدراسببة إىل معرفببة عالقببة العببعور ابفببزن والبب نب ابلتوقعببات اإل ابيببة للمسببتيلأ والتعلببري عببن الغضببب, تكونببت   
إلانك اجلنسني حيث تلني أن ا( طالب وأشارت نتائج الدراسة إىل أن يفناك ايفتالفات يفامة بني 91( طاللة و )174) العينة من

ة لتوقعببات السبببلليابيببأ يتعلبببا الببب كور مببيال للعبببعور ابلبب نب أك ببر مبببن اإلانك ويفبب ا ا  أك ببر مببياًل إىل افبببزن والغضببب, وأن لببدى
 .يف ا ستيلأللنعا  
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 :2005دراسة حممد أنور فراج  -10
كونببت عينببة معببة, وقببد تالبب كاق الوجببداين  عبباعر الغضببب والعببدوان لببدى طببالب اجلايفببدفت الدراسببة إىل معرفببة عالقببة 

 تطليبا مييباس الب كاق ( طاللبة, ومت77( طالبب و)65مبن طبالب جامعبة اإلسبكندرية بواقب  ) ( طالب وطاللة142الدراسة من )
ت الدراسببة عببن لاحببث, أسبب ر الوجبداين إعببداد ابراون ومييبباس الغضببب إعببداد اللاحببث, وكبب لر مييبباس السببلوك العببدواين إعببداد ال

ب لصباحل الطبالب عبة يف الغضب مبن طبالب اجلامنتائج م اديفا وجود فروق دالة إحصائياً بني مرت عبي ومنخ ضبي الب كاق الوجبداين
عبة  مبن طبالب اجلاماق الوجبداين و  ال كاق الوجداين ا نخ ا, كما تلني وجود فروق دالة إحصائياً بني مرت عي ومنخ ضي ال ك
ور ببني البب ك حصببائياً روق دالبة إفببيف متغبري السبلوك العببدواين لصباحل الطببالب  و  الب كاق الوجببداين ا بنخ ا, ابإل ببافة إىل وجبود 

رجبات البب كور متوسبطات د واإلانك مبن الطبالب يف الغضبب لصبباحل الب كور, كمبا أكبدت النتببائج وجبود فبروق دالبة إحصببائياً ببني
 .والغضب والعدوان لصاحل ال كور واإلانك من طالب اجلامعة يف متغري ال كاق الوجداين

 :(2006) دراسة السيد عبد احلميد سليمان -11
ىل معرفببة العالقببة بببني الغضببب والببداف  لإلنبباة لببدى عينببة مببن طببالب ا ببدارس ال انويببة, تكونببت عينببة هتببدف الدراسببة إ  

ب كمبا تلبني يف مسبتوى الغضب ( طالب وطاللة, توصلت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة بني ال كور واإلانك230) الدراسة من
 .عامالتعار  والو التعليت الزراعي اللات كأ من ارت اف الغضب لدى طللة وطاللات التعليت الصناعي على طللة وط

 : مناقشة الدراسات السابقة -
 سيتم مناقشة الدراسات السابقة من حيث:   
سببعت الدراسببات السببابية اىل هييببا ايفببداف متنوعببة وخمتل ببة تلعبباً لطليعببة ا عببكالت الببت عاجلت ببا, حيببث : األهففداف  

( يف 2001  ب ري )لغضب كدراسة نظمي عوده أبو مصط ي ومتيت  يا هللايفدفت بعا الدراسات اىل التعرف على مصادر ا
ة اإلقامبة والتنعبئو غري النبوف حني سعت بعا الدراسات اىل معرفة عالقة الغضب  تغريات خمتل ة حيث تناولت عالقة الغضب  ت

ين اسببة فببورجيز وايفببر اف ا مبب  در ا أيفببدوتت ببا الدراسببة افاليببة يف بعبب لإلنبباةاالجتماعيببة ومسببتوى الصببحة الن سببية لل ببرد والببداف  
1998 Foryaysetal ( مببن حيببث كببون يفبب ه الدراسببات هتببدف اىل معرفببة ع1998ودراسببة معببري  اليوسبب ي ) القببة الغضببب

