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 واالنتباه اإلجيابي املوجه للذات  ٍاإلسهام النسبي لكل من امليتا مزاج
   يف التنبؤ مبهارة إدارة الغضب لدى طلبة الدبلوم العام

   جامعة القاهرة –بكلية الدراسات العليا للرتبية 
الميتا  وكلٍّ من مهارة إدارة الغضب العالقة بين هدفت الدراسة إلى تحديد: ملخص

 كلية طلبة الدبلوم العام في التربيةلدى عينة من  اه اإليجابي الموجه للذات واالنتب مزاج
  الميتا مزاجتحديد إسهام كل من بجامعة القاهرة، كما هدفت ل الدراسات العليا للتربية

 ،عينة الدراسةلدى بمهارة إدارة الغضب  في التنبؤ واالنتباه اإليجابي الموجه للذات
عينة  لدى غيرين يتنبأ بدرجة أكبر بمهارة إدارة الغضبمن هذين المت أيومعرفة 
 على نمط العالقة بين  للتعرفيؤ استخدام األسلوب االرتباطي التنبوقد .الدراسة

طلبة الدبلوم من ) ٢٠٣(نت عينة الدراسة من تكوو .متغيرات الدراسة، والتنبؤ بينها
 الفصل الدراسي ٢٠١٦/ ٢٠١٥عام الدراسي لل وهم الطلبة المقيدون، العام في التربية

بلغ المتوسط واالنحراف المعياري و.  بالمعاينة العشوائية البسيطةمتم انتقاؤهواألول، 
مهارة مقياس كلًا من  وأعدت الباحثة .اعام) ٥,٢٧٠ ± ٢٧,٩٥( العينة أفراد ِلعمِر

تربية في ال طلبة الدبلوم العام في التربيةمن خالل المواقف الحياتية ل إدارة الغضب
 من خالل  الميتا مزاج ومقياس االنتباه اإليجابي الموجة للذات، ومقياس العملية،

أن جميع وتوصلت الدراسة إلى . في التربية العمليةطلبة الدبلوم العام لالمواقف الحياتية 
االنتباه اإليجابي   وكل منمهارة إدارة الغضبمعامالت ارتباط بيرسون بين متغير 

الوعي الذاتي الخاص، والوعي الذاتي العام، والوعي الخاص : بعادهالموجة للذات وأ
االنتباه إلى :  وأبعادها والميتا مزاج بصورة الجسم، والوعي العام بصورة الجسم؛

كما ، موجبةمعامالت ارتباط اتسمت بكونها المزاج، وضوح المزاج، وإصالح المزاج 
وح المزاج، وبعد الوعي الذاتي العام، وبعد بعد االنتباه إلى المزاج، وبعد وض كل من أتنب

وكان بعد الوعي العام بصورة الجسم ، الوعي العام بصورة الجسم بمهارة إدارة الغضب
بمهارة إدارة الغضب، يليه بعد الوعي الذاتي العام، ثم بعد االنتباه إلى  منبئ أقوى

  .المزاج، وبعد وضوح المزاج
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The relative Contribution of both Meta-Mood and the Positive 
Self-Focused Attention to Prediction with the Anger Management 

Skill among students of the College of Graduate Studies for 
Education, General Diploma in Education, Cairo University. 

Abstract: 
 One purpose of the study is to explore the relationship 

between anger management skill and meta-mood and the Positive 
self-focused attention (PSFA) among the students of the Faculty of 
Education who represent the sample of the study. A second 
purpose of this study is to  determine the contribution of meta-
mood and the Positive self-focused attention as predictors of anger 
management skill and explore which of these two independent 
variables is more effective in predicting anger management skill 
among students of the Faculty of Education. The study follows a 
descriptive approach: specifically the correlative predictive 
method in order to shed light on the pattern of relationships 
holding between the variables of the study, and also predict 
relations between them. Study sample consists of (203) students of 
the College of Graduate Studies for Education, General Diploma 
in Education, Cairo University. They are enrolled in the first 
semester of the academic year 2015/2016, They were selected on 
the basis of random inspection statistics. The average age and 
standard deviation of members of the sample are (27.95 ± 5.270) 
years, respectively. The study used the measure of anger 
management skills in real- life situations involving students of the 
Faculty of Education  teaching real classes, measure of the 
Positive self-focused attention  and Measure of meta-mood in real 
life situations involving students of the Faculty of Education in 
actual classes. All three measures were developed by the 
researcher.  Results indicated that there is positive correlation 
between the meta-mood variable (attention to mood - clarity of 
mood- repair mood) ,the Positive self-focused attention (private 
self-consciousness -public self-consciousness - private body 
consciousness -public body consciousness) and anger management 
skill. Results also indicated that the attention to mood, clarity of 
mood, public self-consciousness and public body consciousness are 
positive predictors of the anger management skill Moreover, 
Public body consciousness proved to be a powerful variable in 
predicting the anger management skill. 
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  : مقدمة
 إدارة الغضبلمستويات مهارة الفردامتالك إن  Levels Anger 

Management Skill جميع المجتمعات المتقدمةصبح من األهداف المهمة في أ .
 قضاء وقت أقلبسبب  انفعاالته على إدارةغير قادر أصبح الفرد في عصرنا هذا حيث 

 معظم أوقاته في التعامل مع مع اآلخرين، وعدم االستماع إلى بعضهم البعض، وقضاء
ى الغضب وإداراته بشكل عل السيطرةالوسائل التكنولوجية، وأصبح من الصعب 

عن خرج ي  بشكٍل ما فإنه عندمالصحة الفردالغضب  ونظرا ألهمية انفعال .إيجابي
 فيمع اآلخرين  العالقات الشخصية فيفإنه قد يسبب مشاكل واإلدارة الجيدة السيطرة 
ومهارة إدارة الغضب تكتسب من  .(Wilde, 2001) عليمية وفي بيئة العملالبيئة الت

خالل تعليم األفراد أساليب إيجابية للتعامل مع الغضب وإدارة مثيراته بطريقة مقبولة 
وتتكون مهارة إدارة الغضب من ثالثة مستويات رئيسة وستة مستويات . اجتماعيا

وقَمع ) ظي مباشر، الغضب غير المباشرجسدي مباشر، لف(إظهار الغضب : فرعية، هي
 ,Feindler & Weisner) )الحديث، المصالحة(وضبط الغضب ) التجنب(الغضب 
2006).  
د لمهارة  جيتعلممن خالل للطلبة والمعلمين ة يأداة صح الغضب إلى يمكن تحويلو

في البيئة  المواقف من إذ يوجد كثير ،(Ortner & Zelazo, 2014)إدارة الغضب 
 البيئية الضغوط: للغضب بالنسبة للطلبة والمعلمين، مثل تعليمية وغيرها تمثل مثيراتال

 كسيطرة الثقافية البيئة ؛الحرارة درجات كارتفاع الطبيعية البيئة مصدرها أكان سواء
 والعوامل؛ اآلخرين أمام للنقد التعرض :مثل المكروهة والمواقف ؛وضغوطهم اآلخرين
 استخدام أساليب تعليم تقليدية على  المعلمينبعض إصرار :مثل التعلم، بطرق المرتبطة
  . (Aslan & Arkar, 2016) للطلبة النفسي األمن فقدان إلى باإلضافة
ألهمية دراسة مهارة إدارة الغضب في مجال التربية والتعليم  األسباب كانت ياأو

رة إدارة الغضب بالنسبة للطلبة والمعلمين، فال يمكن أن نغفل مدى أهمية دراسة مها
  .لدى المعلمين بعامة وفي مرحلة إعدادهم وهم طلبة في كليات التربية بخاصة

 MM( Meta-Mood(  وقد وِجدت عالقة بين مهارة إدارة الغضب والميتا مزاج
(Cuellar, 2005) ؛ فمعرفة طلبة كلية التربية لمشاعرهم ومزاجهم الكامن وتغير

 يساعدهم في امتالك مستويات عالية من  تا مزاجوإصالح مزاجهم وهو ما يسمى المي
  . مهارة إدارة الغضب

وهذا هو جوهر  على إدارة العواطف، م في قدرتهبعامٍة يختلفون إن األفراد
   حيث إن نظرية الميتا مزاج االختالف بين نظرية الذكاء العاطفي ونظرية الميتا مزاج
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العواطف والمشاعر، محاولة إدارة في   في مشاعرهم بين األفراد من االختالفاتاستفادت
هي    والميتا مزاج.(Martens, 2005)  أو ميتا العاطفة  الميتا مزاجوهى ما تسمى

 ودراسة العالقة بين المزاج واألفكار، والحفاظ على المزاج ، المزاج في التفكيرعملية
لفرد وبأسرع ما  إلى أفضل ما يكون، فحين يبدأ االسيئة الجيد، وتغيير الحالة المزاجية
dil Aks) الميتا مزاجعملية هنا تبدأ يمكن في التفكير حول مزاجه  z , Asl Bugay, 

Özgür Erdur-Baker, 2010) .األكثر شيوعا لتفسير الميتا مزاج ومن النماذج  
 ,Salovey, Mayer)نموذج كل من سالوفي وماير وجولدمان وتورفاي وبالفاي 

Goldman, Turvey & Palfai, 1995) ، حيث وضعوا ثالثة أبعاد للميتا
الفرد على  قدرة وهو، Attention to Mood المزاجاالنتباه إلى  :البعد األول :مزاج

هو القدرة على ، Clarity of Mood وضوح المزاج: والبعد الثاني ؛تحديد المشاعر
، Repair Mood المزاج إصالح: البعد الثالثو .Emotions التمييز بين العواطف

   .عند الحاجة Emotionsالعواطف  على تغييرالفرد وهو قدرة 
والميتا لمهارة إدارة الغضب  (Martens, 2005)في نموذجه  واقترح مارتينز

 عالقة بين هذين المتغيرين، وتم التحقق من النموذج تجريبيا، وتَوصَل إلى أن -  مزاج
وانتباه أقل فهم  لديهم  ميتا مزاجدرجات أقل على مقياس ال الذين يسجلون األفراد

 من المرجحوإصالح مزاجهم، و مشاعرهم من الجهود لتنظيم امزيدويبذلون  ،مشاعرهمل
تجاه  مدمرة اردودمنهم توقع ي تدميرا وأن يكونوا من ذوى مهارة إدارة الغضب األكثر

شاعرهم متنظيم وفهم لمشاعرهم أما األفراد الذين لديهم . أنفسهم أو تجاه اآلخرين
 عالية تكون مهارة إدارة الغضب لديهم  وإصالح مزاجهم أي درجاتهم على الميتا مزاج

ويوجد العديد من الدراسات التي اهتمت .  للموقف ردود بناءةمنهم إيجابية ويتوقع
 ,Tolegenova)دراسة :  ومهارة إدارة الغضب، مثل بدراسة العالقة بين الميتا مزاج

Kustubayeva & Matthews, 2014) ، ودراسة(Salguero, Extremera & 
Fernández-Berrocal, 2013) ودراسة ،(Woodard, 2010) ، ودراسة

(Arslan, 2010)  ، ودراسة(Martens, 2005) ،ودراسة (Gohm & Clore, 
ودراسة ،  (Salovey, Stroud, Wooleiy, & Epel, 2002)ودراسة ، (2002

(Catanzaro, Wasch, Kirsch, & Mearns, 2000) والتي توصلت إلى وجود 
  . ومهارة إدارة الغضب عالقة إيجابية بين الميتا مزاج

 اإليجابي الموجه للذات كما وجدت عالقة بين مهارة إدارة الغضب واالنتباه
Positive – Self Focused Attention (PSFA)  ،  حيث ترجع أسباب الغضب

الفرد، ويعتمد انفعال الغضب على طريقة ا من وجهة نظر خبرات غير مرغوب فيهإلى 
التفكير السلبية للفرد ومدى االنتباه الموجه للذات إذا كان انتباها سلبيا أم انتباها إيجابيا، 
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 حيث إن االنتباه السلبي الموجه للذات يجعل الفرد ال يهتم بوجود اآلخرين في أي موقف
(Boman, Curtis, Furlong & Smith, 2006) .  

حداهما تنظر له إللذات يوجد له مظلتان كبيرتان في تفسيره، االنتباه الموجه و
نتباه الموجه اللفوجهة النظر القديمة . على أنه سلبي، واألخرى تنظر له نظرة إيجابية

 الصور الذاتية : مثل،موجهة نحو المعلومات الداخليةسلبي  للذات التي تركز على أنه
أما عن وجهة  .(Spurr & Stopa, 2003)سلبي للذات ، واإلدراك ال للفردالسلبية

اإليجابي فإنها  للذات والمنبثقة من ظهور علم النفسنتباه الموجه اللالنظر الحديثة 
شكال االنتباه أيمكن وصفها بأنها شكل من الدائمة للفرد  المراقبة الذاتية تركز على أن

ن الرفاهية حستُات وض أعراض االضطرابخفِّتُ حيث ،الموجة للذاتاإليجابي 
(Brown, Ryan, & Creswell, 2007).للذات الموجه اإليجابي  نتباه ويتكون اال

، Private Self-Consciousnessالخاص الذاتي الوعي : من أربعة أبعاد، هى
الخاص بصورة والوعي ، Public Self-Consciousnessالعام الذاتي والوعي 

 Publicوالوعي العام بصورة الجسم  ،Private Body Consciousnessالجسم 
Body Consciousness .  

الموجه للذات ) اإليجابي أو السلبي(دراسات التي ربطت بين االنتباه ومن ال
 & Helbig-Lang, Poels)  دراسة، ومهارة إدارة الغضب،والغضب كسمة

Lincoln, 2016) ، ودراسة(Grisham, King, Makkar & Felmingham, 
 ,Mathews & Green)ودراسة ، (Sauer & Baer, 2012)راسة ود، (2015
 ,Silvia, Phillips) ودراسة،  (ALM, 2007)ودراسة ، (2010

Baumgaertner & Maschauer, 2006) ، حيث توصلوا إلى وجود عالقة بين
  . الموجه للذات والغضب كسمة ومهارة إدارة الغضب) اإليجابي أو السلبي(االنتباه 

 ، واالنتباه الموجه للذات القة إيجابية دالة إحصائيا بين الميتا مزاجكما وجدت ع
 الموجه السلبي االنتباه يؤثر فيالسلبي المزاج ن وجود اتجاه بأ وتعكس العالقة بينهما  

 & Silvia)المرضية عراض الجسدية لى األإمما يعزز من انتباه الفرد  للذات
Gendolla, 2001)، ن كُ أيرىخر آ اتجاه ويوجداإليجابيالمزاج  ( الميتا مزاجا من ل( 

للذات  اإليجابي والسلبي الموجة ويؤثر في االنتباهز حفِّيالسلبي يمكن أن المزاج و
(Silvia & Abele, 2002).  

ومن الدراسات التي ربطت بين االنتباه اإليجابي الموجه للذات والمزاج اإليجابي 
Silvia, & Zöller، دراسة ) الميتا مزاج( Utz, 2005) (Abele,، ودراسة 

(Lischetzke & Eid, 2003) وهما دراستان أشارتا إلى وجود عالقة إيجابية بين ،
 ). الميتا مزاج(االنتباه اإليجابي الموجه للذات والمزاج اإليجابي 
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 ، السلبيومن الدراسات التي ربطت بين االنتباه السلبي الموجه للذات والمزاج
 ,Gendolla)ودراسة ، (Tanaka, Sato, Sakai, & Sakano, 2007)دراسة 

Abele, Andrei, Spurk & Richter, 2005) ، ودراسة(Sloan 
 ,Greenودراسة ، (Rude, Gortner & Pennebaker, 2004)ودراسة  (2005.

Sedikides, Saltzberg, Wood & Forzano, 2003) ،ودراسة (Silvia& 
Abele, 2002) ،ودراسة (Celniker, 2000) ، ودراسة(Handlan, 2000) ،

 حيث أشارت إلى وجود عالقة بين االنتباه السلبي الموجه ،(Gilbert, 1994)ودراسة 
فربطت بين االنتباه السلبي ) ٢٠١١شحاتة، ( أما دراسة .للذات والمزاج والسلبي

الموجه عالقة سلبية بين االنتباه السلبي  ، وتوصلت لوجود الموجه للذات والميتا مزاج
  . للذات والميتا مزاج
  :مشكلة الدراسة

نبع إحساس الباحثة بمشكلة البحث من خالل إدراك أهمية دراسة مستويات مهارة 
 أى ،إدارة الغضب في مراحل مبكرة من إعداد المعلم وهو في مرحلة التأهيل التربوي

ام في التربية دراسة مهارة إدارة الغضب في مرحلة التأهيل التربوي لطلبة الدبلوم الع
وقد وجدت الباحثة أن الدراسات العربية لمهارة إدارة . بكلية الدراسات العليا للتربية

الغضب لم تحظَ إال بقليل من االهتمام في مجال طلبة الجامعة بعامة وطلبة الدبلوم العام 
 إال على – في حدود علمها -في التربية بخاصة؛ ففي الوطن العربي لم تعثر الباحثة 

وكانت عن ) ٢٠١٠أبو سليمة، ( الغضب لدى طلبة الجامعة لـ إلدارةراسة واحدة د
كما لم تجد الباحثة دراسات . إدارة الغضب وعالقتها بضبط الذات لدى طلبة الجامعة

عربية عن إدارة الغضب لدى طلبة الدبلوم العام في التربية على الرغم من أن التوجه 
ولكي يتحقق ذلك يجب تعليم طلبة . تحقيق جودة التعليماآلن في معظم كليات التربية هو 

كلية التربية وطالب الدبلوم العام في التربية مهارة إدارة الغضب إلعدادهم لسوق العمل 
 مثيرة تعد التيفي البيئة التعليمية وغيرها  المواقف من العديدكمعلمين حيث يوجد 

نبية عن مهارة إدارة الغضب لطلبة كما وجدت الباحثة العديد من الدراسات األج. للغضب
الجامعة، ووجود دراسة واحدة أجنبية فقط عن مهارة إدارة الغضب لطلبة كلية التربية، 

 ،(Sahin, Baltaci & Demir, 2012)قام بها كل من شاهين وبالتاتشي وديمير 
  .تناولوا فيها الذكاء العاطفي ومهارة إدارة الغضب لطلبة كلية التربية

 بقليل من االهتمام في مجال دراسات طلبة الدبلوم  ظي مجال الميتا مزاجهذا وقد ح
 للطلبة بعامة وطلبة  العام في التربية على الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه الميتا مزاج

 إلى أفضل السيئة حفاظ على المزاج الجيد، وتغيير الحالة المزاجيةكلية التربية بخاصة لل
 وقد وجدت .تفاعل إيجابي بين التالميذ وطلبة كلية التربيةما يكون؛ مما يسهم في 
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عنتر، ( لطلبة كلية التربية، قام بها  الباحثة دراسة واحدة عربية عن مهارة الميتا مزاج
 لتحسين  وتناول فيها برنامج لتنمية إدارة التفكير في تطوير الميتا مزاج) ٢٠١٥

  . لطلبة كلية التربيةمستوى الشعور الذاتي بالسعادة النفسية لتدعيم
كما لم يحظَ االنتباه اإليجابي الموجه للذات باالهتمام الكافي على الرغم من أهميته 

الدائمة التي تسهم في  المراقبة الذاتية لطلبة الدبلوم العام في التربية حيث يركز على أن
ربية  وهو أمر مهم لطلبة كلية الت،الرفاهيةمستوى ن يحست أعراض االضطرابات وخفض

 هذا ولم تجد الباحثة دراسة واحدة عربية عن االنتباه .بوصفهم معلمي المستقبل
  .اإليجابي الموجه للذات لدى طلبة الدبلوم العام في التربية

بعامة ولدى طلبة الجامعة وجدير بالذكر أنه ال توجد دراسات عربية أو أجنبية 
 ، واالنتباه اإليجابي الموجه للذات، الميتا مزاج:  تجمع هذه المتغيرات الثالثة معابخاصة

 تناولت التيكما توجد ندرة في الدراسات األجنبية والعربية . ومهارة إدارة الغضب
؛ إذ يقتصر األمر على عالقة بين كل متغيرين من هذه المتغيرات الثالثة على حدة

:  مثل، الغضب ومهارة إدارة، دراسات لطلبة الجامعة تتناول إما العالقة بين الميتا مزاج
، Arslan, 2010)(ودراسة ، (Tolegenova et al., 2014)دراسة 

أو دراسات لطلبة الجامعة تتناول العالقة بين ، ( Salovey et al., 2002)ودراسة
 ومهارة إدارة الغضب حيث وجدت الباحثة دراسة واحدة أجنبية ،االنتباه الموجه للذات

 دراسات لطلبة الجامعة تتناول العالقة بين أو، (Sauer& Baer, 2012)فقط قام بها 
ودراسة ، ,.Abele et al) (2005 دراسة:  مثل، واالنتباه الموجه للذات،  الميتا مزاج

(Green et al.,  2003) ، ودراسة(Silvia& Abele, 2002) . ومن الدراسات
شحاتة،  (اه الموجه للذات دراسة قام بها واالنتب،  اهتمت بالميتا مزاجالتيالعربية 
 لدى طلبة جامعة  تناول فيها االنتباه المتمركز حول الذات وعالقته بالميتا مزاج) ٢٠١١

الزقازيق، حيث تناولت الدراسة طلبة الجامعة بعامة وليس طلبة الدبلوم العام في التربية 
 وليس االنتباه اإليجابي الموجه ،بخاصة، كما تناولت االنتباه السلبي الموجه للذات

 السلوك و الميتا مزاج بينالتي اهتمت بدراسة العالقة ) ٢٠١٢ل، المقب(ودراسة . تللذا
وليس مهارة إدارة   حيث اهتمت بالعدوان،بالرياض الثانوية المرحلة طلبة لدى العدواني
  .الغضب

وال تزال الحاجة قائمة إلجراء مزيد من البحوث حول هذا المتغيرات مجتمعه 
 ومن جانب آخر توجد ،لتربية في العالم العربي هذا من جانبلطلبة الدبلوم العام في ا

حاجة شديدة للبحث عن المتغيرات التي تتنبأ بدرجة أكبر بمهارة إدارة الغضب من خالل 
 واالنتباه اإليجابي الموجه للذات لطلبة الدبلوم العام في التربية، نظرا  الميتا مزاج

 العمل كمعلمين وهذا ما دفع الباحثة للقيام ألهمية هذه المرحلة في إعداد الطلبة لسوق
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بهذه الدراسة؛ للتعرف على أي المتغيرات التي تتنبأ بدرجة أكبر بمهارة إدارة الغضب 
، واالنتباه اإليجابي الموجه للذات لدى طلبة الدبلوم  من خالل أبعاد كٍل من الميتا مزاج

  :األسئلة التالية وذلك في ضوء العام في التربية،
 واالنتباه اإليجابي  الميتا مزاجمهارة إدارة الغضب وكٍل من  العالقة بين ما .١

  ؟لدى عينة الدراسةالموجه للذات 
أبعاد كلٍّ من الميتا  خالل بمهارة إدارة الغضب من أي المتغيرات التي تتنبأ .٢
 ؟لدى عينة الدراسة واالنتباه اإليجابي الموجه للذات  مزاج

الموجه اإليجابي  وأبعاد االنتباه   أبعاد الميتا مزاج ما اإلسهام النسبي لكل من .٣
 بمهارة إدارة الغصب لدى عينة الدراسة؟في القدرة التنبؤية  للذات 

  :أهدف البحث
 فهم :تنبع أهداف هذه الدراسة من أهداف العلم حيث تهدف الدراسة إلى

في   الموجه للذات  وأبعاد االنتباه اإليجابي الميتا مزاج أبعاد اإلسهام النسبي لكل من
بمهارة إدارة الغضب لدى عينة الدراسة من خالل تحديد العالقة بين هذه القدرة التنبؤية 

