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املقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف مهارات مدير املدر�سة يف �إدارة
الغ�ضب من وجهة نظر املديرين يف مديريات الرتبية يف حمافظة
�إربد .وجرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )361مديراً ومديرة من مديريات تربية حمافظة �إربد،
مت ا�ستخدام اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات .وتو�صلت نتائج الدرا�سة
و َّ
�إىل � َّأن مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يت�صل مب�سببات الغ�ضب
جاءت بدرجة متو�سطة ،بينما جاءت مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يت�صل بالآخرين بدرجة مرتفعة ،وبينت الدرا�سة وجود
درجة متو�سطة ملهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب بخ�صو�ص م�سببات
الغ�ضب ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث ،ووجود فروق تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح الدكتوراه،
ووجود فروق تبع ًا ملتغري اخلربة ل�صالح �أكرث من 15عاماً .و�أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة االهتمام بالبيئة املدر�سية ،واملناخ ملدر�سي
واجلو العام للمدر�سة؛ لأنها من الأمور التي ت�ساعد يف �إدارة الغ�ضب.
الكلمات املفتاحية :مدير املدر�سة ،الغ�ضب� ،إدارة الغ�ضب.
The Skills of Anger Management among the School
Principals from the Directors’ Perspective at the Education Directorates in the Governante of Irbid

Abstract:
The study aimed at identifying the skills of anger
management among the school principals from the
Directors’ perspective at the education directorates
in the Governante of Irbid. The descriptive analytical
approach was used. The study sample consisted
of (361) principals and directors at the education
directorates in Irbid. The questionnaire was used
as a tool for collecting data. The study found that
the skills of anger management correlated to the
causes of anger among the school principals were
’moderate. The study also revealed that the principals
skills of anger management correlated to other
individuals scored high degree. Moreover, there were
statistically significant differences in the skills of
anger management among the principals due to the
variable of gender in favor of the females. In addition,
there were statistically significant differences due
to the variable of Qualification in favor of Ph. D.
Furthermore, there were statistically significant
differences due to the variable of experience in favor
of 15 years and plus. The study recommends the need
to focus on the school environment, the climate of the
teachers and the general atmosphere of the school
because they all help in anger management.
Key words: School principal, Anger, Anger
management.

تعد امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية م�صدراً للتطور الفكري؛
فهي تعك�س الن�ضوج والتقدم العلمي يف املجتمع ،ويجب �أن تتواجد
العديد من القدرات فيمن يقود هذه امل�ؤ�س�سات بكل ما يخ�ص
�أ�سا�سيات العملية التعليمية والرتبوية و�أ�ساليب تطويرها ،ملا له من
�أثر كبري يف تن�شئة الأجيال ،وخدمة املجتمع بكل جماالت احلياة.
وقد �شهد العامل يف الآونة الأخرية اهتمام ًا كبرياً يف التنمية املهنية
للإدارات الرتبوية ،مبا يف ذلك تطوير �أ�ساليب و�أهداف الإدارة
الرتبوية ،وذلك عن طريق توفري اجلهود الإدارية وت�أهيل القيادات
الرتبوية ،ورفع كفاءتهم ب�شكل يتواكب مع التغريات احلا�صلة يف
النظام التعليمي الرتبوي.
والإدارة املدر�سية من �أهم املوا�ضيع التي تهتم بها امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية؛ فهي حمور لتحقيق �أهداف العملية التعليمية
املتمثلة بعمليات التوجيه والتن�سيق والتخطيط داخل املدر�سة من
معلمني وطالب ،ومن �ضمن االهتمامات واملهارات التي تعنى بها
الإدارة املدر�سية هي الإدارة النف�سية داخل �إطار املدر�سة مبا يف ذلك
مهارات �إدارة الغ�ضب.
ويعد الغ�ضب من العوامل امل�ؤثرة يف �شخ�صية الإن�سان،
فهو انفعال ال ي�ستغني عنه الفرد ،كما �أنه �أحد املكونات الرئي�سية
الإن�سانية ،على الرغم من اختالف درجات م�ستويات الغ�ضب عند
كل �إن�سان و�آخر.وقد ُع ِّرف الغ�ضب يف مو�سوعة علم النف�س والتحليل
النف�سي ب�أنه انفعال �سيء غري مريح ،وي�صاحب الرغبة يف االعتداء
�أو التدمري و�إنزال ال�رضر بالآخرين �أو بالذات �أحيان ًا (طه. )2003 ،
وتهدف �إدارة الغ�ضب وعالجه �إىل التقليل من الغ�ضب
وتعرف وم�سبباته من �ضغوط احلياة
و�ضبط طريقة التعبري عنه،
ّ
املختلفة والتعامل مع حاالت الغ�ضب املختلفة عن طريق املعرفة
واملمار�سات ال�سلوكية (كا�سينوف وتافرات. )2006 ،وهذا ي�ستلزم
من مديري املدار�س الإملام مبهارات �إدارة الغ�ضب؛ للحفاظ على
بيئة مدر�سية �صحية.
وتعد الإدارة املدر�سية الأ�سا�س الذي تقوم عليه تنمية �أي دولة
ت�سعى لتطوير �أنظمتها التعليمية فمن �أهم �أدوار مديري املدار�س
حت�سني وتطوير الأداء ،الرتباطها بالعملية الرتبوية وذلك بتفاعل
الإدارة املبا�رش مع الطلبة و�أولياء �أمورهم واملعلمني (احلريري
وجالل و�إبراهيم. )2007 ،
ويعالج مدير املدر�سة العامل الب�رشي الذي يركز ب�شكل رئي�سي
على حتفيز املعلمني يف معاجلة م�شاكل التعليم والطالب ،والتوا�صل
الفعال ،وحل النزاعات ،وخلق مناخ مالئم للعمل يف املدر�سة يف
�أداء هذه املهام ،لذا ينبغي �أن ت�أخذ الإدارة يف ح�سبانها �أن �سلوك
�أفراد املدر�سة يختلف من فرتة لأخرى ،ويت�أثر الأ�شخا�ص الذين
�شاركوا يف العملية التعليمية بعدة عوامل ،مثل :العمر واملعرفة
والدافع (. )Saitis, 2008
و�أ�شار كليك (� )Click, 2005إىل � َّأن مدير املدر�سة يجب �أن
ي�ساعد موظفيه لي�صبحوا �أكرث قدرة على القيام بعملهم ،ويكون
ملهم ًا لهم يف مواجهة التحديات اجلديدة ،ويجب �أن يكون املدير
قادراً على ت�شجيع املعلمني ملحاولة تعلم املهارات والأفكار
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مما ي�ساعد يف حت�سني املعرفة واملهارات اخلا�صة بهم.
اجلديدة؛ َّ
ويجب �أن يتوفر يف مدير املدر�سة املعرفة املتخ�ص�صة
واملهارات يف �صنع التنظيم واتخاذ القرار مثل :خلق ر�ؤية
للمدر�سة ،والظروف التي ت�سمح بتحقيق الأهداف ،وت�سوية
املنازعات بني املوظفني ،وامل�شاركة بالأن�شطة مع العاملني يف
املدر�سة ،وتطوير جميع �أنواع التعاون بينهم ،والت�رصف ب�شكل
حا�سم ومن�صف عند احلاجة ،بالإ�ضافة �إىل حتفيز املوظفني مادي ًا
ومعنوي ًا (. )Morgan, 1997
ومن املمكن �أن يكون �أ�سلوب التفكري لدى الفرد �سبب ًا يف
حدوث الغ�ضب ،مثل :تف�سري الأحداث املحيطة بطريقة غري �صحيحة؛
ما ي�ؤدي �إىل الت�شويه يف اال�ستنتاج ،واخلوف وعدم القدرة على حتمل
الأحداث غري املرغوب بها ،وعدم القدرة على حتمل الواقع يف الف�شل
والإحباط ،والتقييم العام للأ�شخا�ص الآخرين ،ك�أن يطلق ال�شخ�ص
على �شخ�ص �آخر �أنه �سخيف و�سيء وهذه جتعل الفرد يغ�ضب ب�رسعة
(عامر. )2005 ،

مفهوم الغضب
يعرف الغ�ضب على �أنه حالة عاطفية مزعجة متفاوتة ال�شدة
َّ
من التهيج واالنفعال اخلفيف �إىل الغ�ضب ال�شديد ،وهو �شعور بعدم
الر�ضا واال�ستياء نتيجة لتهديد حقيقي �أو متخيل� ،أو �إهانة� ،أو قمع،
�أو �إحباط� ،أو ظلم للفرد نف�سه �أو للآخرين املهمني بالن�سبة له( (�Carl
. )son, 2013, 5والغ�ضب هو حالة نف�سية بيولوجية �سلبية ،متفاوتة
ال�شدة واملدة (. )Felgoise, Nezu, Nezu, & Reinecke, 2006, 172