 . بلعا ا تغريات لدى طللة اجلامعة
تنوعببت عينببات الدراسببات السببابية مببن حيببث ا رحلببة التعليميببة الببت يدرسبب ا الطالببب مببن ا رحلببة ال انويببة اىل : العينففات  

ال الغضبب لبد  دراسبة ان عببلية  و وف الغضب لد  الطللة حيبث ايفتمبت بعبا الدراسبات ا رحلة اجلامعية مما يعطي نظر   و 
لدراسبات ايفتبارت عينت با مبن (, يف حبني ان اغلبب ا2006عينة من طللة ا بدارس ال انويبة كدراسبة السبيد علبد افميبد سبليمان )

مصبط ي ومتبيت  ظمبي عبود  أببون دراسبةالدراسبات تتتعام  م  الدراسبة افاليبة يف يفب ا اجلانبب ومبن يفب ه  طالب اجلامعة ل ا ف ي
 (. 2005(, ودراسة طمد أنور فراج ) 2001 يا هللا   ري )
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علبببى الطللبببة الببب كور فيبببط يف حبببني ان اغلبببب الدراسبببات السبببابية  Kaplano( 1994وقبببد اقتصبببرت دراسبببة كبببابالن )  
ريسببون ا دراسببة كوبرواباليببة, ومن بباعتمببدت يف عينت ببا علببى البب كور واالانك مببن طللببة اجلامعببة, لبب ا ف ببي وثييببة الصببلة ابلدراسببة اف

(1996 )Kopper & Epperson ( اما ح2001ودراسة نظمي عود  أبو مصط ي ومتيت  يا هللا   ري ,)لعينبة فيبد عبت ا
, حيبث بلب  Kopper & Epperson( 1996ايفتلا من دراسة اىل أيفرى, وكان اك  حعت عينة يف دراسة كبوبر وابريسبون )

 Kaplan( 1994)( يف حبني ان بعبا الدراسبات اعتمبدت علبى عبدد طبدود مبن الطللبة كدراسبة كببابالن 445حعبت العينبة )
 . ( طالب جامعي46الت اعتمدت على )

تعبببددت أدوات عببب  الليببباانت ا سبببتخدمة يف الدراسبببات السبببابية تلعبببا اليفبببتالف األيفبببداف, وقبببد اعتمبببدت : تاألدوا  
( وقببد ات يببت 1994) Kaplanبعببا الدراسببات علببى أدوات جببايفز  اعببديفا ابح ببون ايفببرون لييبباس الغضببب كدراسببة كببابالن 

مايسبة امحبد و لبدين ك بايف الغضبب اعبداد عبالق االدراسة افالية يف يفب ا اجلانبب مب  يفب ه الدراسبات حيبث اعتمبدت علبى مييباس 
د  لبلييباس الغضبب  ( يف حني ايفتل ت م  دراسات أيفرى اعتمدت علبى ميباييس مت اعبداديفا وبنا يفبا يفصيصبا2000النيال )

 . (2001طللة اجلامعة كدراسة نظمي عود  أبو مصط ي ومتيت  يا هللا   ري )
ل بببت تلعبباً لتعببدد أيفبببداف ا واجراقاهتببا, فيببد تلبببني مببن نتببائج الدراسبببات تنوعببت نتبببائج الدراسببات السببابية وايفت: النتففائ   

ر دراسبة طمبد أنبو   يفب ا بينبتالسابية وجود عالقات ارتلاطية دالبة ببني ان عبال الغضبب لبد  طبالب اجلامعبة وبعبا ا تغبريات ويف
راسبات البت اق نتبائج الدم ات ب( وجبود ارتلباا سبليب ببني الغضبب والب كاق الوجبداين, كمبا بينبت دراسبة ويالحب  عبد2005فراج )

رجبة الغضبب ببني دد فبروق يف تناولت ال روق بني الطللة يف درجة الغضب ابلنسلة  تغري النوف حيث بينبت بعبا الدراسبات وجبو 
(, وتت ببا 1998وسبب ي )( ودراسببة معببري  الي1996)االانك( لصبباحل الطاللببات كدراسببة حسببني علببى فايببد ) الطببالب والطاللببات