 . المتغيرات وكذلك تحديد المتغيرات التي تتنبأ بمهارة الغضب
  :أهمية البحث

إلقاء الضوء على ضرورة إجراء البحوث التي : يمكن تحديد أهمية الدراسة في
ومهارة إدارة الغضب  ، واالنتباه اإليجابي الموجه للذات،  الميتا مزاج :متغيراتتتناول 

 لدى طلبة لندرة الدراسات العربية التي تناولت عالقة هذه المتغيرات بعضها ببعض
 العديد من المناحي التربوية والنظرية األجنبية الدبلوم العام في التربية في حين اهتم

لسد الثغرة الموجودة في الدراسات العربية في هذا بهذه المتغيرات، ويأتي هذا البحث 
ومهارة إدارة     من الميتا مزاج كما قدمت الدراسة الحالية مقياسين لقياس كلٍّ.المجال

الغضب من خالل مواقف الحياة في التربية العملية لطلبة الدبلوم العام في التربية؛ 
ي قد يترتب عليه بعض النفع ومقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات؛ األمر الذ

  .للدارسين في المجال
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين على التدريس الجامعي في وكذلك 

بكليات التربية ترى الباحثة ضرورة أن تضم برامج التعليم فتطوير التدريس الجامعى، 
  لميتا مزاج من خالل مساعدتهم على إظهار ا السيطرة على الغضبتلك البرامج طريقة

طلبة الدبلوم الموجه للذات اإليجابي في برامج الجامعة إلعداد اإليجابي لديهم واالنتباه 
  .العام في التربية
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   :اإلطار النظري والدراسات السابقة
بل  فراغ،  فيالمشاعرال تحدث  :)Meta-Mood) MM  الميتا مزاج: أوال

تخضع فإنها سارة  غيرأو سارة  المزاجيةتجاربنا كانت سواء ، و سياق اجتماعيضمن
 على إدارة مفي قدرتهاألفراد ختلف يو.  (Salovey Hsee & Mayer, 2001)للتفكير 

  وهذا هو جوهر االختالف بين نظرية الذكاء العاطفي ونظرية الميتا مزاجالعواطف، 
في  في مشاعرهم  بين األفراد من االختالفات استفادت حيث إن نظرية الميتا مزاج

والميتا  . أو ميتا العاطفة  الميتا مزاجالعواطف والمشاعر، وهى ما تسمىولة إدارة محا
 .(Martens, 2005)المشاعروالعواطف التفكير وإدراك   يعنى حرفيا مزاج

لتحسين المزاج مشاعره  وتنظيم هي قدرة الفرد على رصد وتقييم  والميتا مزاج
 التأمل أو الشعوري التنظيم هو  اجوالميتا مز.  (Mayer & Gaschke 1988)العام

 :ِنيعدب ويتضمن به المرتبطةواألفكار  والمزاجية واالنفعالية الوجدانية للخبرات الذاتي
 Mayer & Stevens) المزاج تنظيم وراء ما والثاني المزاج تقييم وراء ما األول

ن أن  يمكالعواملبأنه مجموعة من  (Fishman, 2006) كما عرفه فيشمان.(1994
 وتقلل من شعوره السلبي بحيث يفهم الفرد مزاجه  بشكل غير مباشرمزاج الفرد تعدل

 وأنه من الممكن أن يغيره  تحت السيطرة مزاجهأنالفرد يشعر وتأثيره السلبي؛ فحينها 
 بيروكال وإكستريميرا -أما فيرنانديز. لألفضل في أقرب وقت ممكن

 فإنهم  (Fernandez–Berrocal & Extremera& Ramos, 2004)وراموس
 الفرد يدرك التي المزاج بحالة ترتبط مستمرة تأملية عمليةعلى أنه   يرون الميتا مزاج

 بأنه عملية  كما يعرف الميتا مزاج .باستمرار االنفعالية الحاالت  بوساطتهاوينظم ويقيم
مزاج الجيد،  ودراسة العالقة بين المزاج واألفكار، والحفاظ على ال، المزاج فيالتفكير

 فحين يبدأ الفرد وبأسرع ما يمكن في التفكير حول .السيئة وتغيير الحالة المزاجية
  .(dil Aksöz et al., 2010)  الميتا مزاجعملية هنا تبدأ مزاجه 

 مهارة من مهارات بأنهفي الدراسة الحالية   الميتا مزاج مما سبق يمكن تعريف
 مشاعره في التفكيرو التأملو الشعورية خبرةبالالشخصية التي تجعل الفرد على وعي 

 هذه ووضوحوتمييزها   واالنتباه لهامزاجه وراء تقف التي وانفعاالته وعواطفه
 والحفاظ على مشاعره  إصالحهامحاولةوتغيير مشاعره السلبية و له بالنسبة المشاعر

بعاد متدرجة من ثالثة أ  الميتا مزاجويتكون . الحسن مزاجه حالة اإليجابية الستمرار
 Clarity of وضوح المزاجو ،Attention to Mood المزاجاالنتباه إلى : هي

Mood، المزاج وإصالح Repair Mood فال يستطيع الفرد أن ينتقل إلى المستوى ؛
الثالث وهو إصالح المزاج ما لم يكُن قد مر بالمستويين األول والثاني وهما االنتباه 

 : إجرائيا كما يلي ف أبعاد الميتا مزاجوتعر.  ووضوح المزاج،للمزاج
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١. عالبعلى مهارة طالب الدبلوم العام في التربيةوهو  : االنتباه إلى المزاج، األولد 
 موقف يتعرض له عن طريق االنتباه لمشاعره في الموقف إذا أيتحديد المشاعر في 

 .رهكانت مشاعر عادية أم مشاعر إيجابية أم مشاعر سلبية وتحديد سبب مشاع
٢. عالبعلى التمييز مهارة طالب الدبلوم العام في التربيةوهو  : وضوح المزاج، الثانيد 

) السعادة مثال(اإليجابية  لتحديد نوع مشاعرهمشاعره  من خالل تقييم بين العواطف
والتأمل في قيمة الشيء التي جعلته سعيدا؛ فيسعد بقيمة الزهور ألنها تعبر عن حب 

والتأمل في قيمة ) حزن مثلًا(ييم مشاعره لتحديد نوع مشاعر السلبية أو تق. التالميذ له
  .له من كراهية التالميذ ويحزن نهكالم التالميذ غير الالئق عما جعله حزينا فيحزن من 

٣. عالبعلى تغيير مهارة طالب الدبلوم العام في التربية وهو :المزاج  إصالح، الثالثد 
 أو مع اآلخرين النفس السلبية بالحديث مع مشاعرهغ يتفرعن طريق  السلبي مزاجه

اإليجابي   أو االحتفاظ بمزاجه.سلبي إلى إيجابيال مزاجهمن أجل إصالح له المقربين 
 .عن الستمرار حالة مزاجه الحسن

من خالل االستجابات اللفظية للطلبة عينة الدراسة التي   الميتا مزاجويتم تقييم 
مدى االنتباه للمزاج ووضوح المزاج بالنسبة له وإصالح تعكس االستجابة اإليجابية ل

اإليجابي والتي تُعبر عنها درجاتهم على مقياس  المزاج السلبي واإلبقاء على المزاج
   . الذي أعدته الباحثة الميتا مزاج

 يعتبر النموذج الذي وضعه كلٌّ من ماير وجاشكه:  وعن نماذج الميتا مزاج
(Mayer & Gaschke, 1988)   ا  هو التصور األول لتفسيره؛ميتا مزاجللددحيث ح 

، Controllability of Mood التحكم في المزاجقدرة :  وهى أبعاد الميتا مزاج
 Acceptability of قبول المزاجوقدرة ، Clarity of Mood المزاج ووضوح
Mood مزاج ال، ونمطيةTypicality of Mood ير المزاجيتغعلى  والقدرة 

Changeability of Mood.  
 ,Mayer & Stevens)النموذج الثاني للميتا مزاج لكل من ماير وستيفنس 

 تقييمال ميتا:  هماني رئيس على أن له بعدين اعتبر بديات التعامل مع الميتا مزاج (1994
Meta - Evaluation ،تنظيمال والميتا Meta-Regulation .ا في البداية وقام

 الوضوح:  لهما، همان مع سبعة مستويات فرعيةين البعدياس لقياس هذبتصميم مقي
Clarity ،القبولو Acceptability ،النمطيةو Typicality ،تقييمال وميتا Meta-

Evaluation، تأثيروالInfluence،  واإلصالحRepair، أو الحفظصيانةوال  
Maintenance، والميتا تنظيم اللطف Meta-Regulation Dampening .  
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 لكال من  أما النموذج الثالث فهو األكثر شيوعا وحداثة لتفسير الميتا مزاج
(Salovey et al., 1995)د األول  : فقد اقترحوا ثالثة أبعاد اللميتا مزاجعاالنتباه الب

البعد  ؛الفرد على تحديد المشاعر قدرة وهو، Attention to Mood المزاجإلى 
 وهو القدرة على التمييز بين العواطف،  Clarity of Mood وضوح المزاجالثاني 

Emotions، د الثالث وعالمزاج إصالحالب Mood Repair ، على الفرد وهو قدرة
له  المزاج بطبيعتهيعتقد أن ، وهذا النموذج عند الحاجة Emotionsالعواطف  تغيير

ميتا المزاج له وقد أكدت الدراسات دراسة كل تلو األخرى أن خصائص ثابتة ومتغيرة 
وتم بناء مقياس . خصائص متغيرة وهو أقرب ما يكون لمهارة من مهارات الشخصية

  الميتا مزاجمقياس  وسمي بندا) ٣٠(للميتا مزاج وفق هذا التصور مكون من 
)MMS( Meta-Mood Scale  مكونا من البداية يف المقياسوكان )٤٨ (من  ابند

االنتباه إلى : مستويات فرعيةوفق ثالثة  ليكرتِوفق مقياس  اط متدرجة نقخمس
المقياس  المؤلفون َلدع قوفي وقت الِح .وإصالح المزاجالمزاج، وضوح و، المزاج

قيم االتساق الداخلي للمستويات ، وكانت ا بند)٣٠( النسخة النهائية إلى أن وصل إلى
وقام  . أكثر كفاءةاسوتُعد هذه النسخة الحديثة للمقي .٠,٤٠ال تقل عن   فيهافرعيةال

 عالقة  بدراسة توصلت إلى وجود(Salovey, et al., 1995)سالوفي وآخرون 
  . والوعي الذاتي الخاص والعاماالنتباه للمزاجإيجابية بين 

 بندا وثالثة أبعاد في ٣٠المكون من  )MMS(  الميتا مزاجوقد تحقق من مقياس 
 ,Otto, Döring-Seipel)ه والنترمان زايبل وجريب-ألمانيا من خالل أوتو ودورينج 

Grebe & Lantermann, 2001) ، وكذلك في إسبانيا من خالل فيرنانديز- 
 لِـ البرتغالية والنسخة ,(Fernández-Berrocal et al., 2004) بيروكال وآخرين

 ,Queirós)  بيروكال وإكستريميرا وكارال وكويروس-كويروس وفيرنانديز 
Fernández-Berrocal, Extremera, Carral & Queirós, 2005), ، وفي

 من خالل بالمر استرالياوكذلك في  ,(Bayani, 2009)بوساطة بيراني الفارسية 
وفي كل  .(Palmer, Gignac, Bates, & Stough, 2003)وجيجناك وبيتس وستو

هذه النُسخ تم الوصول إلى خصائص سيكومترية للمقياس من خالل حساب الصدق 
 ووصل في .ه والتأكد من األبعاد الثالثة للميتا مزاج في جميع العيناتالتوكيدي ل

 إمكانية وجود عامل رابع ضمن وااقترح بندا و٢٤ إلى استراليافي منقحة النسخة ال
MMS.  بعوامل ثقافية بسهولةوتتأثر نتائج المزاج (dil Aksöz et al., 2010) .

 ,Salguero)بالويركا وايريتزيتا بيروكال و-كل من سالجويرو وفيرنانديزقام  كما
Fernández-Berrocal, Balluerka & Aritzeta, 2010)  بدراسة الخصائص

 أكدت نتائجعلى المراهقين األسبان، و (MMS-23)  السيكومترية لمقياس الميتا مزاج
، المزاج االنتباه إلى :، وهي لمقياس الميتا مزاج العواملالبنية ثالثية الصدق التوكيدي 
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 فيما الترابطعالوة على ذلك أظهرت هذه األبعاد و. ، وإصالح المزاجالمزاجضوح وو
  .بينها

 Attention to "المزاجاالنتباه إلى "، فالبعد األول هو  أما عن أبعاد الميتا مزاج
Mood وقد أعطى (Salovey et al.,1995) ااهتمامالتي لدعم وجهة النظر ا كبير 

 قلة انتباه المزاج في الفرد  وكيف يؤثر، الفردفي ا إيجابيا تأثيرلمزاجان النتباه إتقول 
يكون مستوى االنتباه إلى الحالة المزاجية لدى الفرد مرتفعا أنه عندما  جدواوو سلبيا،

بعدح ٍثدوضغوط مرتفعة نجد أن األفراد يكونونجهٍد م رضة لالنخراط في  أكثر ع
وعلى النقيض يرى البعض مثل . مثيرة للقلقال الدوافعجة  وسيلة لمعالهباعتبارالتفكير 

 أن زيادة االنتباه إلى المزاج (Rude & McCarthy, 2003)روود وماك كارثي 
االستجابة تؤكد أنه في حاالت نمط   نظريةإن. السلبي يؤثر بشكل سلبي في األفراد

 ينتبهون بشكل كبير  الذي األفرادلدى كبيرةكتئاب ال شدة ومدة نوبات ااالكتئاب تكون
لديهم مستويات وتكون  كما أنهم ينعزلون ويلومون أنفسهم لحالتهم المزاجية السلبية،

  .مختلةالمعتقدات الأعلى من 
عوالبوضوح المزاج" الثاني د "Clarity of Mood يعبأنه القدرة على  فُر

 المتصف الفرد زيتميو (Salovey et al., 2002).األمزجة التمييز بشكل واضح بين 
 وراء ما لخبرة انتباهه بعد فالفرد ؛االنفعالية لخبرته واضحة برؤية بوضوح المزاج

 تشمله وما الخبرة هذه عناصر له مزاجه يستطيع أن يميز بين هذه العواطف وتتضح
 فيما والجهل التشويش غياب إلى وتؤدي، انفعاالته حقيقة للفرد ، وتكشفانفعاالت من

-Aradilla-Herrero, Tomás-Sábado & Gómez) الذاتية بالمشاعر يتعلق
Benito, 2014)  .وتعافي شبانتعا المزاج يتنبأ إن وضوح Recovery  الحالة

صادم على بعد عرض فيلم المزاجية؛ فقد وجد بعض الباحثين في دراسة أجروها أنه 
ملية االنتعاش عقدت مقارنة بين األفراد األعلى واألقل في وضوح المشاعر في ع األفراد

كانوا أكثر   حالتهم المزاجيةكان لديهم وضوح وصفاء في األفراد الذين  أن-والتعافي 
 Salovey et)بعد مشاهدة الفيلم الصادم من المزاج السلبي والتعافي عرضة لالنتعاش 

al, 1995).  اوقد وجدواضوالتفكير في الذكريات المؤلمة المزاج عالقة بين وضوح أي 
اإلثارة  وأالتوتر  ووجدوا عالقة بين .(Salovey et al, 1995) التأملير التفكيو

 الالمزاج  يبدو أن وضوحو. (Salovey et al., 2002) ووضوح المزاج الفسيولوجية
تيح للفرد أن يتعرف ي  وضوح المزاجالتي تحدث ولكن المزاجية السلبيةالحالة يمنع 
امزاجو اجالمز وتوظيف مهارات إصالحا نً معياإليجابي واالعتقاد،  للمزاجا دقيقًاتحديد 

على الفرد  ضغط أقل ذلك إلىيؤدي ا مما المزاجية السلبية يمكن إصالحهبأن الحالة 
ولذلك  . الفسيولوجية للتوترتاإلفرازامستويات   أن ينعكس في انخفاض ذلكمن شأنو

، ولكن المواقف الضاغطةعلى ا در  اإلجهاد الفسيولوجيمنِْتجافإنه ليس المزاج السلبي 
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استجابات التوتر  التي تؤدي إلىالمزاج هي عن وضوح وإصالح  السلبية المعتقدات
  .الفسيولوجية

 سعي إلى المزاج تعديل يشيرو :Mood Repair "إصالح المزاج":  الثالثدالبعو
 .يجابياإل المزاج فترة وإطالة السلبي المزاج حالة في المزاجية حالته لتعديل الفرد

 تفكير موضوعات تخير الفرد محاولة في المزاج وراء ما خبرة تعديل ةليعاف وتتضح
 الحزن موضوعات تعميم عدم إلى والميل ،السلبية المشاعر على التغلب ومحاولة سارة

(Rude & McCarthy, 2003) .عتمد على مهارة األفراد فيي المزاج وإصالح 
 ,Lam, Smith, Checkly, Rijsdijk) المزاجضوح ووالمزاجية   لحالتهماالنتباه

& Sham, 2003) تنظيم حالته على المزاج مرتبط بقدرة الفرد كما أن إصالح 
 سلبي والحفاظ على الحالة المزاجيةالمزاج الالمزاجية عن طريق محاولة نشطة لتغيير 

ى عالية علدرجات واألفراد الذين يسجلون . (Salovey et al., 2002) اإليجابية
اإليجابية  للتجارب أقل عرضة لالستغاثة وأكثر عرضة هموجد أن المزاج إصالح

 مستوى أعلى على واالذي سجل المشاركينو (Salovey et al., 1995)المزاجية
 .(Salovey et al., 2002)قل عرضة إلدراك الضغوطات أكانوا المزاج إصالح 

بتأثر  ير التأملي للذكريات األليمةالتفكانخفاض مستويات بأيضا المزاج ارتبط إصالح و
 من  مستوىكما أن إصالح المزاج يعكس، (Salovey et al., 2002)المزاج السلبي 

 ة؛بداية ونهايلها  المزاجية هي أحداث منفصلة حيث يعتقد الفرد أن الحالة ؛التفاؤل
هم أفكار ع األفراد لتجربة اإلجراءات بموضوعية خارج أنفسهم وكذلكيتشجلذلك يجب 

 & ,Teasdale, Moore, Hayhurst, Pope, Williams) وعواطفهمالداخلية 
Segal, 2002).   

 The Positive Self-Focused االنتباه اإليجابي الموجه للذات :ثانيا
Attention (PSFA)  في دراسات علم  من االهتمام اقليلً  االنتباه الموجه للذاتنال

معلومات بالوعي الذاتي ال  بأنه مرة ألولIngram (1990)نجرام إ فَهرعقد و .النفس
 المعلومات المتولدة خارجيا والمشتقة من خالل للفرد وهو يختلف عنداخلية ال

 نوع من كما أن االنتباه الموجة للذات.  (In: Sloan .2005)المستقبالت الحسية
األحاسيس، ا، بما في ذلك الجسدية والتكيف والوعي بالمعلومات المولدة داخلي

 النتباه الموجه للذاتول. (Sauer & Baer, 2012)واإلدراك، والحاالت العاطفية 
مظلتان كبيرتان في تفسيره إحداهما تنظر له على أنه سلبي واألخرى تنظر له على أنه 

  . إيجابي
تركز على أنه سلبي  النتباه الموجه للذاتهذا وقد كانت وجهة النظر القديمة ل

، واإلدراك السلبي  للفرد الصور الذاتية السلبية: مثل،علومات الداخليةموجهة نحو المو
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 Mansell)واألحاسيس الجسدية المرضية العالية  (Spurr & Stopa, 2003)للذات
et al., 2003)  وأعراض القلق الجسدية المستمرة(Pineles & Mineka, 2005) . 

أكثر أشكال الخلل الوظيفي  بأنه (Watkins, 2008) ه واتكينسيعرفوفي هذا الصدد 
نوع من التفكير المتكرر حول االضطرابات وأنه  الموجة للذات، االجتراريفي االنتباه 

كما يعرفه كل من تسوكر وفاجنر . ضها الشديدة وأسبابها ونتائجها وآثارهااعرأو
 ,Zucker, Wagner, Merwin) ومرفين وبوليك وموسكوفيتش وكيلينج وهويل

Bulik, Moskovich, Keeling & Hoyle, 2015) اضطراب وظيفي قد بأنه 
 باألفكار الداخلية لنفسه، امويكون الفرد على علم ت. يعكس التركيز المستمر على الذات

األحاسيس، وما إلى ذلك من جوانب داخلية، وكذلك التركيز على المخاوف ووالمشاعر 
 & Mor) ووينكويست ويقول مور. خرونآلامام اآلخرين وكيف يراه أبشأن صورته 

Winquist, 2002) على الرغم من أن درجة معينة من االنتباه إنه  في هذا الصدد
على سبيل المثال، ف .ثار ضارةآلى إن زاد يمكن أن يؤدي إ فةكون مفيدت الموجه للذات

 ألنه يؤدي إلى مرتفعا؛ د المكتئبين يكون لديهم االنتباه الموجه للذاتافرن األأ اوجد
اعتالل الحالة المزاجية من خالل زيادة التركيز على اللوم الذاتي والحالة المزاجية تفاقم 

-Woodruff)بوردن وبرازرز وليستر- وورروفتوصلت دراسةو .السلبية
Borden, Brothers, & Lister, 2001) لالنتباه السلبية التأثيراتن زيادات ألى إ 

  . العاديينكثر من األفراد أل عام شكالمضطربين بالموجه للذات يكون لدى األفراد 
أما عن وجهة النظر الحديثة لالنتباه الموجه للذات والمنبثقة من ظهور علم 

يمكن وصفها بأنها الدائمة للفرد  المراقبة الذاتية النفس اإليجابي فإنها تركز على أن
ات ض أعراض االضطرابفِّخَتُ حيث ، الموجة للذاتاإليجابي شكال االنتباهأشكل من 

 اإليجابي ف االنتباهرعيوفي ضوء ذلك  . (Brown et al., 2007)ن الرفاهيةسحتُو
مع قيم  اقًأكثر توافُعمل الفرد صبح لي التنظيم الذاتي  بأنه نوع من أنواعالموجه للذات

األهم من ذلك ال يسبب . (Carver, 2012)  المنشودة للفردالناس والمواقف واألهداف
 فعندما يوجه االنتباه . فقطالموجه للذات لألفراد متابعة صارمة للهدفابي  اإليجاالنتباه

على العمل بمرونة من خالل دمج المعرفة من يسيطرون ن األفراد إللذات فاإليجابي 
 وتوقع األفراد لتحقيق الهدف يزيد من السعي لتحقيقه .جل احتمالية تحقيق الهدفأ

(Duval & Silvia, 2002).   
مع   يتشابه أيضاالموجه للذات اإليجابي االنتباهن القول بأن مما سبق يمك
 Externalواالنشغال الخارجي  Self-Preoccupationاالنشغال الذاتي 
Preoccupation.  هو االنتباه على الجوانب بما في ذلك الذاتين االنشغال إحيث 

 ما االنشغال الخارجيأ . والذات المثالية، والحالة المادية، والمشاعر،الطابع، والذاكرة
  .همةم االنتباه لممارسة الهوايات، والعمل، والمهام الفهو
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فـي  الموجه للذات    اإليجابي    االنتباه في ضوء وجهة النظر الحديثة يمكن تعريف      
فـي المـشاعر واالنفعـاالت    المتكـرر  ر اإليجابي   بأنه نوع من التفكي   الدراسة الحالية   

لحالة المادية والمعنوية والهويات والمهام المهمـة       والمزاج الداخلي للفرد والطابع وا    
واألفكار الخاصة وصورة الجسم من وجهة نظره الذاتية وكذلك من وجهة نظره ككائن             

يساعد الفـرد علـى   الموجه للذات  اإليجابي ن االنتباه اجتماعي وسط مجموعة، حيث إ    
جل تحقيق الهدف من    تحديد أهدافه ومعرفة إمكاناته وتركيز هذه اإلمكانات كاملة من أ         

