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 :ةمكدم
الغزب ىى أسؾأ الحاالت الشفدضة التى يرعب الدضظخة عمضيا ، والغزب ىؾ  إن مذاعخ

ذلػ الن مذاعخ الغزب تجعل وحزًا عمى العؾاطف الدمبضة. تذجضعاأكثخ ىحه الحاالت 
عمى الغزب بظخيقة قج تكؾن مبخرة أخالقضا مسا يسأل  ىشاك حؾار يجور داخل الفخد يحثة

اعتبار أن الغزب لجية القجرة  ىو الحرائع السقشعة لضرب غزبة عم عقل الغاضب باألسباب
وىحا يؤكج األفكار الذائعة عشو وىؾ أنو يرعب التحكؼ فضو وانو ال عمى الحفد و اإلغؾاء.

وىؾ في مرمحو  يظيخ الشفذ يشبغى كغسو، بل أكثخ مؽ ذلػ أن التشفضذ  بالغزب
 الغاضب .

 (7002999)دانضال جؾلسان،
ويحكخ أن الغزب خبخه انفعالضو يذتخك فضيا جسضع البذخ ، فيؾ بالشدبو لسعغؼ األفخاد  ىحا

مفيؾم وعضفى لمتكضف الدمؾكى لمسثضخات أما بالشدبو لبعض األفخاد فاءنو يكؾن مدتسخا 
                                                 (Ramirez&Andreu,2006) وشجيجا.

                                                                                                 
,ان الستفؾق يستاز بالخرائص االنفعالضو والؾججانضو (2202902تذضخ ىشج يحي)لحلػ و 

حذ فكاىى ومضل قؾى لمسخح  لجيو’لشفدضو التالضو 0)يتستع بسدتؾى مؽ التكضف والرحو ا
                                                           

(  ضسؽ متظمبات دراسة ماجدتضخ بعشؾان0"الحكاء األخالقي وعالقتو بالغزب لعضشة مؽ الستفؾقضؽ وغضخ )
 الستفؾقضؽ مؽ الذباب الجامعي".
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,يعانى مؽ سؾء التكضف واإلحباط ,سخيع الغزب وعشضج واليتخمى عؽ رأيو بديؾلو يحخص 
عمى ان تكؾن أعسالو متقشو )ندعو الى الكسالضو (إرادتو قؾيو واليحبط بديؾلو ولجيو القجره 

لألخخيؽ والتى قج تقؾده الى  عمى الربخ والتدامح ذو تؾقعات عالضو بالشدبو لحاتو وبالشدبو
مدتؾيات عالضو مؽ اإلحباط ,ذو حداسضو عالضو تجاه عجم االتداق بضؽ السثالضات والدمؾك 
لجيو نقج شجيج لمحات مع صعؾبو فى تقبل نقج األخخيؽ لو لجيو حداسضو عالضو لتؾقعات 

لضُا لجيو األخخيؽ ومذاعخىؼ ,بضجى مدتؾى عالى مؽ الحكؼ األخالقى ,ويدمػ سمؾكُا مثا
يو ندعو إلى الكسالضو ,لجيو طسؾح شجيج وحب لمسغامخه جل ،حداسضو شجيجه ومضل لمسخاطخه

 والسجازفو (.
ويتفق السفكخيؽ عمى أن الغزب أحج اإلنفعاالت والسذاعخ األساسضو ويعتبخ الغزب بذكل 

خ عؽ عام حالو إنفعالضو داخمضو ويسكؽ تعخيف الغزب بأنو إستجابو تكضفضو لجفع السخاط
اك الفخد ر الفخد والبقاء فى حسايو وأمان ،وقج يكؾن إستجابو غضخ تكضفضو خاصو عشجما يكؾن إد

    ومؽ ثؼ تكؾن إستجابتو غضخ مشظقضو وغضخ مبخره. ولمسخاطخ التى قج تقع عمضو غضخ دقضق
 Marchetti,2008: 3)) 

ىؾ مجخد ن إنفعال الغزب لضذ ىؾ الغزب نفدو بل إ  (0302991دمحم أحسج)ووضح 
الساده الخام أوماده اإلستعجاد التى يتذكل مشيا األنساط الدمؾكضو الجاخمضو والخارجضو الجالو 
عمى الغزب .والغزب بإعتباره حالو إنفعالضو قج يبجأ بالتؾتخ البدضط ويشتيى بالتؾتخ 
الذجيج)الغضظ أوالثؾره(،ولمغزب جؾانب شعؾريو تتسثل فى وعى الذخص وخبخاتو،ولو أيزًا 

(وردود أفعال الجاخمي جؾانب سمؾكضو تتسثل فى ردود األفعال الرخيحو )العجوان الخارجى أو
 ضسشضو ،كسا أن لمغزب جؾانب فدضؾلؾجضو تتسثل فى ردود األفعال الجدسضو .

 :ةالجراس ةمذكم :ولا أ
 عجم تؾافخ مقضاس لمغزب خاص بالبضئو العخبضو لفئو الذباب الجامعى. -
والتحقق مؽ  مؽ الذباب الجامعى ستفؾقضؽ وغضخ الستفؾقضؽإعجاد مقضاس لمغزب لم -

 ثبات(-خرائرو الدضكؾمتخيو )صجق
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 :ةالدراس ةأهمي ثانيًا:
 :ةالشعخي ةاألىسي    
تتسثل فى التعخف عمى  مفيؾم انفعال الغزب وقج تبضؽ مؽ الجراسات والبحؾث الدابقو     

داه ذات ثقو تظبق عمى إلى إعجاد أالتى اجخيت فى مجال الغزب ان ىحا السجال فى حاجو 
العخبضو عسؾمًا والسرخيو خرؾصُا  الستفؾقضؽ وغضخ الستفؾقضؽ مؽ الذباب الجامعى فى البضئو

فتح السجال إلعجاد العجيج مؽ السقايضذ الخاصو جيج أبعاد الغزب لمذباب الجامعى و تحو 
 بالستفؾقضؽ وغضخ الستفؾقضؽ لمذباب الجامعى.

 0ةالتطبيقي ةاألىسي   
تتسثل فى إجخاء مقضاس لمغزب واستخجامو فى البحؾث والجراسات السدتقبمضو الستعمقو     

 بستغضخات البحث .
 إلى 0 ةتيجف الجراس  :ةثالجًا:أهداف الدراس

إعجاد مقضاس لمغزب لمذباب الجامعى لقضاس مجى تأثضخ الغزب عمى الحالو  -
ضخه عمى إدراكيؼ وتغضخ سمؾكضاتيؼ الشفدضو ومجى تأثضخه عمى سمؾكضات الظالب ومجى تأث

 مع أقخانيؼ والبضئو السحضظو بضيؼ. واخالقيؼ  الدمبضو واإليجابضو و تأثضخه عمى ردود أفعاليؼ
 ثبات(.-التعخف عمى الخرائص الدضكؾمتخيو لمسقضاس )صجق -

 :ةرابعًا:مصطلخات الدراس
 Anger  الغزب -1

التخاث الشفدى تذضخ إلى وجؾد  بالخغؼ مؽ وجؾد عجه تعخيفات لمغزب ،فإن مخاجعوو 
 ثالثو إتجاىات تؾضح التعخيف الحالى لمغزب عشجما يتؼ جسعيا معًا0

 مكثف يقؾم عمى تفدضخات معخفضو والخبخات الدابقو . سمبي انفعالالغزب ىؾ  (0
طبضعتو ويتؼ حمو سمؾكضًا بشاءًا عمى إدراك الفخد لمسثضخ الحى يدبب  في معخفيالغزب  (2

 ب.الحجث السثضخ لمغز
 أن تفدضخ الفخد وإعداءه وتقجيخه لتحجيج الخد الفعمى لحل ىحا الحادث السثضخ لمغزب. (1

( Stiffler,2008:18 ) 
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 عخف الغزب بإنو رد فعل انفعالى إلحتضاجتشا ،ولمغزب جانب إيجابى وسمبى. وقج
(Ata&Akman,2012) 

 : Superior  التفؽق -2
وتشؾعت بضؽ تمػ التى تعخف التفؾق العقمى  ولقج تعجدت التعاريف التى قجمت لمتفؾق العقمى

فى ضؾء ارتفاع مدتؾى ذكاء الفخد ، وتمػ التى تشتغخ إلى التفؾق العقمى في ضؾء ارتفاع 
قجرة الفخد عمى  مدتؾى مدتؾى التحرضل السجرسي لمتمسضح ، وتمػ التى رأت في ارتفاع 

عؽ التفؾق العقمى فى ضؾء  التفكضخ االبتكاري تفؾقًا عقمضًا ، وىشاك أيزًا تعاريف تتحجث
 ارتفاع مدتؾى أداء فخد ما في مجال مؽ السجاالت التى تمقى تجيخ الجساعة.