ودراسبة نظمبي  Forqaysetal( 1998بينما اشارت دراسة فبورجيز وايفبرين ) ة م  يف ه الدراسات يف يف ا اجلانبالدراسة افالي
لببة احصببائيا يف درجببة ا( اىل وجببود فببروق 2005( ودراسببة طمببد أنببور فببراج )2001عببود  أبببو مصببط ي ومتببيت  ببيا هللا  بب ري )
 . )ال كور( الغضب بني الطالب والطاللات لصاحل الطللة

 إجراءات الدراسة
 : منه  الدراسة -

 بن ج دون خيفبر  اللاحبث ارايفتيبتتطلب طليعة الدراسات واللحوك اإلنسانية هديداً للمن ج الب   يبتت إتلاعب  ويتوقبا 
عببا متغببري الغضببب وب لعالقببة بببنيعلببى طليعببة ا عببكلة وأيفببداف ا وت ببري طليعببة الدراسببة افاليببة اسببتخدام ا ببن ج الوصبب ي  عرفببة ا

 . لعمر( لدى طالب اجلامعةا –لتخصص الدراسي ا –سية السنة الدرا -)النوف  ريات ا تم لة يفا تغ
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 : عينة الدراسة -
ن اللغة العربية م ولت الن س عتكونت عينة الدراسة من طللة وطاللات كلية اةداب جبامعة عمر ا ختار ابلليضاق بيست 

( طالببب ابلسبببنة 15لبببن س و)ا( طالببب ابلسبببنة األوىل بيسببت علببت 15للببة مبببن ت )( طالببب وطا65) السببنتني األوىل والرابعببة بواقببب 
الرابعببة بيسببت اللغببة العربيببة ومت  ( طالببب ابلسببنة20( طالببب ابلسببنة األوىل بيسببت اللغببة العربيببة و)15الرابعببة بيسببت علببت الببن س, و)

 . لدراسةام  متغريات  ,واجلدول التايل يو   وصا عينة الدراسة ابلطريية الطليية الععوائية ايفتياريفت
 ( يوضح وصف العينة ومتغريات الدراسة1جدو  )

 العمر سنوات الدراسة التخصص الدراسي النوع املتغري

علم  لغة عربية اانث ذكور 
 نفس

 مافوق25 24.21 20.17 رابعة اويل

 27 38 33 32 32 33 27 27 11 
 95.29 97.23 100.55 92.18 96.66 96.21 97.96 93.25 100.45 

املتوسط 
 100.45 93.25 97.96 96.21 96.66 92.18 100.55 97.23 95.29 سايباحل

االحنراف 
 24.56 13.77 21.33 17.96 20.64 18.70 20.71 19.24 19.16 املعياري

 : دراسةأدوات ال -
 : مقياس الغضب -1

للتيريبر البب او تعطببى تيببديراً   ( كببادا 2000أعبد الصببور  األصببلية ،بب ا ا ييباس )عببالق الببدين ك ببايف ومايسب  أمحببد النيببال 
ات طالف علبى الدراسباس بعد االكمياً للغضب, من حيث تكراره ومداه وم ريات  والغضب اخلارجي والدايفلي, وقد مت إعداد ا يي

داً انتظمبببت يف احملببباور التاليبببة ( بنببب40 اسبببتخدمت يف قياسببب , وبببب لر مت صبببياغة ) تعليبببة  تغبببري الغضبببب وا يببباييس البببتالسبببابية ا
ميدار الغضب ومداه(  –م ريات الغضب  –الغضب الدايفلي  –الغضب اخلارجي  –)األعراي الن سعسمية ا صاحلة للغضب 

ل رقببت ا يفبو مو بب  يف اجلببدو أبعبباد رئيسببية خمتل بة يف عببدد ال يببرات كمبب ( فيببر  موةعببة علببى  سبة40وبب لر يتكببون ا ييبباس مبن )
دائأ تتم بأ ببلعباً خلمبس ( ,وقد و عت للميياس تعليمات بسيطة تتضمن أن  يب ا  حوف عن كأ بنبد مبن بنبود ا ييباس ت2)

