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 Abstract. 

      The primary goal of this study was to point out the ‘Anger Management 

Strategies’ used by gifted students. The sample of the study consisted of 407 

secondary school students selected randomly from Jordan and Kuwait by 

using stratified sampling technique. The number of Jordanian students who 

participated in this study was 210, 106 male and 104 female enrolled in King 

Abdullah II Schools for Distinction in both Amman and Irbid Governorates. 

The number of Kuwaiti students who took part in this study was 197, 105 

male and 92 female selected from Mubarak Al-Kabeer educational zone. To 

achieve the purpose of the study, the researchers used the translated version 

of (Anne et al., 2007) scale for ‘Anger Management Strategies’. This scale 

was translated into Arabic by Alkhawaldah & Jaradat (2014). The researchers 

made the necessary statistical treatment for the entire scale sections including, 

arithmetic mean, standard deviations, analysis of variance, etc. The findings 

of the study showed that the majority of gifted students in both Jordan and 

Kuwait used the ‘Avoidance Strategy’ while dealing with anger management. 

This strategy was ranked the first and students’ responses got the highest 

arithmetic average on this item, whereas ‘Mediation Strategy’ was ranked the 

last by students. Also, the results revealed that there were statistically 

significant differences at the level of (α ≤ 0.05) due to variable of student’s 

gender in favor of males while the results showed no statistical differences at 

the level of (α ≤ 0.05)  attributed to variables such as citizenship and  the 

interaction between gender and nationality.   
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 خص:المل
استتتفد ت ه ا الدراستتة التعرى إلت استتترا يدياة ادارة الى تتب لد  الولوة الموهوبيم  وقد  م       

ةالوًا  ( 407) اختيار إينه إشتتتتتتتتتتتتتتوالية ةواية مم الولوة الموهوبيم  ي الردع والكويت  ل  إددها 
رهم مم مدارس الملك وةالوة  مم ةلوة المرحلة الثانوية  و يما يخص العينة الردنية   اد  م اختيا

( ةتتالوتتًا 210إوتتدا الثتتاني للتميع العلمي  ي نتتح مم محتتا قتي العرقتتاي واربتتد  حيتت   ل  إتتددهم   
ةالوة  أما العينة الكويتية   اد  م اختيارهم مم مدارس منواة  (104)ةالوًا و (106)وةالوة وبواقع 

ةتتالوتتًا  (105)الوتتًا وةتتالوتتة وبواقع ةتت (197)موتتارا الكوير التعليميتتة  ي الكويتتت  حيتت   ل  إتتددهم 
الستتتتتتترا يدياة ادارة    (Anne et al., 2007) ةالوة  وقد ةوق إليفم ماياس آني وزمالله (92)و

  وللمعالدة اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتالية   م (2014)الى تتتتتتتتتتتتتتتب  وال    رجمه للعربية نح مم الخوالدة وجراداة 
 حليح التوايم المتعدد إلت المداالة   استتتتتتخدات المتوستتتتتواة الحستتتتتا ية واالنحرا اة المعيارية ون لك 

و حليح التوايم الثنالي لألداة نكح. وقد أشتتتتتتتتارة نتالة الدراستتتتتتتتة الت أع الولوة الموهوبيم  ي نح مم 
الردع والكويت يستتتتتتتتتتتتتتتخدموع المداج المتعلق رالتدنب  ي ادارة الى تتتتتتتتتتتتتتب  حي  جاي  ي  المر وة 

تمعم  ي المر وة الخيرة  وأشتتتارة النتالة أي تتتًا  الولت رأإلت متوستتتس حستتتا ي    ينما جاي مداج ال
ا الاة داللة احصالية إند مستو  داللة  ي استرا يدياة ادارة  (α ≤ 0.05) الت أع هناا  روقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً

الى تتتتب  عع  للر النوج االجتماإي  حي  وجاية ال روا لصتتتتال، ال نور  وأشتتتتارة النتالة اي تتتتًا 
 ي استتتتترا يدياة ادارة  ،(α ≤ 0.05) ة إند مستتتتتو  داللةالت أنه ال  وجد  روا الاة داللة احصتتتتالي

الى تتتتتتتتب لد  الموهوبيم   عع  للر الدنستتتتتتتتية  ون لك إدت وجود  روا الاة داللة احصتتتتتتتتالية إند 
 .  ي  عع  للر الت اإح  يم النوج االجتماإي والدنسية  (α ≤ 0.05)  مستو  داللة

   ى ب  الولوة الموهوبيم.: الى ب  استرا يدياة ادارة الالكلمات المفتاحية
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 ةــــدمـمق
  ويوجد  يم المختل ة االجتماإية   ي الويئاة والمعادة الوارزة االن عاالةيعتور الى ب مم      

العديد يواجه الولوة الموهوبيم   راد  شأنه  ي اللك شأع السعادة والحعع والخوى  و لمختلف  ئاة ا
 الحيا يةلت صعوبة التكيف واالنسدات مع القروى ا ؤد     والتيةمم المشكالة والتحدياة المتكرر 