 (16702994)سيضخ كامل ،
والستفؾقؾن ىؼ مؽ تتؾافخ لجييؼ االستعجادات العقمضة ، أى القجرة العقمضة العامة )الحكاء( 

مؽ –ى مختبة إلى مؽ غضخىؼ وحضث تقتخب ندبة الحكاء مؽ الحج األعمى لدمؼ الستفؾقضؽ ف
إضافة إلى قجرات عقمضة أخخى تشجرج تحت القجرات العقمضة لسدتؾيات  –األفخاد العاديضؽ 

 (102994)عبج السشعؼ السضالدى ،             تسضدىؼ عؽ األفخاد العاديضؽ .
 تهاغلت الغضب: ةدراسات سابك خامشًا:

إيسان الدعيج إبخاىيػ "حسج دمحم ياسيؼ ،ىيام صابخ شاىيؼ ،دراسةىجفت 
الحكاء الخوحى وعالفتو بالغزب لجى طمبو الجامعو "0الى الكذف عؽ بعشؽان "(2113)"

 ذكؾر590024عالقو الحكاء الخوحى ومكؾناتو بالغزب وتكؾنت عضشو الجراسو0 مؽ )ن=
طبق ( 9.995عامًابإنحخاف معضارى 29.21إناث (مؽ طمبو الجامعو بستؾسط عسخ )54,

(,وتؾصمت نتائج الجراسو0 إلى وجؾد اء الخوحى والغزب )إعجاد الباحثضؽالحكعمضيؼ مقضاس 
عالقو ارتباطضو سالبو ذات داللو احرائضو بضؽ درجات الظالب فى مقضاس الحكاء الخوحى 
ومكؾناتو ودرجاتيؼ عمى مقضاس الغزب ,وأن ىشاك فخوقُا ذات داللو احرائضو بضؽ 

كاء الخوحى تجاه الحكؾر بإستثشاء مكؾن )األخالق متؾسظات درجات الحكؾر واإلناث فى الح
الفاضمو والترؾف (,وايزُا أنو التؾجج فخوقُا ذات داللو احرائضو بضؽ متؾسظات درجات 
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الحكؾر واإلناث فى الغزب بإستثشاء مكؾن )االعخاض الدضكؾسؾماتضو السراحبو لمغزب 
 (تجاه اإلناث .

بانفعال  العفؾ وعالقتوبعشؽان""(2112)خى""إيسان بشت دمحم بؼ سعج الجوسدراسة وقامت 
الغزب لجى عضشو مؽ طالبات جامعو أم القخى بسكو السكخمو" إلى معخفو درجو كل مؽ 
العفؾ بأبعاده السختمفو وانفعال الغزب كحالو وسسو لجى طالبات جامعو أم القخى, ومعخفو 

ب كحالو وسسو لجى طالبات مقجار واتجاه العالقو بضؽ العفؾ بأبعاده السختمفو وانفعال الغز
(طالبو مؽ طالبات 254جامعو أم القخى.وتكؾنت عضشو الجراسو مؽ عضشو عذؾائضو بمغت )

جامعو أم القخى فخع الداىخ واستخجمت أدوات 0مقضاس العفؾ مؽ إعجاد 
Mullet(2995 وتخجسو وتقشضؽ الباحثو،ومقضاس الغزب كحالو وكدسو لدبضمبضخجخ ولشجن،)

 -0إلى 0وتؽصمت نتائج الجراسو (.0776 عبج الحسؽ وفؾقضو عبج الحسضج)تخجسو وتقشضؽ دمحم
ك انخفاضا فى درجو بعج استسخاريو الذعؾر باالستضاء لجى عضشو الجراسو ،فى حضؽ أن ىشا

تختفع درجو بعج الحداسضو لمغخوف ،أما بالشدبو لجرجو بعج الخغبو فى العفؾ لجى عضشو 
ك انخفاضا فى درجو الغزب كحالو والغزب كدسو شاأن ى-2جراسو فيى درجو معتجلو .ال

وجؾد عالقو ارتباطضو ايجابضو مشخفزو ججا ذات داللو إحرائضو بضؽ -1لجى عضشو الجراسو.
عجم وجؾد عالقو -2العفؾ )بعج استسخار الذعؾر باالستضاء (وانفعال الغزب كحالو وكدسو.

(وانفعال الغزب كحالو ارتباطضو دالو إحرائضا بضؽ العفؾ )بعج الحداسضو لمغخوف
وجؾد عالقو ارتباطضو سالبو مشخفزو ججا ذات داللو إحرائضو بضؽ العفؾ )بعج -3وكدسو.

 الخغبو فى العفؾ(وانفعال الغزب كحالو وكدسو.
إلى الكذف عؽ العالقو بضؽ الحكاء  (2111)"أحسج الدغبىدراسة اىتستكسا 

جى ،والمفغى ،والغزب والعجائضو( لجى االجتساعى والدمؾك العجوانى بأشكالو األربعو )الجد
(طالباوطالبو مؽ العاديضؽ 046الظمبو العاديضؽ والستفؾقضؽ وتكؾنت العضشيسؽ )

(طالباوطالبو مؽ الستفؾقضؽ مؽ طمبو الرف العاشخ فى ثالثو مشاطق فى األردن 043و)
و (لقضاس الدمؾك العجوانى الحى طؾره لمبضئBuss and Peryواستخجمت أدوات0مقضاس )

(،كسا تؼ تظؾيخ واستخجام مقضاس لقضاس الحكاء االجتساعى 0773األردنضو سؾالسو وحجاد)
وتؾصمت نتائج الجراسو الى 0أن الظمبو الستفؾقضؽ كانؾا أكثخ ذكاء اجتساعضا مؽ العاديضؽ فى 
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حضؽ كان الظمبو العاديؾن أكثخسمؾكُا عجوانضا وعجوانا جدجيا ولفغضا مؽ الستفؾقضؽ .وكذفت 
ئج عؽ وجؾد عالقات ارتباطضو سالبو دالو إحرائضا بضؽ الحكاء االجتساعى والدمؾك الشتا

العجوانى ككل وشكمى العجوان الجدجى والمفغى عشج الظمبو العاديضؽ وعيخت عالقو ارتباطضو 
 .سالبو دالو إحرائضا بضؽ الحكاء االجتساعى والعجوان المفغى عشج الستفؾقضؽ

إلى التعخف عمى العالقو بضؽ ىجفت ""Puskar,et al("2008)دراسة وأما
الغزب وتقجيخ الحات والتفاؤل والقمق وأحجاث الحضاه ،والجعؼ اإلجتساعى السجرك واألعخاض 

(مفحؾصًا مسؽ تخاوحت أعسارىؼ 071اإلكتئابضو وإدمان السخجرات.وتكؾنت عضشو الجراسو مؽ )
فى واليو بشدمفانضا .واستخجمت  (عامًا فى السجارس العمضا فى ثالثو مشاطق ريفضو05-02بضؽ )

الدسو(،ومقضاس"روزنبخج"لتقجيخ الحات ،وقائسو -أدوات 0أستخجم الباحثؾن مقضاس القمق )الحالو
أحجاث الحضاه ،ومقضاس الجعؼ اإلجتساعى السجرك،ومقضاس اإلضظخابات اإلنفعالضو السختبظو 

ؾد عالقو إيجابضو بضؽ بالقمق ،ومقضاس اإلكتئاب ومقضاس الغزب.وتؾصمت الشتائج إلى وج
أحجاث الحضاه الدالبو،والقمق،وإدمان السخجرات ،واإلكتئاب وبضؽ الغزب.كسا وججت الجراسو 
عالقو سالبو بضؽ الغزب والجعؼ األسخى السجرك وتقجيخ الحات والتفاؤل،وأوصت الجراسو 

تخفضض بؾضع ىحه الستغضخات فى اإلعتبار عشج إعجاد البخامج اإلرشاديو التى تيجف إلى 
 مدتؾيات الغزب لجى الذباب والسخاىقضؽ.

إلى معخفو العالقو بضؽ التدامح والغزب " ىجفت Lutsi("2005واما دراسو)
واإلكتئاب والتجيؽ وركدت عمى العالقو بضؽ التجيؽ والتدامح ،حضث أشار العجيج مؽ الباحثضؽ 

ى مؽ اآلخخيؽ بجياًل إلى أن الشاس الستجيشضؽ يقجرون التدامح عشج التعخض إلعتجاء أوتعج
(مفحؾصًا مؽ الذباب فى أحج 039عؽ الغزب واإلكتئاب .وتكؾنت عضشو الجراسو0مؽ)

السرحات الشفدضو فى شسال شخق واليو أوىايؾ األمخيكضو .وأستخجمت أدوات لقضاس متغضخات 
لجسع السعمؾمات  إستبضانالتدامح والغزب واإلكتئاب والتجيؽ إلى جانب 

جم الباحث إختبار)ت(وتحمضل اإلنحجار الخظى إلختبار فخوض الجيسؾجخافضو.وأستخ
لمتدامح وبضؽ  السفحؾصضؽالجراسو.وتؾصمت نتائج الجراسو0إلى وجؾد عالقو سالبو بضؽ مضل 

الغزب واإلكتئاب بضشسا تؾجج عالقو مؾجبو بضؽ التدامح واإللتدام الجيشى .وأعيخت نتائج إلى 
جييؼ مضل لمتدامح والعفؾ عؽ اإلعتجاءات والتعجى عمضيؼ أن األفخاد مختفعى اإللتدام الجيشى ل



 

 

 

) 21) 

 أمل سعد إبراهيم. أ

 

 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

مؽ األخخيؽ بذكل أكبخمؽ األفخاد األقل تجيشًا،ومؽ ثؼ فإن اإللتدام الجيشى يسضد بضؽ األفخاد 
الحيؽ يتدامحؾن والحيؽ اليتدامحؾن ،لحا فإن األشخاص ذوى درجات التدامح السشخفزو ىؼ 

فى العالقات بضؽ األفخاد عؽ األشخاص ذوى  األكثخ عخضو لمغزب واإلكتئاب والرعؾبو
 درجات التدامح السختفعو.