إدارة الغضب
و�إدارة الغ�ضب كما عرفها ثوما�س ( )Thomas, 2001تعني
�إمكانية الفرد على تعديل احلالة النف�سية غري امل�ستقرة لديه ،وتغيري
�إدراكه العدائي غري العقالين ،وتعديل ال�سلوكيات ال�سلبية التي ال
ت�ؤدي �إىل حل امل�شكلة.و�أ�شار ا�سرتالين (� )Esterline, 2013إىل � َّأن
الغر�ض الرتبوي من �إدارة الغ�ضب هو تعليم الأفراد كيفية التعامل
ب�شكل �صحيح مع حاالت غ�ضبهم يف بيئة املدر�سة.
وفن �إدارة الغ�ضب هو العلم الذي يخت�ص بفن و�سائل
وتقنيات ال�سيطرة على الغ�ضب لدى املدير غري القادر على
ال�سيطرة على غ�ضبه ،وهي و�سائل نف�سية وعالجية وتعد من
�أداوت الغ�ضب ،ومنها االعرتاف بوجود م�شكلة مع الغ�ضب ،ويدير
املدير غ�ضبه ب�أول خطوة وهي الإقرار بوجود م�شكلة ،وعلى
املدير �أن يثق مبن حوله ،وال ب َّد عند حدوث انفعاالت �أن ي�ستمع
املدير للآخرين ب�صورة كاملة ،ويوازن بني احلزم والغ�ضب ،وعليه
االبتعاد عن العدوانية ،وعلى املدير �أن يكون مت�ساحم ًا و�صبوراً؛
فهذه من �أف�ضل الطرق لعالج الغ�ضب ،و�إن حدث وغ�ضب املدير
ف� َّإن عليه �أخذ ق�سط ًا من الراحة ،وال يكلم �أحداً وهو غا�ضب ،وعليه
خماطبة نف�سه للتخل�ص من الغ�ضب ،ومن املمكن �أن ميار�س املدير
الريا�ضة �أو �سماع املو�سيقى وهذا من �ش�أنه تهدئته والق�ضاء على
الغ�ضب (عو�ض. )2016 ،

مسببات الغضب
تتفاعل جمموعة من العوامل لتولد الغ�ضب لدى الفرد ،وهي
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املثريات التي تعمل على ا�ستثارة الغ�ضب ،وقد تكون هذه املثريات
ذات م�صدر خارجي من البيئة املحيطة �أو من م�صدر داخلي مرتبط
بذات الفرد ،وحالة الفرد قبل الغ�ضب ،وتت�ضمن احلالة اجل�سمية
واالنفعالية واملعرفية واخل�صائ�ص النف�سية للفرد يف الوقت الذي
يتعر�ض فيه لال�ستفزاز ،وتقييم وتف�سري الفرد للمثريات التي ت�ستثري
الغ�ضب ،وقدرته على التعامل �أو التكيف مع هذه املثريات (ح�سني،
. )2006

مظاهر الغضب
ذكر غرو�سمان ( )Grossman, 1998عدداً من مظاهر الغ�ضب
التي تتمثل يف حدوث تغريات مزاجيه ت�ؤثر يف الفرد ،وتغريات
خارجية وتظهر من خالل التغري الذي يطر�أ على �سلوك الفرد،
وتغريات داخلية تظهر على اجل�سم كزيادة نب�ضات القلب ،وللغ�ضب
مظاهر تعبريية كتغري نربة ال�صوت وحركة اجل�سم.
و�أ�شار ديجيو�سيب وتافريت ()Digiuseppe & Tafrate, 2008
�إىل ثالثة �أنواع للغ�ضب؛ ففي الغ�ضب ال�رصيح يكون غ�ضب الفرد
ظاهراً للآخرينَّ � ،أما الغ�ضب الكامن فهو الغ�ضب الذي ال يدركه
الآخرون ويقود �إىل الإحباط ،بينما يرتبط الغ�ضب املزمن ب�أفكار
غري منطقية كما يعد مر�ضاًَّ �.أما كفايف والنيال ( )1997ف�أ�شارا
�إىل الغ�ضب الإيجابي الذي يدفع الفرد �إىل ممار�سة �أفعال �إيجابية
ويكون حافزاً للإجناز والعمل بجدية ،والغ�ضب ال�سلبي الذي ي�سبب
ا�ضطرابات ج�سمية كال�صداع و�أمرا�ض القلب ،وغ�ضب الإزاحة الذي
يفرغ فيه الفرد غ�ضبه نحو �شيء معني.
بناء على الغ�ضب �إىل �شخ�صيات �رسيعة
وت�صنف ال�شخ�صيات ً
الغ�ضب و�رسيعة الر�ضا وهذا ال�صنف ال يح�سن �إدارة نف�سه ومزاجه
متقلب ،وال�صنف الثاين �رسيع الغ�ضب بطيء الر�ضا وهو يغ�ضب
على كل �شيء وال ير�ضى ب�سهولة ،وال�صنف الثالث بطيء الغ�ضب
و�رسيع الر�ضا وهذا من �أح�سن ال�شخ�صيات وتكون احلكمة واحللم
من �صفاته ،ولكن �إذا غ�ضبوا فهم �رسيعو الر�ضا (وادي. )2016 ،

األثار السلبية للغضب
هناك العديد من الآثار ال�سلبية التي تنتج عن الغ�ضب ،ومنها
(�سليمان2007 ،؛ كا�سينوف وتافرات2006 ،؛ الدو�رسي: )2017 ،
Ú Úالتقليل من قدرة الفرد على النقد البناء ويجعله يقوم
بت�رصفات ع�شوائية ،وي�ساعد الغ�ضب على ارتكاب �سلوكيات
غري مرغوبة نتيجة تفكك املعلومات الدقيقة واملكت�سبة وتغلب
املعلومات الغريزية على التفكري.
Ú Úي�ؤدي �إىل م�شاكل يف �أماكن العمل� ،إذ ي�صبح جمال العمل
مهي�أ للغ�ضب حني يواجه املوظفون نتائج ال يرغبون فيها ي�سببها
�سلوك من زمالئهم �أو امل�رشفني عليهم �أو مر�ؤو�سيهم ،وقد ي�ؤدي
الغ�ضب �إىل جمابهة وع�صيان وحت ِّد ل�سيا�سات امل�ؤ�س�سة �أو �إ�ساءة
ا�ستخدام ملمتلكاتها.
Ú Úيعود على الفرد ب�آثار �سلبية عديدة حني يرافق الغ�ضب
ال�رصاعات بني الأ�شخا�ص ،وي�ؤثر على التعاون والتكافل ،وعلى
ال�صداقات ،وعلى م�سري العمل يف امل�ؤ�س�سة ،كما ي�سهم يف تقليل
تقدير الذات حني يدرك ال�شخ�ص الغا�ضب عواقب الغ�ضب ،وغالب ًا ما
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يقود الغ�ضب �إىل اال�ستياء املهني؛ ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل مع الزمالء
والعاملني يف امل�ؤ�س�سة؛ وهذا يقود �إىل �إنتاجية منخف�ضة؛ وزيادة
احتمال �إخفاق العمل ،كما و�أن الغ�ضب ال�شديد يخيم على التفكري
ويجعله غري وا�ضح ،وممكن �أن يقع يف حلظة غ�ضب هجوم كالمي،
�أو هجوم ج�سدي يتمثل بال�رضب �أو ما �شابه ذلك.
Ú Úي�ؤثر الغ�ضب يف التفكري؛ فيمنعه من اال�ستمرار ويجعل
الفرد �أكرث تهي�ؤاً لالعتداء البدين ،و�إذا ا�ستمرت دائرة الغ�ضب دون
�أن تنتهي فت�ستمر التغريات الف�سيولوجية لها ما ي�ؤدي �إىل تغريات
ع�ضوية تنتج عنها �أمرا�ض نف�سية لدى الفرد.
ي�سبب الغ�ضب �أ�رضاراً �صحية؛ �إذ ثبت طبي ًا � َّأن
Ú Úميكن �أن ِّ
الغ�ضب ميكن �أن ي�سبب �أمرا�ض �ضغط الدم والقلب وال�رشايني ومر�ض
ال�سكر ،وغريها...

الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدرا�سات مو�ضوع الغ�ضب و�إدارته ،وفيما
ي�أتي عر�ض لها:
أوالً :الدراسات العربية
تعرف فاعلية
هدفت درا�سة داود واحل�سا�سنة (� )2016إىل ّ
برنامج توجيه جماعي حمو�سب للتدريب على �إدارة الغ�ضب يف
خف�ض ال�سلوك العدواين لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س.وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )54طالب ًا من مدر�سة تابعة ملديرية تربية عمان.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة فعالية التوجيه اجلماعي املحو�سب للتدريب
على �إدارة الغ�ضب يف خف�ض ال�سلوك العدواين لدى الطالب.
وقام اخلوالدة وجرادات ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر برنامج عالج معريف �سلوكي يف تخفي�ض الغ�ضب ،وحت�سني
ا�سرتاتيجيات التعامل معه لدى طالب ال�صف الأول الثانوي.وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )36طالب ًا مق�سمني �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية بالت�ساوي.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املجموعة
التجريبية �أظهرت انخفا�ض ًا �أعلى ب�شكل دال يف الغ�ضب ،وحت�سن ًا
�أعلى ب�شكل دال يف ا�سرتاتيجيات التعبري املبا�رش عن الغ�ضب،
وتبديد الغ�ضب مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة.
وقام الق�صا�ص ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني
الأفكار الالعقالنية وانفعال الغ�ضب لدى �أفراد ال�رشطة الفل�سطينية
مبحافظات غزة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )329فرداً من �أفراد
ال�رشطة العاملة يف قوات التدخل والبلديات والدوريات.وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن الأفكار الالعقالنية لدى �أفراد ال�رشطة
الفل�سطينية منخف�ضة ،و�أن م�ستوى انفعال الغ�ضب لدى �أفراد
ال�رشطة منخف�ض.
و�أجرى جرجي�س ( )2013درا�سة كان هدفها تعرف الغ�ضب
وعالقته ببع�ض ال�سمات ال�شخ�صية ،والعالقة بني درجات الغ�ضب
ودرجات �سمات ال�شخ�صية املقا�سة.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )300طالب وطالبة.وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الذكور �أكرث
ميتلكن �شخ�صية
غ�ضب ًا من الإناث على املقيا�س ككل ،و�أن الإناث
َّ
ويتمتعن بثقة بالنف�س ،وباكتفاء ذاتي ،و�سيطرة على الآخرين
�سوية
َّ
يف املواقف املختلفة.