ت ا ييباس يف االحباه السبليب, را( وقد أعدت عي  علبا4, ك ري جداً = 3, ك رياً = 2, متوسط = 1, قلياًل = 0يف )ال مطلياً =
 . وحسب طريية التصحي  يف ه فإن  كلما ةادت الدرجة على يف ا ا يياس كلما ةادت درجة الغضب
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 ( يوضح أرقام الفقرات اليت حيتويها كل بعد من أبعاد مقياس الغضب2جدو  )
 اجملموع أرقام الفقرات أبعاد املقياس

 8 27-20 -40 -39 -36 -35 -23 -9 ألعراي الن سعسمية ا صاحلة للغضبا-1

 11 26 -25 -10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2-1 لغضب من حيث مداه وميدارها -2
 10 38-37-15-12 -19 -34 - 33 -32 -31 -29 الغضب م ريات -3
 4 18 -30 -28 -14 ب الدايفليالغض -4
 7 11-17-16 -13 -24 -22 -21 ب اخلارجيالغض -5

 40 جمموع فقرات املقياس

 ااصائص السيكومرتية للمقياس: -
ة تكونبت مببن امها مصبريومبدف التاكبد مبن و بو  معبد بنببود ا ييباس مت تطليبا ا ييباس علبى عينتبني مببن الطبالب إحبد

ال يببرات, ومت حسبباب  ( طالببب وطاللببة ويف  ببوق  لببر مت تعببديأ بعببا20( طالببب وطاللببة, وال انيببة قطريببة اشببتملت علببى )20)
 يبببزان البببدايفلي الكليبببة  ا طرييبببة )التكامبببأ ا تلبببادل( مبببن يفبببالل حسببباب معامبببأ ارتلببباا اللنبببد ابلدرجبببة صبببدق ا ييببباس ابسبببتخدام

( طالب وطاللبة, 160قوام ا ) ( طالب وطاللة, وعينة من الطللة اليطريني158للميياس  لدى عينة من الطللة ا صريني بلغت )
وين يمبا بين با يف تكباحبد تلتيبي فو الت تتناول جوانب خمتل ة  عال وتعين يف ه الطريية أن حلموف إجاابت ا لحوك على ال يرات 

علبى  ريبة, واعتمباداً لبدرجات اف صور  متكاملة يفالية من التناقضبات الدايفليبة, واسبتخرجت مسبتو ت الداللبة اإلحصبائية ا يابلبة
لعينبة ات االرتلاا لدى حت معاماليث تراو  لر ري يتت ح ف أ  بند من بنود ا يياس سواق ابلنسلة للعينة ا صرية ام اليطرية, ح

( 0,594 – 0,251(, يف حبببني تراوحببببت معببببامالت االرتلببباا لببببدى العينبببة اليطريببببة بببببني )0,719 – 0,453ا صبببرية بببببني )
 . (0.01ويفك ا كانت عي  معامالت االرتلاا جويفرية عند مستوى داللة )

املي بطرييبببة اق هليبببأ عبببة اإلرتلاطيبببة للنبببود ا ييببباس وإجبببر كمبببا مت حسببباب الصبببدق العببباملي للمييببباس عبببن طريبببا حسببباب ا صببب وف
كميبة ري بنباق علبى ا عبايري التحمب  تبدوير متعامبد للمحباور بطرييبة ال اريباكس لكبايزر و  Hotellingا كوانت األساسبية ،بوتيلنج 

وبب لر  ( بنبداً,40يباس )طبول ا ي  يس ر التحليأ عن استلعاد أ  بنبد مبن بنبود ا ييباس ابلنسبلة للعينتبني ا صبرية واليطريبة ليصبل
 .(15) ت ليياس وك اقهتا يف قياس ما و عيعري الرتكيب العاملي  يياس الغضب إىل صدق مضمونة وأتساق بنوده 