إلى معخفو العالقو بضؽ الغزب والسشاخ ىجفت ."Mclntyre("2003واما دراسو)
الجراسو أن  وإفتخضتالجيشى والخوحانى وبضؽ قجره األفخاد فى السخاىقو الستأخخه عمى التدامح.

و يسكؽ تفدضخىا فى ضؾء متغضخى الغزب والسشاخ العالقو  بضؽ التدامح والرحو اإلنفعالض
(طالبًا بالسجارس الثانؾيو العمضا والحيؽ تخاوحت 066مؽ ) وتكؽنت عيشو الجراسوالجيشى .

0أستخجم الباحث مقضاس "وادى" لمتدامح وأستخجمت أدوات(عامًا.06-04أعسارىؼ بضؽ )
السخاىق ،ومقضاس ريشؾلجز  ومقضاس مفيؾم الحات متعجد األبعاد ،ومقضاس تقجيخ الغزب لجى

لتذخضص التؾافق لجى السخاىقضؽ ،وإستبضان الدمؾكضات والخمفضو الجيشضو ،وإستبضان لجسع 
.وتؽصمت نتائج السعمؾمات الجيسؾجخافضو وبعض مفخدات السشاخ الجيشى والخوحانى

0إلى وجؾد عالقو بضؽ السشاخ الجيشى والرحو اإلنفعالضو وبضؽ الغزب والرحو الجراسو
إلنفعالضو ،كسا أشارت الشتائج إلى عجم وجؾد عالقو دالو إحرائضًا بضؽ الغزب والتدامح ا

،وأوصت الجراسو بزخوره إجخاء السديج مؽ الجراسات إلستكذاف العالقو بضؽ التدامح 
 والغزب والرحو اإلنفعالضو لجى السخاىقضؽ فى فتخه السخاىقو الستأخخه.

إلى تحجيج العالقو بضؽ حالو وسسو ىجفت  (2113)"أشخف ابخاىيػ دمحمدراسةوأما 
الغزب وبضؽ االنبضداطضو والعرابضو والسشاخ االسخى العام والسدتؾى االجتساعى االقترادى 

طالبامؽ طالب كمضو التخبضو 234ألسخه لجى طالب الجامعو .وتكؾنت عضشو الجراسو0 مؽ 
و قائسو أيدنػ باإلسساعمضو واستخجمت ادوات 0استخجام مقضاس الغزب كحالو وسس

لمذخرضو,مقضاس السشاخ األسخى السدتؾى االجتساعى االقترادى لألسخه . وتؾصمت نتائج 
الجراسو0 الى وجؾد ارتباط دال إحرائضابضؽ السشاخ األسخى العام وبضؽ كل مؽ سسو وحالو 
الغزب .يؾجج ارتباط إحرائضابضؽ العرابضو وسسو وحالو الغزب ,كسا يؾجج ارتباط دال 

.تتذبع متغضخات 9,93ا بضؽ االنبداط االنظؾاء ذو سسو الغزب عشج مدتؾى داللو احرائض
العرابضو وسسو وحالو الغزب عمى عامل االنفعالضو ,بضشسا يتذبع بعج االنبداط االنظؾاء 
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عمى عامل خاص بو الشسؾذج الدببى الشيائى يحقق أحدؽ تظابق يسكؽ ان يفدخ العالقات 
السخى العام والسدتؾى االجتساعى االقترادى لالسخه وبعجى الدببضو بضؽ كل مؽ السشاخ ا

 االنبداط االنظؾاء والعرابضو وبضؽ سسو وحالو الغزب .
إلى التعخف عمى العالقو بضؽ الشخجدضو  "Stucke&Sporer("2002وتؽصمت دراسو)

ومفيؾم الحات والغزب والعجوان ،وحاولت الجراسو إستخجام الشخجدضو ووضؾح مفيؾم الحات 
إعتباره مؽ السشبئات بالغزب واإلكتئاب والعجوان المفغى .وتكؾنت عضشو الجراسو مؽ ب
(عامًا.وتؾصمت نتائج الجراسو إلى  أن الشخجدضو 21(طالبًا جامعضًا بمغ متؾسط أعسارىؼ )69)

ومفيؾم الحات مؽ أقؾى السشبئات بالغزب والعجوان ،فاألفخاد مختفعى الشخجدضو ومشخفزى 
 تضجضبؾن لسؾاقف الفذل بذكل يتدؼ بدمؾك الغزب والعجوان.مفيؾم الحات يد

 سابعاا:الخطؽات اإلجخائيو لسقياس الغزب لمستفؽقيؼ وغيخ الستفؽقيؼ مؼ الذباب الجامعى:
 خطؽات بشاء السقياس:-أ

 قامت الباحثو ببشاء ىحا السقضاس إنظالقًا مؽ0
اث الشفدى والجراسات الدابقو اإلطالع عمى السقايضذ الدابقو مؽ خالل استقخاء التخ -أولا 

السعشضو بالغزب والشغخيات السفدخه لو.واستقخاء ومخاجعو السقايضذ الدابقو التى اىتست 
بتقجيخ الغزب وذلػ عمى السدتؾيضؽ العخبى واألجشبى بيجف اإلستعانو بيا فى تحجيج 
بشؾد السقضاس ومؽ ىحه السقايضذ )قائسو الغزب متعجد األبعاد 

 Deffenbacher etقضاس التعبضخ عؽ الغزب ل&مSiegal,1986ل
al,1996 ومقضاس معجل لمغزب والسخاىقضؽ&

&ومقضاس الغزب متعجد األبعاد BurneyandKromrey,2001ل
&ومقضاس الغزب لعالء الجيؽ كفافى ومايدو Balkaya,2001ل

عبج الخحسؽ وفؾقضو حدؽ عبج كحالو وسسو لسحسج  &ومقضاس الغزب0775الشضال،
&وقائسو حالو وسسو التعبضخ عؽ الغزب لدبضمبخجخ تخجسو ىبو 0776الحسضج،
 (2992سخى،

عخض السقضاس فى صؾرتو األولضو عمى مجسؾعو مؽ األساتحه الستخررضؽ فى -ثانياا 
الرحو الشفدضو والتخبضو الخاصو وعمؼ الشفذ التخبؾى وذلػ إلجخاء صجق السحكسضؽ 
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 التعخيفاتلقضاسو وسالمو  لمسقضاس لمحكؼ عمى صالحضتو مؽ حضث قضاس مايدعى
ووضؾح السفخدات ومجى إنتسائيا لمبعج الحى تشتسى إلضو مع إمكانضو تعجيل السفخدات 
سؾاء بالححف أو اإلضافو أو التعجيل ،وتؼ إختضار السفخدات التى حرمت عمى ندبو 

 %(بسعجل إتفاق ثسانضو محكسضؽ.099%690مؾافقو بضؽ األساتحه السحكسضؽ بضؽ)
 ياس وطخيقو اإلستجابو والترحيح:بشيو السق-ب

 (عباره،تتزسؽ أربعو أبعاد،وىؼ370يتكؾن السقضاس فى صؾرتو األولضو مؽ)
 الجانب السعخفى: 0البعج األول

مجسؾعو األفكار واالتجاىات والسعتقجات الدالبو عؽ الحات "بأنو  الباحثةوتعخفو 
ويتكؾن ."سختمفوواألخخيؽ والتى تحخك مذاعخ الغزب لجى الفخد فى السؾاقف ال

 .عبارة (03مؽ)
 لجانب الؽججانى:0الثانيالبعج 

السذاعخ واالنفعاالت الدالبو السراحبو لشؾبات الغزب والتى  "بأنو الباحثةوتعخفو 
 (عباره.06ويتكؾن مؽ)."يعبخ عشيا الفخد فى السؾاقف السحضظو بو

 :البعج الثالث :الجانب الفديؽلؽجى
ؾعو مؽ األعخاض الجدجيو تذسل كل أو معغؼ يذسل مجس "بأنو الباحثةوتعخفو 

 (عبارات.7ويتكؾن مؽ)."أعزاء وأجيده الجدؼ وذلػ كخد فعل لشؾبات الغزب
 :الجانب الدمؽكى0البعج الخابع

يذسل ردود االفعال الدالبو التى ترجر عؽ الذخص تجاه ذاتو  "وتعخفو الباحثو بأنو
ويتكؾن ."لغزب التى يسخ بياواألخخيؽ فى السؾاقف السختمفو لمتعبضخ عؽ حالو ا

 (عباره.05مؽ)
 وقج تؾزعت العبارات فى السقضاس كسايمى0
 (0ججول)