 . الموجة للذاتالسلبي المرضي االجتراري االنتباه ويختلف ذلك عن. خالل مراقبة الذات
 "الخـاص الذاتي  الوعي  : "من أربعة أبعاد، هي   الموجه للذات    اإليجابي   االنتباهويتكون  

Private Self-Consciousness ،ــامالـــــذاتي الـــــوعي "و                                     العـــ
 "Public Self-Consciousness ،ــوعي "و ــصورة  ال ــاص ب ــسمالخ                "الج

Private Body Consciousness ،الــوعي العــام بــصورة الجــسم   "و"                 
Public Body Consciousness   

  : لموجه للذات إجرائيا كما يأتي ا اإليجابيويمكن تعريف أبعاد االنتباه
 إلى طالب الدبلوم العام في التربية بأنه اتجاه فُرعي: لخاصالوعي الذاتي ا .١

التركيز على األفكار الداخلية ومشاعره وصفاته مثل التفكير في الذات دائما من 
 .أجل اإلنجاز، ومراقبة الفرد لذاته دائما من أجل اكتشافها

 للتركيز لتربيةطالب الدبلوم العام في ا بأنه اتجاه فُرعوي: الوعي الذاتي العام .٢
على األفكار والمشاعر والصفات الخاصة به دون تجاهل أنه كائن اجتماعي وسط 
مجموعة من األفراد مثل معرفة الفرد لقدراته لتحديد عالقاته باآلخرين، ومراقبة 

 .الذات في وجود اآلخرين إلظهار الفرد بصورة عقلية جيدة
 إلى طالب الدبلوم العام في التربية  بأنه ميلفُرعي: الوعي الخاص بصورة الجسم .٣

التركيز على مظهره الخارجي واالهتمام به والتركيز على األحاسيس الجسدية 
ا إلى أن يكون شكله  مثل انتباه الفرد دائم،الداخلية من وجه نظر الشخص لنفسه
 .جيدا وحب الفرد أن يكون هادئا دائما

 إلى طالب الدبلوم العام في التربيةاتجاه  بأنه فُرعي: الوعي العام بصورة الجسم .٤
التركيز على مظهره الخاص مع مراعاة كونه كائنا اجتماعيا وسط مجموعة من 

ا وحرصه على أن  بتعبيرات وجهه دائمي مثل أن يكون الفرد على وع،األفراد
 .تكون تعبيراته إيجابية أثناء التعامل مع اآلخرين

من خالل تقدير االستجابات اللفظية الموجه للذات   اإليجابياالنتباهويمكن تقييم 
لعينة الدراسة التي تعكس االستجابة اإليجابية لمدى الوعي بالذات، والوعي بصورة 
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الجسم من وجه نظره الشخصية، وككائن اجتماعي وسط مجموعة، تلك االستجابات 
  . ذي أعدته الباحثةتُعبر عنها درجاته على مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات ال
 ،الوعي الذاتي الخاص أما عن أبعاد االنتباه اإليجابي الموجه للذاتي، فهي

 . والوعي العام بصورة الجسم، والوعي الخاص بصورة الجسم،والوعي الذاتي العام
 كلٍّ من كيروبولوس وكليميديس ودراسة  التحليل العاملى لدراساتفقد أظهرت نتائج

 (Kiropoulos & Klimidis, 2006; Zucker et al., 2015) تسوكر وآخرين
 اتجاه الفرد ويعرف بأنه الخاص الوعي الذاتي: بعدين لالنتباه الموجه للذات، هما

أما البعد الثاني من االنتباه . مشاعره وصفاتهو الداخلية األفكارطبيعي للتركيز على ال
 للتركيز على اتجاه الفرد الطبيعيالموجه للذات فهو الوعي الذاتي العام ويعرف بأنه 

 ائن اجتماعي وسط مجموعة من األفرادك كوإنمااألفكار الخاصة بالذات 
(Kiropoulos & Klimidis, 2006) . فالوعي الذاتي العام يتعلق بجوانب السلوك

خذ االحتياجات والرغبات الذاتية مع ردود فعل اآلخرين بعين االعتبار والرغبة أالتي ت
ق االجتماعي ورغبة الفرد في تأثير عمله على انطباعات اآلخرين عن ذاته في التواف

(Kiropoulos & Klimidis, 2006) .نن هذين إيدعمن االنتباه الموجه للذات الب 
 األفراد أعمالهم يقَيم ، فَِفي الوعي الذاتي الخاص عمليات مختلفة لتنظيم الذاتنمثالي

بعين آِخِذين  األفراد أعمالهم ميقَيفَ ما الوعي الذاتي العامأدون االهتمام بوجود اآلخرين 
وقد . (Kiropoulos & Klimidis, 2006) )الجمهور(االعتبار السياق االجتماعي 

ِجوفي حين الوعي الذاتي العام ، له عالقة أكبر باالكتئابالوعي الذاتي الخاصن أ د 
أما البعد الثالث . (Mor & Winquist, 2002) بالقلق االجتماعي بدرجة أكبرمرتبط 

للتركيز واالهتمام  الميل الدائم للفرد فهو الوعي الخاص بصورة الجسم ويعرف بأنه
 من وجهة نظر التركيز على األحاسيس الجسدية الداخليةمظهرة الخارجي، وعلى 

 اتجاه الفرد بأنهالعام بصورة الجسم، ويعرفُ الوعي الشخص لنفسه، والبعد الرابع هو 
 ائن اجتماعي وسط مجموعة من األفرادك كوإنما مظهرةعلى  طبيعي للتركيزال

(Zucker et al., 2015).  
نموذج الجهد  :الموجه للذات اإليجابي  تفسر االنتباهالتيومن النماذج الحديثة 

اهتمت حيث . (Silvia, Moore, & Nardello, 2014)واالنتباه الموجه للذات 
والديناميات   الجهدفيالموجه للذات  اإليجابي االنتباهبتأثير  األخيرة نِة اآلِوي فالبحوث

(Silvia & Phillips, 2013) .فَتُور النظريات التي تركز على االنتباه اإليجابي س
م األفراد العمل لتحقيق األهدافظِّنَالموجه للذات كيف ي ( Silvia & Eddington, 

مون أعمالهم في نهم يقيإلى ذواتهم ف اإليجابي إفراد االنتباهفعندما يوجه األ ،(2012
الموجه  ؛ فاالنتباه اإليجابي (Carver, 2012)، واألهداف المواِئمةضوء المعايير 

 للذات ةفضل ما لديه في المهام لتحقيق أهداف مهمأذن يزيد من جهد الفرد لفعل إللذات 
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(Gendolla , Richter, Siliva, 2008) بذل الجهد للفرد عندما تصبح المهام ويزيد 
جل تحقيق أهدافه أ فيزيد الفرد من االنتباه لذاته من ،الممكنة أصعب على الذات

(Silvia, McCord, & Gendolla, 2010) .فضل عندما أ الجهد يكون كما أن زيادة
وترجع . (Silvia, Jones, Kelly, & Zibaie, 2011) تكون المهام ذات أهمية للفرد

 اإليجابي وجود عالقة بين االنتباهمية دراسة االنتباه اإليجابي الموجه للذات إلى أه
   .(Eddington & Foxworth, 2012) داء المهمةأالموجه للذات و

الغضب هو حاله :  Anger Management Skill مهارة إدارة الغضب: ثالثا
عال الغضب، وقد تكون انفعالية مركبة من مجموعة انفعاالت متعددة امتزجت لتكون انف

هذه االنفعاالت هي األلم واإلحباط والخوف والغيرة والرفض واإلحراج واالكتئاب 
والغضب هو استثارة يوجهها الفرد لنفسه أو لشخص ما أو لشيء . واإلهانة

(Sherman, 2006; Susino& Schubert, 2017) . عوامل الغضب من وينتج
 الفرد التي تسبب له حالة اخلية هي مشاعرالعوامل الدف وعوامل خارجية؛ ةداخلي

 : مثل،تهديدات ، في حين أن العوامل الخارجية هيغضب من نفسه في بعض األحيان
ع كل هذه تمعندما تجف .اإلحباط، والتعرض لجريمة والظلموجسدية، ال اإلصابات
. (Jaramillo-Sierra, Kaestle & Allen, 2016) يحدث الغضب المشاعر،

  ثقافية ونفسية وبيولوجيةنتاج عدة عواملالغضب هو  عبير عنوالغضب والت
(Soykan, Özgüven & Gençöz, 2003). 

دائما، وفي بعضاالغضب ليس ضار  ا؛الحاالت، قد يكون مفيدمح  فمثال لو س
ل عليه كِّشَ وال ية لصحته بعامان ذلك يكون مفيدإللفرد بالتعبير عن الغضب بهدوء ف

.  (Davidson, MacGregor, Stuhr, Dixon, & MacLean, 2000) اضغوطً
 & Ortner) د إلدارة الغضبة من خالل تعليم جييأداة صح الغضب إلى يمكن تحويلو

Zelazo, 2014) .اوفي هذالصدد ي عفايندلر ووايزنرفر (Feindler& Weisner, 
ءة واستراتجيات مهارة إدارة الغضب بأنها تعليم األفراد المضطربين أساليب بنا (2006

  .إيجابية للتعامل مع مشاعر الغضب بطريقة مقبولة اجتماعيا إلدارة مثيرات الغضب
إلى ثالثة " التعامل مع انفعال الغضب"وقد اختلفت الدراسات حول تسمية مصطلح 

مسميات؛ األولى منها مهارة إدارة الغضب التي تتكون من مستويات إلدارة الغضب 
Anger Management Skill Levels ، والثانية مواجهة الغضبCoping 

with Anger  والثالثة أنماط التعبير عن الغضبAnger Expression Styles 
  ". مهارة إدارة الغضب"ولكن البحث الحالي يتبنى تسمية 

ا مستويات انفعالية متدرجة بأنهمهارة إدارة الغضب  مما سبق يمكن تعريف
التربية في التعامل مع المواقف المثيرة للغضب لديه إلدارة الغضب تساعد طالب كلية 
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وتتكون مهارة إدارة الغضب من ثالثة مستويات  .بطريقة إيجابية ومقبولة اجتماعيا
والغضب غير ، لفظي مباشر(إظهار الغضب : رئِيسٍة وخمسة مستويات فرعية هي

وقد تم استبعاد  .)المصالحة، الحديث(وضبط الغضب ، )التجنب(وقمع الغضب ، )المباشر
بعد الغضب المباشر بالعدوان؛ ألن هذا السلوك ال يمكن أن يستخدمه طالب الدبلوم العام 

  .في التربية العملية مع التالميذ أو مع بقية عناصر العملية التربوية
  : ويمكن تعريف أبعاد مهارة إدارة الغضب إجرائيا كما يلي

١. عد الغضب اللفظي المباشرب :يطالب الدبلوم العام في التربية نه تعنيف أف بعر
حد التالميذ على أا بسبب إصرار ثلً م، لفظياة في التربية العمليللتالميذ أو ألي فرد

 .تكرار عادة المزعجة
٢. ف بأنه: مباشرالد الغضب غير عبعرمهارة طالب الدبلوم العام في التربية في  ي

ن خالل أن يعاقب طالب التربية التعبير عن غضبه بشكل غير مباشر، مثال م
 . بدون سببمنه ألنه سخر ؛اينظف الفصل كاملًبأن  التلميذ العملية

٣. ف بأنه مهارة طالب الدبلوم العام في التربية في : عد تجنب الغضببعري
لتزم الصمت ي شيئا للتلميذ ويفعلال التعبير عن غضبه بتجنب الغضب، فمثال 

 أحد التالميذ على الخروج عن موضوع الدرس ارصر بعد موقف إكمل الشرحيو
 .والضحك والتهريج

يعرف بأنه مهارة طالب الدبلوم العام في التربية في : ضبط الغضب بالحديث .٤
تحدث مع التلميذ أثناء الحصة حول خطأ ي التعبير عن غضبه بالحديث، فمثال

 . على المدرسسيماالضحك بدون سبب 
 بأنه مهارة طالب الدبلوم العام في التربية في يعرف: ضبط الغضب بالمصالحة .٥

أن ال على المصالحة وتفق مع التلميذ ي المصالحة إلنهاء حالة الغضب، فمثال
 أمره مع يليتم استدعاء وفسوف خرى وإال أيكرر الضحك بدون سبب مرة 

  . أمام التالميذلهاالعتذار 
اللفظية لعينة الدراسة التي ويتم تقييم مهارة إدارة الغضب من خالل االستجابات 

تعكس االستجابة اإليجابية لمدى استخدامه لمستويات متدرجة لمهارة إدارة الغضب 
تساعده في التعامل مع المواقف المثيرة للغضب لديه التي تعبر عنها درجاته على 

  . مقياس مهارة إدارة الغضب الذي أعدتْه الباحثة
 وزيرالنموذج األول نموذج أ: ذج التي تفسرهاولمهارة إدارة الغضب عدد من النما

Auxerre (1994)ا لقياس الغضب وإدارة الغضب يتكون منمقياس ممأربعة ، وقد ص 
الغضب، والغضب   سمة:لقياس الغضب وإدارة الغضب، هي بندا ٣٠من عوامل 

د وأوضح أن الفروق في الغضب بين األفرا .الداخلي، والغضب الخارجي، وضبط الغضب
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 أما عن .الثقافيةواالجتماعية البيئة  راجعة إلىرجح  على األهي في إدارة الغضب
عن طريق يكون  الغضبتعبير عن  وال زيادة الغضبالتعبير الخارجي فإنه عبارة عن

الفرد بغضبه يحتفظ أي  أما الطريقة الثانية للتعبير عن الغضب داخليا، لفظي آو سلوكي،
 اآلخرين، الفرد من يغضب  الثالثة هي ضبط الغضب، فعندماوبكبته، والطريقة داخليا

 ;In: Starner & Peters,2004)سمى السيطرة على الغضبغضبه فإنها ت بطضوي
Arslan, 2016).  

هو نموذج شبيلبيرجر وسيِدمان  يوضح مهارة إدارة الغضب ذيالنموذج الثاني ال
(Spielberger& Sydeman, 1994)  . والتعبير عن الغضبلقياس الغضب وسمته. 

إظهار، ، الغضب كحالة، كسمة، قمع( فقد قاما ببناء مقياس يتكون من خمسة أبعاد 
 ١٠(وسمة الغضب )   مفردات١٠( بندا تقيس حالة الغضب ٤٤ويتكون من ) ضبط

ضبط (، حيث إن إدارة الغضب تشمل ثالثة أبعاد ) بندا٢٤(، وإدارة الغضب ) مفردات
  ).  مفردات٨، إظهار الغضب   مفردات٨ع الغضب ، قم  مفردات٨الغضب 

وبلدوين وكولينز ر يفالنموذج الثالث لتفسير مهارة إدارة الغضب هو نموذج 
 & Fehr, Baldwin, Collins, Patterson)وبيترسون وبينديت 

Benditt,1999) ر العدوان المباشأولًا : تعبير عن الغضبللست فئات  حددوا فيه
 إليذاء في محاولة :على سبيل المثال(Physically Direct Aggression  الجسدي

 Verbally Direct ، وثانيا العدوان المباشر اللفظي)أي فرد بأية طريقة
Aggression، مباشرالغير  وثالثًا العدوانIndirect Aggression )رفع :مثل 

 Avoidanceتجنب ورابعا ال، )أو الغضب من شخص آخر شخص آخر فيشكوى 
المساومة و التفاوض :مثل (Talkingالحديث وخامسا ، ) الصمتاالنسحاب أو :مثل(

                           Conciliation وسادسا المصالحة ،)والتعبير عن مشاعر األذى
ا وانتشارا هو التحدث بصوت كثر تنميطًاأل أن رد فعل الغضب واوجد ).المصافحة :مثل(

. واالستسالم، تجنب، ثم ال العدوان غير المباشريليه ،ألذىو التعبير عن مشاعر اعاٍل، 
 .هو العدوان المباشر على الجسد التعبير عن الغضب  أنواعفي حين أن أقل

ويختلف األفراد في مهارة إدارة غضبهم، حيث يستخدم البعض مهارة إيجابية في 
عدم : ثلضبط الغضب؛ والبعض اآلخر يستخدم مهارة سلبية، م: مثل، إدارة الغضب

وفي هذه .  خارجيا، أو إظهار غضبهم في صورة ألفاظ وسلوك غير الئقغضبهمإظهار 
 ألنهم دائما يفكرون  المطاف؛إلى معاناة في نهايةاألفراد  أن يصليمكن الحالة األخيرة 

لعرض غضبهم  ينتظرون الوقت المناسبتجاه اآلخرين غير الئقة أو  فعلهمردود أن  في
 نتائج الغضب وهنا تُقيم. (Burt, Patel, Butler & Gonzalez, 2013) الداخلي
إنه مع الغضب فاألفضل لتعامل ول.  بالنسبة للفردأسلوب التعبير عن الغضبو السلبي



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ١٠٤ -

 ,Hopwood & Krueger)  هقمع الغضب بدال منضبط  لإلنسان أن يعرف يمكن
2016). 

 نظرية اإلحباط، والنظرية ويوجد العديد من النظريات المفَسرة للغضب منها
التحليلية، والنظرية السلوكية المعرفية حيث تربط بين النواحي المعرفية وانفعال الغضب 

فالنظرية السلوكية المعرفية تتنبُأ بأن االنفعال يتأثر بالناحية المعرفية . من أجل تفسيره
ي المعرفية هي جوهر للفرد وبطريقة تفكيره، وبناء على ذلك فإن تعديل األفكار والنواح

وهذا النموذج السلوكي المعرفي يؤكد .  (silvia et al., 2006)تعديل وضبط الغضب
العالقات بين معتقدات الفرد وانفعاالته؛ فأخطاء التفكير والمعتقدات الشاذة تؤثر في 
االضطرابات االنفعالية، فمثال عندما يتعرض الفرد لموقف محبط وموقف ضاغط فإنه 

                      تكيف معه إذا استخدم استراتجيات تفكير ناجحة وإيجابيةيمكن أن ي
(Karahan, Yalçin, & Erbas, 2014).  

 كما ينلمراهقا الغضب الطلبة يطال :وعن مهارة إدارة الغضب وطلبة كلية التربية
معة  من المراحل األولى في التعليم إلى مراحل الجااألخرى العمرية الفئات جميع يطال

من الضروري أن يتم ف. (Yilmaz, 2009; Kaya et al., 2012)والدراسات العليا
 واآلن . أكثر صحةالغضب لطلبة كلية التربية؛ لكى يكونوا السيطرة على كيفيةتدريس 

 يجب أن تضمن طريقةبرامج التعليم ف الجامعات فيأن تدرس  يمكن لهذه المشاعر
 من العديد هناكو.  (Aslan& Arkar, 2016; Arslan, 2016) السيطرة على الغضب

 كان سواء البيئية الضغوط منها للغضب، مثيرة تعدفي البيئة التعليمية وغيرها  المواقف
 اآلخرين كسيطرة الثقافية البيئة أو ،الحرارة درجات كارتفاع، الطبيعية البيئة مصدرها

 المرتبطة والعوامل ين،اآلخر أمام للنقد التعرض:  مثل ،المكروهة والمواقف، وضغوطهم
 التعلم التقليدية بعض طرائق على  أعضاء هيئة التدريسبعض إصرار مع التعلم بطرائق

فهناك أهمية لتدريب طلبة كلية  األسباب كانت وأيا. النفسي األمن فقدان إلى باإلضافة
  إذا لم يتم تدريبالغضب أضرار تتنوعو. (Arslan, 2016)التربية على إدارة غضبهم 

 والنوبات ،الصداع مثل صحية أضرار بين الطلبة والمعلمين جيدا على إدارة غضبهم
  األمريكيالفيدرالي المكتب أشار فقد مختلفة، على ارتكاب جرائم اإلقدام وبين ،القلبية

 حاالت منشؤها األمريكية المتحدة في الواليات الجرائم من% ٢٦ أن إلى للتحقيقات
. (Fernandez; 2008) عن الغضب الناتج والشجار لصراخوا الثورة بسبب انفعالية

عالقة عدائية  لألسفعلى إدارة مشاعرهم سوف يسبب المعلمين والطلبة قدرة  عدمو
الصحة  يؤدي إلى انخفاضس بينهم، وإذا استمروا على عدم إدارة غضبهم فإن ذلك

 ,Meng, Fulk & Yuan).  لهم والكثير من المشاكل داخل البيئة التعليميةالعقلية
2015)   
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 هو حالة ذاتية ترتبط الغضب : ومهارة إدارة الغضب العالقة بين الميتا مزاج:  رابعا 
بالتشوهات اإلدراكية السلبية وتشير إلى نقص التفكير لدى الفرد فال يفكر الفرد في 

  اجنتائج سلوكه والمعالجة الخطأ للمعلومات؛ فهو لديه مستويات قليلة من أبعاد الميتا مز
(Hopwood & Krueger, 2016) . ومعرفة الفرد لمشاعره ومزاجه الكامن

المزاج أي عندما يكون لدى الفرد الميتا  والتمييز بين األمزجة المختلفة وتغيير وإصالح
فإنه بالطبع يمتلك مهارة إدارة الغضب حيث إنه يكون قادرا على تغيير المزاج .  مزاج

القدرة على بترتبط   والميتا مزاج؛  (Cuellar, 2005)من مزاج سلبي إلى مزاج إيجابي
، (Gohm, 2003)واالنفعاالت السلبية ومنها الغضبسلبي المزاج التنظيم أو إصالح 

 الصعبةالمزاجية واالنفعالية الحاالت مع  فاعل  يساعد في التعامل بشكل والميتا مزاج
(Gohm & Clore, 2000). التي يمكن من  زاج سمة الميتا مفياألفراد ختلف وي 

خاللها تعوتغييرها وإصالحها المشاعر ف مشاعرهم ومشاعر اآلخرين، وتنظيم هذهر 
 رث أكون يكوندرجات مرتفعة في ميتا مزاج الذين يسجلون عند الحاجة لذلك فاألفراد

من خالل ردود أفعالهم في المواقف  مشاعرهم وأكثر قدرة على تنظيم عواطفهمل افهم
الذين يسجلون أما األفراد  .اقف الغضب وإصالحها إذا اضطروا إلى ذلك وموالعصيبة

 من ويبذلون مزيدا ،عواطفهمل أقل هم يمكن أن يكون فهم درجات أقل في الميتا مزاج
 ,.Salovey et al) ومواقف الغضبفي المواقف العصيبة الجهود لتنظيم عواطفهم

وهو أحد أبعاد من االنتباه إلى المزاج  مرتفعا لديهم مستوى نجداألفراد فبعض . .(2002
 حالتهم المزاجيةوتعديل   ويكون هذا مؤثرا إيجابيا على تميز المزاج وإصالح الميتا مزاج

 بينما وإدارة غضبهم كما يكون له تأثير إيجابي أيضا في االنتباه اإليجابي الموجه للذات
تفعة على االنتباه لحالتهم؛ فيكون نجد البعض اآلخر من األفراد ال يكون لديه قدرة مر

لهذا تأثير سلبي في إصالح مزاجهم وإدارة غضبهم وكذلك له تأثير سلبي في االنتباه 
: الموجه لذواتهم؛ مما يجعلهم عرضة لألمراض النفسية واالضطرابات السلوكية، مثل

ت فعندما يكون الناس تح. (Woodard 2010) الخ....االكتئاب وعدم إدارة غضبهم 
 ِنسحتَبالمزاج، فإن ذلك يساعد في الواقع على اهتمام كبير  ويكون لديهم ضغط حاد

  .(Lam et al., 2003) ردود الفعل الفسيولوجية الضارة المحتملة
:  الميتا مزاجسمة ولمهارة إدارة الغضب  (Martens, 2005)  مارتينزنموذج