ثانياً :الدراسات األجنبية
وهدف درا�سة باكانا (� )Pacana, 2016إىل حتديد �أثر ال�صورة
املهنية و�إدارة الغ�ضب يف القيادة التعليمية لدى مدراء املدار�س غري
الطائفية يف �أمريكا.وا�ستخدمت طريقة االرتباط الو�صفي با�ستخدام
البيانات.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )101فرد
ا�ستبانة يف جمع
َّ
من مدراء املدار�س غري الطائفية.وك�شفت النتائج �أن ال�صورة املهنية
ملديري املدار�س كانت ايجابية مب�ستوى متو�سط ،وجاءت �إدارة
الغ�ضب ملديري املدار�س مب�ستوى متو�سط.و�أظهرت النتائج � َّأن
ال�صورة املهنية ترتبط ب�شكل كبري بالقيادة التعليمية ،كما ترتبط
�إدارة الغ�ضب ب�شكل كبري بالقيادة التعليمية ،و� َّإن ال�صورة املهنية
و�إدارة الغ�ضب لهما ت�أثري كبري يف القيادة التعليمية لدى مديري
املدار�س.
وهدفت درا�سة جوندز وتونك واندان (& Gunduz, Tunc
 )Inand, 2013الك�شف عن العالقة بني ال�سيطرة على الغ�ضب لدى
مديري املدار�س وطرق التكيف مع الإجهاد و�أ�سلوب �إدارة ال�رصاع.
مت تطبيق مقيا�س �إدارة ال�رصاعات التنظيمية ،ومقيا�س �إدارة
و َّ
وتكونت
الغ�ضب ،ومقيا�س التكيف مع الإجهاد جلمع البيانات،
َّ
عينة الدرا�سة من ( )279فرداً من مديري مدار�س حمافظة مر�سني
يف تركيا.و�أظهرت النتائج � َّأن م�ستوى �إدارة الغ�ضب لدى الإداريني
والتكيف مع الإجهاد يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مع �أمناط �إدارة ال�رصاع
وتوقعها�.إن م�ستوى �إدارة الغ�ضب لدى امل�رشفني هو م�ؤ�رش كبري على
�أ�سلوب “التكامل” ،كما �أظهرت النتائج � َّأن املدراء الذين ي�ستخدمون
�أ�سلوب التكامل واالندماج لديهم م�ستويات منخف�ضة من الغ�ضب،
وميكنهم التحكم يف غ�ضبهم.
و�أجر ى بريت وباتل وبتلر وغونزال�س (�Burt, Patel, But
 )ler & Gonzalez, 2013درا�سة هدفت �إىل تعرف فاعلية التدريب
على مهارات القيادة يف جمموعات �إدارة الغ�ضب املدر�سية للحد من
العدوان لدى الأطفال.وتكونت عينة الدرا�سة من  ) )32طالب ًا من �أربع
مدار�س ابتدائية يف الواليات املتحدة الأمريكية تراوحت �أعمارهم
بني � 9إىل  11عاماً.ومت ا�ستخدام مقيا�س �إدارة الغ�ضب ،ومقيا�س
مهارات القيادة لديهم قبل وبعد تنفيذ الربنامج.وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة انخفا�ض درجات الغ�ضب ،وارتفاع درجة القدرة على اتخاذ
القرار ،وا�ستمرار ت�أثري الربنامج بعد انتهاء التدريب.
وقا م فالزاده ودافاجي ونكمال (�Valizadeh, Davaji & Ni
 )kamal, 2010بدرا�سة هدفت �إىل بحث فاعلية التدريب على مهارات
�إدارة الغ�ضب يف تخفي�ض م�ستوى العدوان لدى طلبة املدر�سة
الثانوية.وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )40طالب ًا يف املدر�سة الثانوية،
ق�سمت على جمموعتني �ضابطة وجتريبية.و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
التدريب على مهارات �إدارة الغ�ضب كان فعا ًال يف تخفي�ض العدوان
ب�شكلٍ عام ،وال�سلوكيات والأفكار العدوانية لدى طلبة املدر�سة
الثانوية.
وقام �ستفلر ( )Stiffler, 2008بدرا�سة هدفت �إىل اختبار �أثر
بع�ض املتغريات مثل :اجلن�س ،والأ�صدقاء ،والإجناز الأكادميي،
وعدد �أفراد الأ�رسة على كل من م�ستويات الغ�ضب والتحكم فيه،
وعلى الغ�ضب ب�شكل عام ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )74طالباً،
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا
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مهارات مدير املدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر املديرين
في مديريات التربية في محافظة إربد

د .ملياء محمد عبيدات

بني الذكور والإناث يف كل م�ستويات الغ�ضب ،والتحكم يف الغ�ضب،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني كل من الأفراد الأ�صغر
والأكرب �سن ًا يف م�ستويات الغ�ضب ،والتحكم فيه.
و�أجرى كل من بليك وهامرن ()Blake & Hamrin, 2007
درا�سة هدفت �إىل تقييم و�إدارة الغ�ضب والعدوان لدى ال�شباب.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60م�شارك ًا من الفئات العمرية من 5
 � 17سنة.وقد �أظهرت النتائج فاعلية التقنيات العالجية القائمةعلى املهارات املعرفية ال�سلوكية يف خف�ض الغ�ضب والعدوان لدى
ال�شباب ،ومن هذه التقنيات :مهارات حل امل�شاكل والنزاعات،
والتعليم العاطفي ،والتدريب على املهارات االجتماعية ،والتدريب
على اال�سرتخاء ،و�إعادة الهيكلة املعرفية.وهذه التقنيات التي
ت�ضمن تعزيز التكيف وال�سلوك االجتماعي الإيجابي.
و�أجرى بوث ومان ( )Booth & Mann, 2005درا�سة هدفت
تعرف الغ�ضب يف مكان العمل ،وحتديد اخل�صائ�ص والأ�سباب
�إىل ّ
والنتائج ق�صرية وطويلة الأجل من نوبات الغ�ضب يف مكان العمل.
واعتمد الباحثان منهجية املقابالت املنظمة مع ( )24م�شاركا من
داخل �أربعة قطاعات تنظيمية خمتلفة.وبينت نتائج الدرا�سة �أن
جوانب احلياة اليومية قد ت�سهم يف �إثارة الغ�ضب يف مكان العمل ،لذا
ينبغي م�ساعدتهم على تقدمي اخلربات واال�سرتاتيجيات التي تهدف
�إىل احلد من حوادث الغ�ضب ،وكذلك امل�ساهمة يف تطوير مهارات
الت�أقلم ب�شكل �أف�ضل على جميع امل�ستويات عندما ال حتدث نوبات
الغ�ضب.

● ●هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب تبع ًا ملتغريات اجلن�س
واخلربة وامل�ؤهل العلمي؟

التعقيب على الدراسات السابقة

أهداف الدراسة:

تناولت الدرا�سة ال�سابقة مو�ضوع �إدارة الغ�ضب وعالقته
ببع�ض املتغريات� ،إذ تناولت بع�ض الدرا�سات �إدارة الغ�ضب لدى
مديري املدار�س وعالقته ببع�ض املتغريات (Gunduz, Tunc
 ، )& Inand, 2013وت�أثري �إدارة الغ�ضب لدى املدراء على القيادة
التعليمية (. )Pacana, 2016وركزت معظم الدرا�سات ال�سابقة على
�إدارة الغ�ضب لدى الطلبة وفعالية برامج �إر�شادية يف �إدارة الغ�ضب
لديهم (داود واحل�سا�سنة2016 ،؛ اخلوالدة وجرادات ، )2014 ،بينما
تناولت درا�سات �أخرى تقييم �إدارة الغ�ضب والعدوان لدى ال�شباب
( ، )Blake & Hamrin, 2007وحتديد اخل�صائ�ص والأ�سباب والنتائج
ق�صرية وطويلة الأجل من نوبات الغ�ضب يف مكان العمل (& Booth
. )Mann, 2005واختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف
التحقق من مهارات �إدارة الغ�ضب لدى مديري املدار�س من وجهة
نظر مديري املدار�س ،والتحقق من وجود فروق يف م�ستوى امتالك
مهارات �إدارة الغ�ضب تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي ،ويف حدود علم الباحثة ف�إن هذه الدرا�سة من الدرا�سات
العربية الأوىل التي تناولت �إدارة الغ�ضب لدى مدراء املدار�س ،وقد
مت اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف تنظيم حمتويات الإطار
النظري ،ويف بناء �أداة الدرا�سة ،وحتديد الأ�ساليب الإح�صائية
املنا�سبة.

تعرف مهارات مدير املدر�سة يف
تهدف هـذه الدرا�سـة �إىل ّ
�إدارة الغ�ضب من وجهة نظر املديرين يف مديريات الرتبية يف
حمافظة �إربد ،والتحقق من وجود فرق يف مهارات �إدارة الغ�ضب
تبع ًا ملتغريات اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي.