 تؾزيع أبعاد السقضاس وعجد العبارات فى الرؾره األولضو لسقضاس الغزب
 أرقام العبارات عجد العبارات البعج

 0،2،1،2،3،4،5،6،7،09،00،02،01،02،03 03 األول
 04،05،06،07،29،20،22،21،22،23،24،25،26،27،19،10،12،11 06 الثانى
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 .12،13،14،15،16،17،29،20،22 7 الثالث
 21،22،23،24،25،26،27،39،30،32،31،32،33،34،35،36،37 05 الخابع

وتقع اإلجابو عمى السقضاس فى ثالثو مدتؾيات )دائسُا،أحضانُا،أبجُا(،وتتخاوح الجرجو 
جه،وذلػ بإعظاء ثالث درجات ل)دائسُا(،ودرجتان لكل عباره مابضؽ ثالث درجات ودرجو واح

ل)أحضانًا(،ودرجو واحجه ل)أبجًا(،وحضث يذضخ ارتفاع الجرجو إلى زياده درجو الغزب عشج 
الظالب،ولمتقمضل مؽ السضل التخاذ نسط ثابت لالستجابو،تؼ وضع بعض العبارات فى عكذ 

ى الجانب الدمبى لمغزب ،وبالتالى اتجاه العبارات األخخى ،وتذضخ ىحه العبارات السعكؾسو إل
(عباره 2وبمغ عجد العبارات ) (،1-أبجاُ -2-أحضاناً -0-فإن العباره ترحح كالتالى )دائسا

 األولضة الرؾرة (2ويؾضح ججول)( 04، 22، 23،22العبارات فى البشؾد )وتتسثل ىحه 
 .لسقضاس الغزب

 (2ججول)
 لسقضاس الغزب األولضة الرؾرة

 \مالحعات
 تعجيل

 غيخ
 مشاسبو

مشاسبو 
 م العبـــــــــارة لمبعج

 1 أعتقج أن الذخرضو القؾيو تدتظضع أن تأخح حقيا بديؾلو.   
 2 أرى أن أسيل وسضمو لمخاحو الشفدضو ىى رد اإلساءه بإساءه مثميا.   
 3 أدرك أن اليحتخمػ األخخيؽ إال بفخض شخرضتػ وإعيارىا بالقؾه.   
 4 ؾار مع اآلخخ اليؤذى مذاعخه.أعتقج أن إنجفاعى فى الح   
 5 أرى أن الزخب ىؾ الؾسضمو الؾحضجه لمتعامل مع الذخرضات العشضجه.   
 6 أترخف بعجوانضو عشجما اليخيج أآلخخيؽ تحقضق ماأريج.   
 7 أرى أنشى سخيع اإلنفعال فى أغمب السؾاقف.   
 8 و .أفكخ فى ضخب أحج زمالئى عشجما يدخخ مشى بالكمسات الجارح   
 9 أفكخ فى كضفضو اإلنتقام  مسؽ أساء معاممتى.   
 11 أرى أن أفزل وسضمو لمتعامل مع الذخرضات العشضفو ىؾ العشف.   
 11 أفكخ فى الخد بدخعو وبعجوانضو عشجما يتحجث معى أحج زمالئى بظخيقو سضئو.   
 12 أفكخ فى تجمضخ كل شىء مؽ حؾلى عشجما يدعجشى أحج.   
 13 فى الرخاخ برؾت مختفع عشجما يزايقشى أحج.أفكخ    
 14 ضخب مؽ أخظأ فى حقى. فيأفكخ    
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 \مالحعات
 تعجيل

 غيخ
 مشاسبو

مشاسبو 
 م العبـــــــــارة لمبعج

 15 أفكخ فى اإلساءه لسؽ يشتقجنى حتى ولؾ كان عمى حق.   
 16 يشتابشى الذعؾر بالزضق عشجما أغزب .   
 17 أشعخ بالغزب عشجما أتحكخ مؾقف سىء حجث لى فى الساضى.   
 18 رتى عمى إنجاز السيام فى الؾقت السحجد.أشعخ بالغزب لعجم قج   
 19 تتؾلج لجى مذاعخ الغزب عشجما أتعخض لمشقج مؽ أحج زمالئى.   
 21 أغزب عشجما الأحرل عمى مرخوف كاف.   
 21 أشعخ بالغزب عشجما أفكخ فى بعض الكمسات الجارحو التى قاليا لى أحج زمالئى.   
 22 اتى بذكل جضج.أغزب عشجما الأتسكؽ مؽ عسل واجب   
 23 اشعخ بالغزب عشجما اليتحقق أى مظمب أريجه.   
 24 أشعخ باأللؼ كمسا غزبت .   
 25 يالزم غزبى شعؾر باالرتباك .   
 26 عشجما أغزب أشعخ بكخاىضو كل مؽ حؾلى .   
 27 يالزم غزبى شعؾرى بالخغبو فى إيداء مؽ حؾلى .   
 28 يثضخ غزبى . حجيث األخخيؽ معى برؾت عالى   
 29 يتؾلج لجى مذاعخ الغزب عشجما يدخخ مشى أحج زمالئى أو اخؾاتى .   
مسا يذعخنى بالغزب أن تدبب أخظائى غضخ السقرؾده فى إفداد العالقو بضشى وبضؽ    

 .األخخيؽ
31 

 31 أشعخ بالغزب بدب عجم قجرتى عمى السثابخه فى تحقضق أىجافى .   
 32 الجى بضشى وبضؽ إخؾتى .يغزبشى عجم عجل و    
 33 مع الغزب تتؾلج لجى الخغبو فى تجمضخ مستمكات األخخيؽ.   
 34 كمسا غزبت أجج صعؾبو فى التشفذ.   
 35 عاده ما أجج سخعو فى ضخبات قمبى كمسا غزبت .   
 36 يتدبب الغزب فى فقجانى لمذيضو.   
 37 كمسا غزبت يختفع لجى ضغط الجم.   
 38 باأللؼ فى صجرى عشجما أغزب .أشعخ    
 39 فى حالو الغزب يشتابشى صجاع حاد.   
 41 عشجما أغزب أشعخ باأللؼ فى معجتى .   
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 \مالحعات
 تعجيل

 غيخ
 مشاسبو

مشاسبو 
 م العبـــــــــارة لمبعج

 41 فى الغالب أشعخ بالغثضان أثشاء غزبى .   
 42 عشجما أغزب أشعخ باأللؼ فى القؾلؾن.   
 43 عشجما أغزب أفزل اإلندحاب مؽ السؾاقف.   
 44 أستظضع إخفاء مغاىخ غزبى .عشجما أغزب    
 45 ال أجعميؼ يجركؾن حقضقو مذاعخى  فى حالو غزبى مؽ البعض أضغط عمى نفدى حتى   
 46 عشجما أغزب أصخخ برؾت مختفع.   
 47 عشجما أغزب أثؾر مؽ الجاخل والاعيخ غزبى.   
 48 عشجما أغزب أفزل كبت غزبى عؽ التعبضخ عشو.   
 49 بإيحاء نفدى . عشجما أغزب أقؾم   
 51 عشجما أغزب أعبخ عؽ غزبى أمام األخخيؽ.   
 51 عشجما أغزب أحظؼ كل ما  حؾلى.   
 52 عشجما أغزب مؽ شخص ما فإنشى أواجيو دون اإلىتسام بؾجؾد األخخيؽ .   
 53 عشجما أغزب أوجو عجوانى نحؾ زمالئى أو إخؾتى بظخق مختمفو.   
 54 ى غزبى .اتذاجخ مع مؽ يتدبب ف   
 55 أصاب بحالو مؽ فقجان الدضظخه التامو عمى نفدى أثشاء الغزب .   
 56 عشجما أغزب أشعخ إنشى عمى وشػ اإلنفجار .   
 57 كل مؽ يحضط بى يجرك أن نؾبات غزبى عشضفو .   
 58 عشجما أغزب أىاجؼ مرجر غزبى.   
 59 أنا شخص غاضب بدب أو بجون سبب.   