الغضب ( ومهارة إدارة الغضب حيث  الميتا مزاجحاول هذا النموذج دراسة العالقة بين 
، وتم التحقق من النموذج تجريبينا، وتَوصّل النموذج إلى أن )البناء والغضب الهدام

وانتباه أقل فهم  لديهم  درجات أقل على مقياس الميتا مزاجسجلون الناس الذين ي
 ن المرجحموإصالح مزاجهم، و مشاعرهمهود لتنظيم  من الجامزيدويبذلون مشاعرهم ل

منهم ع ردود مدمرة توقَّتُ تدميرا وأن يكونوا من ذوي نمط مهارة إدارة الغضب األكثر
مشاعرهم تنظيم وفهم لمشاعرهم أما األفراد الذين لديهم . تجاه أنفسهم أو تجاه اآلخرين
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 مرتفعة تكون مهارة إدارة الغضب -   أى درجاتهم على الميتا مزاج-وإصالح مزاجهم 
  .للموقف  ردود بناءةية ويتوقع منهملديهم إيجاب

 في عالقتها بانفعال الغضب  ويوجد بعض الدراسات درست العالقة بين الميتا مزاج
دراسة  (Tolegenova et al., 2014)توليجينوفا وآخرونفقد أجرى ومهارة إدارته 

دارة مهارة إ( السلبية وإدارة االنفعاالت (MMS) بالمقياس  لعالقات بين الميتا مزاجا
وتوصلت . من طلبة الجامعة ١٣٦كانت عينة الدراسة و. والرفاهية النفسية) الغصب

، االنتباه للمزاج( بأبعاده الثالثة  الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين الميتا مزاج
مهارة إدارة (وكلٍّ من إدارة االنفعاالت السلبية ) وإصالح المزاج، وضوح المزاج

 (Salguero et al., 2013) سية وأجرى سالجويرو وآخرونوالرفاهية النف) الغصب
 ،)المزاجوإصالح ، المزاج، وضوح االنتباه للمزاج ( بدراسة عن نموذج الميتا مزاج

، واستخدم الباحثون )الغضب(، واالضطرابات االنفعالية واجترار األعراض االكتئابية
عدد من النتائج، النتائج إلى وأشارت .  عينة كبيرةعلى البنائية تحليل المعادلة نمذجة

المزاج، ووضوح المزاج، االنتباه إلى  ( وجود عالقة عكسية بين الميتا مزاج: من أهمها
 (Sahin et al., 2012)كما أجرى شاهين وآخرون . ، وانفعال الغضب)وإصالح المزاج

ية كل طلبة لدى )مهارة إدارة الغضب (أنماط التعبيروذكاء العاطفي والغضب للدراسة 
 وتوصلت النتائج إلى وجود . كلية التربيةمن طالبا )٣٤٢( وكانت عينة الدراسة التربية،
  ومهارة إدارة الغضب، ووجود العاطفيللذكاءفرعية ال  األبعاد بين جميعموجبةعالقة 
 ل،المقب(وبحث .  وانفعال الغضب العاطفيللذكاءفرعية ال  األبعاد بين جميعسالبةعالقة 
 بالرياض الثانوية المرحلة طلبة لدى العدواني السلوك و الميتا مزاج بين العالقة )٢٠١٢

 المرحلة طلبة من طالباً) ٢٨٨ (بلغت عينة على  الميتا مزاج استبانة بتطبيق قام حيث
 بين عالقة عكسية وجود أهمها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت الثانوية،
كما أجرى وودارد . العدواني للسلوك الكلية رجةوالد اللميتا مزاج الكلية الدرجة

(Woodard, 2010) الممتلكة إدارة  الحاالت غير المكتئبة دراسة توصل فيها إلى أن
،  بالمزاج االهتمام: بأبعاده الثالثة في الميتا مزاج غضب إيجابية سجلت درجات مرتفعة

ة التي لديها غضب في حين أن الحاالت المكتئب، وإصالح المزاج، ووضوح المزاج
 بالمشاعر، ووضوح  االهتمام: بأبعاده الثالثة مستوى في سمة الميتا مزاجأدنى سجلت 

) ٤٦٨( دراسة على (Arslan, 2010)أجرى أرسالنكما . المشاعر، وإصالح المشاعر
والميتا  بين سمة الغضب عكسية أن هناك عالقة  من نتائجهانيبتَ ي طلبة الجامعاتمن

   )النتباه للمزاج، ووضوح االنتباه، وإصالح المزاجا ( مزاج
لفحص مهارة إدارة الغضب  هدفتدراسة  (Martens, 2005)  مارتينزوأجرى

وكانت  ، للغضب والميتا مزاج النصوص البرمجية أيضا باسم ةالبناءة والهدامة والمعروف
 .ومخطوطات الغضبمزاج، طُبقَ عليهم مقاييس الميتا  طالبا جامعيا )٨٨( عينة الدراسة

تم وكذلك .  وتوصلت الدراسة لوجود عالقة بين مهارة إدارة الغضب والميتا مزاج
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في إدارة  مباشر له تأثير  الميتا مزاج أن نموذج المعادلة البنائية، وتَوصَل إلىاستخدام 
بدراسة العالقة بين الميتا  (Gohm & Clore, 2002)قام جوم وكلور كما . الغضب

 وهو أحد أبعاد -وتوصلت الدراسة إلى أن وضوح المزاج   والرفاهية النفسية، زاجم
والميل نحو إعادة صياغة األحداث المجهدة الغضب،   له عالقة بمواجهة-  الميتا مزاج

 والتعبير ،وضوح المزاج قوية بينإيجابية ووجد الباحثون أيضا عالقة  .بطريقة إيجابية
 وضوح كما توصلوا إلى أن .والرفاهية النفسية ،اإليجابي المزاج وشدة، عن المزاج

الرفاهية النفسية  فيهمة التي تؤثر مالمتغيرات ال  قد يكون واحدا من أكثرالمزاج
 ( Salovey, et al., 2002 ) وآخرون سالوفيوأجرى . والصحة النفسية العامة للفرد

 فرداً )١٠٤(نة قوامها  ومواجهة االنفعاالت الضاغطة على عي للميتا مزاج دراسة
 بين وجود عالقة موجبة النتائج وأظهرت عاما، ٢٣-١٦ بين ما أعمارهم تراوحت
 ووضوح جهة من المزاج تحسين ِدعب بين وكذلك ،المزاجوإصالح  ،المشاعر وضوح

 كما .أخرى جهة من )االنفعاالت الضاغطة (الضغوط مقاومة على والقدرة المشاعر
 سالبة وجود عالقة (Catanzaro et al., 2000) وآخرين دراسة كاتنزاروأظهرت 

واالنتباه للمزاج السلبي وعدم القدرة على ) إدارة الغضب(االحداث المجهدة بين مواجهة 
  .تنظيم الحالة المزاجية السلبية

 ومهارة  وفي ضوء تحليل نتائج الدراسات السابقة الخاصة بكل من الميتا مزاج
  :قراءات أهمهاإدارة الغضب نستخلص عدة 

 ومهارة إدارة الغضب طُبقَت على طلبة   الدراسات التي تناولت الميتا مزاجبعض .١
وذلك ألهمية المرحلة في اإلعداد لسوق العمل وأهمية مهارة إدارة  في الجامعة

 ,.Tolegenova et al)مثل دراسة .  لديهم الغضب من خالل ضبط الميتا مزاج
 . ( Salovey et al., 2002)ودراسة ، (Arslan, 2010)ودراسة ، (2014

 ومهارة إدارة الغضب  اتفاق أغلب الدراسات على وجود عالقة بين الميتا مزاج .٢
 ,.Salguero et al)ودراسة ،  (Tolegenova et al., 2014)مثل دراسة 

ودراسة ، (Arslan, 2010)ودراسة ، (Woodard, 2010)ودراسة ، (2013
(Martens, 2005) ، ودراسة(Gohm & Clore, 2002)  ودراسة

Salovey et al., 2002 )  ، ودراسة(Catanzaro et al., 2000).  
 ,.Sahin et al)وجود دراسة أجنبية واحدة فقط في حدود علم الباحثة قام بها  .٣

 .طلبة كلية التربية لدى وتناولت الذكاء العاطفي ومهارة إدارة الغضب (2012
 ـية واحدة فقط في حدود علمها للم تجد الباحثة سوى دراسة عرب .٤

 طلبة لدى العدواني السلوك و الميتا مزاج بيناهتمت بالعالقة  )٢٠١٢ل،المقب(
 .حيث اهتمت بالعدوان وليس مهارة إدارة الغضب. بالرياض الثانوية المرحلة
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 MMS( Meta-Mood(  استخدام أغلب الدراسات السابقة مقياس الميتا مزاج .٥
Scale في وآخرون سالو الذي أعده(Salovey et al., 1995)،  المقياسوكان 

وفق ثالثة  ليكرت اط متدرجة نقا على خمس بند)٤٨( مكونًا منفي البداية 
وفي  .وإصالح المزاجالمزاج، وضوح  ،المزاجاالنتباه إلى : مستويات فرعية

  بندا٣٠ النسخة النهائية المقياس إلى أن وصل إلىعدل المؤلفون  وقت الحق
  .ت أغلب الدراسات بالتحقق من المقياس على بيئات ثقافية مختلفةوقام
ترجع : اإليجابي الموجه للذات ومهارة إدارة الغضب العالقة بين االنتباه: خامسا

ا من وجهة نظر الفرد، ويعتمد انفعال خبرات غير مرغوب فيهأسباب الغضب إلى 
 السلبي الموجه للذات دون الغضب على طريقة التفكير السلبية للفرد ومدى االنتباه

 ةوبذلك نجد عالق (Boman et al., 2006) مراعاة وجود اآلخرين في أى موقف
  الموجة للذاتاإليجابي النتباهأما ا. الموجه للذاتالسلبي بين الغضب واالنتباه موجبة 

وعلى العكس من ذلك نجد  .حسن الرفاهيةيواالنفعالية خفض أعراض االضطرابات فإنه ي
 ,.Brown et al)باه السلبي الموجه للذات يزيد من االضطرابات ومنها الغضب االنت

 الداخلية األفكار على د الفرد الذي يمتلك انتباها إيجابيا موجها للذات يركزفنج (2007
كما أنه يركز  ،ائن اجتماعيك الخاصة بالذات ك وكذلك األفكارمشاعره وصفاتهوعلى 
ؤخذ االحتياجات والرغبات وتُ .جموعة من األفرادائن اجتماعي وسط مك كمظهرهعلى 

الذاتية مع ردود فعل اآلخرين بعين االعتبار والرغبة في التوافق االجتماعي ورغبة 
 ,Kiropoulos & Klimidis) انطباعات اآلخرين عن ذاته فيالفرد في تأثير عمله 

2006)   
ارة إدارة الغضب عن ينتج عنه مه )اإليجابي أو السلبي( االنتباه الموجه للذات 

اإليجابي الموجه للذات يجعل الفرد قادرا  فاالنتباه )القمع أو اإلظهار أو الضبط(طريق 
اإليجابي العقالني الذي يمكن أن  التفكير وهذا هو اإليجابي مع الغضب، على التكيف

 أما إذا كان الفرد لديه انتباه. وذا تفكير موضوعي، إنسانًا هادًئا  الشخصجعل مني
سلبي موجه للذات فإنه من ناحية يصبح غير قادر على التكيف مع الغضب ومن ناحية 

 الذي يعتمد على أن هو التفكير السلبيوهذا  ا؛ مدمرأخرى يصبح تعبيره عن الغضب
 ,.Boman et al) .غضبهيصل ذروة قادر على التفكير بعقالنية بحيث الفرد غير 

2006)  
 فإن ذلك، بطريقة غير موضوعيةتفسر فرد سلبية وللعملية اإلدراك فعندما تكون 

مما مشاعر السلبية للالسلبي واإلدراك يسبب التفسير و .انفعاالت الغضب لديه فيؤثر ي
يخلق مشاعر إيجابية مثل  فإنه تفسير اإليجابيأما ال . الغضب والحزن وخيبة األمليسبب

   .(Potegal, Stemmler, and Spielberger, 2010) السعادة والهدوء
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ومهارة  الموجه للذات ) السلبي أو اإليجابي(ومن الدراسات التي ربطت بين االنتباه 
 ,.Helbig-Lang et al) النج وآخرون-هيلبيج أجراها الدراسة التي. إدارة الغضب

اإليجابي االنتباه و) األداء االجتماعي، ومهارة إدارة الغضب (تصورات األداءل (2016
األداء  ( تصورات األداءلت إلى وجود عالقة موجبة بينوتوص ،الموجه للذات

الدراسة أن  وتؤكد .الموجه للذاتاإليجابي االنتباه و) االجتماعي، ومهارة إدارة الغضب
لألداء االجتماعي أهداف مهمة  هيالنفس تقييم  وعمليات االنتباه اإليجابي الموجه للذات
 (Grisham et al., 2015) ن جريشام وآخروقامو. الجيد ومهارة إدارة الغضب

، الغضب(في عالج القلق االجتماعي بدراسة تأثير االنتباه اإليجابي الموجه للذات 
) ٢٩=  ن (مرتفعوكانت عينة الدراسة ذات قلق اجتماعي ) االستثارة الفسيولوجيةو

ن التدريب أ لىإوتوصلت الدراسة . )٢٨=  ن(ومجموعة منخفضة القلق االجتماعي 
 Sauer)ر ي وبكما أجرى زاور. قلل من الغضبالموجهة للذات ي اإليجابي اهعلى االنتب

& Baer, 2012)  دراسة عن االنتباه السلبي االجتراري الموجة للذات والغضب
مزاج (والتسامح وطَبقَا مقياس سلوك التسامح ومقياس اضطراب الشخصية 

لت الدراسة إلى أن  فردا من طلبة الجامعة، وتوص٤٠على عدد المشاركين )غاضب
االنتباه السلبي االجتراري الموجه للذات ذو عالقة موجبة مع مزاج الغضب وعالقة 

 دراسة(Mathews & Green, 2010) وأجرى ماثيوس وجرين .عكسية مع التسامح
أن لى إوتوصلت الدراسة . الموجه للذات واالمتنان والمديونيةالسلبي  االنتباه عن

كما ) الغضب(الموجه للذات والقلق االجتماعي السلبي ع االنتباه االمتنان يرتبط سلبا م
والغضب واالنتباه اإليجابي الموجه للذات الخجل دراسة عن  (ALM, 2007)أجرى ألْم

وجود  وتوصلت الدراسة إلى . فردا١١٢وكانت عينة الدراسة في المواقف االجتماعية 
كما أجرى  .ت وكلٍّ من الخجل والغضبعالقة سالبة بين االنتباه اإليجابي الموجه للذا

ت واالنتباه اإليجابي دراسة عن االنفعاال (Silvia et al., 2006) سيلفيا وآخرون
الموجه اإليجابي  هالدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين االنتباوتوصلت  الموجه للذات، 

  ).الخ...  الحزن –الغضب (للذات واالنفعاالت 
 السلبي أو(اسات السابقة الخاصة بكلٍّ من االنتباه وفي ضوء تحليل نتائج الدر

  :الموجه للذات ومهارة إدارة الغضب نستخلص عدة قراءات أهمها) اإليجابي
الموجه ) اإليجابي أو السلبي( اتفاق أغلب الدراسات على وجود عالقة بين االنتباه  .١

 Helbig-Lang et)مثل دراسة للذات والغضب كسمة أو مهارة إدارة الغضب 
al., 2016) ، ودراسة(Grisham et al., 2015) ، ودراسة(Sauer& Baer, 

، (ALM, 2007)ودراسة ، (Mathews & Green, 2010)ودراسة، (2012
 . (Silvia et al., 2006)ودراسة 
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 &Sauer) قام بها - في حدود علم الباحثة -وجود دراسة واحدة أجنبية فقط  .٢
Baer, 2012)  وال فيها عالقة الغضب باالنتباه الموجه طلبة الجامعة وتنالدى

 .للذات
كيروبولوس استخدام أغلب الدراسات السابقة مقياس  .٣

لقياس االنتباه السلبي  (Kiropoulos & Klimidis, 2006)وكليميديس
: ربعة عوامل لالنتباه السلبي الموجه للذات، هي لقياس أSFA)(الموجه للذات 

والوعي  ، مفردات٤العام الذاتي وعي وال،  مفردات٥الخاص الذاتي الوعي (
. ) مفردات٤والوعي العام بصورة الجسم  ، مفردات٤الجسم الخاص بصورة 

 .ذات تدرج خماسي لياانجليزية في استراإل بندا النسخة النهائية ١٧المكون من 
 &Spielberger)استخدام أغلب الدراسات مقياس سبيلبيرجر وسيديمان .٤

Sydeman, 1994)   من انفعال الغضب، ومهارة التعبير عن لقياس كل
، قمع، كسمة، الغضب كحالة(الغضب، حيث قاما ببناء المقياس من خمسة أبعاد 

لقياس حالة الغضب، )  مفردات١٠(منها .  بندا٤٤ويتكون من ) ضبط، إظهار
لقياس التعبير عنه، حيث إن )  بندا٢٤(لقياس سمة الغضب، )   مفردات١٠(

 ٨، وقمع الغضب    مفردات٨ضبط الغضب (ل ثالثة أبعاد التعبير عن الغضب يشم
 ).  مفردات٨، وإظهار الغضب  مفردات 
وتبدو العالقة بين .  واالنتباه الموجه نحو الذات العالقة بين الميتا مزاج: سادسا

  المزاج في التفكيرعملية  في أن الميتا مزاج  واالنتباه اإليجابي الموجه للذات  الميتا مزاج
 وانفعاالته وعواطفه مشاعره الفرد في تفكيرو التأملوهى عملية  اقبة الذات دائمومرا
وتغيرها  له بالنسبة المشاعر هذه ووضوحوتميزها   واالنتباه لهامزاجه وراء تقف التي

 نوعا من   اإليجابي، لذلك تُعتَبر الميتا مزاجمزاجه فترة مدل  إصالحهامحاولةلألحسن و
 مما تجعل االنتباه الموجه للذات دائما إيجابيا وتفكير الفرد إيجابيا في المزاج اإليجابي؛

 والطابع والحالة المادية والمعنوية والهويات الداخليالمشاعر واالنفعاالت والمزاج 
والمهام المهمة واألفكار الخاصة وصورة الجسم من وجهة نظره الذاتية، وكذلك من 

  .وعةوجهة نظره ككائن اجتماعي وسط مجم
) المزاج اإليجابي ( في العديد من الدراسات، بينما كانت دراسة الميتا مزاج    

 فهناك اتجاه ؛(Mor & Winquist, 2002)مع االنتباه اإليجابي الموجه للذات قليلة 
لى إمما يعزز من انتباه الفرد ؛  الموجه للذاتالسلبي االنتباه يؤثر فيالسلبي المزاج ن أ

ا ن كلأخر آ اتجاهوهناك . (Silvia & Gendolla, 2001)المرضية عراض الجسدية األ
 ويؤثرا في االنتباه احفزيالسلبي يمكن أن المزاج  و) اإليجابيالمزاج ( الميتا مزاجمن 

ن تأثير وأ. (Silvia & Abele, 2002)للذات  السلبي أو المزاج اإليجابي الموجة
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ُأجِري العديد من  للجدل بين الدراسات حيث امثيركان ات للذالمزاج على االنتباه الموجة 
 صممه سالوفي الذيالنموذج األول : الدراسات للعالقة بينها في ضوء ثالثة نماذج

تحفز ) سلبية(ويتوقع فيه أن أمزجة مختلفة  Salovey& Rodin (1982)  ورودين
 لكال انيالنموذج الث (In.Sedikides& Green 2000)  الموجة للذاتالسلبياالنتباه 

يحفز  المزاج السلبيأن   يتوقع(Sedikides& Green 2000) من سيديكيدس وجرين
 يقلل من االنتباه )اإليجابي المزاج ( أن الميتا مزاجو، ذاتللالموجة السلبي  االنتباه

 فيثر ثابت أ أن الحالة المزاجية لها انكال النموذجين يعنيو. السلبي الموجه للذات 
 Abele et)  لكل من أبيال وآخرينالنموذج الثالثفي حين أن  للذاتاالنتباه الموجة 

al., 2005) حسب ، االنتباه الموجة للذاتفيثر مرن أ ا أن الحالة المزاجية لهيقترح 
)  مقابل المحايداإليجابي( التفاعل بين المزاج تأثيرحيث درس   البيئيةالمتغيرات

وتوصل هذا  .االنتباه الموجة للذاتفي ) منخفضة مقابل مرتفعة(والظروف البيئية 
عندما يكون   الموجة للذاتالسلبي من االنتباه ضفِّخَالمزاج اإليجابي يالنموذج إلى أن 

المزاج اإليجابي يزيد من أن  و،االناس على علم بالمهمة ويريدون العمل فيها الحقً
وتوصل النموذج  .مة بالمه لهاالموجة للذات عندما يكون الناس ال علمالسلبي االنتباه 

منخفضة مقابل (والظروف البيئية )  مقابل المحايداإليجابي( التفاعل بين المزاج تأثيرلى إ
   فإن الميتا مزاجوبالتالي، (Abele et al., 2005)  للذاتهفي االنتباه الموج) مرتفعة

سمح بذلك الموجه للذات فقط إذا كان الوضع ي اإليجابي عزز االنتباهي )المزاج اإليجابي(
ن المزاج إ ف، بشيءمشغولةوالعكس صحيح إذا كانت  .ليست مشغولة بشيء آخرو

  .الموجه للذاتاإليجابي  اإليجابي يقلل من االنتباه
 ربطت بين االنتباه اإليجابي أو السلبي الموجه للذات التيومن الدراسات 

تناول فيها ) ٢٠١١ ،شحاتة(دراسة ) اإليجابي المزاج ( والمزاج السلبي والميتا مزاج 
االنتباه السلبي المتمركز حول الذات وعالقته بما وراء المزاج لدى طلبة جامعة 

البحث إلى دراسة العالقة بين االنتباه المتمركز حول الذات بأبعاده هذا هدف الزقازيق، 
، وسمة ما )االجتماعيالقلق ، والخارجي الذاتيالوعي و ،الداخلي الذاتيالوعي (الثالثة 

، )إصالح المزاجو ،وضوح المشاعرو ،االنتباه للمشاعر(اء المزاج بأبعادها الثالثة ور
وتوصلت الدراسة . طالباً وطالبة من جامعة الزقازيق) ٦٦٥(وتكونت عينة البحث من 

  السلبي ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات االنتباهعالقة إلى عدم وجود
 تأثيرات مباشرة وغير ووجود ،سمة ما وراء المزاجالمتمركز حول الذات ودرجات 

المتمركز حول الذات على أبعاد سمة ما وراء المزاج لدى السلبي مباشرة ألبعاد االنتباه 
عن االنتباه  (Tanaka et al., 2007) ودراسة تاناكا وآخرين. هذه الجامعةطلبة 
طلبة المرحلة من ) ٤٥٤(على ) االكتئاب، والقلق(الموجه للذات والمزاج  السلبي

الموجه للذات وكل  االنتباه السلبي عالقة موجبة بينأظهرت النتائج وجود  و.الجامعية
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دراسة  (Gendolla et al., 2005)كما أجرى جيندوال وآخرون . من المزاج السلبي
طالبا جامعيا في ) ٤٧(على والمزاج السلبي وطبق  الموجه للذاتالسلبي عن االنتباه 
 وتوصلت ،عداد الباحثينمن إالموجة للذات السلبي  ه النفس مقياس االنتباتمهيدي علم

ما ك ، الموجة للذات والمزاج السلبياالنتباهبين إيجابية لى وجود عالقة إالدراسة 
كما . الموجه للذاتالسلبي  االنتباه في للمزاج السلبي تأثيرلى وجود إتوصلت الدراسة 