سلوي إلت   أليرمما يكوع له  ة ع الى ب نا ة إم مؤلراة خارجيأر  حي  يعتاد الكثيريم المختل ة
 واالجتماإي.  ي  الدوانب االكاديمية والن سية الولوة  خصوصاً 

للى ب؛  المح عةلن سية والمشكالة  ي ني ية استدارا فم لل ىوط ارشكح إات ال راد  يختلف     
  دوع أع يدرح مشاإر إم مشاإرا الا ياً  يعور منفم مم  كوع استدا ته لفا رورياة ماللمة  نأع 

اآلخريم  ومنفم مم يستديب لفا رورياة غير مناسوة  نأع يحوج ه ا الى ب الت سلوا  ال راد
رار  الن سية والدسمية مم المشكالة والضيندم إنه العديد قد أو الت نوت  ي المشاإر  مما  إدواني
هناا العديد مم التأليراة السلوية  والتي  ندم إم الى ب  أع ن لك   (2014 جراداة   الخوالدا 
 ;Rude).ازدياد المشكالة الن سية والعاة يةو    يم ال راد  ي  و ر العالقاة االجتماإية و تمثح

Chrisman; Denmark, & Maestas,20112) ي اجوار اآلخريم  الاوية  ا يعكس الرغوةمم 
 ي  يم ال راد المتوادلة االجتماإي   ي العالقاة  مودأ االغتراب  و كريس سلونيا فم ىيير  إلت

 . (Lemay; Overall & Clark, 2012) االجتماإيةالويئاة مختلف 
سواي العوامح  الت العديد مم نتيدة(Muni,2012)  موني يوض،نما  غالوا   ويحدث الى ب     

السلوية  يم  للعالقاة ب نتيدة ىال يحصحع أ  حي  مم الممكم كانت إوامح داخلية أو خارجية
 اضا ةاالحياع   مم معقم ي  يكوع حلفا رسيواً حي     ينفم راد   ون لك وجود مشاكح شخصية ال
  مما يؤد  روالتو حاالة  الى ب  ازديادلت اوالتي  ؤد    المؤلمة الحداثوجود الكثير مم  الت

 .  وضىوةفا مم مشكالة الحياةوالتو ر حواط المستمر إلالت  دهور الحالة الصحية لل رد  ون لك ا
الى ب الصحي وال   يتعلق  هما   يم نوإيم مم الى ب (Namka, 2006) ويميع نامكا     
 ي يتعرض لفا ال ردالدسمي  وسوي المعاملة الت الال  مم ناحية  عح ان عالي ومنواي وماووج  رد

الى ب خر  فو الى ب غير الصحي  وهو لالنوج ا أما  ويحاوج مم خالله حماية الا ه  نتيدة ل لك
وه ا   إم ال كار والمشاإر السلوية  وال   يستند الت أسواب غير ماوولة لتورير الى ب ال   ينتة

   للسيورة إليه.إالياً  الا ياً  النوج يتولب وإياً 
  أع أساليب التعوير إم الى ب (Kerr & Schneider,2008) نير و شنايدرمم نح  وير       

التدنب  أسلوب ما يميلوع الت استخدات  دالماً   الصىار  الة اج  ال راد العمر لد  تىير مع  ادت 
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  حي  المصالحة المرح وللتعوير إم غ وفم   ينما يلدأ المراهاوع الت  المختل ة أو ةرا المواجفة 
يستخدت هؤالي و  نحو الخارج أشوه رالتحكم رالى ب  أكثر مم الى ب الموجه  استدارا فم  كوع 
 للح اظ إلت إالقة صداقة. قويةقد  عكس رغوة  استرا يدياة اي ًا 
 دورًا نويراً  (Akbar & Sandeep, 2014 )اكور وسانديب  و لعب التنشئة السرية نما يشير     

الى ب ونوته  يمكم أع يكوع السوب الكامم وراي حدوث الالق  اخ اي أع ي حدوث الى ب. حي  
الن سي   إالا لم يتم التعوير إم الى ب إلت نحو ماللم  يمكم أع يعمح إلت  اويض  واالكتئاب
لعديد مم  المشاكح الدسدية والصحية  ايداد  اإلت  الت كير وأنماط السلوا  ون لك  والتأليرالعالقاة  

لت اللك قد يسوب الى ب اضا ة الصداج  واضوراراة الدفاز الف مي  كار  اج ضىس الدت  وا
 ي اي الدسد  والعاة ي .إل  مثح زيادة الدريمة  وااالجتماإيةالكثير مم المشاكح 

أع   (Lee., Choi., Kim., Park & Shin,2009) وشو  ونيم وبارا وشيملي  يوض،     
 رااللتعاماةنتيدة الت ال ىوط المتعلاة  ع الحياالى ب السالد  يم الولوة  يعود  ي غالب 

أو  أو المدرسة  الويت  يأكانت   سواي رشكح مستمر التي  اع إلت إا افمو   المختل ةوالمسؤولياة 
سلوب ماووج أوالتعوير إنه ر  دارة الى بإلن لك إدت وجود المفاراة الالزمة    ي الحياة االجتماإية