 لديكؽمتخيو لسقياس الغزب:الخرائص ا-ج
تتكؾن مؽ طالب وطالبات الستفؾقضؽ وغضخ  والتيإعجاد األدوات   عضشةاعتسادًا عمى 

(وبمغ 2905-2904الستفؾقضؽ مؽ كمضتى التجاره والتخبضو بجامعو طشظا لمعام الجراسى )
%( بستؾسط 50.7) 003%( وعجد اإلناث  26.0) 23، وقج كان عجد الحكؾر 049حجسيا
سشة،وتؼ التحقق مؽ ثبات وصجق  9.272سشة وانحخاف معضاري 29.24مشي عسخ ز 

 السقضاس كالتالى0
 الرجق:-1
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 ()صجق السحكسيؼ-أ
( مؽ 09قامت الباحثة بعج إعجاد السقضاس فى صؾرتو األولضو بعخضو عمى عذخه)

 أستاذه مؽ الستخررضؽ فى مجال عمؼ الشفذ التخبؾىؾالرحو الشفدضو والتخبضو الخاصو
لمبعج السحجد ووضؾح صضاغو السفخدات  مشاسبتيالمتأكج مؽ سالمو مفخداتو  ومجى  (1)ججول

مع إمكانضو الححف واإلضافو والتعجيل وقج تؼ اإلبقاء عمى السفخدات التى بمغت ندبو اإلتفاق 
( الشدب السئؾية التفاق 2%(، ويؾضح الججول رقؼ)099%690عمضيا بضؽ الداده السحكسضؽ)

عض مفخدات السقضاس،حضث تؼ السؾافقو عمى مفخدات السقضاس اإلخخى السحكسضؽ عمى  ب
 ( العبارات قبل وبعج التعجيل لسقضاس الغزب.3ويؾضح ججول)%( . 099بشدبو)

 (1ججول)
 الداده السحكسضؽ بالتختضب األبججى لسقضاس الغزبقائسو بأسساء 

 ةالؽظيف اسػ الديج السحكػ
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ–و مجرس بقدؼ الرحو الشفدض إيسان لظفى\د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ-أستاذ الرحو الشفدضو السداعج حدام ىضبو\د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ-مجرس بقدؼ التخبضو الخاصو دعاء محسؾد زكى\د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ-مجرس بقدؼ التخبضو الخاصو رضا خضخى عبج العديد\د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ-مجرس بقدؼ الرحو الشفدضو ساره حدام\د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ–أستاذ عمؼ الشفذ التخبؾى السداعج  طمعت الحسؾلى\د

 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ–أستاذ التخبضو الخاصو  عبج الخحسؽ سضج سمضسان\ا.د
 بضو جامعو عضؽ شسذكمضو التخ –مجرس بقدؼ الرحو الشفدضو  عبج العديدمحسؾد\د

 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ -أستاذ الرحو الشفدضو دمحم إبخاىضؼ عضج\ا.د
 كمضو التخبضو جامعو عضؽ شسذ-مجرس بقدؼ الرحو الشفدضو محسؾد رامد\د

 

                                                           

(  )ساره حسام\د، رضا خيرى عبد العزيز\د، مود زكىدعاء مح\د، حسام هيبه\إيمان لطفى، د\د ،
، دمحم إبراهيم عيد\ا.د، عبد العزيزمحمود\د، عبد الرحمن سيد سليمان\ا.د، طلعت الحمولى\د
 .محمود رامز\د
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 (2ججول )
 الشدب السئؾية التفاق السحكسضؽ عمى مفخدات السقضاس

 الشدبة السئؾية التفاق السحكسضؽ السفخدة
0،2،1،22 69% 

5،20،26،09،04 79% 
 (3ججول )

 العبارات قبل وبعج التعجيل لسقضاس الغزب
 تعجيميا العباره

 أريج أترخف بعجوانضو عشجما اليخيج اآلخخيؽ تحقضق ما أفكخ بعجوانضو عشجما اليخيج اآلخخيؽ تحقضق ما أريج
 أفكخ فى كضفضو اإلنتقام مسؽ أساء معاممتى أفكخ فى كضفضو اإلنتقام مسؽ أساء لصفصالسعاممو

 يالزم غزبى شعؾرىبالخغبيفى إيداء مؽ حؾلى يالزم غزبى شعؾرىبالخغبيفى العجوان عمى مؽ حؾلى
 أشعخ بالغزب لعجم قجرتى عمى إنجاز السيام فى الؾقت السحجد أشعخ بالغزب لعجم قجرتى عمى إنجاز األمؾر فى الؾقت السحجد

 التؽكيجي: الرجق العاممي-ب
بجانب صجق السحكسضؽ الحي أجخى عمى الرؾرة السبجئضة لمسقضاس، تؼ التحقق مؽ 

لمسقضاس باستخجام التحمضل العاممي التؾكضجي، وذلػ باستخجام الحدمة  الرجق العاممي
، وقج ُأجخى ىحا التحمضل استشادٌا إلى طخيقة األرجحضة القرؾى، (AMOS 23)اإلحرائضة 

شضة ىحا السقضاس تتكؾن مؽ أربعة عؾامل تشجرج تحت عامل واحج.وقبل وذلػ بافتخاض أن ب
إخزاع ىحا الشسؾذج لمتحمضل تؼ التحقق مؽ صجق نساذج القضاس لألبعاد األربعة السكّؾنة 

 لمسقضاس.
 ويتزح ذلػ فضسا يمي0

 التحقق مؼ صجق نسؽذج القياس لبعج " الجانب السعخفي لمغزب ".-أ
تخاض بؾجؾد عامل كامؽ يسثل "الجانب السعخفي وذلػ بالتأكج مؽ صحة االف

( في 049( متغضخ مقاس تسثل درجات السفحؾصضؽ )ن= 03لمغزب" يتذبع عمضو )
نعخاا لعجم  4وقج أسفخ ذلغ عؼ ححف السفخدة رقػ السفخدات الستزسشة في ىحا البعج.

عج ححف تذبعيا بذكل دال إحرائيَا بالعامل الخاص بيا، وقج أعيج التحميل مخة أخخى ب
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 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

حدؽ ومؤشخاتوالججول اآلتي يمخص نتائج التحمضل اإلحرائي ليحا الشسؾذج تمغ السفخدة،
 السظابقة.

 (4ججول )
 لشسؾذج القضاس لبعج "الجانب السعخفي لمغزب" نتائج التحمضل اإلحرائي

 السدارات
 

الؾزن االنحجاري 
 السعضاري 

الؾزن االنحجاري 
 غضخ السعضاري 

الخظأ 
 السعضاري 

الشدبة 
 لحخجةا

 الجاللة

 9.93 0.74 9.09 9.29 9.05 0س   ع 
 9.90 3.22 9.02 9.42 9.26 2س  ع 
 9.90 1.37 9.01 9.24 9.10 1س ع 
 9.90 3.26 9.00 9.36 9.25 3س   ع 
 9.90 4.34 9.01 9.62 9.37 4س  ع 
 9.90 2.95 9.02 9.27 9.14 5س ع 
 9.90 3.52 9.02 9.59 9.30 6س ع 
    0.99 9.50 7س   ع 
 9.90 5.11 9.01 9.73 9.44 09س  ع 
 9.90 4.25 9.02 9.63 9.34 00س ع 
 9.90 3.06 9.02 9.50 9.24 02س ع 
 9.90 2.37 9.02 9.14 9.23 01س   ع 
 9.90 5.22 9.01 9.72 9.43 02س  ع 
 9.90 3.39 9.00 9.37 9.27 03س  ع 

مؤشخات حدؽ 
 السظابقة

 السجى السثاليالقضسة و 

 2كا
)غضخ دالة(،  وىحا يذضخ  9 ,952، مدتؾي الجاللة= 59عشج درجات حخية ) 65.715(

 إلي تظابق الشسؾذج مع بضانات السفحؾصضؽ.
GFI 9.726    كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

AGFI 9.672   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
CFI 9.740   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
NFI 9.620   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

RMSEA 9.929  .كمسا اقتخبت القضسة مؽ صفخ كانت في مجاىا السثالي 
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 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

 0 في الججول الدابق تذضخ )ع( إلى العامل العام، و)س( إلى رقؼ السفخدة.ممحؽظة
مؽ الججول الدابق، قبؾل نسؾذج القضاس ليحا البعج، وىحا ما أكجتو مؤشخات يتزح 

حدؽ السظابقة والتي كانت في مجاىا السثالي، كسا أن تذبعات الستغضخات السقاسة عمى 
 العامل الكامؽ دالة إحرائضًا.

 التحقق مؼ صجق نسؽذج القياس لبعج " الجانب الؽججاني لمغزب ".-ب
االفتخاض بؾجؾد عامل كامؽ يسثل "الجانب الؾججاني  وذلػ بالتأكج مؽ صحة

( في 049( متغضخ مقاس تسثل درجات السفحؾصضؽ )ن= 05لمغزب" يتذبع عمضو )
نعخاا لعجم  33، 31وقج أسفخ ذلغ عؼ ححف السفخدتيؼالسفخدات الستزسشة في ىحا البعج.