ة االنتباه السلبي الموجه للذات والمزاج بدراس (Sloan .2005) أجرى سلُوان
طالبا في المرحلة الجامعية واستَخْدم ) ١١٧(وكان المشاركون  .السلبي
بينيباكر وبووث وفرانسيس   أعده كلٌّ منالذي (1LIWC2001)مقياس

Pennebaker, Francis, & Booth (2001)  لتحليل النصوص اللغوية لقياس
االنتباه السلبي االجترارى   زيادة وأشارت النتائج إلى.تالموجة للذاالسلبي االنتباه 

   ).االكتئاب( المشاركين مرتفعي المزاج السلبي لدى الموجه للذات
الميتا ثر أدراسة عن  ,.Abele et al) (2005 آبيال وأخرينهذا وقد أجرى كّل من

فت الدراسة حيث هد الموجة نحو الذاتاإليجابي  في االنتباه )اإليجابي المزاج ( مزاج
مقابل ، منخفضة(البيئية  والظروف) مقابل المحايد، اإليجابي(تأثير التفاعل بين المزاج ل

 ياطالبا جامع) ٦٩(الموجة للذات وكانت عينة الدراسة  اإليجابي في االنتباه) مرتفعة
 المزاجية أن للحالةلى إ وتوصلت الدراسة ،لمانياأ عاما من )٢٢(متوسط أعمارهم 

 متغيراتلل ِوفقًاالموجة للذات اإليجابي  االنتباه في ا مرنًاثرأ)  الميتا مزاج( اإليجابية
  (Rude, Gortner et al., 2004)كما أجرى روود وجورتنر وآخرون .البيئية

لدى األفراد المضطربين الموجه للذات السلبي االنتباه لعالقة المزاج السلبي ودراسة 
دقيقة أفكارهم العميقة، ثم ) ٢٠(مشاركين لمدة وغير المضطربين من خالل كتابة ال

قارنوا استخدام الكلمات في المقاالت المكتوبة بين المضطربين وغير المضطربين من 
طلبة الجامعات باستخدام اللغة وعدد الكلمات ببرنامج تحليل النص، وأيضا فحص تكرار 

إلى أن المشاركين وأشارت النتائج  كلمات المزاج اإليجابي والسلبي المستخدمة،
ويستخدمون (أكثر في كثير من األحيان انتباه سلبي موجه للذات  المضطربين لديهم

   ).الضمير أنا
عن ارتباط االنتياه  (Lischetzke & Eid, 2003)  ليشتجه وإيددراسة أجرتها و

تنظيم و االنتباه بالمشاعر، ووضوحها، ( اإليجابي الموجه نحو الذات والميتا مزاج
توجد عالقة موجبة بين االنتباه اإليجابي الموجه للذات  أنه الباحثانوجد  .)جالمزا

في  بعضها البعض، حيث إن  كما وجدت عالقة بين أبعاد الميتا مزاج.  والميتا مزاج
كان المزاج وتغير ضوح المزاج وكانوا ينشطون في إصالح لديهم وكان  األفراد الذين

                                                        
1 The Linguistic Inquiry and Word Count 
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فراد الذين لديهم وضوح لألبالنسبة أما . اإيجابي يهم لداالنتباه إلى الحالة المزاجية
هتمام كان اال،  لديهم في إصالح المزاج ينخرطوامنخفض من المشاعر والذين لم

 كما أجرى كل من سيلفيا وأبيال. كبيرا تسهم في المزاج المختل التيهم لمشاعر
(Silvia& Abele, 2002)  المزاج (  يؤثر الميتا مزاجن أدراسة عن كيف يمكن

 ت من المسجالطالبة )٥٥( المشاركون االنتباه الموجة نحو الذات؟ وكان في )اإليجابي
  وينر وجيوليانو واستخدم مقياس،في علم النفس التمهيدي في جامعة كانساس

Wegner & Giulian (1980) ٢٠(  المكون منلقياس االنتباة الموجة نحو الذات (
 وتوصلت الدراسة .ا بند٢١ من المكون Sedikides (1992)  سيديكيدس ومقياسابند

  . لموجة للذاتالسلبي ض من االنتباه فِّخَتُ)  الميتا مزاج(ن الحالة المزاجية اإليجابية ألى إ
دراسة عن المزاج  (Green et al., 2003) كما أجرى كلٌّ من جرين وآخرين

 ٤٢ (٧٩ن المشاركون وكاللذات، الموجة السلبي االنتباه  و نتيجة الميتا مزاجالسعيد 
 وتوصلت ،علم النفستمهيدي من جامعة والية نيويورك من قسم ) طالبا ٣٧ و طالبة

السلبي تخفض من االنتباه )  الميتا مزاج(ن الحالة المزاجية اإليجابية ألى إالدراسة 
االنتباه الموجه  دراسة عن (Celniker, 2000)كما أجرى سيلينكر . الموجة للذات

 للسالسل الزمنية إحدى التصميماتاستخدمت هذه الدراسة و،  ميتا مزاجوال للذات 
التاثيرات ، ووخبرات ميتا مزاج االنتباه الموجه للذاتلدراسة العالقات الزمنية بين 

 )(1992اإليجابية والسلبية، واستخدم مقياس االنتباه الموجه للذات لـ سيديكيدس 
Sedikides ،ماير وستيفنز  لكل من ومقياس الميتا مزاج )Mayer & Stevens 

  باناس، واتسون وكالرك والسلبية لكل منةومقياس التأثيرات اإليجابي ،1994)
Panas, Watson & Clark (1988) ، عبر االرتباطات التي وتوصلت نتائج الدراسة

  واالنتياه السلبي وجود عالقات سالبة بين الميتا مزاج على كل زوج من السالسل تْيِرجُأ
  . الموجه نحو الذات

االنتباه السلبي الموجه تأثير دراسة عن  (Handlan, 2000)كما أجرى هاندالن 
توصلت إلى وجود تأثير مباشر لالنتباه السلبي ،  والميتا مزاج الحالة المزاجية في للذات

 دراسة عن (Gilbert, 1994) وأجرى جيلبرت. الموجه نحو الذات في الحالة المزاجية
 تم قياسوقد .  والميتا مزاج الحالة المزاجية في نتباه السلبي الموجه للذاتال اتأثير

 على مقياس القدرة وطُبقَ ، القصةمن خالل مهام إكمال  لآلخر أواالنتباه الموجه للذات
 وصلت الدراسة إلى أن االنتباه السلبي الموجه للذاتتو ،تنظيم الحالة المزاجية السلبية

تنظيم الحالة المزاجية السلبية، والميتا ( المتغيرات األخرى بينوسيط ر يكون بمثابة متغي
  .االنتباه السلبي الموجه للذات في السلبي تنظيم المزاجلمعتدل  تأثيروكان هناك  .) مزاج
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في ضوء تحليل نتائج الدراسات السابقة الخاصة بكلٍّ من االنتباه الموجه للذات 
  :ت أهمها نستخلص عدة قراءا والميتا مزاج

اتفاق بعض الدراسات على وجود عالقة بين االنتباه اإليجابي الموجه للذات  .١
،  ,.Abele et al) (2005مثل دراسة )  الميتا مزاج(والمزاج اإليجابي 

 . (Lischetzke & Eid, 2003)ودراسة
اتفاق بعض الدراسات على وجود عالقة بين االنتباه السلبي الموجه للذات  .٢

 ,.Tanaka et al)ودراسة ، )٢٠١١شحاته، (دراسة ي مثل اج السلبوالمز
، (Sloan .2005)ودراسة ، (Gendolla et al., 2005)ودراسة ،  (2007
  ودراسة،  (Green et al., 2003)ة ودراس،  (Rude et al., 2004) ودراسة

(Silvia& Abele, 2002)  ، ودراسة(Celniker, 2000) ، ودراسة
(Handlan, 2000) ،سةودرا (Gilbert, 1994). 

واالنتباه السلبي أو ) اإليجابي المزاج (   الدراسات التي تناولت الميتا مزاجبعض .٣
وذلك ألهمية المرحلة في   طُبقت على طلبة في الجامعةاإليجابي الموجه للذات

 (2005 مثل دراسة .ضبط المزاج اإليجابي واالنتباه الموجه للذات اإليجابي
(Abele et al.,  ،راسةود (Silvia& Abele, 2002)  ، ودراسة(Green et 

al.,  2003) ، ٢٠١١شحاته،  (ودراسة.( 
  لم تجد الباحثة دراسة عربية واحدة في حدود علمها اهتمت بالميتا مزاج .٤

ولكنها طُبقت على ) ٢٠١١شحاته، (وعالقتها باالنتباه الموجه للذات غير دراسة 
لوم العام في التربية بصفة خاصة، كما طلبة جامعة عامة وليس على طلبة الدب

أنها تناولت االنتباه السلبي للذات وليس االنتباه اإليجابي للذات بعالقتها مع الميتا 
 .مزاج

وأخيرا عدم وجود دراسات عربية في حدود علم الباحثة تجمع المتغيرات 
،  الميتا مزاج (الثالثة للدراسة معا إذ يقتصر األمر على دراسات تتناول إما العالقة بين

، ومهارة إدارة االنتباه السلبي أو اإليجابي الموجه للذات(أو ) ومهارة إدارة الغضب
مما يدعم أهمية ).  واالنتباه السلبي أو اإليجابي الموجه للذات،  الميتا مزاج(أو ) الغضب

  .دراسة هذه المتغيرات معا في البيئة العربية
  :فروض البحث

ة دالة إحصائيا بين مهارة إدارة الغضب وكل من الميتا ال توجد عالقة ارتباطي .١
 عينة طلبة الدبلوم العام في التربية واالنتباه اإليجابي الموجه للذات لدى  مزاج

 .الدراسة
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 وأبعاد  ال يمكن التنبؤ بمهارة إدارة الغضب من خالل كل من أبعاد الميتا مزاج .٢
 . عينة الدراسةوم العام في التربيةطلبة الدبلاإليجابي الموجه للذات لدى  االنتباه

 وأبعاد االنتباه اإليجابي  الميتا مزاجسهام النسبي لكلٍّ من أبعاد ال يختلف اإل .٣
طلبة الدبلوم العام في لدى بمهارة إدارة الغضب التنبؤ  في القدرة على الموجه للذات

 . عينة الدراسةالتربية
  :إجراءات الدراسة
وفروض الدراسة الحالية تم استخدام المنهج في ضوء أهداف : منهج الدراسة

وتحديدا األسلوب االرتباطي التنبؤي، وذلك من أجل إلقاء الضوء على نمط  الوصفي،
العالقة بين متغيرات الدراسة، والتنبؤ بالعالقات بينها، ومعرفة اإلسهام النسبي لكل من 

بمهارة التنبؤ في القدرة على   وأبعاد االنتباه اإليجابي الموجه للذات أبعاد الميتا مزاج
  . عينة الدراسةطلبة الدبلوم العام في التربيةلدى إدارة الغضب 

 من طلبة الدبلوم العام في التربية )٢٠٣(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وهم الطلبة المقيدون بالعام الدراسي 

لفصل الدراسي األول، تم اشتقاقها بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة  ا٢٠١٦/ ٢٠١٥
وبلغ المتوسط واالنحراف . من طلبة الدبلوم العام١٢٠٠  بلغالذيمن مجتمع الدراسة 

 .عاما) ٥,٢٧٠ ±٢٧,٩٥(المعياري العمري ألفراد العينة 
   :أدوات الدراسة

إعداد ( لعام في التربيةلطلبة الدبلوم ا  مقياس مواقف الحياة للميتا مزاج .١
  :، هما تم االطالع على مقياسين عند بناء مقياس الميتا مزاج): الباحثة

  لقياس الميتا مزاج (Salovey et al., 1995) وماير وآخرينمقياس سالوفي   . أ
Meta-Mood Scale ( MMS) االنتباه  (  عوامل للميتا مزاجةلقياس ثالث

مفردة في ) ٤٨(، وهو مكون من )اجوإصالح المز، ووضوح المزاج، للمزاج
مفردة في النسخه النهائية والحديثة ) ٣٠(نسخته األصلية ذات تدرج خماسي و

كما تم االطالع على النسخة اإلنجليزية للمقياس المطبقة في برشلونة من قبل . له
(Aradilla-Herrero et al., 2014) ةسفر التحليل التوكيدي عن نسخأ التي 

 وتم . الثالثةعواملل لمفردة ٢٣المكون من  (TMMS-23)  زاجمقياس الميتا م
  ,.Palmer et al) االطالع على النسخة اإلنجليزية المطبقه في أستراليا من قبل

-TMMS)   مقياس الميتا مزاجةسفر التحليل التوكيدي عن نسخأ التي (2003
 للميتا اطفيكفاءة إدارة العوهو  رابع  عاملظهرأو، مفردة )٢٣(المكون من  (23
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  تم االطالع على النسخة اإلنجليزية للمقياس المطبقه في تركيا من قبلو.  مزاج
(dil Aksöz et al., 2010) ،مقياس ةسفر التحليل التوكيدي عن نسخأ حيث 

 . للميتا مزاج مفردة )٢٥(المكون من  (TMMS-25)   الميتا مزاج
) ٢٨(المكون من  )٢٠١٥ رة، ؛ بشاعبدالرحمن( لكل من  مقياس الميتا مزاج   . ب

 ١١االنتباه للمشاعر(في صورته النهائية لقياس ثالثة عوامل للميتا مزاج  مفردة
على البيئة ) مفردات ٦وإصالح المزاج ،  مفردة ١١ووضوح المشاعر،  مفردة

 .األردنية
ويمقياس سالوفي وآخرين عد(Salovey et al., 1995) لقياس الميتا مزاج  

 وأغلب). الباحثةفي حدود علم ("  الميتا مزاج"لقياس األجنبي لوحيد هو المقياس ا
أو تم االستعانة به في الدراسات التي درست هذا المفهوم استخدمت هذا المقياس 

؛ الرحمن عبد( مثل مقياس  دراسات عربية قليلة لبناء مقياس آخر لقياس الميتا مزاج
ن ؛ حيث إ وحديث للميتا مزاج جديد  فضلت بناء مقياسالباحثةولكن  .)٢٠١٥ بشارة،

أبعاد يضم كل بعد  ثالثةيتكون من  (Salovey et al., 1995)سالوفي وآخرينمقياس 
 عبدالرحمن( لقياس البعد من خالل عبارات تقريريه وهو ما عليه مقياس  مفرادات)١٠(

واقف  من خالل الم فضلت الباحثة بناء مقياس للميتا مزاج؛ لذا )٢٠١٥ ؛ بشارة،
 من جانب ومن جانب هذا .لطلبة الدبلوم العام في التربية أثناء التربية العمليةالحياتية 

وِمن ثَم تناولت ، المصرية العربية للبيئة إضافة المقياس أن يكون الباحثةآخر رغبة 
مقياس  أيضا وفق أبعاد يتكون من ثالثة باعتباره  قياس الميتا مزاجالدراسة الحالية 

 ولكن ليس الموضح في اإلطار النظري (Salovey et al., 1995)سالوفي  جونموذ
.  قد تقابل الطلبةإلىبعبارات تقريرية وإنما من خالل مواقف تعكس مواقف الحياة 

 المزاجاالنتباه إلى : حيث إن، مفردة) ٣٠( يتكون المقياس في صورته النهائية منو
من خالل ، مفردات ١٠المزاج  ح وإصالمفردات، ١٠ضوح المزاج و ومفردات، ١٠

 بحيث يندرج تحت كل موقف من المواقف العشرة للمقياس ثالث حياتية، عشر مواقف
ضوح وو،  الثالثة االنتباه للمزاج فقرات تقيس كل فقرة بعدا من أبعاد الميتا مزاج

، المزاج، وإصالح المزاج ويندرج تحت كل فقرة من الثالث فقرات ثالث بدائل متدرجة
 على مواقف المقياس من خالل قراءة طلبة الدبلوم العام في التربيةيستجيب حيث ب

بديل { :كما يلي وتُصحح كل فقرة .الموقف، ومن ثم االختيار من بين كل فقرة بدائل
 ٩٠ ،٣٠ بين درجات المقياس وتتراوح .})٣(، بديل عاٍل )٢(، بديل متوسط )١(محايد 
لطلبة الدبلوم العام   ياس مواقف الحياة للميتا مزاجمق) ١١( ويوضح ملحق رقم .درجة

  .  تم حذفهاالتي في صورته النهائية وتصحيح المقياس والمفردات في التربية
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  : الخصائص السيكومترية لمقياس الميتا مزاج
  :تم التحقق من صدق المقياس باستخدام عدة طرق منها:  صدق مقياس الميتا مزاج 

 ،مفردة) ٣٦(لمقياس في صورته األولية التى تتكون من تم عرض ا: صدق المحكمين
من االختصاصين في مجال علم النفس، ويوضح ملحق  على خمسة موقفَ حياٍة )١٢(

المفردات ومواقف أسماء السادة المحكمين، وذلك للحكم على مدى مالءمة ) ١٤(رقم 
ق بين السادة وقد ترواحت نسب االتفا. للمقياس من حيث المحتوى، والصياغةالحياة 

، كما تم استبعاد %١٠٠، ٨٠للمقياس بين المفردات ومواقف الحياة المحكمين على 
من المقياس حيث حصل الموقف بالمفردات مفردات ثالث موقف حياة واحد يندرج تحته 

 وكذلك تم استبعاد المفردات الثالث التى تندرج تحت الثالث على نسبة اتفاق منخفضة،
على التالميذ يكتبون بعض  وأنت بالتربية العملية وجدت : ينص علىالموقف الرابع الذي

ال تهتم بما كتبه : بالنسبة لك. ا غير الئق عنك للتعبير عن مشاعرهم تجاهك كالمالحائط
الخ من تسعة بدائل يختار منها طالب .....  من كالم غير الئق الحائطالتالميذ عنك على 

) ١١(ويوضح ملحق رقم  . الثالث د من أبعاد الميتا مزاجكلية التربية ثالثة بدائل لكل بع
 في صورته النهائية لطلبة الدبلوم العام في التربية  مقياس مواقف الحياة للميتا مزاج

موقفَ ) ١١(أحد عشر  : تم حذفها؛ ليصبح المقياسالتيوتصحيح المقياس والمفردات 
 -مفردة  ١١ المزاجتباه إلى االن(: مفردة موزعة كما يلي) ٣٣(حياٍة يندرج تحتها 

  .)مفردة ١١المزاج   وإصالح-مفردة ١١وضوح المزاج 
من  باستخدام عينةالقسري، تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي : الصدق العاملي

لمصفوفة للتحقق من صالحية األدوات ، )١٩٦( بلغت طلبة الدبلوم العام في التربية
) ١١( ومفردة )٣٣(، والمكون من   الميتا مزاجاسمقيمفردات  بين معامالت االرتباط

 عوامل، ة، مع افتراض وجود ثالثالرئيسةوذلك باستخدام طريقة المكونات مواقفَ حياٍة 
أظهرت نتائج التدوير و. Varimax العوامل تدويرا مائال بطريقة فاريماكسوتم تدوير 

  . عـواملةثعلى ثالمفردة في عشرة مواقف الحياة الثالثين المائل تشبع 
مفردة ) ٣٠(وصل المقياس في صورته النهائية بعد التحليل العاملي إلى و

 وضوح بعدو مفردات، ١٠ المزاجالنتباه إلى بعد ا: موزعة كما يليلعشرة مواقف 
؛ وذلك بعد استبعاد ثالث مفردات مفردات ١٠المزاج   وإصالح وبعدمفردات، ١٠المزاج 

عندما كنت بالتربية العملية قدم لك تالميذ : ذي ينص علىتندرج تحت الموقف الخامس ال
لم تهتم : تهنئة للتعبير لك عن مشاعرهم ؛ بالنسبة لككارت  تشرف عليه الذيالفصل 
مقياس مواقف ) ١١( ويوضح ملحق رقم .الخ من تسع بدائل.....  لكالكارتبتقديم 
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ورته النهائية وتصحيح المقياس  في صلطلبة الدبلوم العام في التربية  الحياة للميتا مزاج
  . تم حذفهاالتيوالمفردات 

على ثالثة عـوامل تفسر مفردة ) ٣٠(وأظهرت نتائج التدوير المائل عن تشبع 
جذره الكامن  المزاجالنتباه إلى من التباين الكلي، فالعامل األول وهو ا%) ٣٠,١٧٩(
وقد مفردات ) ١٠(من التباين الكلي وتشبعت عليه  %) ١٢,٠٥٦(ويفسر ) ٣,٦١٧(

، والعامل الثاني وهو )٠,٥٢٣: ٠,٣٠٠(تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين 
من التباين الكلي، وتشبعت  %) ٩,٦٤٥(ويفسر ) ٢,٨٩٣(جذره الكامن وضوح المزاج 

: ٠,٣١٠(، وقد تراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين مفردات) ١٠(عليه 
 ٨,٤٧٩(ويفسر ) ٢,٥٤٤( جذره الكامن المزاج إصالح، والعامل الثالث وهو )٠,٥٣٥

، وقد تراوحت )حياتية مواقف(مفردات ) ١٠(من التباين الكلي، وتشبعت عليه %) 
) ١(ح ملحق رقم ويوض). ٠,٥٦٢: ٠,٣١٨(تشبعات المفردات على البعِد ما بين 

الثالثين المكونة للمقياس وتشبعات كل منها على ) الحياتية لمواقف(مفردات تشبعات ال
 يمكن توضيح Scree Testوباستخدام اختبار التراكم . العوامل الثالثة المستخرجة

  ):١(العوامل والجذر الكامن لكل منها كما في شكل 
  
  

  
  

  
  ) ١(شكل 

   للمقياس المكون من ثالثين مفردة اس الميتا مزاجاختبار التراكم لمكونات مقي
ويتضح مما سبق تطابق نتائج التحليل العاملي مع التصور النظري الذي بِني عليه  

 إصالحو، وضوح المزاجو، المزاجالنتباه إلى ا: بمكوناته الثالثة  مقياس الميتا مزاج
  .المزاج

امالت ثبات ألفا كرونباخ تم حساب قيم مع:  ثبات درجات مقياس الميتا مزاج
لمفردات كل بعٍد فرعي، وذلك في حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للبعِد، 

وضوح المزاج، والنتباه إلى ا: حيث بلغت معامالت ألفا لألبعاد الثالثة على الترتيب
وهي تتّسم في مجملها بكونها ) ٠,٧٠٩ -٠,٧٤٥ -٠,٦٩٨ (المزاج إصالح، والمزاج

كما تم حساب ثبات المقياس ككل عن طريق ايجاد . امالت ثبات ما بين مقبولة وجيدةمع
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، وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان )٠,٧٤٨(قيمة ألفا كرونباخ فبلغ 
في حالة تساوي المفردات وهي تتسم بكونها في مجملها معامالت ) ٠,٧٨٩(بروان فبلغ 
  .ثبات جيدة

تم التحقق من االتساق الداخلي :  مقياس الميتا مزاجمفردات  لاالتساق الداخلي
المقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة والبعد الفرعي الذي مفردات ل

تراوحت معامالت االرتباط لمختلف مفردات كل بعد من أبعاد المقياس مع و. ليهإتنتمي 
النتباه إلى ا(ِللْبعِد األول ) ٠,٦٢٠: ٠,٢٧٦( ما بين الدرجة الكلية ِللْبعِد الذي تنتمي إليه

 وتراوحت ،)وضوح المزاج(للبعد الثاني ) ٠,٦٠١: ٠,٣٢٣(، وتراوحت ما بين )المزاج
وهي جميعها دالة عند مستوى ) إصالح المزاج(ِللْبعِد الثالث ) ٠,٦١٥: ٠,١٨١(ما بين 

) ٢(ويوضح ملحق ) ٠,٠٥(مستوى هي دالة عند ) ١٢(فيما عدا المفردة رقم ) ٠,٠١(
معامالت االتساق لمفردات أبعاد المقياس الثالثة التي تعكس قدرا جيدا من االتساق 