مشكلة الدراسة:
يتعر�ض مديرو املدار�س للعديد من ال�ضغوطات بحكم عملهم
يف �ضبط نظام املدر�سة ب�شكل عام ،من معلمني وطالب ،وواحدة
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من نتائج هذه ال�ضغوط الغ�ضب ،الذي ميثل حالة من احلاالت التي
تواجه �أي �إن�سان لي�س فقط مدير املدر�سة ،وحتتاج �إدارة الغ�ضب �إىل
مهارات خا�صة يجب توافرها يف املدير؛ للحد من امل�شكالت التي
حتدث تبع ًا ملوجات الغ�ضب ،فمهارة �إدارة الغ�ضب من املهارات
التي ال ميتلكها جميع املديرين عند غ�ضبهم.ونظراً لعمل الباحثة
كمديرة مدر�سة يف املدار�س احلكومية يف الأردن الحظت � َّأن مديري
املدار�س يتعر�ضون ل�ضغوط عمل ومواقف ميكن �أن ت�ؤدي بهم �إىل
الغ�ضب الذي ميكن �أن يحد من فاعلية عملهم ،ومقدرتهم على العمل،
وهذا ينعك�س على �أدائهم.وهناك قلة يف الأبحاث والدرا�سات العربية
التي تناول مو�ضوع �إدارة الغ�ضب لدى مديري املدار�س –ح�سب
اطالع وعلم الباحثة  -من هنا جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة مهارات
�إدارة الغ�ضب لدى مديري املدار�س من وجهة نظر املديرين يف
مديريات الرتبية يف حمافظة �إربد.

أسئلة الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما هي املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة لإدارة
الغ�ضب يف حال حدوثه؟

أهمية الدراسة:
ت�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على ما ميتلكه مديرو املدار�س
من مهارات لإدارة الغ�ضب من وجهة نظر مديري املدار�س ،وكيفية
التعامل مع الغ�ضب ،و�إدارته ،وتطوير بع�ض الأ�ساليب الناجحة
لعالج الغ�ضب بال�شكل ال�صحيح ،وبال�شكل الذي ي�ضمن �سالمة
اجلميع يف املدر�سة.وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �أ�صالتها ،فهي تعد
الدرا�سة الأوىل التي تهتم بدرا�سة مهارات مدير املدر�سة يف �إدارة
الغ�ضب من وجهة نظر مديري املدار�س ،وقد ت�شكل هذه الدرا�سة نقطة
انطالق مهمة يف ميدان الإدارة الرتبوية للعديد من الباحثني لإجراء
درا�سات الحقة وم�شابهة ،وقد تقدم نتائج الدرا�سة معلومات ملديري
املدار�س بخ�صو�ص م�ستوى مهارات �إدارة الغ�ضب لديهم والتي ميكن
�أن ت�سهم يف حت�سني خمرجات العملية الرتبوية ،وتطوير عملياتها،
لتحقيق �أهدافها املرجوة ،وقد ت�ساعد هذه الدرا�سة �صانعي القرار
يف وزارة الرتبية والتعليم لو�ضع خطط تربوية ت�سهم يف احلد من
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل حدوث الغ�ضب الناجت من ال�ضغوط التي
يواجهها املديرون.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

الجدول ()1

حمددات الدراسة:

توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية

Ú Úحمددات ب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على مديري ومديرات
املدار�س التابعة ملديريات تربية حمافظة �إربد.
Ú Úحمددات مكانية :طّ بقت الدرا�سة يف املدار�س التابعة
ملديريات تربية حمافظة �إربد يف الأردن ،وعددها ( )8مديريات.
طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الثاين
Ú Úحمددات زمنيةِّ :
من العام الدرا�سي 2016م2017 /م.

املتغري

اجلن�س

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
تتكون من م�شاعر تتفاوت يف
◄◄الغ�ضب :هو حالة وجدانية ِّ
�شدتها من ال�ضيق واال�ستثارة الب�سيطة �إىل التهيج والغيظ ال�شديد
(الع�صفور. )18 ،2004 ،ويعرف �إجرائي ًا باحلالة االنفعالية التي
ي�شعر بها املدير نتيجة تعر�ضه ملوقف �أو م�شكلة ما ،وتختلف يف
�شدتها من جمرد توتر ب�سيط �إىل حالة انفعالية �شديدة.
◄◄�إدارة الغ�ضب :هي ا�ستخدام و�سائل وتقنيات ال�سيطرة
على الغ�ضب لدى الإن�سان غري القادر على ال�سيطرة عليها (عو�ض،
. )162 ،2016وهي �إيجاد طرق �أكرث �إيجابية للتوا�صل �أو الت�رصف؛
�إذ ت�صبح عالقات الفرد مع الآخرين �أف�ضل و�أكرث فعالية ور�ضا
(. )Fiore & Novick, 2005وتعرفها الباحثة �إجرائي ًا باملهارات
التي ميتلكها املدير للتعامل مع ردود الأفعال الناجتة عن الغ�ضب
مبا يتعلق باملدير نف�سه ،ومبا يت�صل بالآخرين و�أي�ض ًا مبا يتعلق
مب�سببات الغ�ضب ،وتقا�س بدرجة ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن
فقرات ا�ستبانة �إدارة الغ�ضب التي �أعدتها الباحثة.
◄◄مدير املدر�سة :هو القائد الأول يف مدر�سته وهو امل�س�ؤول
الأول عن جميع �أع�ضاء املجتمع املدر�سي ،ولديه واجبات
وم�س�ؤوليات متعددة (الهنداوي. )61 ،2012 ،ويعرف �إجرائي ًا
بالفرد امل�س�ؤول عن جميع �ش�ؤون املدر�سة الإدارية والتنظيمية يف
املدار�س التابعة ملديريات تربية حمافظة �إربد.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي بهدف الك�شف عن
املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب من وجهة
نظر املديرين يف مديريات الرتبية يف حمافظة �إربد.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املديرين الذين يعملون يف
َّ
مدار�س مديريات تربية حمافظة �إربد ،وعددها ( )8مديريات للعام
الدرا�سي 2016م2017 /م.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )361مديراً ومديرة جرى اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع
�أفراد العينة تبع ًا ملتغريات اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفية.

امل�ؤهل العلمي

اخلربة الإدارية

املرحلة

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

147

40.7

�أنثى

214

59.3

املجموع

361

100.0

بكالوريو�س (دبلوم عايل)

96

26.6

ماج�ستري

156

43.2

دكتوراه

109

30.2

املجموع

361

100.0

5-1

98

27.1

10 - 6

70

19.4

15 - 10

96

26.6

�أكرث من  15عام

97

26.9

املجموع

361

100.0

الثانوية

143

39.6

الأ�سا�سية

218

60.4

املجموع

361

100.0

يخ�ص متغري اجلن�س� ،أن الإناث
يظهر من اجلدول ( )1فيما
ّ
هن الأعلى تكراراً والذي بلغ ( )214وبن�سبة مئوية ()59.3%
ّ
 ،بينما الذكور هم الأقل تكراراً والذي بلغ ( )147وبن�سبة مئوية
(. )40.7%وبالن�سبة ملتغري امل�ؤهل العلمي ،يظهر �أن ماج�ستري
هم الأكرث تكراراً والذي بلغ ( )156بن�سبة مئوية (، )43.2%
بينما حملة درجة البكالوريو�س والدبلوم العايل هم الأقل تكراراً
والذي بلغ ( )96وبن�سبة مئوية (. )26.6%وبالن�سبة ملتغري اخلربة
الإدارية ،يظهر �أن اخلربة من ( )5 - 1هم الأكرث تكراراً والذي بلغ
( )98بن�سبة مئوية ( ، )27.1%بينما اخلربة ( )10 - 6هم الأقل
تكراراً والذي بلغ ( )70وبن�سبة مئوية ( .)19.4%وبالن�سبة ملتغري
املرحلة ،يظهر �أن املرحلة الأ�سا�سية هي الأكرث تكراراً والذي بلغ
( )218بن�سبة مئوية ( ، )60.4%بينما املرحلة الثانوية هي الأقل
تكراراً والذي بلغ ( )143وبن�سبة مئوية (. )39.6%
أداة الدراسة
وبهدف جمع البيانات لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة قامت
الباحثة ببناء ا�ستبانة تقي�س املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة
يف �إدارة الغ�ضب من وجهة نظر املديرين ،وذلك باال�ستعانة بالأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة (Booth & Mann, 2005؛ Gunduz,
.وتكونت
Tunc & Inand, 2013؛ Pacana, 2016؛ جرجي�س)2013 ،
َّ
ت�ضمن املتغريات ال�شخ�صية
اال�ستبانة من جز�أين؛ اجلزء الأول
َّ
فتكون من ثالثة
والوظيفية لأفراد عينة الدرا�سةَّ � ،أما اجلزء الثاين
َّ
جماالت ،وهي :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير
نف�سه ،وا�شتمل على ( )11فقرة ،ومهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
100

مهارات مدير املدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر املديرين
في مديريات التربية في محافظة إربد

د .ملياء محمد عبيدات

مبا يت�صل بالآخرين وا�شتمل على ( )6فقرات ،ومهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا يت�صل مب�سببات الغ�ضب وا�شتمل على ( )6فقرات.
صدق أداة الدراسة
للت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة ،جرى عر�ضها على
( )7حمكمني من ذوي اخلربة بالإدارة الرتبوية ،والقيا�س والتقومي؛
بهدف احلكم على منا�سبة ال�صياغة اللغوية لفقرات اال�ستبانة ،ومدى
انتماء الفقرة للمجال الذي تنتمي �إليه ،و�أي اقرتاح باحلذف �أو