( طالببب 30كونببة مببن )مللمييبباس قامببت اللاح تببان بتطليببا ا ييبباس علببى عينببة  ولغببري ايفتلببار اخلصببائص السببيكومرتية
 بو  فيراتب , و ييباس ومبدى جبامعبة عمبر ا ختبار و لبر مبدف معرفبة اخلصبائص السبيكومرتية للم وطاللة من طبالب كليبة اةداب

 :كاةوالدراسة افالية   يفوال لات  يياس الغضب  وقد مت حساب الصدق
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 :وقد مت استخراج األنواف االتية من الصدق الصدق: -أوالا 
 :الصدق السطحي )الظاهري( -1

 كببام أفببراد العينببةلببني مببن أحتس يلببدو صببافاً يف  ببايفر  لعببني ا راقببب غببري ا تخصببص, وقببد ويعببري إىل مببا إ ا كببان ا ييببا
الظبببايفر  أو  ع بببا ابلصبببدقاالسبببتطالعية سببب ولة ف بببت ال يبببرات وو بببو  معنايفبببا وكببب لر ف بببت تعليمبببات ا ييببباس ممبببا يعبببري إىل متت

 .السطحي 
 :صدق احملكمني )الصدق املنطقي( -2

لبت البن س والصبحة أسبات   ع بتعليمات  وطتواه علبى حلموعبة مبن احملكمبني واخلب اق مبن هيا يف ا الصدق بعري ا يياس
يبث مت تعبديأ حا ييباس,  الن سية للحكت علبى علبارات ا ييباس ويف  بوق خراق يفب الق ا تخصصبني أجريبت بعبا التعبديالت علبى

 . ت ا( على صياغ%95صياغة بعا ال يرات, بينما انلت معظت ال يرات ات اقا بنسلة )
  :الصدق التمييزي -3

 ( طالببب30) ال  عببدديفتمت حسبباب قببدر  ا ييبباس علببى التمييببز حيببث مت ترتيببب درجببات أفببراد العينببة االسببتطالعية اللبب
مارات مت بببأ ا لحبببوثني (اسبببت10وطاللبببة ترتيبببب تصببباعد  بعبببد هديبببد الدرجبببة الكليبببة لكبببأ اسبببتمار , وبعبببد تصبببحيح ا مت هديبببد)

ى البببدرجات البببدنيا )الربيعبببى (اسبببتمارات مت بببأ ا لحبببوثني افاصبببلني علببب10ليبببا )الربيعبببى األعلبببى( و)افاصبببلني علبببى البببدرجات الع
( ANOVA) هليأ التلاين نخ ضة وطلااألدىن(, وب لر توجد حلموعتني مت أ األوىل اجملموعة ا رت عة وال انية مت أ اجملموعة ا 

ليببدر  اس الغضببب يتسبت ابلببني أن مييبا نخ ضبة وبعببد حسباب داللببة ال بروق ت  عرفبة داللبة ال ببروق ببني اجملموعببة ا رت عبة واجملموعببة
روق ببني فبلنتبائج وجبود اوالطللبة الب ين لبدي ت غضبب مبنخ ا, حيبث بينبت  غضبب مرت ب  على التمييز ببني الطللبة الب ين لبدي ت

يفب ا يبدل و ( 0.000) لبةمتوسطات الدرجات ا رت عة ومتوسطات الدرجات ا نخ ضبة لبدى الطللبة يف الغضبب عنبد مسبتوى دال
 يو   يف ه النتائج: اةوعلى ك اق  وصدق ا يياس واجلدول 

 يوضح الفروق بني اجملموعتني املرتفعة واملنخفضة على مقياس الغضب (3جدو  )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملموعة املتغري

 الغضب
 11.92 102.08 ا رت عة
 13.79 21.00 ا نخ ضة

 مستوى الداللة (Fدرجة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 15981.676 2 31963.351 بني اجملموعات

160.602 0.000 
 99.511 27 7662.336 داخل اجملموعات
  29 39625.687 اجملموع الكلي
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ة توى داللند مسعوقد تلني وجود فروق دالة إحصائياً بني مرت عي ومنخ ضي الدرجات على ميياس الغضب 
 . ( ويف ا يدل على صالحية ا يياس للتمييز بني مستو ت الغضب لدى أفراد العينة0.000)
 صدق االتساق الداخلي: -4