: ٠,٧٧٥(كما بلغت معامالت ارتباط األبعاد الثالثة بالدرجة الكلية للمقياس . الداخلي له
  ).٠,٠١(على الترتيب، وهي جميعها دالة عند مستوى ) ٠,٧٥١: ٠,٧٧٧

تم االطالع على ): إعداد الباحثة( االنتباه اإليجابي الموجه للذات مقياس .٢
  : مقياسين عند بناء مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات هما

 (Kiropoulos& Klimidis, 2006)مقياس كيروبولوس، وكليميديس   . أ
نجليزية اإلفقرة النسخه النهائية ) ١٧(لقياس االنتباه الموجه للذات المكون من 

أربعة عوامل لالنتباه الموجه للذات  ذات التدرج الخماسي لقياس سترلياأفي 
 ،) مفردات٤(العام الذاتي والوعي ، ) مفردات٥ (الخاصالذاتي الوعي : هي

          والوعي العام بصورة الجسم  ،) مفردات٤ (الجسمالخاص بصورة والوعي 
 . ) مفردات٤(

 - the Self اتي الذنشغال لال(Sakamoto, 1998)مقياس ساكاموتو   . ب
Preoccupation Scale لقياس فقرة )٢٤(مكون من  وهو مقياس 

االنشغال الذاتي بما في ذلك درجة ومدة االنتباه للذات مقابل االنتباه لآلخرين أو 
العامل األول : عن عاملين على طلبة الجامعة هذا المقياس روأسف .البيئة

 . مفردة)١٢(نشغال الخارجي والثاني اال  مفردة)١٢( يعكس االنشغال الذاتي
 ,Kiropoulos & Klimidis) مقياس كيروبولوس، وكليميديس ويعد

في حدود علم (األجنبي المتاح  الوحيد  االنتباه الموجه للذات هو يقيسالذي (2006
 المرتبطة بهذه المتغير الدراسات وأغلب. االنتباه الموجه للذاتلقياس  )الباحثة

وحديث لالنتباه اإليجابي  فضلت بناء مقياس جديد الباحثةلكن و .استخدمت هذا المقياس
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كيروبولوس وكليميديس  إلى أن مقياس  في ذلكويرجع السببالموجه للذات؛ 
(Kiropoulos & Klimidis, 2006)  يقيس االنتباه الموجه للذات السلبي هذا من

 & Kiropoulos)مقياس كيروبولوس وكليميديس يتكون جانب ومن جانب آخر 
Klimidis, 2006  ٍد ما بين أربع وخمس مفردات لقياس  أربعةمنعكل ب أبعاد يضم

البعد من خالل عبارات تقرير ذاتي، وهذا عدد قليل جدا من المفردات داخل كل بعد من 
لطلبة فَضلَت الباحثة بناء مقياس لالنتباه اإليجابي الموجه للذات لذلك . األبعاد األربعة

 للبيئة إضافة المقياس رغبة أن يكون كما كان لدى الباحثة، م في التربيةالدبلوم العا
قياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات ِمن ثَم تناولت الدراسة الحالية ، والمصرية العربية

كيروبولوس وكليميديس  مقياس ونموذج أيضا وفق أبعاد يتكون من أربعةباعتباره 
(Kiropoulos & Klimidis, 2006) وفي ضوء ذلك . الموضح في اإلطار النظري

ن١٠( الوعي الذاتي الخاص :كما يليفقرة ) ٣٩( المقياس في صورته النهائية من تَكَّو 
 ،)ات فقر٨(والوعي الخاص بصورة الجسم  ،) فقرة ١١(والوعي الذاتي العام ، )اتفقر

 على لعام في التربيةطلبة الدبلوم ا ويستجيب ،)فقرات ١٠(والوعي العام بصورة الجسم 
ربعة لالنتباه اإليجابي مفردات المقياس من خالل قراءة كل مفردة من مفردات األبعاد األ

موافق : يأتياستجابات متدرجة لكل فقرة كما خمس الموجه للذات واالختيار من بين 
اإلطالقعلى غير موافق ، غير موافق إلى حد ما، غير متأكد ،موافق إلى حد ما، اتمام. 

 ،٣٩بين  درجات المقياس وتتراوح ١، ٢، ٣، ٤، ٥: كما يليتصحح و، ِللْبعِدوفقا 
مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات في صورته ) ١٢(ويوضح ملحق رقم  درجة ١٩٥

  . تم حذفهاالتيالنهائية وتصحيح المقياس والمفردات 
  :لذاتالخصائص السيكومترية لمقياس االنتباه اإليجابي الموجه ل

تم التحقق من صدق المقياس : صدق مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات
  :باستخدام عدة طرق منها

مفردة ) ٥٢(تم عرض المقياس في صورته األولية حيث تكون من : صدق المحكمين
من االختصاصين في مجال علم  على خمسة األربعةمفردة في كل بعد من األبعاد ) ١٣(

أسماء السادة المحكمين، وذلك للحكم على مدى ) ١٤(ق رقم ويوضح ملح. النفس
 نسب االتفاق بين وتراوحت. للمقياس من حيث المحتوى، والصياغةالمفردات مالءمة 

 كما تم استبعاد أربع مفردات% ١٠٠، ٨٠المقياس من مفردات السادة المحكمين على 
 أكون حسنا في أحرص على أن:  تنص علىوالتي) ٣٤(المفردة رقم . من المقياس

أعرف احتياجاتي النفسية :  تنص علىوالتي) ٣٦(والمفردة رقم المواقف المختلفة، 
:  تنص علىالتي) ٤٠(والمفردة رقم . عد الوعي الخاص بصورة الجسمبمن  بدقة،

أفتخر بنفسي :  تنص علىالتي) ٤٥( والمفردة عندما أشعر بالتعب أتجنب اآلخرين
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الوعي العام بصورة  عدمن بالناس المهمين بالنسبة لي، عندما أحقق إنجاز ما أمام 
) ٤٨(على نسبة اتفاق منخفضة، ليصبح المقياس األربع مفردات الحيث حصلت الجسم 
 ا بند١٣ والوعي الذاتي العام - ا بند١٣الوعي الذاتي الخاص (:  كما يليموزعةمفردة 

 ).ا بند١١رة الجسم  والوعي العام بصو-ا بند١١ والوعي الخاص بصورة الجسم -
مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات في صورته النهائية ) ١٢(ويوضح ملحق رقم 

  . تم حذفهاالتيوتصحيح المقياس والمفردات 
باستخدام عينة من القصري تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي : الصدق العاملي

لمصفوفة ق من صالحية األدوات  للتحق،)١٩٦( بلغت طلبة الدبلوم العام في التربية
، والمكون من االنتباه اإليجابي الموجه للذاتمقياس مفردات  بين معامالت االرتباط

 عوامل، أربعة، مع افتراض وجود الرئيسةوذلك باستخدام طريقة المكونات  مفردة) ٤٨(
وير وقد أظهرت نتائج التدVarimax ثم أديرت العوامل تدويرا مائال بطريقة فاريماكس

  .أربعة عواملعلى مفردة ) ٣٩(المائل تشبع 
كما موزعة مفردة  )٣٩(وصل المقياس في صورته بعد التحليل العاملي إلى 

 والوعي ،) ة فقر١١(والوعي الذاتي العام  ،)ات فقر١٠(الوعي الذاتي الخاص (:يلي
؛ وذلك )ات فقر١٠ (والوعي العام بصورة الجسم ،)ات فقر٨(الخاص بصورة الجسم 
 تنص بالترتيب والتي من بعد الوعي الذاتي الخاص ١٠- ٩-٨بعد استبعاد المفردة رقم 

 أفكر في حالتي ( ٩الفقرة رقم ) أنشغل بنفسي ومشاعري وحالتي( ٨الفقرة رقم  :على
 ٢٤-٢٣استبعاد المفردة رقم و) أفكر في صفاتي( ١٠الفقرة رقم ) المزاجية ومعنوياتي

ياتي اأنشغل بممارسة هو( ٢٣ الفقرة رقم : تنص علىوالتيم من بعد الوعي الذاتي العا
 وكيف تؤثر في ليأفكر في التجارب السابقة ( ٢٤الفقرة رقم ) في أثناء وجود أصحابي

 من بعد الوعي الخاص ٣٢ – ٣١-٣٠استبعاد المفردة رقم و )عالقاتي باآلخرين
 تشعرني لتياأعرف الظروف ( ٣٠الفقرة رقم :  تنص علىوالتيبصورة الجسم 

أشعر ( ٣٢ الفقرة رقم )أعرف احتياجاتي الجسمية بدقة( ٣١ الفقرة رقم )رهاقباإل
 من بعد الوعي ٤٧استبعاد المفردة رقم و) بتسارع ضربات قلبي في المواقف المختلفة

أحاول إشباع احتياجاتي ( ٤٧الفقرة رقم :  تنص علىوالتيبصورة الجسم الخاص 
مقياس ) ١٢( ويوضح ملحق رقم ).القاتي مع اآلخرينالجسمية حتى ال تؤثر في ع

 تم التياالنتباه اإليجابي الموجه للذات في صورته النهائية وتصحيح المقياس والمفردات 
  .حذفها

على أربعة عـوامل مفردة ) ٣٩(وأظهرت نتائج التدوير المائل عن تشبع 
 وعي الذاتي الخاصال: العامل األول: من التباين الكلي كما يلي%) ٣٨,٢٥٥(تفسر 

) ١٠(من التباين الكلي وتشبعت عليه %) ١٤,٢٧١(ويفسر ) ٦,٨٥٠(وجذره الكامن 
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، والعامل )٠,٥٩٦: ٠,٣٣٨(وتراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين مفردات 
من التباين %) ١٠,٤٦٣(ويفسر ) ٥,٠٢٢(وجذره الكامن الوعي الذاتي العام : الثاني

، وتراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين مفردات) ١١(الكلي، وتشبعت عليه 
وجذره الكامن  الوعي الخاص بصورة الجسم: ، والعامل الثالث)٠,٦٩٨: ٠,٤٠٠(
، مفردات) ٨(من التباين الكلي، وتشبعت عليه %) ٦,٩٠١(ويفسر ) ٣,٣١٣(

: ابعوالعامل الر) ٠,٦٣٢: ٠,٤٢٣(وتراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين 
من التباين  %) ٦,٦١٩(ويفسر ) ٣,١٧٧(وجذره الكامن الجسم الوعي العام بصورة 

، وتراوحت تشبعات المفردات على البعد ما بين مفردات) ١٠(الكلي، وتشبعت عليه 
المكونة مفردات التسع وثالثين تشبعات ال) ٣(ويوضح ملحق رقم ) ٠,٧٠٥: ٠,٣٦١(

وباستخدام اختبار التراكم . مل األربعة المستخرجةللمقياس وتشبعات كل منها على العوا
Scree Test  التالي) ٢(يمكن توضيح العوامل والجذر الكامن لكل منها كما في شكل:  

  
  
  

  
  

    
  

            
  ) ٢(شكل 

اإليجابي الموجه للذات للمقياس المكون من تسع  اختبار التراكم لمكونات مقياس االنتباه
  وثالثون مفردة

ا سبق تطابق نتائج التحليل العاملي مع التصور النظري الذي بني ويتضح مم
والوعي ، الوعي الذاتي الخاص: عليه مقياس االنتباه الموجه للذات بمكوناته األربعة

  ).والوعي بصورة الجسم العام، والوعي بصورة الجسم الخاص، الذاتي العام
 حساب معامالت ثبات تم: ثبات درجات مقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذات

ألفا كرونباخ لمفردات كل بعٍد فرعي، وذلك في حالة حذف درجة المفردة من الدرجة 
الذاتي الوعي : الكلية ِللْبعِد، حيث بلغت معامالت ألفَا لألبعاد األربعة على الترتيب
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والوعي العام بصورة  ،الجسمالخاص بصورة والوعي ، العامالذاتي والوعي ، الخاص
وهي تتّسم في مجملها بكونها ) ٠,٧٠١ - ٠,٧٩٨ -٠,٧٥٧ -٠,٧٦٠() سمالج

كما تم حساب ثبات المقياس ككل عن طريق حساب معامل ألفا . معامالت ثبات جيدة
، وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان بروان )٠,٩٠٤(كرونباخ فبلغ 

بكونها في مجملها معامالت في حالة عدم تساوي المفردات وهي تتسم ) ٠,٨٦٩(فبلغ 
  .ثبات جيدة

تم التحقق  :مفردات لمقياس االنتباه اإليجابي الموجه للذاتاالتساق الداخلي ل
المقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة مفردات من االتساق الداخلي ل

دات كل بعٍد من تراوحت معامالت االرتباط لمختلف مفرو. ليهإوالبعِد الفرعي الذي تنتمي 
ِللْبعِد ) ٠,٧١٢: ٠,٤٢٨(أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ما بين 

ِللْبعِد الثاني ) ٠,٦٧٠: ٠,٤٥٢(، وتراوحت ما بين )الخاصالذاتي الوعي (األول 
الوعي (ِللْبعِد الثالث ) ٠,٧٧١: ٠,٥٨٣( وتراوحت ما بين ،)العامالذاتي الوعي (

الوعي (ِللْبعِد الرابع ) ٠,٦٥٢: ٠,٤١٧(، وتراوحت ما بين )الجسمالخاص بصورة 
 بالدرجة الكلية للمقياس األربعة كما بلغت معامالت ارتباط األبعاد ،) بصورة الجسممالعا

وهي جميعها دالة عند مستوى . على الترتيب) ٠,٧٩٨: ٠,٨٥٦: ٠,٨٣٦: ٠,٨٤٧(
االتساق لمفردات أبعاد المقياس الثالثة التي معامالت ) ٤(ويوضح ملحق ) ٠,٠١(

  .تعكس قدرا جيد من االتساق الداخلي له
لطلبة الدبلوم العام في مقياس مواقف الحياة لمهارة إدارة الغضب  .٣

عند بناء مقياس مهارة إدارة الغضب تم االطالع على  ).إعداد الباحثة( التربية
 :المقاييس التالية

 ا كلٌّ من سبيليرجر وياكوبس وروسيل وكرين أعدهالتي (STAXI)قائمة  .أ 
(Spielberger, Jacobs, Russell & Crane, 1983) لقياس انفعال 

كل من سبيليرجر ومقياس  مفردة ١٥ تتكون منوهي  الغضب،
لقياس كل من انفعال  .(Spielberger& Sydeman, 1994)سيدمان

اس من خمسة أبعاد وقد قاما ببناء المقي. الغضب، ومهارة التعبير عن الغضب
 ١٠(منها .  مفردة٤٤ويتكون من ) الغضب كحالة، كسمة، قمع، إظهار، ضبط(

)  بندا٢٤(لقياس سمة الغضب، )   مفردات١٠(لقياس حالة الغضب، )  مفردات
لقياس التعبير عن الغضب؛ حيث إن التعبير عن الغضب يشتمل على ثالثة أبعاد 

إظهار الغضب  ،)  مفردات ٨(ب ، قمع الغض)مفردات  ٨(ضبط الغضب ( :هي
 ).  مفردات٨(
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 لقياس (Martens, 2005) مارتينز  أعدهاالتياستبيان سيناريو الغضب   .ب 
 . ويتكون من خمسة مواقف. مهارة إدارة الغضب مع شريك الحياة

 ,Miers, Rieffe, Terwogt)الغضبمقياس استراتيجيات التعامل مع   .ج 
Cowan & Linden, 2007)  ،مهارات التعبير  لقياس فردةم )٣٤( ويقيس

، ) مفردات٦(، التوكيد ) مفردات٧(التعبير المباشر : الست عن الغضب، وهي
، ) مفردات٥(التجنب ، ) مفردات٥(التبديد ، ) مفردات٦(البحث عن الدعم 

  . ) مفردات٥(التمعن 
بندا في صورته ) ٣٥(المكون من ) ٢٠٠٥الطائي، (مقياس مهارة الغضب لـ  .د 

 .الكويتعلى البيئة 
لقياس الغضب، والتعبير عن الغضب،  Auxerre (1994) اوزيرمقياس   .ه 

الغضب، والغضب   سمة:لقياس أربعة عوامل، هي مفردة) ٣٠(ويتكون من 
 ;Starner & Peters,2004). الداخلي، والغضب الخارجي، وضبط الغضب

Arslan, 2016). 
 ٦لقياس  (Fehr et al., 1999) وآخرينفهر مقياس مهارة إدارة الغضب ل  .و 

العدوان المباشر الجسدي، ر العدوان المباش:  وهيتعبير عن الغضبللفئات 
) ٢٤(ويتكون من  المصالحة،، الحديث، تجنبال، غير مباشرةالعدوان ، اللفظي
 .مفردة
 .(Spielberger& Sydeman, 1994)مقياس سبيلبيرجر وسيدمانويعد 

أكثر المقاييس المستخدمة  ن الغضب،لقياس كل من انفعال الغضب، ومهارة التعبير ع
 الدراسات التي درست هذا وأغلب). الباحثةفي حدود علم (في الدراسات األجنبية 

أو تمت االستعانة به في دراسات عربية قليلة لبناء المفهوم استخدمت هذا المقياس 
ء  بناتْلَض فَالباحثةولكن  .مقياس آخر لقياس الغضب ومهارة التعبير عن الغضب

سبيلبيرجر ويرجع السبب إلى أن مقياس وحديث لمهارة إدارة الغضب؛ مقياس جديد 
يقيس مهارة إدارة الغضب من  .(Spielberger& Sydeman, 1994)وسيدمان 

خالل عبارات تقريرية، ولذلك فضلت الباحثة بناء مقياس لمهارة إدارة الغضب من خالل 
 من جانب هذا، التربية أثناء التربية العمليةلطلبة الدبلوم العام في المواقف الحياتية 

وِمن ثَم ، المصرية العربية للبيئة إضافة المقياس أن يكون الباحثةومن جانب آخر رغبة 
 وفق تتكون من بعٍد واحد ا باعتبارهقياس مهارة إدارة الغضبتناولت الدراسة الحالية 

الموضح في اإلطار  (Fehr et al., 1999) وآخرينفهر نموذج مهارة إدارة الغضب ل
.  ولكن ليس بعبارات تقريرية، وإنما من خالل مواقف الحياة في التربية العمليةالنظري

طلبة الدبلوم العام في ويستجيب ) حياة موقف(مفردة  ٢٥وفي ضوء ذلك تمت صياغة 
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 خمسواالختيار من بين المواقف  على مواقف المقياس من خالل قراءة التربية
تعبر عن مستويات إدارة الغضب لطلبة الدبلوم العام في   لكل موقفتدرجةاستجابات م

، االنسحابوالصمت  ،لى شخص قريب منكإ تشتكي ،العدوان اللفظي: وهى، التربية
 درجات وتتراوح ٥، ٤، ٣، ٢، ١: كما يليح حصوهي تُ. ، التفاوضالتحدث معه

قياس مواقف الحياة لمهارة م) ١٣(ويوضح ملحق رقم  ) درجة ٢٣،١١٥ (بينالمقياس 
 في صورته النهائية وتصحيح المقياس لطلبة الدبلوم العام في التربيةإدارة الغضب 

  . تم حذفهاالتيوالمفردات 
  :الخصائص السيكومترية لمقياس مهارة إدارة الغضب

تم التحقق من صدق المقياس باستخدام عدة : صدق مقياس مهارة إدارة الغضب
  :طرق منها
مفردة ) ٢٦(تم عرض المقياس في صورته األولية حيث تكون من : حكمينصدق الم

من االختصاصيين في مجال علم النفس ويوضح ملحق رقم  على خمسة) حياتي موقف(
للمقياس من  المفرداتأسماء السادة المحكمين، وذلك للحكم على مدى مالءمة ) ١٤(

مفردات ادة المحكمين على  نسب االتفاق بين السوتراوحت. حيث المحتوى، والصياغة
من المقياس بعد أن حصلت هذه  كما تم استبعاد مفردة%) ١٠٠، ٨٠(المقياس من 

كنت تشرح  : تنص علىالتي) ٢٦(المفردة على نسبة اتفاق منخفضة وهذه المفردة رقم 
وتحديدا برنامج الدرس أثناء التربية العملي ووجدت أحد التالميذ يستخدم الهاتف الجوال 

 أسلوب تستخدمه مع هذا التلميذ؟ أيبالنسبة لك . ؛ مما تسبب في مضايقتك ابالوتس
  بدائلخمسة الخ من ........ا بسبب انشغاله عن الشرحتعنف التلميذ لفظي: بالنسبة لك

مقياس ) ١٣( ويوضح ملحق رقم .مفردة) ٢٥(ليصبح المقياس ، يختار منها بديلًا واحدا
 في صورته النهائية لطلبة الدبلوم العام في التربيةلغضب مواقف الحياة لمهارة إدارة ا
  . تم حذفهاالتيوتصحيح المقياس والمفردات 

القصري لمصفوفة معامالت تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي : الصدق العاملي
طلبة الدبلوم العام في  عينة من على، مهارة إدارة الغضب مقياسمفردات  بين االرتباط
 طلبة الدبلوم العام في التربيةمن ) ١٩٦(لتحقق من صالحية األدوات بلغت  لالتربية

عامل ، مع افتراض وجود الرئيسة باستخدام طريقة المكونات مفردة )٢٥(المكون من 
وقد أظهرت نتائج Varimax ا بطريقة فاريماكس، ثم أديرت العوامل تدويرا مائلًواحد

  .عامل واحد علىمفردة ) ٢٣(التدوير المائل عن تشبع 
وذلك مفردة ) ٢٣(وصل المقياس في صورته النهائية بعد التحليل العاملي إلى 

يستخدم التلميذ في فصلك : الثالثلموقف ا تنص على التي) ٣(بعد استبعاد المفردة رقم 
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للتربية العملية عادة مزعجة لك للغاية وهي النقر بالقلم على المنضدة أثناء الشرح 
بالنسبة لك . ب مما تسبب في مضايقتكِجمن مرة التوقف عنها ولم يستوطلبت إليه أكثر 

. ا للتلميذ وتلتزم الصمت وتكمل الحصة أسلوب تستخدمه مع هذا التلميذ؟ ال تفعل شيًئأي
التي تنص على ) ٥(والمفردة رقم  .خ من خمسة بدائل يختار منها التلميذ بديلًاال..... 