مت �إجراء ما يلزم من حذف وتعديل
التعديل ،ويف �ضوء اقرتاحاتهم َّ
على فقرات اال�ستبانة� ،إذ اعتمدت الباحثة ن�سبة ( )0.80التفاق
املحكمني حلذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة لفقرات اال�ستبانة.
وبغر�ض ا�ستخراج م�ؤ�رشات ال�صدق البنائي جلميع فقرات
�أداة الدرا�سة جرى تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()30
مديراً ومديرة من خارج عينة الدرا�سة ،ومن جمتمع الدرا�سة نف�سه،
وح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه
والأداة ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

الجدول ()2
معامالت االرتباط بين الفقرة وأداة الدراسة كلل

الرقم

االرتباط مع املجال

االرتباط مع الأداة ككل

الرقم

�إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه

االرتباط مع املجال االرتباط مع الأداة ككل

الرقم

�إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين

االرتباط مع املجال

االرتباط مع الأداة ككل

�إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب

1

**0.68

**0.61

1

**0.64

**0.60

1

**0.67

**0.62

2

**0.67

**0.62

2

**0.76

**0.73

2

**0.68

**0.55

3

**0.80

**0.77

3

**0.78

**0.70

3

**0.76

**0.70

4

**0.72

**0.61

4

**0.77

**0.75

4

**0.63

**0.69

5

**0.81

**0.73

5

**0.59

**0.54

5

**0.77

**0.71

6

**0.74

**0.67

6

**0.67

**0.51

6

**0.69

**0.58

7

*0.57

*0.49

8

**0.58

**0.56

9

**0.83

**0.80

10

**0.75

**0.66

11

**0.68

**0.54

* معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يظهر من اجلدول (َّ � )2أن معامالت االرتباط بني الفقرات
واملجال الذي تنتمي �إليه تراوحت بني ( ،)0.83 - 0.57كما
تراوحت معامالت االرتباط بني كل فقرة واال�ستبانة ككل بني
( ،)0.80 - 0.49وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة لأغرا�ض
تطبيق هذه الدرا�سة.
ثبات أداة الدراسة
بهدف ا�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة جرى تطبيق �أداة الدرا�سة
مرتني بفارق زمني مقداره �أ�سبوعان على عينة ا�ستطالعية مكونة
من ( )30مديراً ومديرة من جمتمع الدرا�سة ،ومن خارج العينة
الأ�صلية ،وح�ساب معامل االرتباط (بري�سون) بني التطبيقني
قت معادلة ثبات
ال�ستخراج ثبات الإعادة ( ، )Test - Retestوطُ ّب ْ
الأداة (كرونباخ �ألفا) على جميع جماالت الدرا�سة ،والأداة ككل على
العينة الأ�صلية ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
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الجدول ()3
معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجالي الدراسة واألداة ككل

الرقم

املجال

مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يخ�ص املدير
1
نف�سه.
مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا يتعلق
2
بالآخرين.
مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات
3
الغ�ضب.
جميع فقرات اال�ستبانة.

عدد الفقرات

معامل
الثبات

معامل
ثبات
الإعادة

11

0.78

0.83

6

0.82

0.87

6

0.88

0.89

23

0.89

0.91

يظهر من اجلدول (َّ � )3أن معامالت ثبات الإعادة تراوحت بني
( ، )0.89 - 0.83وبلغ معامل ثبات الإعادة للأداة ككل (، )0.91

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

� َّأما معامالت كرونباخ �ألفا ملجاالت الدرا�سة فرتاوحت بني (0.78
  ، )0.88وبلغ معامل كرونباخ �ألفا للأداة ككل ( ،)0.89وجميعمعامالت الثبات مرتفعة ومقبولة لأغرا�ض تطبيق الدرا�سة.
تصحيح املقياس
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )23فقرة� ،إذ
ا�ستخدم الباحث مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي بهدف قيا�س
�آراء �أفراد عينة الدرا�سة ،ومت �إعطاء موافق ب�شدة ( ، )5وموافق ()4
 ،وموافق بدرجة متو�سطة ( ، )3وغري موافق ( ، )2وغري موافق
ب�شدة ( ، )1وذلك بو�ضع �إ�شارة (√) �أمام الإجابة التي تعك�س
مت االعتماد على الت�صنيف التايل للحكم على
درجة موافقتهم ،كما َّ
املتو�سطات احل�سابية:
طول الفرتة = (1.33 = 3 / )1 - 5
(�أقل من  2.33منخف�ضة ،ومن � 2.33إىل �أقل من 3.66
متو�سطة ،ومن � 3.66إىل  5.00مرتفعة)
املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخ ِد َم ْت املعاجلات الإح�صائية
التالية من خالل برنامج الرزم الإح�صائية (:)SPSS
Ú Úالتكرارات والن�سب املئوية للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية
لأفراد عينة الدرا�سة.
Ú Úاملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة عن جميع جماالت �أداة الدرا�سة.
Ú Úاختبار حتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق يف
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة الكلي،
واختبار ( )MANOVAللك�شف عن الفروق يف متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت الدرا�سة تبع ًا للمتغريات ال�شخ�صية
والوظيفية.

عرض ومناقشة النتائج
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها وفق ًا
َّ
لأ�سئلة الدرا�سة.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما هي املهارات التي ميتلكها مدير
املدر�سة لإدارة الغ�ضب يف حال حدوثه؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لفقرات املجاالت
َّ
واملقيا�س ككل.

الرقم
3

الرقم
1

2

املجال
مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا
يخ�ص املدير نف�سه.
مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا
يتعلق بالآخرين.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.65

0.49

2

متو�سطة

3.73

0.60

1

مرتفعة

3.33

0.70

3

متو�سطة

3.58

0.48

-

متو�سطة

واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة باكانا ()Pacana, 2016
التي �أ�شارت �إىل � َّأن م�ستوى �إدارة الغ�ضب لدى مديري املدار�س غري
الطائفية جاءت مب�ستوى متو�سط.
Ú Úاملجال الأول :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص
املدير نف�سه.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال «مهارات المدير في
إدارة الغضب بما يخص المدير نفسه» ككل (ن=)361

الرقم
1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المقياس والمقياس «المهارات التي
يمتلكها مدير المدرسة إلدارة الغضب في حال حدوثه» ككل (ن=)361

الرتبة

مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا
يتعلق مب�سببات
الغ�ضب.
املقيا�س ككل

يظهر من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ، )3.73 - 3.33وجاء املجال“ :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
مبا يتعلق بالآخرين” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()3.73
وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية املجال“ :مهارات املدير
يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب” مبتو�سط ح�سابي
( )3.33وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للمقيا�س ككل
( )3.58وبدرجة متو�سطة.وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل ال�ضغوط
التي يتعر�ض لها املديرون يف العمل �أو من املوظفني ،و�ضعف
اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املديرون ملراقبة ومنع الغ�ضب يف
مكان العمل ،فطبيعة عمل املوظفني يف املنا�صب الإدارية ت�ستلزم
منهم �رضورة حب�س م�شاعر الغ�ضب لديهم؛ وذلك لكي يكون لديهم
املقدرة على التعامل مع املوظفني الآخرين ،والتوا�صل معهم
بفاعلية لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وال بد للمدير من امتالك
مهارات متكنه من �إدارة الغ�ضب وتاليف امل�سببات التي ت�ؤدي �إىل
الغ�ضب.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�س ة (�Valizadeh, Dav
 )aji & Nikamal, 2010التي تو�صلت نتائجها �إىل � َّأن التدريب على
مهارات �إدارة الغ�ضب كان فعا ًال يف تخفي�ض العدوان ب�شكلٍ عام
وال�سلوكيات والأفكار العدوانية.

الجدول ()4

الدرجة

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

2
3
4
5
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الفقرة
ابتعد عن اال�صطدام
ب�أحد وقت غ�ضبي.
�أحتلى بال�صرب �أثناء
موجات غ�ضبي.
�أقوم بتغيري مكاين �أثناء
تعر�ضي للغ�ضب.
�أمتنع عن الكالم �أثناء
فرتة غ�ضبي.
ال �أتخذ قرارات فورية
جتاه �أي موقف �أدى �إىل
�شعوري بالغ�ضب.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.90

0.98

2

مرتفعة

3.58

1.03

7

متو�سطة

4.01

1.13

1

مرتفعة

3.80

1.02

4

مرتفعة

3.45

0.95

8

متو�سطة

مهارات مدير املدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر املديرين
في مديريات التربية في محافظة إربد

الرقم

الفقرة

ال �أ�صدر �سلوك �سلبي
ي�ؤثر على �سري العملية
6
التعليمية �أثناء تعر�ضي
للغ�ضب.
ال �أتلفظ بكلمات جارحة
7
�أثناء غ�ضبي.
ال ت�صل انفعاالتي حلد
8
ال�رضب �أثناء غ�ضبي.
�أجل�أ لال�سرتخاء �أثناء
9
غ�ضبي.
�أحاول تغيري م�سار
الغ�ضب والتفكري
10
ب�إيجابية �أثناء موجة
غ�ضبي.
�أجل�أ �إىل متارين التنف�س
والت�أمل لتجنب �إ�صدار
11
�سلوك خاطئ �أثناء
الغ�ضب.
املجال« :مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه”
ككل.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