ابلدرجة  د ا يياسابعا مالت االرتلاا كأ بعد منمت حساب االتساق الدايفلي للنود ميياس الغضب عن طريا حساب معا
ت  ا يياس بدرجة مرتلطة من ( مما يعري اىل مت4( كما يفو مو   ابجلدول )0.000الكلية على ا يياس عند مستوى داللة )

 . الصدق
 الداخلي االتساق اس حلساب( يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس الغضب وابعاد املقي4اجلدو  )

 مستوى الداللة معامأ االرتلاا ابعاد ميياس الغضب
 0.00 0.77 العراي الن سعسمية ا صاحلة للغضبا-1

 0.00 0.68 لغضب من حيث مداه وميدارها-2
 0.00 0.76 ضبم ريات الغ-3
 0.00 0.58 دايفليالغضب ال-4
 0.00 0.84 ارجيالغضب اخل-5

  ابعاد ا يياس غضب ودمياس اليتض  من اجلدول السابا وجود ارتلاطات  ات داللة إحصائية بني الدرجة الكلية  يي
 (0.00وعيع ا دالة عند مستوى داللة )

 :الثبات -اثنياا 
طرييببة أك ببر وتعببد يفبب ه ال CronbachAlehe  وقببد مت حسبباب ثلببات مييبباس الغضببب ابسببتخدام طرييببة ال اكرونلببا 

( ويفببي قيمببة مرت عببة 0.90قيبباس ال لببات شببيوعاً, حيببث تو بب  االتسبباق الببدايفلي لل يببرات, وقببد بلغببت قيمببة معامببأ ال ببا ) طببرق
 وتعري إىل أن م ردات ا يياس تع  عن مضمون واحد.

 : األساليب اإلحصائية 
 . فراد العينةأالدراسة بني  تمتغرياالتائي لعينتني مستيلتني لتحديد مدى وجود ال روق الدالة إحصائيا يف  االيفتلار -أ

 . االيفتلار التائي لعينة واحد  -ب
 . ا توسطات افسابية واال رافات ا عيارية -ج
 . (ANOVA) هليأ التلاين األحاد  -د
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 نتائ  الدراسة ومناقشها
 : عرض ومناقشة النتائ  املتعلقة ابهلدف األو 

 : التعرف على مستوى الغضب لدى طالب اجلامعة -
 (T.testللتحيا من يف ا ا،بدف مت اسبتخراج ا توسبط افسبايب واال براف ا عيبار  والوسبط ال ر بي وايفتلبار التبائي )  

 : كما يفو مو   يف اجلدول التايل  لعينة واحد 
 ( يبني مستوى الغضب لدى طالب اجلامعة5) جدو 

 مستوى الداللة T املتوسط الفرضي االحنراف معياري املتوسط احلسايب متغري
 0.000 9.247 80 19.086 96.43 الغضب

 دالبة عنبد مسبتوى داللبة Tيتض  من اجلدول السبابا ان مسبتوى الغضبب لبد  طبالب اجلامعبة مرت ب  حيبث ان قيمبة   
( وقيمبببة 96.43) سببايب( ويعببد  لببر وجببود فببروق لصبباحل ا توسببط افسببايب للعينببة, حيببث تلببني ان قيمببة ا توسببط اف0.000)

 (. 80) ( وقيمة الوسط ال ر ي19.086اال راف ا عيار  )
ويكببن ت سببري يفبب ه النتيعببة يف  ببوق أن الطالببب يتعببري إىل تببوترات و ببغوطات يف ا رحلببة اجلامعيببة مببن نظببام دراسببة   

ة إبعبداد دورات راسة متعليبدوطريية امتحاانت خمتل ة و غوطات أكاديية واقتصادية واجتماعية حيث أن الطالب يواج   غوا 
لوقبت افبايل, تمب  الليبيب يف ار مبا اجملإل بافة إىل سبوق األو باف االقتصبادية البت يبالعمأ واناة حبث التخبرج وقلبة الوقبت ا تبا  اب