 مما تسبب ؛د التالميذ في فصل للتربية العمليةمنك أح) ضحك(سخر : الخامسالموقف 
تجعل التلميذ ينظف   أسلوب تستخدمه مع هذا التلميذ؟أيبالنسبة لك . في مضايقتك
الخ من خمسة بدائل يختار منها التلميذ .......  ألنه سخر منك بدون سبب؛االفصل كاملً

طلبة الدبلوم  الغضب مقياس مواقف الحياة لمهارة إدارة) ١٣( ويوضح ملحق رقم بديال،
   تم حذفهاالتي في صورته النهائية وتصحيح المقياس والمفردات العام في التربية

على عامل واحد جذره مفردة ) ٢٣(وأظهرت نتائج التدوير المائل عن تشبع 
مفردات  ٢٣من التباين الكلي وتشبعت عليه %)  ١٥,٦٠٣(ويفسر ) ٣,٩٠١(الكامن 

، ويوضح ملحق رقم )٠,٥٤٩، ٠,٣٢٥(لى البعد بين وتراوحت تشبعات المفردات ع
.  المكونة للمقياس وتشبعات كل منها العامل المستخرج٢٣مفردات تشبعات ال) ٥(

يمكن توضيح العوامل والجذر الكامن لكل منها  Scree Testوباستخدام اختبار التراكم 
  : )٣(كما في شكل 

  
 إدارة الغضب للمقياس المكون من ثالث اختبار التراكم لمكونات مقياس مهارة) ٣(شكل 

 وعشرين مفردة

ويتضح مما سبق تطابق نتائج التحليل العاملي مع التصور النظري الذي بني 
  . عليه مقياس مهارة إدارة الغضب المكون من عامل واحد

تم حساب معامالت ثبات ألفا كرونباخ : ثبات درجات مقياس مهارة إدارة الغضب
، وطريقة التجزئة النصفية باستخدام )٠,٧٦(ل؛ حيث بلغت قيمته لمفردات المقياس كك
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في حالة عدم تساوي المفردات وهي تتسم بكونها ) ٠,٨٢(معادلة سبيرمان براون فبلغ 
  .في مجملها معامالت ثبات مرتفعة

تم التحقق من االتساق : مهارة إدارة الغضبمفردات مقياس االتساق الداخلي ل
اس من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل مفردة والدرجة المقيمفردات الداخلي ل

تراوحت معامالت االرتباط لمختلف مفردات المقياس مع الدرجة الكلية ما بين والكلية 
) ٦(ويوضح ملحق ) ٠,٠١(وهي جميعها دالة عند مستوى ) ٠,٤٧٤، ٠,٣١٨(

  .ساق الداخلي لهمعامالت االتساق لمفردات المقياس والتي تعكس قدرا جيدا من االت
استخدمت الباحثة المهارة اإلحصائية التالية باستخدام : المعالجة اإلحصائية للبيانات

للتحقق من الخصائص ) ٢١( اإلصدار SPSSالحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية 
 معامالت االرتباط -التحليل العاملي االستكشافي(السيكومترية لمقاييس الدراسة 

كما استخدم معامالت ارتباط ) الداخليمل الفا والتجزئة النصفية واالتساق الستخراج معا
تحليل االنحدار الخطي الهرمي المتعدد ، وPerson Correlationبيرسون 

Hierarchical Multiple Linear Regression (MLR)  الختبار فروض
ه اإليجابي الموجه  واالنتبا الميتا مزاج من خالل بمهارة إدارة الغضبلتنبؤ  واالدراسة

 . للذات
 :نتائج الدراسة
ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مهارة إدارة الغضب وكل من  :الفرض األول

 عينة طلبة الدبلوم العام في التربية واالنتباه اإليجابي الموجه للذات لدى  الميتا مزاج
  .الدراسة

ة بحساب معامل ارتباط للتحقق من صحة الفرض الصفري األول قامت الباحث
 بين مهارة إدارة الغضب وكل من المتغيرين Pearson Correlationبيرسون 

) ٧(ويوضح ملحق .  واالنتباه اإليجابي الموجه للذات الميتا مزاج: المنبئين، وهما
  .مصفوفة معامالت االرتباط بين متغير مهارة إدارة الغضب والمتغيرات المنبئة

المستقل متغير ال  بينن جميع معامالت ارتباط بيرسونأ) ٧(يتضح من ملحق 
 اإليجابي  وأبعادها واالنتباه المتغيرات التابعة الميتا مزاج منمهارة إدارة الغضب وكل 

 حيث تراوحت ما بين ،موجبةمعامالت ارتباط اتسمت بكونها الموجه للذات وأبعادها 
وفيما  ).٠,٠٥، ٠,٠١ (يينمستو، وجميعها دالة إحصائيا عند )**٠,٧٠٧، *٠,١٤٤(

  .يأتي نلقي الضوء على تلك المعامالت بشيء من التفصيل
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  مهارة إدارة الغضب وكل من الدرجة الكلية للميتا مزاجوجود عالقة ارتباطية بين   -أ 
، حيث )المزاج  وإصالح- وضوح المزاج - المزاجاالنتباه إلى (وكذلك أبعادها 

) **٠,٢١٥( )**٠,٢٧٢) (**٠,٢٧٢(ب الترتيبلغت قيم معامل االرتباط على 
كما  ).٠,٠٥ و ٠,٠١ (مستويين إحصائيا عند ةدالو ةموجب وهى قيم  )*٠,١٤٤(

يتضح أن جميع معامالت االرتباط كان متوسطا بالنسبة لعالقة مهارة إدارة الغضب 
 وكذلك بعد االنتباه إلى المزاج وبعد وضوح  بكل من الدرجة الكلية للميتا مزاج

ج، بينما معامل االرتباط كان ضعيفًا بين مهارة إدارة الغضب وبعد إصالح المزا
االنتباه  ( الميتا مزاجزداد بزيادة ت مهارة إدارة الغضبويدل ذلك على أن المزاج، 

 ).المزاج  وإصالح- وضوح المزاج - المزاجإلى 
 نتباهمهارة إدارة الغضب وكل من الدرجة الكلية لالوجود عالقة ارتباطية بين  - ب 

العام الذاتي  الوعي -الخاص الذاتي الوعي  :اإليجابي الموجه للذات وكذلك أبعادها
حيث بلغت قيم ، والوعي العام بصورة الجسم -الجسم الخاص بصورة الوعي  -

) **٠,٤٢٣) (**٠,٥١٣) (**٠,٤١٤( )**٠,٦٢٢( الترتيبمعامل االرتباط على 
كما يتضح أن  )٠,٠١(ند مستوى  إحصائيا عةدالو ةموجبوهى قيم ) **٠,٧٠٧(

معامل االرتباط كان قويا بالنسبة لعالقة مهارة إدارة الغضب بكل من الدرجة الكلية 
وبعد الوعي العام  –العامالذاتي الوعي بعد لالنتباه اإليجابي الموجه للذات وكذلك 

 بينما معامل االرتباط كان ضعيفًا بين مهارة إدارة الغضب وبعدبصورة الجسم 
ويدل ذلك على أن  ،الجسمالخاص بصورة الوعي  وبعد –الخاص الذاتي الوعي 

الذاتي الوعي (االنتباه اإليجابي الموجه للذات زداد بزيادة ت مهارة إدارة الغضب
والوعي العام  -الجسم الخاص بصورة  والوعي -العام الذاتي  والوعي -الخاص 

 ).بصورة الجسم
  والدرجة الكلية لالنتباه رجة الكلية للميتا مزاجالدوجود عالقة ارتباطية بين  -ج 

 وهو معامل ارتباط) **٠,١٩٠( معامل االرتباط ةحيث بلغت قيماإليجابي الموجه 
الميتا  ويدل ذلك على أن ).٠,٠١(دال إحصائيا عند مستوى وضعيف وموجب 

 .االنتباه اإليجابي الموجه للذاتزداد بزيادة ت  مزاج
  ن التنبؤ بمهارة إدارة الغضب من خالل كل من أبعاد الميتا مزاجال يمك: الفرض الثاني

 .  عينة الدراسةطلبة الدبلوم العام في التربيةوأبعاد االنتباه اإليجابي الموجه للذات لدى 
للتحقق من صحة الفرض الصفري الثاني قامت الباحثة بحساب تحليل االنحدار 

 Hierarchical Multiple Linear Regression (MLR)الخطي الهرمي المتعدد
الميتا أبعاد : من خالل المتغيرات المستقلة) المتغير التابع(للتنبؤ بمهارة إدارة الغضب 

اإليجابي  أبعاد االنتباهو) المزاج  وإصالح- وضوح المزاج - المزاجاالنتباه إلى  ( مزاج
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الخاص بصورة   والوعي-العام الذاتي  والوعي -الخاص الذاتي الوعي (الموجه للذات 
بهدف التوصل إلى إيجاد معادلة خطية  وذلك ).والوعي العام بصورة الجسم -الجسم 

تربط بين عدة متغيرات أحدها متغير تابع وبقية المتغيرات مستقلة أو منبئات ويكون 
من خالل  ويتم ذلك .الهدف هنا هو إمكانية التنبؤ بالمتغير التابع من المتغيرات المستقلة

 ويتم من خالل هذه العملية Hierarchicalمتغيرات المستقلة بشكل هرمي إضافة ال
تقييم كل متغير مستقل تتم إضافته إلى النموذج الجديد بهدف التوصل إلى التغيير الذي 

 . سيحدث على التنبؤ بعد إضافة ذلك المتغير المستقل إلى النموذج السابق له
لهرمي المتعدد من خالل بعض وقد تم التحقق من مسلمات تحليل االنحدار ا

 :المسلمات كما يلي

تم التحقق منهما من خالل المدرج : Linearityالخطية و Normality عتداليةالا .١
 Normal P-P المنحني االعتدالي فحص شكلومن خالل  Histogrmالتكراري 

Plot  يع  التوزوفقاتتوزع للتحقق من أنها  البواقي بفحصوقد تم التأكد من االعتدالية
ن البواقي المعيارية أ كما تم التحقق من الخطية في ،هم لالنحدارماالعتدالي وهو شرط 

  وهي الفروق بين النقطة المشاهدة والنقطة على النموذج المقدر االفتراضي- لالنحدار
االعتدالية كما ) ٤( ويوضح شكل.عييحول الخط المستقيم بتوزيع طببياناتها  تتجمع -

  . يةالخط) ٥(يوضح شكل 

  
  يوضح االعتدالية ) ٥(شكل                           يوضح الخطية) ٤(شكل        
 Scatterرى شكل االنتشاال فحصمن خالل تم التحقق من ذلك : انتشار البواقي .٢

plot وجد شكل معين  ي وما دام ال.قعهوالذي ظهر فيه انتشار البواقي مع القيم المتو
نتيجة شكل انتتشار ) ٦(ح شكل ويوض. ذن تحقق شرط انتشار البواقيإ V- Y مثل

 :البواقي
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  يوضح انتشار البواقي) ٦(شكل 
         اعتدالية المتغير من خالل قسمة معامل االلتواء للدرجاتZتم حساب قيمة  .٣
؛ فبلغت قيمة )٠,٦٠١(لخطأ المعياري له وهو معامل التواء سالب، على ا) ٠،٣٦٨-(

Z -)مما يشير إلى ، )٠,٠٥( عند مستوى داللة ) ٢,٦٤( وهي أقل من، )٠،٦١٢
 .اعتدالية المتغير

تم تنفيذ تحليل االنحدار الخطي الهرمي المتعدد بعد التحقق من شروط االنحدار 
في المرحلة حيث تم ، أربع مراحلعلى  Entry Analysisدخالطريقة اإلباستخدام 

والبعد األول للميتا  تابع كمتغير مهارة إدارة الغضب Block 1األولى إدخال النموذج 
 وهو إصالح المزاج:  االنتباه إلى المزاج، والبعد الثاني للميتا مزاج:  وهو مزاج

البعد الثالث للميتا  Block 2  وتم في المرحلة الثانية إدخال النموذج،مستقلة اتكمتغير
إصالح المزاج كمتغير مستقل وتم في المرحلة الثالثة إدخال للنموذج :  وهو زاجم

Block 3 د األول لالنتباه اإليجابي الموجة للذات وهوععد : البالوعي الذاتي الخاص والب
 ،مستقلة اتكمتغيرالوعي بصورة الجسم : اإليجابي الموجة للذات وهو الثالث لالنتباه

البعد الثاني لالنتباه اإليجابي الموجة  Block 4  الرابعة للنموذجوتم إدخال في المرحلة
 :لالنتباه اإليجابي الموجة للذات وهوالوعي الذاتي العام والبعد الرابع :  وهوللذات

 نتائج )٩(، وملحق )٨(ويوضح ملحق . الوعي بصورة الجسم العام كمتغيرات مستقلة
  .بمهارة إدارة الغضب ف المتغيرات التي تتنبألتعرتحليل االنحدار الخطي الهرمي المتعدد 

أن نتائج تحليل االنحدار الخطي الهرمي المتعدد أسفرت : )٨(يتضح من ملحق 
  :عن أربعة نماذج كما يلي
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 وهما االنتباه إلى  تم إدخال البعد األول والبعد الثاني للميتا مزاج: النموذج األول  -أ 
فقط من %) ٨,٩٠ ( وقد فَسر هذا المتغيرالمزاج ووضوح المزاج في النموذج،

التباين في درجات مهارة إدارة الغضب، وهو إسهام دال إحصائيا عند مستوى 
وبلغت ). ١٩٩، ٢(عند درجات حرية ) ٩,٧٢٤ ()F(حيث بلغت قيمة ) ٠,٠٠٠(

 ٠,٠٨٠ = R2 Adjusted وقيمة ٠,٨٩٠=  R2  وقيمة٠,٢٩٨=  Rقيمة
 وهما االنتباه إلى المزاج  ول والبعد الثاني للميتا مزاجالبعد األويتضح من ذلك قدرة 

 .على التنبؤ بمهارة إدارة الغضبووضوح المزاج 
 وهو إصالح المزاج للنموذج  تم إضافة البعد الثالث للميتا مزاج :النموذج الثاني - ب 

ت هذه ، وفَسر) والبعد الثاني وضوح المزاج–البعد األول االنتباه إلى المزاج (األول 
درجات مهارة إدارة الغضب،  من التباين في%) ٨,٩١ (المتغيرات مجتمعة نحو

 )F(حيث بلغت قيمة ) ٠,٠٠٠(وهو إسهام دال إحصائيا عند مستوى 
 Rوبلغت قيمة ٠,٢٩٩=  Rوبلغت قيمة ). ١٩٨، ٣(عند درجات حرية )٦,٤٥٨(
د الثالث البع ويتضح من ذلك قدرة ٠,٠٧٥ = R2 Adjusted  وقيمة٠,٨٩١= ٢

 وهما االنتباه إلى المزاج  باإلضافة إلى كل من البعدين األول الثاني للميتا مزاج
 .على التنبؤ بمهارة إدارة الغضبووضوح المزاج وإصالح المزاج 

تم إضافة البعد األول والبعد الثالث لالنتباه اإليجابي الموجه للذات  :النموذج الثالث -ج 
البعد (لوعي بصورة الجسم الخاص للنموذج الثاني وهو الوعي الذاتي الخاص وا

 البعد الثالث إصالح – والبعد الثاني وضوح المزاج –األول االنتباه إلى المزاج 
درجات  من التباين في%) ٣١,٩ (، وفَسرت هذه المتغيرات مجتمعة نحو)المزاج

ث بلغت حي) ٠,٠٠٠(مهارة إدارة الغضب، وهو إسهام دال إحصائيا عند مستوى 
 ٠,٥٦٥=  Rوبلغت قيمة ). ١٩٦، ٥(عند درجات حرية )١٨,٣٤٧ ()F(قيمة 

 ويتضح من ذلك ٠,٣٠١ = R2 Adjusted  وقيمة٠,٣١٩= ٢ Rوبلغت قيمة
والبعد ، والبعد الثاني وضوح المزاج، البعد األول االنتباه إلى المزاج: قدرة كلٍّ من 

 الثالث لالنتباه اإليجابي الموجه للذات وهو الثالث إصالح المزاج والبعد األول والبعد
بمهارة إدارة الوعي الذاتي الخاص والوعي بصورة الجسم الخاص على التنبؤ 

 .الغضب
تم إضافة البعدين الثاني والرابع لالنتباه اإليجابي الموجه للذات،  :النموذج الرابع  -د 

البعد األول ( الثالث للنموذج وهو الوعي الذاتي العام، والوعي بصورة الجسم العام،
البعد ، البعد الثالث إصالح المزاج، والبعد الثاني وضوح المزاج، االنتباه إلى المزاج

، وفَسرت هذه )الوعي بصورة الجسم الخاص، األول الوعي الذاتي الخاص
درجات مهارة إدارة الغضب،  من التباين في%) ٥٦,٧ (المتغيرات مجتمعة نحو
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 عند درجات )F(حيث بلغت قيمة ) ٠,٠٠٠(صائيا عند مستوى وهو إسهام دال إح
= ٢ Rوبلغت قيمة ٠,٧٥٣=  Rوبلغت قيمة ). ١٩٤، ٧) (٣٦,٣١٩(حرية 

البعد ( ويتضح من ذلك قدرة كلٍّ من ٠,٥٥٢ = R2 Adjusted  وقيمة٠,٥٦٧
) زاجالبعد الثالث إصالح الم، والبعد الثاني وضوح المزاج، األول االنتباه الى المزاج

الوعي الذاتي : (والبعدين األول والثالث لالنتباه اإليجابي الموجه للذات وهما
بعد الوعي الذاتي العام، (باإلضافة إلى ) الخاص، والوعي بصورة الجسم الخاص

 .بمهارة إدارة الغضبعلى التنبؤ ) وبعد الوعي بصورة الجسم العام
لهرمي المتعدد للمتغيرات نتائج تحليل االنحدار الخطي ا) ٩( ملحق ويوضح

 والوعي بصورة - الوعي العام الذاتي - وضوح المزاج– المزاج إلىاالنتباه : المنبئة
أنه ) ٩(ويتضح من ملحق الجسم العام بالمتغير التابع المتمثل في مهارة إدارة الغضب 

على الترتيب لكل من ) ٠,٠٢٦، ٠,٠٠٠(يوجد تأثير موجب دال إحصائيا عند مستوى 
والوعي بصورة ، ووضوح المزاج، والوعي العام الذاتي، االنتباه إلى المزاجير متغ

االنتباه إلى نه كلما ارتفعت درجة كل من أ أي في مهارة إدارة الغضب؛ الجسم العام
ارتفعت  والوعي بصورة الجسم العام -  الوعي العام الذاتي - وضوح المزاج–المزاج 

   .لوم العام في التربيةطلبة الدبدرجة مهارة إدارة الغضب 
كما يوضح نتائج تحليل االنحدار أن متغير الوعي العام الذاتي والوعي بصورة 
الجسم العام كانا أقوى متغيرين منبئين بمهارة إدارة الغضب لطلبة الدبلوم العام في 

من درجة %) ٨,٩( تفسر  وضوح المزاج–االنتباه إلى المزاج  حيث استطاع التربية
 والوعي -الوعي العام الذاتي كلية لمهارة إدارة الغضب بينما استطاع بعدا التباين ال

من درجة التباين لمهارة إدارة %) ٢٤,٨٤(تفسير من االنتباه  بصورة الجسم العام
  .الغضب

 إسهام الوعي -Part correlation (R2 (وأوضحت نتائج األرتباط الجزئي 
= ٠,١٠٦ -٠,٤١٤ -٢٤,٨٤(في تفسير بصورة الجسم العام، والوعي الذاتي العام 

للوعي  Part correlationحيث إن مربع معامل االرتباط الجزئي %)  ٢٤,٣٢
من التباين في درجات ) ٠,١٠٦(والوعي الذاتي العام ) ٠,٤١٤(بصورة الجسم العام 

 .متغير مهارة إدارة الغضب
 -٠,١٢٤ -٨,٩( كما أسهم االنتباه الى المزاج ووضوح المزاج في تفسير      

 Part correlationحيث إن مربع معامل االرتباط الجزئي %)  ٨,٦٥٤= ٠,١٢٢
من التباين في درجات متغير ) ٠,١١٢(ووضوح المزاج ) ٠,١٢٤(لالنتباه إلى المزاج 
  .مهارة إدارة الغضب
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أنه يمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي الهرمي المتعدد ) ٩(ويتضح من ملحق       
                                      : على المتغيرات التنبؤية على النحو التاليارة إدارة الغضبمهلمتغير 

 ٠,١٦٢ + الوعي بصورة الجسم العام ٠,٦٩٣ + ٢٢,٢٣٦ =مهارة إدارة الغضب
   وضوح المزاج ٠,١٢٤+  االنتباه إلى المزاج ٠,١٤٧+ الوعي العام الذاتي 

 وأبعاد االنتباه  الميتا مزاجام النسبي لكل من أبعاد ال يختلف اإلسه: الفرض الثالث
لطلبة الدبلوم التنبؤ بمهارة إدارة الغضب لدى في القدرة على اإليجابي الموجه للذات 

  . عينة الدراسةالعام في التربية
كل متغير من المتغيرات المنبئة كل على حـدة فـي           إسهام  ) ٩(يوضح ملحق   

  : الغضب؛ وذلك وفقا لذلك الترتيبتفسير تباين درجات مهارة إدارة
 "ت"يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير الوعي بصورة الجسم العام حيث بلغت قيمة  .١

كما بلغت قيمة ، )٠,٠٠٠(وهى دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ١٠,٤٥٠(
وهي تشير إلى أنه ). ٠,٦٩٣(لمتغير الوعي بصورة الجسم العام   معامل بيتا

ي بصورة الجسم العام بدرجة واحدة سيقابلها زيادة في في حال زيادة الوع
وهي تعد في المركز األول مقارنة ) ٠,٦٩٣(مهارة إدارة الغضب بمقدار 

بالمتغيرات الباقية في تفسير التباين في مهارة إدارة الغضب في حال ضبط أثر 
 .بقية المتغيرات المستقلة بنموذج االنحدار

 "ت" الوعي الذاتي العام، حيث بلغت قيمة يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير .٢
كما بلغت قيمة ، )٠,٠٢٦(وهى دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) ٢,٢٤٥(

وهي تشير إلى أنه في حال ). ٠,١٦٢(لمتغير الوعي الذاتي العام   معامل بيتا
زيادة الوعي الذاتي العام بدرجة واحدة سيقابلها زيادة في مهارة إدارة الغضب 

وهي تعد في المركز الثاني مقارنة بالمتغيرات الباقية في ) ٠,١٦٢(بمقدار 
تفسير تباين إدارة الغضب في حال ضبط أثر بقية المتغيرات المستقلة بنموذج 

 .االنحدار
 "ت"يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير االنتباه الى المزاج حيث بلغت قيمة  .٣

كما بلغت قيمة ) ٠,٠٠٩(وهى دالة إحصائيا عند مستوي داللة ) ٢,٦٢٦(
وهي تشير إلى أنه في حال ). ٠,١٤٧(لمتغير االنتباه الى المزاج   معامل بيتا

زيادة االنتباه الى المزاج بدرجة واحدة سيقابلها زيادة في مهارة إدارة الغضب 
وهي تعد في المركز الثالث مقارنة بالمتغيرات الباقية في ) ٠,١٤٧(بمقدار 

بإدارة الغضب في حال ضبط أثر بقية المتغيرات تفسير التباين في اسالي 
 .المستقلة بنموذج االنحدار
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) ٢,٣٧٩( "ت"يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير وضوح المزاج حيث بلغت قيمة  .٤
  كما بلغت قيمة معامل بيتا) ٠,٠١٨(وهى دالة إحصائيا عند مستوي داللة 

 زيادة وضوح وهي تشير إلى أنه في حال). ٠,١٢٤(لمتغير وضوح المزاج 
المزاج بدرجة واحدة فسوف تقابلها زيادة في مهارة إدارة الغضب بمقدار 

وهي تعد في المركز الرابع مقارنة بالمتغيرات الباقية في تفسير ) ٠,١٢٤(
تباين إدارة الغضب في حال ضبط أثر بقية المتغيرات المستقلة بنموذج 

 .االنحدار
إصالح المزاج، والوعي : غيرات، وهىال يوجد تأثير دال إحصائيا لبقية المت .٥

لهم على " ت"والوعي بصورة الجسم الخاص؛ حيث بلغت قيمة ، الذاتي الخاص
 -٠,٨١٥(عند مستويات داللة ) -٠,٨٨٢)( ٠,٨٦٨ -)(٠,٢٢٤(الترتيب 
وهي غير دالة إحصائيا؛ مما يشير إلى عدم قدرتها على ) ٠,٣٧٩ -٠,٣٨٦

 .رة إدارة الغضبتفسير جزء من التباين في متغير مها
 :تفسير النتائج

بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير االنتباه اإليجابي الموجه للذات بمهارة إدارة  .١
فقد ظهرت عالقة بين : الغضب، وقدرته على تفسير نسبة من التباين في درجاته

عد وب، الخاصالذاتي الوعي (متغير االنتباه اإليجابي الموجه للذات وكذلك أبعاده 
وبعد الوعي العام بصورة ، الجسمالخاص بصورة الوعي وبعد ، العامالذاتي الوعي 
ومهارة إدارة الغضب، كما كان بعد الوعي الذاتي العام وبعد الوعي بصورة ) الجسم