ة أخخى بعج ححف تذبعيا بذكل دال إحرائيَا بالعامل الخاص بيا، وقج أعيج التحميل مخ 
والججول اآلتي يمخص نتائج التحمضل اإلحرائي ليحا  ىاتيؼ السفخدتيؼ،

 حدؽ السظابقة.ومؤشخاتالشسؾذج
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 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

 (5ججول )
 نتائج التحمضل اإلحرائي لشسؾذج القضاس لبعج "الجانب الؾججاني لمغزب"

 السدارات
 

الؾزن االنحجاري 
 السعضاري 

الؾزن االنحجاري 
 غضخ السعضاري 

 الجاللة الشدبة الحخجة عضاري الخظأ الس

 9.90 1.49 9.21 9.62 9.29 04س   ع 
 9.90 1.94 9.22 9.52 9.12 05س  ع 
 9.90 1.05 9.20 9.45 9.19 06س ع 
 9.90 1.12 9.26 9.72 9.17 07س   ع 
 9.90 1.34 9.27 0.92 9.22 29س  ع 
 9.90 2.04 9.13 0.24 9.49 20س ع 
 9.93 2.22 9.07 9.23 9.21 22س ع 
 9.90 1.77 9.12 0.13 9.34 21س   ع 
 9.90 1.10 9.12 0.93 9.29 22س  ع 
 9.90 1.45 9.11 0.22 9.24 23س ع 
 9.90 1.42 9.13 0.27 9.23 24س ع 
 9.90 2.74 9.26 9.62 9.12 25س   ع 
 9.90 1.73 9.22 9.72 9.29 26س  ع 
 9.90 1.24 9.26 9.72 9.16 27س  ع 
    0.99 9.21 10س  ع 
 9.93 2.27 9.27 9.44 9.22 12س  ع 

 القضسة والسجى السثالي مؤشخات حدؽ السظابقة

 2كا
)غضخ دالة(،  وىحا يذضخ  9 ,035، مدتؾي الجاللة= 65عشج درجات حخية ) 099.213(

 إلي تظابق الشسؾذج مع بضانات السفحؾصضؽ.
GFI 9.722    كانت في مجاىا السثالي. 0مؽ كمسا اقتخبت القضسة 

AGFI 9.662   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
CFI 9.747   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
NFI 9.603   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

RMSEA 9.910  اىا السثالي.كمسا اقتخبت القضسة مؽ صفخ كانت في مج 
 0 في الججول الدابق تذضخ )ع( إلى العامل العام، و)س( إلى رقؼ السفخدة.ممحؽظة
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 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

يتزح مؽ الججول الدابق، قبؾل نسؾذج القضاس ليحا البعج، وىحا ما أكجتو مؤشخات 
حدؽ السظابقة والتي كانت في مجاىا السثالي، كسا أن تذبعات الستغضخات السقاسة عمى 

 لة إحرائضًا.العامل الكامؽ دا
 التحقق مؼ صجق نسؽذج القياس لبعج " الجانب الفديؽلؽجي لمغزب ".-ج

وذلػ بالتأكج مؽ صحة االفتخاض بؾجؾد عامل كامؽ يسثل "الجانب الفدضؾلؾجي 
( في 049( متغضخات مقاسة تسثل درجات السفحؾصضؽ )ن= 7لمغزب" يتذبع عمضو )

تي يمخص نتائج التحمضل اإلحرائي ليحا السفخدات الستزسشة في ىحا البعج، الججول اآل
 الشسؾذج ومؤشخات حدؽ السظابقة.

 (6ججول )
 نتائج التحمضل اإلحرائي لشسؾذج القضاس لبعج "الجانب الفدضؾلؾجي لمغزب"

 السدارات
 

الؾزن االنحجاري 
 السعضاري 

الؾزن االنحجاري 
 الجاللة الشدبة الحخجة الخظأ السعضاري  غضخ السعضاري 

    0.99 9.44 12س   ع 
 9.90 4.27 9.02 9.72 9.42 13س  ع 
 9.90 2.62 9.02 9.46 9.22 14س ع 
 9.90 3.32 9.03 9.60 9.32 15س   ع 
 9.90 3.65 9.02 9.63 9.33 16س  ع 
 9.90 3.69 9.02 9.61 9.33 17س ع 
 9.90 5.01 9.04 0.04 9.52 29س ع 
 9.90 4.12 9.01 9.62 9.40 20س   ع 
 9.90 4.94 9.04 9.77 9.37 22س  ع 

 القضسة والسجى السثالي مؤشخات حدؽ السظابقة

)غضخ دالة(،  وىحا يذضخ  9 ,116، مدتؾي الجاللة= 22عشج درجات حخية ) 24.190( 2كا
 إلي تظابق الشسؾذج مع بضانات السفحؾصضؽ.

GFI 9.746    كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
AGFI 9.717   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

CFI 9.772   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
NFI 9.711   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

RMSEA 9.923  .كمسا اقتخبت القضسة مؽ صفخ كانت في مجاىا السثالي 
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 2012 يهاير ، 2ج، 75دللة اإلرطاد الهفشي، العدد 

 ول الدابق تذضخ )ع( إلى العامل العام، و)س( إلى رقؼ السفخدة.0 في الججممحؽظة
يتزح مؽ الججول الدابق، قبؾل نسؾذج القضاس ليحا البعج، وىحا ما أكجتو مؤشخات 
حدؽ السظابقة والتي كانت في مجاىا السثالي، كسا أن تذبعات الستغضخات السقاسة عمى 

 العامل الكامؽ دالة إحرائضًا.
 نسؽذج القياس لبعج " الجانب الدمؽكي لمغزب ".التحقق مؼ صجق -د

وذلػ بالتأكج مؽ صحة االفتخاض بؾجؾد عامل كامؽ يسثل "الجانب الدمؾكي 
( في 049( متغضخ مقاس تسثل درجات السفحؾصضؽ )ن= 05لمغزب" يتذبع عمضو )

نعخاا لعجم 47، 43وقج أسفخ ذلغ عؼ ححف السفخدتيؼالسفخدات الستزسشة في ىحا البعج.
بعيا بذكل دال إحرائيَا بالعامل الخاص بيا، وقج أعيج التحميل مخة أخخى بعج ححف تذ

والججول اآلتي يمخص نتائج التحمضل اإلحرائي ليحا  ىاتيؼ السفخدتيؼ،
 حدؽ السظابقة.ومؤشخاتالشسؾذج

 (7ججول )
 نتائج التحمضل اإلحرائي لشسؾذج القضاس لبعج "الجانب الدمؾكي لمغزب"

 السدارات
 

ن االنحجاري الؾز 
 السعضاري 

الؾزن االنحجاري 
 غضخ السعضاري 

الخظأ 
 الجاللة الشدبة الحخجة السعضاري 

 9.90 2.52 9.55 2.97 9.29 22س  ع 
    0.99 9.22 23س ع 
 9.90 2.43 0.01 1.99 9.32 24س   ع 
 9.90 2.40 9.42 0.40 9.19 26س ع 
 9.93 2.27 9.52 0.44 9.12 27س ع 
 9.90 2.65 0.90 2.70 9.49 39س   ع 
 9.90 2.47 9.75 2.42 9.49 30س  ع 
 9.90 2.40 9.75 2.32 9.39 32س ع 
 9.90 2.36 9.62 2.09 9.25 31س ع 
 9.90 2.46 0.92 2.52 9.36 32س   ع 
 9.90 2.51 0.25 1.26 9.45 33س  ع 
 9.93 2.14 0.00 2.42 9.26 34س  ع 
 9.90 2.52 0.13 1.45 9.42 35س  ع 
 9.90 2.52 0.20 1.19 9.42 36س  ع 
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 السدارات
 

الؾزن االنحجاري 
 السعضاري 

الؾزن االنحجاري 
 غضخ السعضاري 

الخظأ 
 الجاللة الشدبة الحخجة السعضاري 

 9.93 2.26 9.55 0.53 9.16 37س  ع 
 القضسة والسجى السثالي مؤشخات حدؽ السظابقة

)غضخ دالة(،  وىحا يذضخ إلي  9 ,94، مدتؾي الجاللة= 57خية عشج درجات ح) 77.246( 2كا
 تظابق الشسؾذج مع بضانات السفحؾصضؽ.

GFI 9.723    كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
AGFI 9.665   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

CFI 9.740   جاىا السثالي.كانت في م 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
NFI 9.621   كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

RMSEA 9.929  .كمسا اقتخبت القضسة مؽ صفخ كانت في مجاىا السثالي 

 0 في الججول الدابق تذضخ )ع( إلى العامل العام، و)س( إلى رقؼ السفخدة.ممحؽظة
البعج، وىحا ما أكجتو مؤشخات  يتزح مؽ الججول الدابق، قبؾل نسؾذج القضاس ليحا

حدؽ السظابقة والتي كانت في مجاىا السثالي، كسا أن تذبعات الستغضخات السقاسة عمى 
 العامل الكامؽ دالة إحرائضًا.