د .ملياء محمد عبيدات

الرتبة

الدرجة

3.75

0.89

6

مرتفعة

3.77

1.31

5

مرتفعة

3.17

1.32

11

متو�سطة

3.36

1.28

10

متو�سطة

3.44

1.04

9

متو�سطة

3.90

0.98

2

مرتفعة

3.65

0.49

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
(� ، )4.01 - 3.17إذ جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تن�ص على�“ :أقوم
بتغيري مكاين يف �أثناء تعر�ضي للغ�ضب” باملرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )4.01وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية الفقرة رقم ()8
والتي تن�ص على“ :ال ت�صل انفعاالتي حلد ال�رضب يف �أثناء غ�ضبي”
مبتو�سط ح�سابي ( )3.17وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجال“ :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين”
ككل ( )3.65وبدرجة متو�سطة.
وترى الباحثة �أن ال�سبب يف ذلك يعود �إىل وجود ق�صور يف
اال�سرتاتيجيات والإجراءات الإدارية الفعلية التي ي�ستخدمها املدير
للتحكم يف �أي ت�شوي�ش يف مكان العمل ومنع الغ�ضب؛ فاملدير
الناجح هو الذي يبتعد عن مواطن الغ�ضب واالنفعال وتفادي �أ�سبابه
بقدر الإمكان ،وعلى املدير جت ُّنب الغ�ضب بالعديد من الإجراءات
و�أهمها القيام بجولة حتى تهد�أ �أع�صابه ،والعمل على تناول بع�ض
امل�رشوبات التي تهدي الأع�صاب ،وبعدها يجري النقا�ش باملو�ضوع
وحل اخلالف.
Ú Úاملجال الثاين :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق
بالآخرين
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال «مهارات المدير في
إدارة الغضب بما يتعلق باآلخرين» ككل (ن=)361

الرقم
1

الفقرة
ال �أناق�ش مع الآخرين
�سبب غ�ضبي �أثناء
حدوثه.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.58

1.03

5

متو�سطة

الرقم

�أبحث عن حلول للم�شكلة
 2التي �سببت غ�ضبي من
الآخرين
�أحتدث مع نف�سي بكلمات
 3تبعث الراحة جتاه موقف
�أثار غ�ضبي من الآخر.
�أمتهل ب�إ�صدار �أحكام
 4جتاه الآخرين �أثناء
تعر�ضي للغ�ضب.
�أبتعد عن االحتكاك
 5املبا�رش بالآخرين �أثناء
فرتة غ�ضبي.
ال �أ�صدر �سلوك ًا �سلبي ًا
جتاه �أي �شخ�ص داخل
6
البيئة املدر�سية �أثناء
تعر�ضي للغ�ضب.
املجال« :مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين» ككل

4.01

1.13

1

مرتفعة

3.80

1.02

2

مرتفعة

3.45

0.95

6

متو�سطة

3.75

0.89

4

مرتفعة

3.77

1.31

3

مرتفعة

3.73

0.60

-

مرتفعة

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ، )4.01 - 3.45وجاءت الفقرة رقم ( )2والتي تن�ص على�“ :أبحث
عن حلول للم�شكلة التي �سببت غ�ضبي من الآخرين” باملرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )4.01وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية
الفقرة رقم ( )4والتي تن�ص على�“ :أمتهل ب�إ�صدار �أحكام جتاه
الآخرين �أثناء تعر�ضي للغ�ضب” مبتو�سط ح�سابي ( )3.45وبدرجة
متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال“ :مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين” ككل ( )3.73وبدرجة مرتفعة.وقد
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل اتباع املديرين خطوات التو�صل �إىل حل
م�شكلة الغ�ضب� ،إذ يلج�أ املدير ملعرفة ال�سبب الكامن وراء الغ�ضب
للقدرة على حل امل�شاكل ،و�أ�سباب الغ�ضب كثرية ،فاملدير �إن�سان
بال�س ّب �أو ال�رضب �أو
قد يغ�ضب ب�سبب اعتداء �أح ٌد من ال ّنا�س عليه ّ
الإيذاء ،وقد يغ�ضب ب�سبب ر�ؤيته موقف معني ال ير�ضاه ،وغري ذلك
لوكيات التي تثري يف املدير م�شاعر الغ�ضب وعندئذ
ال�س ّ
الكثري من ّ
يرغب يف توجيه اللّوم �إىل من يقوم باخلط�أ وتقوميه �أو يرغب يف
ردعه عما يقوم به.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (Booth
 )& Mann, 2005التي �أ�شارت �إىل �أن جوانب احلياة قد ت�سهم يف
�إثارة الغ�ضب ،لذا ينبغي م�ساعدة املديرين على تقدمي اخلربات
واال�سرتاتيجيات التي تهدف �إىل احلد من حوادث الغ�ضب ،وكذلك
امل�ساهمة يف تطوير مهاراتهم ،للت�أقلم ب�شكل �أف�ضل على جميع
امل�ستويات عندما ال حتدث نوبات الغ�ضب.
Ú Úاملجال الثالث :مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق
مب�سببات الغ�ضب
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال والمجال «مهارات المدير في
إدارة الغضب بما يتعلق بمسببات الغضب» ككل (ن=)361

الرقم

103

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

1

الفقرة
�أمتهل ب�إ�صدار قرارات ميكن
الندم عليها وقت غ�ضبي.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.90

0.98

الرتبة
1

الدرجة
مرتفعة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

الرقم

الفقرة

�أحتدث مع نف�سي بكلمات
 2تبعث الهدوء عن مواجهة
موقف يثري غ�ضبي.
�أبحث عن حل امل�شكلة التي
3
�سببت غ�ضبي.
�أفكر بعواقب الغ�ضب ال�سلبية
4
�أثناء موجة غ�ضبي.
�أقوم بت�أجيل العقاب جتاه
5
ال�سبب يف حدوث الغ�ضب.
�أتفهم امل�شكلة التي �أحدثت
6
موجة الغ�ضب لدي.
املجال« :مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب»
ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.08

1.39

5

متو�سطة

3.36

1.28

4

متو�سطة

3.44

1.04

3

متو�سطة

3.81

0.95

2

مرتفعة

2.90

1.01

6

متو�سطة

3.39

0.99

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ، )3.90 - 2.90وجاءت الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص على�“ :أمتهل
ب�إ�صدار قرارات ميكن الندم عليها وقت غ�ضبي” باملرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )3.90وبدرجة مرتفعة ،وباملرتبة الأخرية
الفقرة رقم ( )6والتي تن�ص على�“ :أتفهم امل�شكلة التي �أحدثت
موجة الغ�ضب لدي” مبتو�سط ح�سابي ( )2.90وبدرجة متو�سطة،
وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال “مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
مبا يت�صل مب�سببات الغ�ضب” ككل ( )3.39وبدرجة متو�سطة.وقد
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل ق�صور اال�سرتاتيجيات والطرق التي يتبعها
املديرون يف حماولة حل امل�شكلة امل�سببة للغ�ضب لديهم من خالل
البحث عن �أ�سباب امل�شكالت وال�ضغوط وحماولة حلها ،فاملدير
عندما يحاول ال�سيطرة على غ�ضبه يجب �أن يقوم بالبحث عن
م�سببات هذا الغ�ضب؛ ليواجه هذه امل�سببات ويعمل على حلها دون
تع�صب �أو انحياز ،ومن �أهم الأمور الواجب مراعاتها عند الغ�ضب
عدم �إ�صدار �أحكام وقرارات �أثناء حلظة الغ�ضب؛ لأن الغ�ضب قد
يخرج املدير عن طبيعته الأ�صلية ،وعن اتزانه يف قراراته ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك يجب على املدير يكون على علم بعواقب الغ�ضب ال�سلبية �إيل
ت�ؤثر على حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة التعليمية.واتفقت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة ( )Burt, et.al, 2013التي �أظهرت انخفا�ض درجات
الغ�ضب ،وارتفاع درجة القدرة على اتخاذ القرار.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب تبعاً
ملتغريات اجلن�س  وامل�ؤهل العلمي واخلربة؟ للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ،جرى تطبيق حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAللك�شف عن
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية يف املهارات التي ميتلكها مدير
املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب واملتمثلة ب (مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه ،ومهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
مبا يتعلق بالآخرين ،ومهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يت�صل
مب�سببات الغ�ضب) تبع ًا للمتغريات التالية (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة) وتطبيق حتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق بني
املتو�سطات يف املقيا�س ككل“ :املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة
يف �إدارة الغ�ضب» تبع ًا لهذه املتغريات ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات التي يمتلكها مدير المدرسة في إدارة
الغضب ُتعزى للمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة)

املجال

مهارات
املدير
يف �إدارة
الغ�ضب
مبا يخ�ص
املدير نف�سه.

املتغريات

الفئة

العدد

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

اجلن�س

مهارات
املدير
يف �إدارة
الغ�ضب
مبا يتعلق
بالآخرين.

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

اجلن�س

مهارات
املدير
يف �إدارة
الغ�ضب
مبا يتعلق
مب�سببات
الغ�ضب.