 وماللم. 
  التوبيم  ي  رامة المدارس الثانوية  الكثير مم ال ىوط والمشكالة   حتاج الموه يواجه الولوة     

حي    المواجفة ال ريدة مم نوإفا  إلدارة الى ب النا ة إم ه ا  التحدياة استرا يدياةمدموإة مم 
 إنه والتعوير دارة الى با ي   العادييمالولوة إم  مختل ة استرا يدياةالولوة الموهوبيم لديفم  أع

(Shaunessy& Suldo,2010)،  وير   لس(Plass,2014) اختل تع هؤالي الولوة مفما أ 
 االجتماإيةم الصعوباة يواجفوع العديد م  أنفم  واالقتصادية واالجتماإية الثاا يةمستويا فم 
 ة.والى ب والكمالي واالكتئابجفاد والالق إلوا نالععلة  ةوالعاة ي
الولوة المشكالة السلونية التي يتعرض لفا  أع الت (Silverman ,1997)سل رماع   شيرو      

 ادراةون لك ال لديفم  واالجتماإية االن عاليةإم إدت التكا ؤ  يم الادراة  ناجمةقد  كوع  الموهوبيم 
يسير   لألة اج الموهوبيم واالن عالي االجتماإييرجع اللك الت أع النمو رحي  المعر ية والعالية  

 .ال ناي لديفممستو   وار  اجواللك رسوب وإيفم المعر ي   ماارنة  نموهم العالي  قحأرمعدج 
ة الموهوبيم  لت أع المشكالة التي يتعرض لفا الولوا( 2010 ر  السرور   ي ن س السياا و      
ما يرنع المدرسيم إلت الداي المر  ع  حي  غالواً   النقات التعليمي  ي المدارسالت رشكح مواشر  عود 
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المناهة  اللك ندد أع التضا ة ا  وان عاال فم و ر الولوة خالج  رص مما يعيد مم   االختواراة ي 
 ال شح  ي الدانبالت  مما يؤد  اللكية  قدرا فم العال  عمح إلت  حد ال  المدرسية والورامة التربوية 

  والتحصيلي. الكاديمي
للتمرد   يلدئوع ما  غالواً   الموهوبيمأع الة اج الت ( 2010شاير    وض، و ي ن س السياا     

 والفواياة الالمنفدية لحرمانفم مم ممارسة النشوة نقراً   مم قوح أسرهم  إلت الايود الم روضة إليفم
  ضىس السرة إليفم للم اكرة لوقت أةوجاستمرار مع   الكاديمي اإلخ اا ممإليفم  خو اً   المختل ة
 اندازهم لواجوا فم. ي ا مات سرإة ما يتميعوع ره مم الرغم 
  والتعامح ادار ه واسترا يدياةوقد اجريت العديد مم الدراساة  التي  ناولت موضوج الى ب       

الت التعرى إلت مستوياة الى ب  (Ozmen et al.,2016)ه معه   اد هد ت دراسة اوزمم وزمالل
وأساليب التعوير إنه  لد  ةلوة المرحلة الثانية مم التعليم اال تدالي   كونت إينة الدراسة مم ةلوة 

 ي لالث مدارس  ي وسس السارع والثامم والتاسع(  المرحلة الثانية مم التعليم الساسي  الص وى
 التمم مختلف المستوياة االجتماإية واالقتصادية  وقد أشارة نتالة الدراسة  مدينة مانيسا  ي  رنيا 

  وأنفم يميلوع للسيورة إلت غ وفم رأسلوب ةأع مستوياة سمة الى ب لد  المراهايم نانت قليل
 معتدج  وأع مستوياة الى ب المكوو ة نانت متدنية. 

الت التعرى إلت أساليب التعوير  (Akbar & Sandeep,2014 )وهد ت دراسة اكور وسانديب      
 كونت إينة   إم الى ب  ون لك التعرى  العالقة  يم الى ب أسلوب التعوير والصحة الن سية

مم ةلوة  المدارس العامة  ي دلفي   م استخدات  ماياس  ةالواً  ((200 الدراسة مم
الت نتالة ه ا الدراسة شارة ألدراسة أساليب التعوير إم الى ب  وقد   (Spielberger)رسويلورغ
 إلت ال اة.     راالإتمادناع  دارة الى ب لد  الولوة ا أسلوبأع  
إم الى ب   درجاة التعوير لت التعرى إلتا(  (Cha & Sok,2014وهد ت دراسة شا وسونا     
 (320)التمريض الكورية   كونت إينة الدراسة مم نلياة ال اة لد  ةلوة  واحترات  واالكتئاب هأنماةو 

 استخداتالمنفة الوص ي  ون لك  استخداتمم ةلوة التمريض  ي نلياة التمريض الكورية   م  ةالواً 
ع الولوة إينة الت أ  شارة نتالة ه ا الدراسةأوقد  واالكتئاب مااييس سمة الى ب والميح ال ا ي 

جة  ادير ال اة در    وأعلديفم قدرا إلت التعامح مع الى ب  والسيورة إليه رشكح الا ي  الدراسة
 .ال اة واحترات واالكتئابنوير  يم أنماط التعوير إم الى ب  ار واطكانت  وا المتوسس  وأع هناا 