واتفقت . الجسم العام من أقوى المنبئات في الدراسة الحالية بمهارة إدارة الغضب
 ,.et alودراسة ، (Helbig-Lang et al., 2016)دراسة  هذه النتيجة مع

2015) (Grisham, King،  ودراسة(Sauer& Baer, 2012) ، ودراسة
(Mathews & Green, 2010) ، ودراسة(ALM,.2007)  ،ودراسة (Silvia 

et al., 2006)اإليجابي أو السلبي(حيث توصلوا إلى وجود عالقة بين االنتباه  ؛ (
ويمكن إرجاع هذه النتائج .  أو مهارة إدارة الغضبالموجه للذات والغضب كسمة

 :وتفسيرها إلى
بمهارة إدارة بصورة الجسم  الوعي العام بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير  .أ 

وقدرته على تفسير أعلى جانب من التباين ، لطلبة الدبلوم العام في التربيةالغضب 
أقوى منبئ في الدراسة الحالية كان بعد الوعي العام بصورة الجسم : في درجاته

 فقد كان في المركز األول مقارنة بالمتغيرات الباقية في بمهارة إدارة الغضب؛
تفسير التباين في مهارة إدارة الغضب في حال ضبط أثر بقية المتغيرات المستقلة 
بنموذج االنحدار، ويمكن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها إلى أن خطة مقرر التدريس 

طلبة  بكليات التربية والدبلوم العامة في التربية تشجع على أن يمتلك المصغر
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 قدرا عاليا من الوعي العام بصورة الجسم؛ ألن هذا المقرر الدبلوم العام في التربية
 من المشرف، مما يجعل لطلبة الدبلوم العام في التربيةبه عرض وتقييم مباشر 

عالية من الوعي العام بصورة الجسم في  على درجة طلبة الدبلوم العام في التربية
أن : أغلب األوقات، فنجدهم مثلًا حريصين أثناء نمذجة الدروس على ما يلي

وحريصين على أن تكون التعبيرات ، يظهروا بقمة األناقة النفسية أمام اآلخرين
الجسدية واللفظية الئقة أمام اآلخرين، ويفكرون في أن يظهروا بشكل حسن في 

وتعبيرات وجههم إيجابية أثناء التعامل مع اآلخرين، ، جتماعيةالمواقف اال
ويظهرون بشكل الئق عند الحديث مع اآلخرين، ويشعرون بنشاط عندما يحققون 

وعندما يشعرون باإلرهاق يتجنبون ، إنجاز المهام الموكلة لهم أمام اآلخرين
 مع اآلخرين، التعامل مع اآلخرين، وحريصون على أن يكونوا هادئين في التعامل

كل ما . وحريصون على أن يكون مظهرهم مناسبا عندما يكونون أمام اآلخرين
سبق يسهم في درجات عالية في الوعي العام بصورة الجسم لطلبة الدبلوم العام 

مما يجعل مهارة إدارة الغضب لديهم عالية في الحياة بصفة عامة  في التربية؛
) الخ...والزمالء، والمدير، المشرفين، لبةالط(وفي مواقف التربية العملية مع 

بخاصة، فعندما يتعرضون لموقف غضب ضاغط عليهم فإنهم يستخدمون مهارة 
 مع اآلخرين عن الغضب منهم،التحدث التفاوض، و: إدارة غضب إيجابية مثل

. ، والتحدث مع أشخاص قريبين منهم للتنفيس عن غضبهماالنسحابوالصمت و
العدوان المباشر، والعدوان : بير عن الغضب السلبية مثلوالبعد عن مهارة التع

 ، فنجدهضبط الغضب بالحديثفمثالً يستخدم طالب كلية التربية مهارة . اللفظي
 . على المدرسِسيماتحدث مع التلميذ أثناء الحصة حول خطأ الضحك بدون سبب ي
 إدارة  بمهارةالوعي الذاتي العام بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير  .ب 

، وقدرته على تفسير جانب من التباين في لطلبة الدبلوم العام في التربيةالغضب 
كان بعد الوعي الذاتي العام من أقوى المنبئات في الدراسة الحالية : درجاته

، فقد كان في المركز الثاني مقارنة بالمتغيرات الباقية في بمهارة إدارة الغضب
الغضب في حال ضبط أثر بقية المتغيرات المستقلة تفسير التباين في مهارة إدارة 

ويمكن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها أيضا إلى خطة مقرر . بنموذج االنحدار
طلبة الدبلوم العام في التدريس المصغر بكليات التربية تشجع على أن يمتلك 

ران مباشرة  قدرا عاليا من الوعي الذاتي العام ألن هذا المقرر به تقييم األقالتربية
 وكذلك التقييم الذاتي لنفسه أثناء عرضه لمواقف لطلبة الدبلوم العام في التربية

التدريس المصغر؛ مما يجعلهم على قدٍر مرتفٍع من الوعي الذاتي العام في أغلب 
تنظيم أفكارهم أثناء الحديث مع اآلخرين،  :فنجدهم مثال حريصون على . األوقات

يرهم عنها لآلخرين، والتفكير الدائم في صفاتهم ككائن وانشغالهم بمشاعرهم وتعب
اجتماعي وسط اآلخرين، وطلبهم إلى اآلخرين تقييم أعمالهم لتحقيق األفضل، 
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ومعرفتهم قدراتهم ولكن ال يقللون من قدرات اآلخرين، ومشاركتهم اآلخرين 
، معنوياتهم، تفكيرهم في ذاوتهم من أجل اإلنجاز بما ال يضر إنجاز اآلخرين

كل ما سبق يسهم . وارتقائهم بأنفسهم ليظهروا بصورة عقلية جيدة أمام اآلخرين
في درجات عالية في الوعي الذاتي العام لطلبة الدبلوم العام في التربية ؛ مما 
يجعل مهارة إدارة الغضب لديهم مرتفعة في الحياة بصفة عامة وفي مواقف 

فعندما . بخاصة) الخ...والزمالء، ديروالم، المشرفين، الطلبة(التربية العملية مع 
يتعرضون لموقف غضب ضاغط عليهم فإنهم يستخدمون مهارة إدارة غضب 

الصمت  -مع اآلخرين عن الغضب منهم التحدث  -التفاوض: إيجابية مثل
والبعد عن .  التحدث مع أشخاص قريبة منهم للتنفيس عن غضبهم–االنسحاب و

فمثال .  والعدوان اللفظي–العدوان المباشر : مهارة التعبير الغضب السلبية مثل
 شيئا للتلميذ يفعلال  فنجده تجنب الغضبنجد طالب كلية التربية يستخدم مهارة 

 أحد التالميذ على الخروج عن ارصر بعد موقف إكمل الشرحيلتزم الصمت ويو
 .موضوع الدرس والضحك والتهريج

 بمهارة إدارة  الذاتي الخاصمتغير الوعيبالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة  .ج 
، وعدم قدرته على تفسير جانب من التباين لطلبة الدبلوم العام في التربيةالغضب 

نالحظ أنه على الرغم من ارتباط متغير الوعي الذاتي الخاص بمهارة : في درجاته
، األمر الذي طلبة الدبلوم العام في التربيةإدارة الغضب، إال أنه كان ضعيفا لدى 

.  عليه عدم اإلسهام في تفسير التباين في درجات مهارة إدارة الغضب لديهمترتب
 يهتمون أكثر طلبة الدبلوم العام في التربيةن ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أ

بالوعي الذاتي العام أكثر من الوعي الذاتي الخاص لكون طبيعة عملهم المستقبلي 
 على يركزوافيحتاجون إلى أن مع عدد كبير من التالميذ في أكثر من فصل، 

ائن اجتماعي وسط ك أنهم بهم دون تجاهلالخاصة والمشاعر والصفات  األفكار
وصفاتهم  ومشاعرهم الداخلية األفكار على  أكثر من تركيزهممجموعة من األفراد

 .الذاتية
بمهارة الوعي بصورة الجسم الخاص  بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير  .د 

، وعدم قدرته على تفسير جانب من لطلبة الدبلوم العام في التربية إدارة الغضب
نالحظ أنه على الرغم من ارتباط متغير الوعي الخاص بصورة : التباين في درجاته

طلبة الدبلوم العام في الجسم بمهارة إدارة الغضب، إال أنه كان ضعيفا لدى 
 التباين في درجات مهارة ، األمر الذي ترتب عليه عدم إسهامهما في تفسيرالتربية

طلبة الدبلوم العام في ن ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أ. إدارة الغضب لديهم
 يهتمون أكثر بالوعي العام بصورة الجسم أكثر من الوعي الخاص بصورة التربية

الجسم لكونهم يتعرضون للكثير من التقييمات من المشرف والزمالء في التربية 
 ي على الوعيركزونلمدير والتالميذ وأولياء االمور؛ لذا فإنهم العملية وكذلك من ا
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 اتائنالعام بصورة الجسم، فدائما يهتمون بمظهرههم الخاص مع مراعاة كونهم ك
، فنجدهم دائما حريصين على تعبيرات الوجه  وسط مجموعة من األفرادةاجتماعي

رجي من وجهة مظهرهم الخاعلى أثناء التعامل مع اآلخرين أكثر من التركيز 
 .نظرهم الشخصية

 بمهارة إدارة الغضب، وقدرتها  بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير الميتا مزاج .٢
  فقد ظهرت عالقة بين متغير الميتا مزاج: على تفسير جانب من التباين في درجاته

ومهارة إدارة ) إصالح المزاج، وضوح المزاج، االنتباه إلى المزاج(وكذلك أبعاده 
الغضب، كما كان بعد االنتباه إلى المزاج وبعد وضوح المزاج من المنبئات في 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . الدراسة الحالية بمهارة إدارة الغضب
(Tolegenova et al., 2014)  ودراسة،(Salguero et al., 2013) دراسة ،و

(Woodard 2010) ،  ودراسة(Arslan, 2010) ، ودراسة(Martens, 
 ,.Salovey, et al )ودراسة ، (Gohm & Clore, 2002)ودراسة ، (2005

 ؛حيث توصلت نتائجها إلى وجود (Catanzaro et al., 2000)،ودراسة  ( 2002
ويمكن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها  . ومهارة إدارة الغضب عالقة بين الميتا مزاج

 :إلى
 بمهارة إدارة الغضب تباه إلى المزاجاالن بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير  - أ 

: ، وقدرته على تفسير جانب من التباين في درجاتهلطلبة الدبلوم العام في التربية
طلبة ويمكن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها إلى طبيعة المقررات التى يدرسها 

 تسهم في زيادة االنتباه إلى المزاج لديهم بدرجات الدبلوم العام في التربية
فمثال نجد مقرر الفروق الفردية الذي يحتوي على تطبيقات عملية . عةمرتف

وتدريبات وموضوعات مثل مهارات التفكير وما وراء التفكير وهي بمثابة تنمية 
 في تعاملهم مع اآلخرين وخاصة لطلبة الدبلوم العام في التربيةمهنية انفعالية 

 حيث تنمى دراسة هذه التالميذ والمدراء والزمالء أثناء التربية العملية
م وانفعاالته موعواطفههم مشاعره في اتفكيرو التأموعيا والموضوعات لديهم 

سفر م واالنتباه لها والتي تمكنهم عند التعرض لموقف يمزاجه وراء تقف التي
سلبية أو ايجابية في الحياة بشكل عام أو في التربية العملية مع  عن مشاعر لهم

بخاصة إلى أن يقوموا باالنتباه ) الخ ...دير ،والزمالءوالم، المشرفين، الطلبة(
إلى هذه المشاعر لتحديد إذا كانت مشاعرهم عادية أم مشاعر سلبية أم مشاعر 

كل ذلك ينعكس على طلبة الدبلوم العام في . إيجابية وتحديد سبب مشاعرهم
عامة التربية العملية ويجعل مهارة إدارة الغضب عالية لديهم في الحياة بصفة 

بشكل ) الخ...الطلبة، والمشرفين، والمدير، والزمالء(وفي التربية العملي مع 
فعندما يتعرضون لموقف غضب ضاغط عليهم فإنهم يستخدمون مهارة . خاص
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، مع اآلخرين عن الغضب منهمالتحدث التفاوض، و: إدارة غضب إيجابية مثل
. يس عن غضبهم، والتحدث مع أشخاص قريبة منهم للتنفاالنسحابوالصمت و

العدوان اللفظي أو العدوان : والبعد عن مهارة التعبير عن الغضب السلبية مثل
: فمثلًا إذا تعرض أحد طلبة الدبلوم العام في التربية العملي لهذا الموقف. المباشر

 مما تسبب ؛ بحجة أنه يستفسر عن المعلوماتالشرح أثناء قاطعه أحد التالميذ"
 مع التلميذ ستخدم مهارات إدارة غضب إيجابية مثل االتفاقفنجده ي. تهفي مضايق

 أو التحدث مع التلميذ ، وإال سيتم إبالغ مدير المدرسةهعلى عدم تكرار مقاطعت
 كما . الموقفأو يلتزم الصمت متجاهال، عن خطأ مقاطعة المدرسين أثناء الشرح

خ ي مثل توب مهارات إدارة الغضب السلبيةم ال يستخد طالب كلية التربيةنجد
ّالفصل مدرس إعالم أو ،ا بسبب مقاطعته طول الوقت بدون سببالتلميذ لفظي 

 .بطريقتهالتلميذ  مع للتعامل
لطلبة  بمهارة إدارة الغضب وضوح المزاج بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير -ب 

: ، وقدرته على تفسير جانب من التباين في درجاتهالدبلوم العام في التربية
طلبة كن إرجاع هذه النتائج وتفسيرها أيضا إلى طبيعة المقررات التى يدرسها ويم

 والتى تسهم في زيادة وضوح المزاج لديهم بدرجات الدبلوم العام في التربية
لطلبة الدبلوم العام في عالية، فمثال نجد مقرر علم النفس التربوي الذي يقدم 

ات وأدوار المعلم الجيد ومن  موضوعات وتطبيقات وتدريبات على صفالتربية
تمييز بين المشاعر واألمزجة المختلفة له عند التعرض  أن يكون لديه أهمها

لموقف ما التى تجعل طلبة الدبلوم العام في التربية قادرين على أن يقوموا 
بالتمييز بين المشاعر اإليجابية والمشاعر السلبية لديهم في المواقف المختلفة 

فمثال نجد طلبة الدبلوم العام في التربية يتأثرون عند . عمليةأثناء التربية ال
 نهمكالم التالميذ غير الالئق عتعرضهم لموقف سلبي في التربية العملية مثل 

وكذلك . لهم ويفكرون كثيرا في ذلك وينتبهون لهمن كراهية التالميذ ويحزنون 
نها تعبر مثلًا عن تقدير نجدهم يسعدون بقيمة الزهور التي يقدمها لهم التالميذ؛ أل

التالميذ لهم ويفكرون أيضا في ذلك وينتبهون لذلك، مثل تلك المواقف تسهم في 
التكوين الجيد لطلبة الدبلوم العام في التربية بحيث يصيرون معلمين جيدين 

كل ذلك ينعكس على طلبة الدبلوم العام في التربية العملية ويجعل مهارة . مبدعين
لديهم عالية في الحياة بصفة عامة وفي التربية العملية بصفة إدارة الغضب 

خاصة، فعندما يتعرضون لموقف غضب ضاغط عليهم يستخدمون مهارات إدارة 
الصمت ، مع اآلخرين عن الغضب منهمالتحدث التفاوض، : غضب إيجابية مثل

وتجنب . التحدث مع أشخاص قريبة منهم للتنفيس عن غضبهم، االنسحابو
. العدوان اللفظي أو العدوان المباشر:  السلبية التعبير عن الغضب مثلالمهارات

 إلنهاء حالة ضبط الغضب بالمصالحةفمثال نجد طالب كلية التربية يستخدم 
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أن ال يكرر الضحك بدون سبب على المصالحة وتفق مع التلميذ ي الغضب، فنجده
 . أمام التالميذله أمره مع االعتذار ييتم استدعاء ولفسوف خرى وإال أمرة 

لطلبة ج بمهارة إدارة الغضب إصالح المزا بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير  -ج 
: ، وعدم قدرته على تفسير جانب من التباين في درجاتهالدبلوم العام في التربية

نالحظ أنه وعلى الرغم من ارتباط متغير إصالح المزاج بمهارة إدارة الغضب، إال 
األمر الذي ترتب عليه عدم ، طلبة الدبلوم العام في التربيةى أنه كان ضعيفا لد

لطلبة الدبلوم العام في إسهامه في تفسير التباين في درجات مهارة إدارة الغضب 
ويمكن إرجاء هذه النتيجة إلى أن تغيير المزاج من سلبي إلى إيجابي أو . التربية

 برامج تدريب مهنية عالية االحتفاظ بالمزاج اإليجابي أطول وقت ممكن يحتاج إلى
 من مقررات تربوية ال طلبة الدبلوم العام في التربيةمتخصصة وأن ما يدرسه 

أو السلبي  إصالح وتغيير مزاجهم طلبة الدبلوم العام في التربيةيكفي ِلأن يمتلك 
ولذلك نجد وزارة التربية والتعليم . اإليجابي أطول وقت ممكن االحتفاظ بمزاجهم

 وتهتم بهذه البرامج المهنية إلصالح المزاج للمدرسين أثناء الخدمة متفهمة ذلك
وبعد التخرج من كليات التربية فتقوم مثل هذه البرامج المهنية المتخصصة 

لتحسين  السلبية مشاعرهمغ يتفرتدريبهم على للمدرسين أثناء الخدمة على 
من لهم قربين  أو مع اآلخرين المالنفس مع مثل الحديث: المزاج بطرق مختلفة

 أو أن يقوموا باالحتفاظ بمزاجهم .سلبي إلى إيجابيال مزاجهمأجل إصالح 
 .اإليجابي الستمرار حالة مزاجهم الحسن

:  باالنتباه اإليجابي الموجه للذات بالنسبة للنتائج المرتبطة بعالقة متغير الميتا مزاج .٣
ويمكن إرجاع  جه للذاتواالنتباه اإليجابي المو  الميتا مزاج فقد ظهرت عالقة بين

يدرسون   عينة الدراسةطلبة الدبلوم العام في التربيةهذه النتائج وتفسيرها إلى أن 
في كليات التربية مقررات وتطبيقات وتدريبات تربوية ونفسية مثل تطبيقات اإلرشاد 
  النفسي والكثير من المقررات التى تسهم في جزء من تدريبهم على الميتا مزاج

 التيم وانفعاالته موعواطفههم مشاعرهفي  تفكيرو تأملوعي و على همالتي تجعل
 مله بالنسبة المشاعر هذه ووضوحوتميزها  م واالنتباه لهامزاجه وراء تقف

االنتباه اإليجابي الموجه ؛ كل ذلك يدعم الحسن ممزاجه فترة مدل  إصالحهامحاولةو
هم وانفعاالتهم ومزاجهم في مشاعرمتكرر ر إيجابي تفكي للذات، حيث يتولد لديهم

الداخلى وصورة الجسم من وجه نظرهم الذاتية وكذلك من وجهة نظرهم ككائن 
اجتماعي وسط اآلخرين سواء كانوا في الحياة بشكل عام أو في التربية العملي مع 

ن االنتباه بشكل خاص، حيث إ) الخ... والزمالء– والمدير – المشرفين –الطلبة (
لدى الطلبة المعلمين يساعدهم على تحديد أهدافهم ومعرفة ات للذاإليجابي الموجه 

إمكاناتهم وتركيز هذه اإلمكانات كاملة من أجل تحقيق الهدف من خالل مراقبة 
والتى تمكن .  االنتباه المرضي االجتراري الموجة للذاتذواتهم وكذلك بعدهم عن

الوعي الخاص وعام طلبة كلية التربية من الوعي الذاتي الخاص والوعي الذاتي ال
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 )دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع .بصورة الجسم والوعي العام بصورة الجسم
Abele et al., 2005)  ، ودراسة(Lischetzke & Eid, 2003)  ، ودراسة

(Silvia & Abele, 2002) ، ودراسة(Green et al, 2003)  ، ودراسة
(Celniker, 2000) ، ودراسة(Handlan, 2000)لوا إلى وجود عالقة  وتوص

دراسة و ،) الميتا مزاج(بين االنتباه اإليجابي الموجه للذات والمزاج اإليجابي 
(Tanaka et al., 2007)  ، ودراسة(Gendolla et al., 2005) ،ودراسة 

(Sloan ,2005) ، ودراسة(Rude et al, 2004)  ، ودراسة(Gilbert, 1994) ،
باه الموجه للذات السلبي والمزاج السلبي وتوصلوا إلى وجود عالقة بين االنت

التى توصلت إلى أنه ال توجد ) ٢٠١١شحاته،(واختلفت هذه النتيجه مع دراسة 
. عالقة إيجابية بين االنتباه الموجه للذات والميتا مزاج وإنما توجد عالقة سلبية
ات وتُرجع الباحثة ذلك إلى أن دراسة شحاته تناولت االنتباه السلبي الموجه للذ

اإليجابي الموجه للذات فكان من الطبيعي أن تصل نتائجها إلى عدم  وليس االنتباه
 . وجود عالقة بين االنتباه السلبي الموجه للذات والميتا مزاج

طلبة الدبلوم تركيز برامج كليات التربية في إعداد  بأهمية الباحثةتوصي هذا و
 وبرامج إصالح المزاج واالنتباه  زاج على تدريب الطلبة على الميتا مالعام في التربية

اإليجابي الموجه للذات كي يزيد لديهم مهارة إدارة الغضب في الحياة العملية لهم في 
مهارة  على  أيضا في التربية العمليطلبة الدبلوم العام في التربيةتدريب المدارس، و

لكلية للتربية إدارة الغضب مع التالميذ من خالل مواقف عملية يشرف عليها مشرف ا
العملية، كما توصي الباحثة بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال على البيئة 

  نموذجا بنائيا للعالقات السببية بين الميتا مزاجدراسة العربية، وفي هذا الصدد تقترح ال
طلبة الدبلوم العام في واالنتباه اإليجابي الموجه للذات ومهارة إدارة الغضب لدى 

 من أجل تنمية مهارة إدارة  الميتا مزاجتصميم برنامج للتدريب على ودراسة ، يةالترب
 واالنتباه اإليجابي  بمهارة إدارة الغضب من خالل الميتا مزاجالتنبؤ دراسة و الغضب،

دراسة  الموجه للذات على طلبة المرحلة الثانوية العامة وطلبة التعليم الفني، وأخيرا
  .مستويات اجتماعية مختلفة في مهارة إدارة الغضبمقارنة بين الطلبة ذوي 

نتائج التي تم فال.  الحاليةالقيود المفروضة على الدراسةبينبغي االعتراف و
طلبة الدبلوم العام في جميع  علىعمم تالحصول عليها في هذه الدراسة ال ينبغي أن 

ولذلك . قاهرة فقط القتصار تطبيق أدواتها على طلبة الدبلوم العامة بجامعة الالتربية
  ات للعالقة بين مهارة إدارة الغضب وكّل من الميتا مزاجيلزم إجراء مزيد من الدراس

 وأخيراعالقات اللتوليد المزيد من واالنتباه اإليجابي الموجه للذات على عينات أخرى 
س  الموجه للذات على التقرير الذاتي ولياإليجابيالبيانات الخاصة باالنتباه  جمع اقتصر

 ومقياس إدارة الغضب؛ مما يدل على  على مقياس مواقف الحياة مثل مقياس الميتا مزاج
 عينة طلبة الدبلوم العام في التربيةوجود بعض االستحسان االجتماعي في استجابات 

 .الدراسة
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 :المراجع
 الكبرى الخمسة للعوامل التنبؤية القدرة). ٢٠١٥( ؛ بشارة، موفق محمود الرحمن، عبد

 كلية مجلة. األردن في الجامعيين الطلبة لدى المزاج وراء ما للشخصية بمستوى
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