بعج التأكج مؼ صجق نساذج القياس لألبعاد األربعة لمسقياس تػ إخزاع الشسؽذج 
أن ىحا السقياس يتكؽن مؼ عامل  السفتخض لمسقياس لمتحميل العاممي التؽكيجي بافتخاض

 عام يسثل الغزب )ع( يشجرج تحتو أربعة عؽامل فخعية، ىي:
(، 2(، الجانب الؾججاني لمغزب)ع 0السعايضخ السختفعة الجانب السعخفي لمغزب )ع 

 (2(، الجانب الدمؾكي لمغزب)ع1الجانب الفدضؾلؾجي لمغزب)ع 
 
 
 
 

 ( الشسؾذج السفتخض لبشضة الغزب0شكل )
 ججول اآلتي يمخص نتائج التحمضل اإلحرائي ليحا الشسؾذج، ومؤشخات حدؽ السظابقة0وال

 

 ع

 4ع 3ع 2ع 1ع
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 (09ججول )
 التحمضل اإلحرائي لمشسؾذج السفتخض لبشضة مقضاس الغزب

الؽزن النحجاري  السدارات
 السعياري 

الؽزن النحجاري 
 غيخ السعياري 

الخطأ 
 السعياري 

 الجللة الشدبة الحخجة

 90,9 2.24 0.51 2.23 9.62 0ع  ع 
 90,9 2.54 0.95 2.73 9.36 2ع  ع 
    0.99 9.22 1ع ع 
 90,9 2.26 0.43 2.96 9.52 2ع  ع 

 القضسة والسجى السثالي مؤشخات حدؽ السظابقة

 2كا
 )غضخ دالة(، 9 ,255، مدتؾي الجاللة=0عشج درجات حخية  0.060

 شة الجراسة.مسا يذضخ إلى تظابق الشسؾذج السقتخح مع بضانات عض
GFI 9.774     كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

AGFI 9.741     كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
CFI 9.777     كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 
NFI 9.771     كانت في مجاىا السثالي. 0كمسا اقتخبت القضسة مؽ 

RMSEA 9.912    .كمسا اقتخبت القضسة مؽ صفخ كانت في مجاىا السثالي 
يتزح مؽ الججول الدابق، مظابقة الشسؾذج السفتخض لسقضاس الغزب مع بضانات 

(، فقج كانت أغمب مؤشخات حدؽ السظابقة في مجاىا السثالي، كسا 049السفحؾصضؽ )ن= 
دالة إحرائضًا. وبشاًء عمى ذلػ تؼ التأكج مؽ أن تذبعات العؾامل الفخعضة عمى العامل الكامؽ 

 الرجق العاممي ليحا السقضاس.
 التداق الجاخمي: -أ

لمتأكج مؽ االتداق الجاخمي لسفخدات السقضاس،تؼ حداب معامالت االرتباط بضؽ درجة 
كل مفخدة والجرجة الكمضة لمبعج الحي تشتسي إلضو السفخدة وذلػ بعج ححف أثخ السفخدة مؽ ىحا 

( معامالت 00وكحلػ معامالت االرتباط بضؽ كل بعج والجرجة الكمضة. ويؾضح ججول ) البعج،
 .االرتباط
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 (00ججول )
قضؼ معامالت االرتباط بضؽ درجة كل مفخدة والبعج الحي تشتسي إلضو بعج ححف أثخ السفخدة مؽ البعج، وكحلػ 

 .معامل االرتباط بضؽ درجة كل بعج والجرجة الكمضة لسقضاس الغزب
 بعج األولال

معامل ارتباطو بالسقضاس 
 **9.56 ككل

 البعج الثاني
 معامل ارتباطو بالسقضاس ككل

9.69** 

 البعج الثالث
معامل ارتباطو بالسقضاس 

 **9.36 ككل

 البعج الخابع
 معامل ارتباطو بالسقضاس ككل

9.57** 

رقؼ 
 السفخدة

معامل 
ارتباطيا 

 بالبعج

رقؼ 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالبعج

ؼ رق
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالبعج

رقؼ 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالبعج

90 9.2* 04 9.1** 12 9.36** 22 9.20** 
92 9.23** 05 9.11** 13 9.33** 23 9.23** 
91 9.27** 06 9.24** 14 9.2** 24 9.25** 
93 9.16** 07 9.14** 15 9.26** 26 9.26** 
94 9.30** 29 9.13** 16 9.3** 27 9.24** 
95 9.16** 20 9.30** 17 9.32** 39 9.34** 
96 9.24** 22 9.20** 29 9.44** 30 9.32** 
97 9.37** 21 9.21** 20 9.31** 32 9.24** 
09 9.32** 22 9.16** 22 9.31** 31 9.15** 
00 9.33** 23 9.21**   32 9.32** 
02 9.25** 24 9.21**   33 9.41** 
01 9.27** 25 9.12**   34 9.22** 
02 9.33** 26 9.17**   35 9.36** 
03 9.23** 27 9.2**   36 9.33** 
  10 9.22**   37 9.26** 
  12 9.23**   22 9.20** 
      23 9.23** 

      24 9.25** 

 9.93*ارتباط مؾجب ودال عشج مدتؾى داللة 
 9.90**ارتباط مؾجب ودال عشج مدتؾى داللة 

لججول الدابق أن جسضع االرتباطات كانت دالة إحرائضًا مسا يجل عمى ويتزح مؽ ا
 االتداق الجاخمي لسقضاس الغزب.
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ومؼ خالل التحقق مؼ صجق السحكسيؼ والتداق الجاخمي والرجق العاممي يسكؼ القؽل 
 إن ىحا السقياس يتدػ برجق جيج .

 ي0تؼ حداب الثبات لمسقضاس باستخجام طخيقتضؽ، كالتال الثبات:-2
 معامل ألفا-أ

 ( يؾضح ذلػ.02تؼ حداب معامل ألفا لكل بعج مؽ أبعاد السقضاس، والججول )
 (02ججول )

 معامالت ألفا  ألبعاد مقضاس الغزب
 قضسة معامل ألفا أبعاد السقضاس

 9.602 البعج األول
 9.559 البعج الثاني
 9.624 البعج الثالث
 9.621 البعج الخابع

 رفيةطخيقة التجدئة الش-ب
 ( يؾضح ذلػ.01تؼ حداب معامل التجدئة الشرفضة ألبعاد مقضاس الغزب، والججول )

 (01ججول )
 معامالت التجدئة الشرفضة ألبعاد مقضاس الغزب

 أبعاد السقضاس
معامل االرتباط بضؽ 

 الشرفضؽ
معامل االرتباط بعج 
 الترحضح مؽ أثخ التجدئة

 9.609 9.460 البعج األول
 9.525 9.374 البعج الثاني
 9.572 9.433 البعج الثالث
 9.477 9.315 البعج الخابع

مؼ خالل التحقق مؼ ثبات السقياس بطخيقتى :معامل ألفا ،والتجدئو الشرفيو،يسكؼ القؽل 
 أن السقياس يتستع بثبات جيج.

 إجخاءات تطبيق السقياس:-د
مؽ طالب الفخقو الثانضو  مؽ الستفؾقضؽ وغضخ الستفؾقضؽ  إختضار العضشو مؽ الذباب الجامعى-

 مؽ كمضتى التجاره والتخبضو بجامعو طشظا.
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 تظبضق السقضاس فى صؾرتو األولضو عمى عضشو الجراسو .-
 ترحضح اإلستجابات وإخزاعيا لمسعالجو اإلحرائضو .-
 تحجيج صجق وثبات السقضاس.-
 التؾصل إلى صضاغو نيائضو لمسقضاس.-
 الهتائج:-ه

مقضاس الغزب لمذباب الجامعى مؽ حضث الرجق والثبات ،مسا  تؾصمت الجراسو إلى كفاءه
 يتستع بو مؽ خرائص سضكؾمتخيو مقبؾلو لمذباب الجامعى.يجعمو صالحًا لمتظبضق نغخًا لسا 

 
لسقياس الغزب لعيشو مؼ الستفؽقيؼ وغيخ الستفؽقيؼ مؼ الذباب  الشيائية الرؽرة

 الجامعى
 أمل سعج إبخاىيػأ/             أشخف دمحم عبج الحميػ د/           أ.د/ حدام الجيؼ محسؽد عدب

 باحثو ماجدتيخ         أستاذ الرحة الشفدية واإلرشاد الشفدي    مجرس الرحو الشفديو واإلرشاد الشفدى 
 جامعو عيؼ شسذ – التخبيةكميو      جامعو عيؼ شسذ   -كميو التخبية     جامعة عيؼ شسذ     –كمية التخبية 

 (02ججول)
 مقضاس الغزب لعضشو مؽ الستفؾقضؽ وغضخ الستفؾقضؽ مؽ الذباب الجامعى فى صؾرتو الشيائضو

 م العبـــــــــارة دائساا  أحياناا  نادراا 

 1 أعتقج أن الذخرضو القؾيو تدتظضع أن تأخح حقيا بديؾلو.   
 2 أرى أن أسيل وسضمو لمخاحو الشفدضو ىى رد اإلساءه بإساءه مثميا.   
 3 رك أن اليحتخمػ األخخيؽ إال بفخض شخرضتػ وإعيارىا بالقؾه.أد   
 4 أرى أن الزخب ىؾ الؾسضمو الؾحضجه لمتعامل مع الذخرضات العشضجه.   
 5 أترخف بعجوانضو عشجما اليخيج أآلخخيؽ تحقضق ماأريج.   
 6 أرى أنشى سخيع اإلنفعال فى أغمب السؾاقف.   
 7 جما يدخخ مشى بالكمسات الجارحو .أفكخ فى ضخب أحج زمالئى عش   
 8 أفكخ فى كضفضو اإلنتقام  مسؽ أساء معاممتى.   
 9 أرى أن أفزل وسضمو لمتعامل مع الذخرضات العشضفو ىؾ العشف.   
 11 أفكخ فى الخد بدخعو وبعجوانضو عشجما يتحجث معى أحج زمالئى بظخيقو سضئو.   
 11 ما يدعجشى أحج.أفكخ فى تجمضخ كل شىء مؽ حؾلى عشج   
 12 أفكخ فى الرخاخ برؾت مختفع عشجما يزايقشى أحج.   
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 م العبـــــــــارة دائساا  أحياناا  نادراا 