لت التعرى إلت اهد ت  دراسة (Karhan et al.,2014) نارهاع وزماللهنح مم  وأجر       
  جامعياً  ( ةالواً 176 دارة الى ب   كونت إينة الدراسة مم االمعتاداة والمواقف واآلراي  ي ني ية 



  2018يناير   ( 1(  العدد )42المجلد )           جامعة االمارات           ويةالترب لالبحاثدولية لمجلة الا             

Vol. 42 issue (1) January 2018 UAEU    International Journal for Research in Education     

 

 
103 

و اا لإلت  ةالواً ( 32خر للالق. وقد  م اختيار  لدارة الى ب واإلحداهما اماياسيم   ةوق إليفم
   رنامة التدريوية لات المدموإة  وضاروة   دريوية م  اسيمفم الت مدموإتيم متساويتيم    الدرجاة

لت اشارة نتالة ه ا الدراسة أالسلوني  وقد  للعالجالى ب والتدريب إلت المفاراة اإلدارية الموجفة 
  و  حسنت مستوياة انخ ض رشكح واض،أع مستوياة الالق لد  المشارنيم  ي مدموإة الدراسة قد 

أنه إلت الرغم  الولوةونشف  ي الاول االختوار مع السيورة إلت الى ب رشكح نوير  ماارنة نتالدفا
إم غ وفم لد   التعوير  مم ال  ح هأنفم يعتادوع أن الا الىاضويم  ال راد ي  لوع مم أنفم ال 
دارة امم أجح التعامح مع الى ب نوسيلة مم وسالح   ومحاولة التحدث مع صديق مارب  اآلخريم
 الى ب.
سماة الشخصية  وبعض الى ب  التعرى إلت العالقة  يم الت (2013)س يوهد ت دراسة جرج    

حد  مدارس ا ي  اال تدالي مم ةلوة الصف الخامس  ةوةالو ( ةالواً 300) كونت إينة الدراسة مم 
ناث يمتلكم إلناث  واع اإلمم ا ال نور اكثر غ واً الولوة ع أ التشارة نتالة ه ا الدراسة أرىداد  وقد 

 .رالن س  وباكت اي الا ي رالثاةشخصية سوية  ويتمتعم 
لت التعرى إلت  اإلية  اد هد ت ا، ( (Down et al.,2011خروع آداوع و دراسة أما     

( 33إلت السس المعر ية والسلونية   كونت إينة الدراسة مم   الاالمةادارة الى ب  استرا يدياة
 ي  واضحًا مراهاًا  وقد أشارة نتالة الدراسة الت أع نال النوإيم  ي ادارة الى ب  قد أظفرا  حساناً 

 ي ادارة الى ب نالت اوض  والمفاراة التكيف مع الى ب  نما إور المشارنوع إم اهم المفاراة 
 .التونيدية
للتعرى إلت (  Shaunessy & Suldo,2010) دراسة قات  فا شانسي وسلدو و ي     

 (465) كونت العينة مم   الن سية ال ىوط لمواجفةاالسترا يدياة المستخدمة مم الولوة الموهوبيم 
 أعوقد أشارة نتالة ه ا الدراسة الت   ثانوية العامةالمم الولوة الموهوبيم  ي المرحلة  ة وةالو ةالواً 

يدا ي  التدنب  الوح  إم الدإم االجتماإي إلالولوة الموهوبيم يستخدموع أسلوب اإادة التشكيح ا
 . ىوط الن سية ي استرا يدياة التعامح مع ال  العاة ي
رى إلت ةويعة العالقة التع الت (2010)النرش و  سوقيدو  إمرو  و سليمة أ نح مم وهد ت دراسة    

مم  ة وةالو ةالواً  (86) يم ال وس ال ا ي والى ب لد  ةلوة الدامعة   كونت إينة الدراسة مم 
خر لل وس ال ا ي  لحداهما للى ب وااسعيد  ةوق إليفم ماياسيم ةلوة نلية التربية  ي جامعة  ور 
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ع أناث  ي ماياس الى ب  و إلوا نه ال يوجد  روا  يم ال نورألت االدراسة ه ا شارة نتالة أوقد 
 والتاييم ال ا ي . ال اة والتععيعهناا إالقة سلوية  يم الى ب ونح مم ضوس 

التعرى إلت ال روا  يم  دراسة هد ت الت (Evers et al .,2005) اي ريس وزماللهأجر  و      
 ( ةالواً 119 مم  دارة الى ب والتاييم االجتماإي   كونت إينة ه ا الدراسةاناث  ي إلال نور وا
 يم  اختال ًا واضحًا هناا  أع التشارة نتالة ه ا الدراسة أمستردات  وقد أ  مم ةلوة جامعة ةوةالو

أشارة  الى ب. نما ي التعوير إم الى ب رالرغم مم مرورهم   ن س خورة  إلناث الولوة ال نور وا
 مم ال نور . حأقرشكح   ستمر لد  اإلناثى ب حالة ال أع النتالة اي ًا  الت

لنوج االجتماإي  التعرى إلت مد  اختالى ا الت  (Boman,2003)دراسة  وماع  أخيرا هد تو      
( ةالوًا 102الدراسة مم  ه ا  كونت إينة   (  السلونية  والمعر ية ي مكوناة ألى ب  الوجدانية

 ماياسأستخدت راسة  م  ي ه ا الدوقد   مم احد  المدارس الثانوية  ي جنوب أسترالياوةالوة  

(Multidimensional School Anger Inventory Revised)   سمي  نح مم وال   ةورا
الت التحدث يملم وقد أشارة نتالة ه ا الدراسة الت أع اإلناث     (Smith et  al.,1998) ع خرو آو 

راية للتخ يف   لمشارنتفم لمشاإرهم  ون لك الميح الت الوكاي والاال نور   أكثر ممخرآالت شخص 
 مم حدة الى ب.