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

املقيا�س
ككل

104

اجلن�س

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر

147

3.49

0.49

�أنثى

214

3.76

0.46

بكالوريو�س
(دبلوم عايل)

96

3.73

0.39

ماج�ستري

156

3.51

0.50

دكتوراه

109

3.77

0.50

5-1

98

3.56

0.45

10 - 6

70

3.56

0.45

15 - 10

96

3.64

0.52

�أكرث من 15
عام

97

3.81

0.49

ذكر

147

3.58

0.55

�أنثى

214

3.83

0.62

بكالوريو�س

96

3.71

0.58

ماج�ستري

156

3.67

0.61

دكتوراه

109

3.82

0.61

5-1

98

3.67

0.56

10 - 6

70

3.64

0.51

15 - 10

96

3.72

0.63

�أكرث من 15
عام

97

3.85

0.66

ذكر

147

3.18

0.66

�أنثى

214

3.43

0.71

بكالوريو�س
(دبلوم عايل)

96

3.50

0.75

ماج�ستري

156

3.07

0.69

دكتوراه

109

3.55

0.52

5-1

98

3.19

0.66

10 - 6

70

3.24

0.67

15 - 10

96

3.32

0.71

�أكرث من 15
عام

97

3.55

0.71

ذكر

147

3.43

0.44

�أنثى

214

3.69

0.48

مهارات مدير املدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر املديرين
في مديريات التربية في محافظة إربد

املجال

املتغريات

امل�ؤهل
العلمي

الفئة

العدد

د .ملياء محمد عبيدات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

بكالوريو�س
(دبلوم عايل)

96

3.66

0.46

ماج�ستري

156

3.44

0.45

دكتوراه

109

3.72

0.49

5-1

98

3.49

0.42

10 - 6

70

3.50

0.42

15 - 10

96

3.58

0.51

املقيا�س
ككل
اخلربة

املجال

املتغريات

الفئة

العدد

املقيا�س
ككل

اخلربة

�أكرث من 15
عام

97

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
0.51

3.75

يظهر من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات
�إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع جماالت املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب ُتعزى للمتغريات (اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة)  ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لتلك الفروق
جرى تطبيق حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAعلى جميع جماالت
للمهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب ،واجلدول ()9
يبني ذلك.

الجدول ()9
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللكشف عن الفروق في المهارات التي يمتلكها مدير المدرسة في إدارة الغضب ُتعزى للمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة)

املتغري

النمط

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة «”F

الداللة
الإح�صائية

قيمة هوتلنج (اجلن�س)

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه.

4.763

1

4.763

23.008

0.000

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين

4.240

1

4.240

12.162

0.001

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب.

3.002

1

3.002

7.095

0.008

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه.

3.145

2

1.573

7.596

0.001

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين.

825.

2

0.412

1.183

0.308

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب.

14.528

2

7.264

17.169

0.000

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه.

2.536

3

0.845

4.084

0.007

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين.

1.601

3

0.534

1.530

0.206

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب.

4.430

3

1.477

3.490

0.016

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه.

73.287

354

0.207

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين.

123.427

354

0.349

مهارات �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب149.768 .

354

0.423

)Value (0.066
)F (7.798
)Sig (0.000

قيمة ويليك�س (امل�ؤهل العلمي)
)Value (0.905
)F (5.976
)Sig (0.000

قيمة ويليك�س (اخلربة)
)Value (0.961
)F (1.566
)Sig (0.121

اخلط�أ

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)α≤0.05

يظهر من اجلدول (: )9
 بالن�سبة ملتغري اجلن�س :هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
مبا يخ�ص املدير نف�سه تعزى ملتغري اجلن�س �إذ بلغت قيمة ()F
 )(23.008وبداللة �إح�صائية ( ، )0.000ل�صالح الإناث وبلغ
املتو�سط احل�سابي ( )3.76بينما بلغ متو�سط الذكور ()3.49
.ووجود فروق يف مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق
بالآخرين تعزى ملتغري اجلن�س وبلغت قيمة ( )F) (12.162وبداللة
�إح�صائية (. )0.001ل�صالح الإناث مبتو�سط ح�سابي ( )3.83بينما
كان للذكور (. )3.58ووجود فروق يف مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يت�صل مب�سببات الغ�ضب تعزى ملتغري اجلن�س �إذ بلغت
قيمة ( )F) (7.095وبداللة �إح�صائية (. )0.008ل�صالح الإناث
مبتو�سط ح�سابي ( )3.43بينما كان للذكور (. )3.18ويعزى ذلك
�إىل اختالف الذكور والإناث يف طريقة التعبري عن الغ�ضب ،ففي
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الواقع غالب ًا يكون الرجال �أكرث عدوانية يف التعبري عن نوبات
الغ�ضب؛ فبالرغم من � َّأن الرجال والن�ساء ال يختلفون يف مدى
غ�ضبهم �أو �شعورهم بالغ�ضب � ،اَّإل �أ َّنهم يختلفون يف كيفية التعبري
عن غ�ضبهم.وهناك فرق �آخر بني الذكور والإناث يت�صل باجلندر؛
أنهن فقدن
فعندما ت�شعر الن�ساء بالغ�ضب ال�شديد ،ينظر �إليهن على � َّ
ال�سيطرة ،يف حني �أن الرجال عندما يغ�ضبون ينظر �إليهم على �أنهم
يدافعون عن حقوقهم ،حتى يف العمل ،وعليه ف� َّإن غ�ضب الرجال
عليهن
مييل �إىل �أن يكون مقبو ًال يف حني � َّأن الن�ساء الغا�ضبات يحكم
َّ
هن �أقل كفاءة ،ولذا ميكن �أن ي�ؤدي هذا �إىل مزيد من ال�سيطرة على
�أ َّن َّ
الغ�ضب لدى الن�ساء �أكرث منه بالن�سبة للرجال ،وهذا ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل نتائج غري �صحية �أكرث بالن�سبة للإناث (. )Mann, 2012
 بالن�سبة ملتغري امل�ؤهل العلمي :هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
�إذ بلغت قيمة ( )F) (7.596وبداللة �إح�صائية ( ، )0.001ومبا

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

يت�صل مب�سببات الغ�ضب تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي بلغت قيمة
( )F) (17.169وبداللة �إح�صائية (. )0.000وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف مهارات
املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا يتعلق بالآخرين تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي ومل ت�صل قيمة (� )Fإىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.ويعزى
ذلك �إىل � َّأن بيئة العمل يف امليدان الإداري املدر�سي مت�شابهة يف
جميع املدار�س؛ لأن املديرين يتعر�ضون على اخلربات التدري�سية
نف�سها ويتبعون الأنظمة والقوانني املدر�سية نف�سها َّ ،ا ي�ؤدي �إىل
تقارب �إدارة الغ�ضب املتعلق بالآخرين والتحكم به لديهم.
 بالن�سبة ملتغري اخلربة :هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف مهارات املدير يف �إدارة الغ�ضب
مبا يخ�ص املدير نف�سه تعزى ملتغري اخلربة �إذ بلغت قيمة ()F
 )(4.084وبداللة �إح�صائية ( ، )0.007ويف مهارات املدير يف
�إدارة الغ�ضب مبا يت�صل مب�سببات الغ�ضب تعزى ملتغري اخلربة بلغت
قيمة ( )F) (3.490وبداللة �إح�صائية (. )0.016وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف مهارات
املدير يف �إدارة الغ�ضب مبا له عالقة بالآخرين تعزى ملتغري
اخلربة ومل ت�صل قيمة (� )Fإىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.وقد تعزى
هذه النتيجة �إىل امتالك املديرين كفايات �إدارة الغ�ضب املتعلق
بالآخرين ب�صورة متقاربة ،والتي متكنهم من التحكم بغ�ضبهم
وردود فعلهم جتاه املواقف وامل�شاكل التي تتعلق بالآخرين؛ نظراً
لتعر�ضهم �إىل خربات معرفية ،ومهارية ،وتدريبية ،وت�أهيلية �أثناء
عملهم يف امليدان املدر�سي مت�شابهة.
وملعرفة مواقع الفروق يف جميع جماالت املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب تبع ًا للمتغريات (امل�ؤهل
العلمي ،واخلربة)  ،مت تطبيق اختبار �شيفيه ( )scheffeللمقارنات
البعدية ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية على المجاالت تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املجال
مهارات
املدير يف
�إدارة الغ�ضب
مبا يخ�ص
املدير نف�سه
مهارات
املدير يف
�إدارة الغ�ضب
مبا يتعلق
مب�سببات
الغ�ضب

امل�ؤهل
العلمي
بكالوريو�س
(دبلوم
عايل)

املتو�سط
احل�سابي
3.73

ماج�ستري

3.51

دكتوراه

3.77

بكالوريو�س

3.50

ماج�ستري

3.07

دكتوراه

3.55

بكالوريو�س ماج�ستري
-

دكتوراه

0.22

0.04 -

-

 0.26-

-

0.43

0.05 -

-

 0.48-

يظهر من اجلدول ( )10ما يلي:
 �أن مواقع الفروق يف جمال مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه ملتغري امل�ؤهل العلمي كانت بني
(الدكتوراه) و (املاج�ستري)  ،ل�صالح (الدكتوراه) وبلغ متو�سطهم
احل�سابي ( ، )3.77بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة (ماج�ستري)

( )3.51ومل تظهر فروق على البكالوريو�س (الدبلوم العايل) .ويعزى
ذلك �إىل � َّأن املديرين ذوي امل�ؤهل العلمي (دكتوراه) هم �أكرث خربة
ولديهم مهارات وخربات ومعارف �أكرث يف ال�ضبط والتعامل مع
املواقف وال�ضغوط التي تواجههم.
 �أن مواقع الفروق يف جمال مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب ملتغري امل�ؤهل العلمي كانت
بني (البكالوريو�س) و (املاج�ستري)  ،ل�صالح (البكالوريو�س) �إذ
بلغ متو�سطهم احل�سابي ( ،)3.50بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة
(املاج�ستري) ( ،)3.07ومل تظهر فروق دالة �إح�صائي ًا بني املعدالت
الرتاكمية الأخرى.ورمبا بعود ذلك �إىل � َّأن املديرين من حملة
البكالوريو�س ي�سعون با�ستمرار لتطوير مهاراتهم الإدارية ،وطرق
التعامل مع املواقف وال�ضغوط التي تواجههم ،وهذا يدفعهم �إىل
البحث عن م�سببات ال�ضغوط والغ�ضب ومواجهة هذه الأ�سباب.
الجدول ()11
نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية على المجاالت تبعاً لمتغير الخبرة