 13 أفكخ فى ضخب مؽ أخظأ فى حقى.   
 14 أفكخ فى اإلساءه لسؽ يشتقجنى حتى ولؾ كان عمى حق.   
 15 يشتابشى الذعؾر بالزضق عشجما أغزب .   
 16 أشعخ بالغزب عشجما أتحكخ مؾقف سىء حجث لى فى الساضى.   
 17 أشعخ بالغزب لعجم قجرتى عمى إنجاز السيام فى الؾقت السحجد.   
 18 تتؾلج لجى مذاعخ الغزب عشجما أتعخض لمشقج مؽ أحج زمالئى.   
 19 أغزب عشجما الأحرل عمى مرخوف كاف.   
 21 أشعخ بالغزب عشجما أفكخ فى بعض الكمسات الجارحو التى قاليا لى أحج زمالئى.   
 21 ب عشجما الأتسكؽ مؽ عسل واجباتى بذكل جضج.أغز   
 22 اشعخ بالغزب عشجما اليتحقق أى مظمب أريجه.   
 23 أشعخ باأللؼ كمسا غزبت .   
 24 يالزم غزبى شعؾر باالرتباك .   
 25 عشجما أغزب أشعخ بكخاىضو كل مؽ حؾلى .   
 26 يالزم غزبى شعؾرى بالخغبو فى إيداء مؽ حؾلى .   
 27 حجيث األخخيؽ معى برؾت عالى يثضخ غزبى .   
 28 يتؾلج لجى مذاعخ الغزب عشجما يدخخ مشى أحج زمالئى أو اخؾاتى .   
 29 أشعخ بالغزب بدب عجم قجرتى عمى السثابخه فى تحقضق أىجافى .   
 31 يغزبشى عجم عجل والجى بضشى وبضؽ إخؾتى .   
 31 كمسا غزبت أجج صعؾبو فى التشفذ.   
 32 عاده ما أجج سخعو فى ضخبات قمبى كمسا غزبت .   
 33 يتدبب الغزب فى فقجانى لمذيضو.   
 34 كمسا غزبت يختفع لجى ضغط الجم.   
 35 أشعخ باأللؼ فى صجرى عشجما أغزب .   
 36 فى حالو الغزب يشتابشى صجاع حاد.   
 37 عشجما أغزب أشعخ باأللؼ فى معجتى .   
 38 الب أشعخ بالغثضان أثشاء غزبى .فى الغ   
 39 عشجما أغزب أشعخ باأللؼ فى القؾلؾن.   
 41 عشجما أغزب أستظضع إخفاء مغاىخ غزبى .   
 41 فى حالو غزبى مؽ البعض أضغط عمى نفدى حتى ال أجعميؼ يجركؾن حقضقو مذاعخى .   
 42 عشجما أغزب أصخخ برؾت مختفع.   
 43 ت غزبى عؽ التعبضخ عشو.عشجما أغزب أفزل كب   
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 م العبـــــــــارة دائساا  أحياناا  نادراا 

 44 عشجما أغزب أقؾم بإيحاء نفدى .   
 45 عشجما أغزب أعبخ عؽ غزبى أمام األخخيؽ.   
 46 عشجما أغزب أحظؼ كل ما  حؾلى.   
 47 عشجما أغزب مؽ شخص ما فإنشى أواجيو دون اإلىتسام بؾجؾد األخخيؽ .   
 48 خؾتى بظخق مختمفو.عشجما أغزب أوجو عجوانى نحؾ زمالئى أو إ   
 49 اتذاجخ مع مؽ يتدبب فى غزبى .   
 51 أصاب بحالو مؽ فقجان الدضظخه التامو عمى نفدى أثشاء الغزب .   
 51 عشجما أغزب أشعخ إنشى عمى وشػ اإلنفجار .   
 52 كل مؽ يحضط بى يجرك أن نؾبات غزبى عشضفو .   
 53 عشجما أغزب أىاجؼ مرجر غزبى.   
 54 أنا شخص غاضب بدب أو بجون سبب.   
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 املراجع:
 0ةالعخبي  ولا:السخاجعأ

العالقو بضؽ الحكاء االجتساعى والدمؾك العجوانى لجى الظمبو (،2900أحسج الدغبى ) .0
 السجمو االردنضو،كمضو األمضخه عالضو الجامعضو ،جامعو البمقاء التظبضقضو ، العاديضؽ والستفؾقضؽ
 ،جامعو الضخمؾك.210-5،207،مجمج  2جد،عفى العمؾم التخبؾيو

(،العفؾ وعالقتو بانفعال الغزب لجى عضشو 2902إيسان بشت دمحم بؽ سعج الجوسخى) .2
، كمضو التخبضو،قدؼ عمؼ رسالو ماجدتضخمؽ طالبات جامعو ام القخى بسكو السكخمو ،

نفذ)تخرص شخرضو وعمؼ نفذ إجتساعى(،السسمكو العخبضو الدعؾديو وزاره التعمضؼ 
 لعالى،جامعو ام القخى.ا

الحكاء الخوحى (.2901حسج دمحم ياسضؽ & ىضام صابخ شاىضؽ& إيسان الدعضج إبخاىضؼ ) .1
.مخكد البحؾث والجراسات الشفدضو الجامعو ، دوريو عمسضو محكسو طمبووعالفتو بالغزب لجى 

 . كمضو اآلداب ،جامعو القاىخه.
و الغزب وبعض الستغضخات (. العالقو بضؽ حالو وسس2991أشخف ابخاىضؼ دمحم ) .2

،كمضو التخبضو.قدؼ عمؼ نفذ  رسالو ماجدتضخلجى طالب الجامعو ،. الذخرضو واإلجتساعضو
 تعمضسى ،جامعو قشاه الدؾيذ.–تخبؾى 

.الكؾيت 0السجمذ الحكاء العاطفى(.2999دانضال جؾلسان )تخجسو لضمي الجبالى() .3
 .242و عالؾطشى لمثقافو والفشؾن واآلداب ،سمدمو عالؼ السعخف

،  سضكؾلؾجضة األطفال ذوي االحتضاجات الخاصة. ( 2994سيضخ كامل أحسج ) .4
 اإلسكشجرية 0 مخكد اإلسكشجرية لمكتاب .

 الستفؾقؾن ، السؾىؾبؾن ، السبجعؾن آفاق الخعاية.  (2994عبج السشعؼ السضالدى)  .5
 ،األسكشجريو0 مؤسدة شباب الجامعة. والتأىضل

.القاىخه0مكتبو السقضاس العخبى لمغزب(.2999ال)عالء الجيؽ كفافى&مايدو الشض .6
 األنجمؾ السرخيو.

 دراسات فى عمؼ الشفذ والرحو الشفدضو اضظخاب(.2991دمحم أحسج إبخاىضؼ سعفان ) .7
 ،القاىخه0دارالكتاب الحجيث . انفعال الغزب
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مقضاس الغزب كحالو (07760دمحم الدضج عبج الخحسؽ & فؾقضو حدؽ عبج الحسضج ) .09
 .ةالقاىخ  اء لمظباعو والشذخ والتؾزيع،،دارقب وسسو

بخنامج تجريبى لتشسضو الؾعى بالغزب )أسبابو  ة(0فاعمض2992ىبو اسساعضل سخى ) .00
 ،كمضو البشات ،جامعو عضؽ شسذ.رسالو دكتؾراه .،وكضفضو مؾاجيتو(

العالج السعخفى الدمؾكى فى تحدضؽ الشدعو إلى  ةفاعمض(,2902ىشج يحى كامل ) .02
.كمضو  دكتؾراه  ةرسال.مؽ الستفؾقضؽ عقمضا ةالشخجدض ةلجى مزظخبى الذخرضالكسالضو الالسؾيو 
 بشيا. ة,جامع ةالشفدض ةالتخبضو قدؼ الرح

 0ثانياا:السخاجع األجشبيو
13. Ata,S., & Akman,B. (2012). Thetrait anger and anger 

explanation styles of preschool teachers. Procedia Social and 

Behavioral Sciences,46,5163-5167 

14. Balkaya,F.(2001).Development of Multidimensional Anger Scale 

and effects on some symptoms. Msc Thesis.. 

15. Burney D.,&Kromy,J(2001).Initial Development and score 

validation of the  adolescent anger rating scale Educational and 

psychological measurement,61(3),446-460. 

16. Deffenbacher,J.(1996).Cognitive-behavioral approaches to anger 

reduction.In K.S.Dobson&K.D.Craig(Eds.),Advances in cognitive-

behavioral therapy(pp.31-62).Thousand Oaks,CA:Sage. 

17. Lutsi,E.(2005).Forgiveness:The relationship between clients 

dispositions to forgive interpersonal transgressions and their anger 

,depression,and religious commitment.Proquest Dissertation and 

Theses,Section0101,Part 0622,Publication Number AAL3180712. 

18. Marchetti,S.(2008).Anger and aggression in 

adolescents:Cognitions and behavioral responses. 

Ph.D.Dissertation,New York:St.John,s University. 

19. Mclntyre,S(2003).Forgiveness and its effect on the emotional 

health of the late adolescent. Proquest Dissertation and 

Theses,Section 1351,Part 0451, ,Publication Number AAL3099978. 
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