وإالدتت متشكالة   والتي  ناولت متىيراة الدراسة الحالية  مم خالج مراجعة الدراساة الساراة     
 ي   نتالة الدراساة الساراةنوير  ي   اوة ندد أع هناا   ه ا الدراسةقريوتة الت حد ما مم مشكلة 

    (Ozmen et al.,2016)دراسة حي  اشارة إلدارة الى ب  المتىيراة موضع الدراسة رالنسوة 
 وأظفرة دراسة السلوب المعتدج ليب التعوير إم الى ب لد  الولوة  هو استخدات أع مم اهم اسا

(Akbar & Sandeep ,2014)   إلت  راالإتمادناع  دارة الى ب لد  الولوة ا أسلوبأع  الت
المفاراة  ي ادارة الى ب نالت اوض   إم أهم ، ((Down et al.,2011 يما نش ت دراسة ال اة.

 لد  الواحثاعلم  تتوا ر  ندد رأنهوالمفاراة التونيدية  و انياة مشتتة م يدة  ومم خالج ما سوق 
غيرهما مم  أو  و الكويتأردع لسواي  ي ا  رحثتت رشكح مواشر   ي المشكلة ن سفا  دراستاة ستاراة

وجود مثح ه ا النوج مم الدراساة والتي  عنت رالولوة   مع اهمية االجنوية أوالثاا اة العربية 
 الموهوبيم  وهو ما د ع الواحثاع إلجراي ه ا الدراسة.

 ة:مشكلة الدراس
  المدارس ي مختلف ولوة ال يم  واض،يعتور الى ب مم االن عاالة اإلنسانية المنتشرة رشكح       

 نقراً   إليفم رشكح سلوي  أليراحي  يكوع  ت موهوبيم أإادييم  أكانواسواي والمراحح التعليمية  
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اللك   إم الت كير  ي العواقب التي ستحدث رعد و فور  رعيداً  راند اج الوىي ة للمثيراة  الستدا تفم
العملية  الخورة ي ادار فم و حكمفم رالمواقف المثيرة للى ب  ومم خالج  ويختلف الولوة  يما  ينفم 

  رسلون لك التواصح مع المرشديم التربوييم وا الموهوبيم والمت وقيم الولوة  ي مداج رإاية  للواحثاع
سرة  والمدرسة  لهناا العديد مم المشكالة التي  واجه الولوة الموهوبيم  مم خالج ا أعلوحظ   اد 
غير قادريم إلت حماية   نقرًا لكونفم والمشتكالة الن سية ما  ولد لديفم ال تىوةاة غالواً  والتي
ما   أي ا الواحثاعومما إعز الشعور رالمشكلة لد    يمال راد الخر إندما ينتادهم   ل قياً أن سفم 

حي  اشار ا  ، (Shaunessy & Suldo,2010)دراسةو ، (Plass,2014)دراسة  أشارة اليه نتالة
تؤد    التي  الكثير مم المشكالة وال ىوط الحيا يةيعتتانوع متتم  الموهوبيم أع معقتم الولوتة  الت

ناع ال  د مم اجراي ه ا الدراسة  للتمكم مم  . وانوالقا مما سوق الى بحدوث  تي النفاية الت 
دارة إل االردع والكويتنح مم  ي  الموهوبيمالولوة  التعرى إلت اهم االسترا يدياة التي يستخدمفا

 .الى ب
 اسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة االجارة إم االسئلة التالية.
 ؟االردع والكويتنح مم  ي  الموهوبيمدارة الى ب لد  الولوة اترا يدياة ما هي اس -
 ي استرا يدياة ادارة الى ب  عع  للدنسية والنوج االجتماإي والت اإح  جوهريةروا تتتتتتتتهح  وجد   -

 ؟  ينفما
 مية الدراسة :أه 
 همية ه ا الدراسة مم خالج ما يلي :أ   أ ي 
ال وهو أية جديدة للتراث الن سي  مم حي   ناولفا لموضوج مفم ضا ة إلما عتور ه ا الدراسة  -

 ردع والكويت.لانح مم دارة الى ب لد  الولوة الموهوبيم  ي ا
 ورز أهمية الدراسة مم نونفا مم الدراساة الاليلة  التي حاولت  اصي استرا يدياة ادارة الى ب  -