 انيفير عن ا ستو ت واالرتلاطات االجتماعية الت ير ما الطالب.
 : عرض ومناقشة النتائ  املتعلقة ابهلدف الثاين

 :تغري النوععة من حيث موجود فروق دالة إحصائية يف درجة الغضب بني طالب اجلام التعرف على مدى -
للتحيببا مببن يفبب ا ا،ببدف مت اسببتخراج ا توسببط افسببايب واال ببراف ا عيببار  لببدرجات افببراد العينببة علببى مييبباس الغضببب   

يل يلبني جة الغضبب واجلبدول التبا عرفة ال روق بني متوسط اجلنسني من طالب اجلامعة يف در  T. testواستخدم االيفتلار التائي 
 . قداللة يف ه ال رو 
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 ( يبني الفروق يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث متغري النوع6) جدو 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 (0.00) 63 0797 0.44 19.16 95.29 27 ذكور
    19.24 97.23 38 اانث
      65 اجملموع

يتلني من اجلدول السابا وجود فروق  ات داللة احصائية يف درجة الغضب بني طالب اجلامعبة مبن حيبث متغبري النبوف   
دول ان قيمببة حبب  مببن اجلببلصبباحل الطاللببات, وحيببث ان الدرجببة ا رت عببة علببى مييبباس الغضببب تعببد ة د  درجببة الغضببب فانبب  يال

 (95.29)           )ال كور( ( اك  قيمة من ا توسط افسايب لد  الطللة79.23) )االانك( ا توسط افسايب لد  الطاللات
ودراسبة  (1996)  علبى فايبدل لر تعت  الطاللات اك بر غضبلاً مبن الطللبة, وتت با يفب ه النتيعبة مب  نتبائج دراسبة كبال مبن حسبني

البة احصببائياً يف بينبت وجبود فبروق دالبت  Lutwak and Others (2001( ودراسبة ليتواكبواوثرس )1998معبري  اليوسب ي )
اسبة  اسبة مب  نتبائج در ة يف ه الدر الغضب بني طالب اجلامعة تعز  اىل متغري النوف لصاحل الطاللات )االانك (يف حني ختتلا نتيع

الت بينت وجود فبروق  (2005( طمد أنور فراج )2001ابإل افة ومتيت  يا هللا   ري ) (1996ستوبريد وايفرون ) كال من
 . ة احصائياً يف الغضب بني طالب اجلامعة تعز  اىل متغري النوف لصاحل الطللة )ال كور(دال

ويكببن ت سببري يفبب ه النتيعببة يف  ببوق ان الطاللببة بطليعت ببا كمببرأ  تيببوم ابلعديببد مببن األعلبباق ا  ببام دايفببأ نطبباق االسببر    
إل بافة ابإل باك والتبوتر ل با تعبعر ابودور األيفبت ممبا  عويفارج ا ف ي تيوم  دوار خمتلبا ابإل بافة اىل دور الطاللبة كبدور الزوجبة 

متعليببة  لدراسببة اجلامعيببةيببة اثنبباق ااىل ان ا ببرأ  اك ببر معبباان  مببن بعببا االعببراي اجلسببمية والن سببية كمببا ا ببا تواج بب   ببغوا اكادي
 تعليبة ايبة واالقتصبادية ت االجتماعبطريية االمتحاانت وهد ت متعلية  عداد اطالق العمأ وقلة الوقبت وأسبلوب افيبا  والتغبريا

 . ابجملتم 
 : عرض ومناقشة النتائ  املتعلقة ابهلدف الثالث

 :الدراسي تغري التخصصمالتعرف على مدى وجود فروق دالة إحصائية يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث  -
عيببار  لببدرجات افببراد العينببة علببى مييبباس الغضببب للتحيببا مببن يفبب ا ا،ببدف مت اسببتخراج ا توسببط افسببايب واال ببراف ا   

ما كتغري التخصصي الدراسي   عرفة ال روق يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث م T. testواستخدم االيفتلار التائي 
 : يفو مو   يف اجلدول التايل
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 اسي( يبني الفروق يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث متغري التخصص الدر 7) جدو 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.77 63 0797 0.44 20.71 100.55 33 العربية اللغة
    20.85 92.18 32 علم النفس
      65 اجملموع