املجال

اخلربة

مهارات
املدير
يف �إدارة 10 - 6
الغ�ضب
15 - 10
مبا
يخ�ص
�أكرث من
املدير
 15عام
نف�سه
مهارات
5-1
املدير
يف �إدارة 10 - 6
الغ�ضب
15 - 10
مبا
يتعلق
�أكرث من
مب�سببات
 15عام
الغ�ضب
5-1

املتو�سط
احل�سابي

5 - 1

3.56

-

3.56

15 - 10 10 - 6

�أكرث من
 15عام

0

0.08 -

0.25 -

-

0.08 -

0.25 -

-

0.17 -

3.64
3.81
3.19
3.24
3.32
3.55

-

0.05 -

0.13 -

0.36 -

-

0.08 -

0.31 -

-

 0.23-

يظهر من اجلدول ( )11ما يلي:
 �أن مواقع الفروق يف جمال مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يخ�ص املدير نف�سه ملتغري اخلربة كانت بني (�أكرث من
 15عاماً) والفئات الأخرى ،ل�صالح (�أكرث من  15عاماً) �إذ بلغ
متو�سطهم احل�سابي ( ، )3.81بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة (1
  ، )3.56( )5ولفئة (. )3.56( )10 - 6وقد تعزى هذه النتيجة�إىل امتالك املديرين الكفايات الالزمة التي متكنهم من ال�سيطرة على
غ�ضبهم ،و�أن يكونوا �أكرث هدوءاً عند مواجهة املواقف املختلفة؛ نظراً
خلربتهم الطويلة يف جمال العمل الإداري يف املدار�س التي �أك�سبتهم
مهارات جديدة يف تنظيم الأمور ،ومعاجلة الق�ضايا املختلفة التي
تواجههم يف امليدان.
 �أن مواقع الفروق يف جمال مهارات املدير يف �إدارة
الغ�ضب مبا يتعلق مب�سببات الغ�ضب ملتغري اخلربة كانت بني (1
  )5و (�أكرث من  15عاماً)  ،ول�صالح (�أكرث من  15عاماً) �إذ بلغاملتو�سط احل�سابي ( ، )3.55بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة (- 1
 ، )3.19( )5ومل تظهر فروق دالة �إح�صائي ًا بني املعدالت الرتاكمية
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مهارات مدير املدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر املديرين
في مديريات التربية في محافظة إربد

د .ملياء محمد عبيدات

الأخرى.وقد تعزى هذه النتيجة �إىل امتالك املديرين الكفايات
الالزمة التي متكنهم من ال�سيطرة على غ�ضبهم عند مواجهة املواقف
املختلفة التي ت�سبب الغ�ضب ،ومواجهة ال�ضغوطات الإدارية التي
ميكن �أن حتد من فاعليتهم ومقدرتهم على العمل ،نظراً خلربتهم
الطويلة يف جمال العمل الإداري يف املدار�س التي �أك�سبتهم مهارات
التخفيف من الت�أثري النف�سي الذي حتدثه م�سببات الغ�ضب ،واملقدرة
على التحكم بردود فعله وت�رصفاتهم جتاه امل�سببات.
كما ا�ستخدم حتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق
بني املتو�سطات يف املقيا�س“ :املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة
يف �إدارة الغ�ضب” ككل تبع ًا للمتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة)  ،واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين ( )ANOVAللكشف عن الفروق في المهارات التي يمتلكها مدير
المدرسة في إدارة الغضب “ ككل تبعاً للمتغيرات (لجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة)

املتغري

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة «”F

داللة «”F
الإح�صائية

اجلن�س

4.107

1

4.107

20.794

0.000

امل�ؤهل
العلمي

4.028

2

2.014

10.197

0.000

اخلربة

2.655

3

885.

4.480

0.004

اخلط�أ

69.916

354

198.

املجموع
امل�صحح

83.196

360

املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب تبع ًا للمتغريات (امل�ؤهل العلمي ،واخلربة) ،
جرى تطبيق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ،واجلداول
�أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول ()12
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية على المقياس تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

املتو�سط
احل�سابي

بكالوريو�س

ماج�ستري

دكتوراه

بكالوريو�س
(دبلوم عايل)

3.66

-

0.22

0.06 -

ماج�ستري

3.44

-

0.28 -

دكتوراه

3.72

امل�ؤهل العلمي

-

يظهر من اجلدول (� )12أن مواقع الفروق يف املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب ملتغري امل�ؤهل العلمي كانت
بني (الدكتوراه) و (املاج�ستري) ل�صالح (الدكتوراه) �إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ( ، )3.72بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة (املاج�ستري)
( )3.44ومل تظهر فروق على البكالوريو�س والدبلوم العايل.وقد
يعود ذلك �إىل �أن املديرين من حملة ال�شهادات العليا ميتلكون
معارف ومعلومات وم�ؤهالت علمية عالية امل�ستوى ولهذا فهم
ميتلكون خربة وحكمه يف التعامل مع الآخرين يف مواقف الغ�ضب
التي حتتاج �إىل الوقوف على �أ�سبابها وعالجها.
الجدول ()12
نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية على المقياس تبعاً لمتغير الخبرة

يظهر من اجلدول ( )11ما يلي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة
الغ�ضب تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وقد بلغت قيمة ()F) (20.794
وبداللة �إح�صائية ( ، )0.000وكانت الفروق ل�صالح (الإناث)
مبتو�سط ح�سابي ( )3.69وللذكور (. )3.43وقد يعود ال�سبب يف ذلك
م�شاعرهن بالتحدث مع الآخرين للتخفيف
�إىل �أن الإناث ي�شاركن
َّ
أنف�سهن من الغ�ضب من خالل
أنف�سهن ،و�أن الإناث يقمن بتهدئة �
عن �
َّ
َّ
وهن �أكرث مي ًال للبكاء من الذكور.وتتفق هذه
الكتابة،
أو
�
القراءة
َّ
النتيجة مع نتيجة درا�سة جرجي�س ( )2013التي بينت �أن الذكور
�أكرث غ�ضب ًا من الإناث على املقيا�س ككل ،و�أن الإناث ميتلكن
ويتمتعن بثقة بالنف�س ،وباكتفاء ذاتي ،و�سيطرة
�شخ�صية �سوية،
َّ
على الآخرين يف املواقف املختلفة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة
الغ�ضب تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي �إذ بلغت قيمة ()F) (10.197
وبداللة �إح�صائية (. )0.000
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف املهارات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة
الغ�ضب تبع ًا ملتغري اخلربة �إذ بلغت قيمة ( )F) (4.480وبداللة
�إح�صائية (. )0.004
وملعرفة مواقع الفروق يف املهارات التي ميتلكها مدير
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اخلربة

املتو�سط
احل�سابي

5 - 1

5-1

3.49

-

10 - 6

3.50

15 - 10

3.58

�أكرث من  15عام ًا

3.75

15 - 10 10 - 6

�أكرث من
 15عام

0.01 -

0.09 -

0.26 -

-

0.08 -

0.25 -

-

 0.17-

يظهر من اجلدول (� )13أن مواقع الفروق يف املهارات التي
ميتلكها مدير املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب ملتغري اخلربة كانت بني
( )5 - 1و (�أكرث من  15عاماً) ل�صالح (�أكرث من  15عاماً) وبلغ
املتو�سط احل�سابي ( ، )3.75بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للفئات
الأخرى �أقل من ذلك.وترى الباحثة �أن ذلك قد يعود �إىل �أن اخلربة
ال�سابقة يف العمل تتيح الفر�صة للمدير يف حل ومواجهة حاالت
الغ�ضب وعالجها على �أ�سا�س ت�شابه مواقف الغ�ضب احلالية مع
مواقف غ�ضب �سابقة �سبق له و�أن تعامل معها.

التوصيات:
تو�صي الباحثة يف �ضوء نتائج الدرا�سة مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة االهتمام بالبيئة املدر�سية ،واملناخ ملدر�سي واجلو
العام للمدر�سة؛ لأنها من الأمور التي ت�ساعد يف �إدارة الغ�ضب.
�2 .2رضورة حتلي املدير بال�صرب واحللم ،واتخاذ �إجراءات منا�سبة
يف �أثناء الغ�ضب كاال�سرتخاء ،وتغيري املكان ،وعدم �إ�صدار
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قرارات و�أحكام �أثناء الغ�ضب ،واالبتعاد عن االحتكاك املبا�رش
بالآخرين �أثناء الغ�ضب.
�3 .3إقامة دورات تدريبية ملديري املدار�س لتدريبهم وتطوير
قدراتهم ومهاراتهم يف �إدارة الغ�ضب.
�4 .4إجراء مزيد من الدرا�سات التي تبحث يف مهارات مدير
املدر�سة يف �إدارة الغ�ضب ،وعالقتها مبتغريات �أخرى :كالر�ضا
الوظيفي ،ونوع القيادة.
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