 ية.لد  الولوة الموهوبيم  واستخدات ماياس حدي  لف ا الىا
الى ب للولوة الموهوبيم  حي   عتور ه ا الدراسة ادارة ندرة الدراساة التي  ناولت موضوج  -

مم خالج دراسة إور لاا ية  ناولت إينتيم مم الولوة   الى بادارة  ناولت موضوج التي ولت لا
 ردع والكويت.لانح مم الموهوبيم   ي 
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  يمكم أع يساإد المختصيم  لوة الموهوبيمواللد   الى بادارة  استرا يدياةأع التعرى إلت  -
ومفاراة التواصح  االجتماإي للكشف إم مفاراة التكيف  صميم الورا والوسالح الماللمة    ي

والمشكالة اليومية التي   مع اآلخريم  ونمو شخصية ال رد  و للتخ يف مم حدة ال ىوط الن سية
 .رشكح ايدا ي لفاوإيداد الورا الك يلة لح  الولوة الموهوبيم  واجه
 الدراسة: أهداف 

  تمثح أهداى الدراسة الحالية  ي اآل ي: 
 سترا يدياة ادارة الى ب لد  الولوة الموهوبيم  ي الردع والكويت.ا التعرى إلت -
استرا يدياة ادارة الى ب والكويت  ي الردع الكشف إم ال روا   يم الولوة الموهوبيم  ي  -

 .اإي وعا لمتىيراة النوج االجتم
والكويت  الردع  يم الولوة الموهوبيم  ي استرا يدياة ادارة الى ب  التعرى إلت ال روا  ي  -

  وعا لمتىيراة الدنسية.
 محددات الدراسة : 

  .ردع والكويتلأجريت ه ا الدراسة  ي نح مم ا مكاني:الالمحدد  -
 ( 2016-2015العات الدراسي   زماني:الالمحدد  -
ه ا الدراسة إلت الولوة  الموهوبيم  ي مدارس الملك إودا الثاني  اقتصرة المحدد البشري: -

الكويت  ي  ةومدارس منواة موارا الكوير التعليمي  االردع محا قتي  اربد والعرقاي(  ي للتميع  ي
لانوية دإية   لانوية االمات مالك  للونيم  لانوية ليلت الى ارية للوناةللوناة    لانوية السالم و شمح
 (.  سلماع للونيمال
 الم اهيم والمصولحاة الواردة  ي ه ا الدراسة. المحدد المفاهيمي: -

 التعريفات االجرائية :
 مدموإة تألف مم   الى ب رأنه حالة ن سية  يولوجية (Spielberger) إرى سويلويرجر الغضب :
الت الىيظ الشديد    ا ية رالى ب  درجاة مت او ة  مم االستثارة او ال يق الوسيس المشاإر مم ال

 (. 2015وهي حالة مؤقتة  ختلف مم شخص الت آخر  إواس ؛ ملحم  
وهي الساليب التي  شكح ردود أ عاج للمثيراة والمواقف المثيرة للى ب   استراتيجيات إدارة الغضب:

 سواي أكانت  لك الساليب ايدا ية أو سلوية. و عرى اجراليا رانفا استداراة الولوة إلت ماياس
و مت    (Anne et al., 2007)وزمالؤا  آني استرا يدياة التعامح مع الى ب وال   صممه 

 (.2014 رجمته للعربية مم قوح الخوالدة وجراداة  
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هم الولوة ال يم يتم  شخيصفم  ي مرحلة ما  قوح المرحلة الساسية والثانوية  ي  الموهوبين: الطلبة
ية أو ا داإية أو أكاديمية أو قيادية  وب لك  فم رحاجة الت المدارس  إلت أنفم يمتلكوع قدراة إال

ويعرى  (.2016خدماة ورإاية خاصة لتووير ه ا اإلمكانياة والادراة الت الحد القصت  جرواع  
الولوة الموهوبيم اجراليا رأنفم الولوة الملتحايم  ي المدارس التارعة لوزارة التربية والتعليم   ي االردع 

  والتي  عتمد  ي نح دولة   يتم اختيارهم  ناي إلت مدموإة مم المعايير الخاصةوالكويت  حي
 إلت التحصيح االكاديمي  راإلضا ة الت اختواراة ال ناي.

 منهجية الدراسة وادواتها
 منهجية الدراسة :

 هدا فا.أ الدراسة و  لسئلةلماللمته  السووي الماارع  م استخدات المنفة الوص ي     
 اسة:عينة الدر 
( 407 م اختيار إينه إشوالية ةوايه مم الولوة الموهوبيم  ي االردع والكويت  ل  إددها        

( سنة  رالنسوة للعينة االردنية 18-16ةالوًا وةالوة  مم ةلوة المرحلة الثانوية  حي  يتراوح اإمارهم  
 محا قتي  العرقاي واربد( مم  نح اد  م اختيارهم مم مدارس الملك إودا الثاني للتميع العلمي  ي 

   اد ( ةالوة  اما العينة الكويتية104( ةالوًا و 106( ةالوًا وةالوة وبواقع  210   إددهاحي   ل  
لانوية ليلت للوناة   لانوية السالم  وشملت ةي م اختيارهم مم مدارس منواة موارا الكوير التعليم