حسب متغري  اجلامعة طالب يتلني من اجلدول السابا ابن  ال توجد فروق  ات داللة إحصائية يف درجة الغضب بني
(, وليد ات يت نتيعة يف ه 0.77( احملسوبة غري دالة احصائيًا عند مستوى داللة )T) دراسي حيث كانت قيمةالتخصص ال

 متغري  دارس ال انوية تعز  اىلا( الت بينت عدم وجود فروق بني طالب 2006) الدراسة م  نتائج دراسة علد افميد سليمان
 . التخصص الدراسي

 : هلدف الرابععرض ومناقشة النتائ  املتعلقة اب
 :ة الدراسيةري السنحيث متغ التعرف على مدى وجود فروق دالة احصائياا يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من -

ى ميياس الغضب لعينة علراد اللتحيا من يف ا ا،دف مت استخراج ا توسط افسايب, واال راف ا عيار  لدرجات اف
يفو  دراسية كمايث متغري السنة الة ال روق يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من ح عرف T.testواستخدام االيفتلار التائي 
 : مو   يف اجلدول التايل
 سية( يبني الفروق يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من حيث متغري السنة الدرا8) جدو 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 T المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.926 63 0.93 0.480 20.64 96.66 32 االويل
    17.97 96.21 33 الرابعة
      65 اجملموع

يث متغري السنة حامعة من ب اجليتلني من اجلدول السابا ابن  ال توجد فروق دالة احصائياً يف درجة الغضب بني طال
 . (0.926( احملسوبة غري دالة احصائياً عند مستوى داللة )T) اسية, حيث كانت قيمةالدر 
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 : عرض ومناقشة النتائ  املتعلقة ابهلدف ااامس
 :رري العمحيث متغ التعرف على مدى وجود فروق دالة احصائياا يف درجة الغضب بني طالب اجلامعة من -

لطالب اجلامعة حسب متغري   عرفة ال روق بني Anovaاين االحادى للتحيا من يف ا ا،دف مت استخدام هليأ التل
 : العمر كما يفو مو   يف اجلدول التايل
 ( يبني الفروق بني طالب اجلامعة من حيث متغري العمر9جدو  )

   اجملموع االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغري
17 – 20 97.96 21.33 27   
21 – 24 93.25 13.77 27   
   11 24.56 100.45 فما فوق 25

   65 اجملموع

 متوسط درجة احلرية جمموع املربعات التباين مصدر
 املربعات

 مستوى الداللة (F)درجة 

 0.582 0.0607 51.0 64 2 بني اجملموعات
   6222802.8  62 داخل اجملموعات
     64 اجملموع الكلي

سب متغري جلامعة حالب اطيتلني من اجلدول السابا ان  ال توجد فروق  ات داللة إحصائية يف درجة الغضب بني 
 . العمر

 : التوصيات
 : استناداً اىل نتائج الدراسة افالية تيدم اللاح تان التوصيات االتية

لى عينية  ساعدهتت ادية والدندوات االرشقامة الااليفتمام بطالب اجلامعة من حيث دراسة معكالهتت وحاجاهتت االرشادية وإ -1
 . حأ ا عكالت االن عالية الت تواج  ت ومن بين ا ان عال الغضب

افة ا دارس لن سي يف كااكز االرشاد الن سي للعامعات وا دارس على ايفتالف التخصصات إبقامة مر  ابإلرشادااليفتمام  -2
 . ادية للمرشدينوا عايفد واجلامعات وتوفري ال نيات االرش

م ريات الغضب  لتعامأ م ة يف كي ية اطالب اجلامع وتوجي شاد ر التاكد على أمهية دور ا رشد الن سي ابجلامعة يف اال -3
 . والتعلري عن  بعكأ إ ايب

 . شاديةناق برامج ار العمأ على اكتساب الطالب ا  ارات اإل ابية يف التعامأ م  الغضب من يفالل ب -4
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