( ةالوًا 197  إددها ل   (لانوية دإية السلماع للونيم  للونيم لانوية االمات مالك  الى ارية للوناة
 ( ةالوة. 92( ةالوًا و  105وةالوة وبواقع   

 ةداة الدراسأ
 :الواحثاع الداة التالية استخدت  ةأسئلة الدراس إلت واإلجارة لتحايق الهداى     

  :مقياس ادارة الغضب
استرا يدياة  الت التعرى  فدى   (Anne et al.,2007)وزمالؤا  آني صمم ه ا الماياس      

 أو ايدا ية االستدارة ه ا أكانت سواي للى ب المثيرة للمواقف الولوة ومد  استدارة ادارة الى ب 
أرعاد وهي  التعوير المواشر  ستة إلت موزإة  ارة (34) مم للماياس الحالية و تكوع النسخة سلوية 

و مت  رجمته   االجتماإي(   التمعم  الوح  إم الدإم إم الى ب  التونيد   وديد الى ب  التدنب
 (.2014للعربية مم قوح الخوالدة وجراداة  
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مم صدا أداة الدراسة حي   م إرضفا  التحاق م  :الحالية اهري للمقياس في الدراسةالصدق الظ  
  ة مم اسا  إلت مدموإة مم المحكميم مم المختصيم  ي التربية الخاصة وإلم الن س التربو  

للتوويق  الداة   لوياع مد  ماللمة  والكويتية الردنيةالدامعاة والمعلميم  ي  الدامعاة والمدارس 
مم  الماياس  اراة  صياغة   اال قاموا رإجراي التعديالة الالزمة إلتوالكويتية الردنيةإلت الويئتيم 

  ارة  . أ و ح ى أضا ة ا  ولم يتم ال اراة عديح صياغة رعض 
ستخراج دالالة صدا الوناي للماياس  استخرجت معامالة ار واط  اراة الماياس ال :البناء صدق  

 ( ةالواً 73 ي إينة استوالإية مم خارج إينة الدراسة  كونت مم   المداج التي  نتمي اليه  مع 
هنا حي  أع معامح االر واط ة  رالمرحلة الثانوية مم الموهوبيم  ي نح مم الردع والكويت  وةالو

يمثح داللة للصدا رالنسوة لكح  ارة  ي صورة معامح ار واط  يم نح  ارة وبيم الدرجة الكلية  وقد 
 يويم اللك.     1) رقم  (  والددوج (0.21 -0.83 راوحت معامالة ار واط ال اراة مع الداة ما  يم 

  :(1جدول رقم )
 بعامالة االر واط  يم ال اراة والمداج لماياس ادارة الى م

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط

 مع المجال 

رقم 

 الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال
 رقم الفقرة

 معامل االرتباط

 مع المجال

 

1 .80(**) 12 .34(*) 24 .64(**) 

2 .72(**) 13 .61(**) 25 .61(**) 

3 .58(**) 14 .62(**) 26 .63(**) 

4 .83(**) 15 .64(**) 27 .64(**) 

5 .72(**) 16 .63(**) 28 .21(*) 

6 .56(**) 17 .74(**) 29 .71(**) 

7 .72(**) 18 .55(**) 30 .50(**) 

8 .72(**) 19 .41(*) 31 .61(**) 

9 .62(**) 20 .28(*) 31 .58(**) 

10 .31(*) 21 .66(**) 33 .68(**) 

11 .52(**) 22 .63(**) 34 .64(**) 

 (0,01**   دالة احصاليا إند مستو  الداللة   (.0,05دالة احصاليا إند مستو  الداللة  *
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  ودالة احصاليا جميع معامالة االر واط نانت الاة درجاة ماوولة ويالحظ مم الددوج السا ق أع     
 ول لك لم يتم ح ى أ  مم ه ا ال اراة.

 ثبات أداة الدراسة:
 رورياة االختوار وإإادة االختوارك مم الل   اد  م التحاق ه ا الدراسة للتأكد مم لواة أداة الدراسة      

(test-retest )توويق الماياس  وإإادة  ووياه رعد أسووإيم إلت مدموإة مم خارج إينة الدراسة    
ومم لم  رالمرحلة الثانوية مم الموهوبيم  ي نح مم الردع والكويت   ةوةالو ةالواً  (73)  مكّونة مم

  م حساب معامح ار واط  يرسوع  يم  اديرا فم  ي المر يم.
دلة نرونواخ أل ا  ولواة و م أي ًا حساب معامح الثواة رورياة اال ساا الداخلي حسب معا     
ت  والددوج رقم ةللمداالة لألرعاد والداة نكح واإتورة ه ا الايم ماللمة لىاياة ه ا الدراس اإلإادة

 .( يوض، اللك2 
 :( 2)جدول رقم 

 معامح اال ساا الداخلي نرونواخ أل ا ولواة اإلإادة للمداالة والدرجة الكلية للماياس
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.87 0.91 التعبير المباشر عن الغضب

 0.71 0.91 التوكيد 

 0.76 0.80 البحث عن الدعم االجتماعي 

 0.78 0.89 تبديد الغضب 

 0.80 0.91 نب التج

 0.73 0.92 التمعن

 الودالح التالية يداب إليفا  تدرية خماسي يت مم   ارة ( 34يتكوع الماياس مم   تصحيح المقياس:
و عوت   و عوت إند التصحي، درجة واحدة   نووق  درجة منخ  ة   درجة منخ  ة جداً   نووق 

و عوت أربع درجاة     درجة إالية و عوت لالث درجاة   نووق  درجتيم   نووق  درجة متوسوة
و عوت خمس درجاة(. و شير الدرجاة العالية إلت الرعاد اإليدا ية    نووق  درجة إالية جداً 

 التونيد  الوح  إم الدإم االجتماإي   وديد الى ب(  والمنخ  ة إلت الرعاد السلوية  التعوير 
يستخدت استرا يدياة و نياة جيدة  ي  المواشر إم الى ب  التدنب  التمعم( الت أع المستديب

 - 2.33 -1.00اإتماد الماياس التالي لغراض  حليح النتالة: مم وقد  م التعامح مع الى ب  
 مر  ع(. – 5.00 -3.68متوسس  مم  – 2.67 -2.34منخ ض   مم 
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لمعالداة دات ارما يحاق أهداى الدراسة  م استخ احصالياً لمعالدة الوياناة  ة االحصائية:المعالج
  (ANOVA  حليح التوايم الثنالي   المتوسواة الحسا ية واالنحرا اة المعيارية  :اإلحصالية التالية

 .( حليح التوايم الثنالي المتعدد
 نتائج الدراسة وتفسيراتها

 السؤال االول: 
 . ؟ "ماهي استرا يدياة ادارة الى ب لد  الولوة الموهوبيم  ي نح مم االردع والكويت "
سترا يدياة المعيارية  إللإلجارة إم ه ا السؤاج  م استخراج المتوسواة الحسا ية واالنحرا اة      

 يوض، اللك. (3)رقم والددوج  ادارة الى ب لد  الولوة الموهوبيم  ي الردع والكويت
 :(3)جدول رقم 

لوة الموهوبيم  ي الردع سترا يدياة ادارة الى ب لد  الوالالمتوسواة الحسا ية واالنحرا اة المعيارية 
 والكويت مر وة  نازلياً حسب المتوسواة الحسا ية

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 المستوى

 متوسط 383. 3.16 التعبير المباشر عن الغضب 1 2

 متوسط 412. 3.01 التوكيد 2 3

 متوسط 426. 3.00 البحث عن الدعم االجتماعي 3 4

 متوسط 381. 2.93 تبديد الغضب 4 5

 متوسط 496. 3.17 التجنب 5 1

 متوسط 428. 2.46 التمعن 6 6

 حي  جاي  (2.46-3.17المتوسواة الحسا ية  راوحت ما  يم  أع ( 3  رقم يويم الددوج     
عم    ينما جاي مداج التم(3.17 متوسس حسا ي رأإلت  ي المر وة الولت  المداج المتعلق رالتدنب

 (.2.97  نكح (  وبل  المتوسس الحسا ي لألداة 2.46 ي المر وة الخيرة وبمتوسس حسا ي  
الولوة الولت  الت أع إلت المر وة  "التجنب "ويمكم   سير ه ا النتيدة أ  حصوج مداج      

 فم  مثيراة الى ب  مم خالج المحا قة إلت هدولفم وان عاال غالوا ما يميلوع  الت  دنبالموهوبيم 
و يعود اللك الت امتالكفم  للن ة   لديفم الى ب ثير  فم يوتعدوع إم الشخاص او الشياي التي قد 

ال   يسفم   فم الكويرة  إلت التخويس الديد االن عالي وال ناي االجتماإي  والثاة رالن س  ون لك قدر 
أ  أضرار ن سية وجسمية  اث التي  واجففم   دوع أحدوال ىوةاة  ي احتواي المشكالة رشكح نووير 

 الت اللك  أع سماة الولوة الموهوبيم العالية واالن عالية   دعح لديفم الادرة إلت ضوس ال اة  اضا ة
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التي قد  ؤلر إلت قرارا فم وحيا فم العلمية والعملية  ون لك ندد رأع  والتحكم  ي االن عاالة السلوية 
نوير  وبإمكانفم االإتماد إلت أن سفم   ي مختلف  الولوة الموهوبيم لديفم  كيف مع الواقع رشكح

القروى والحداث التي  واجففم  حي  أنفم يتميعوع إم غيرهم مم الولوة رالحساسية المره ة  
مشاإرهم إم  ما يميلوع الت اخ اي والك اية ال ا ية  مما يعني أنفم سريعي التألر رأقح المور  وغالواً 

إلت المر وة االخيرة وبأدنت متوسس حسا ي  حي  ير  الواحثاع   تمعن"" الاالخريم. أما حصوج مداج 
لما ما يتمتع ره الولوة الموهوبيم مم استااللية  امة  ولاة إالية   أع ه ا النتيدة منواية  نقرا  

رالن س  والرغوة الاوية  ي ناد الواقع  وبالتالي يسعت هؤالي الولوة  ي نثير مم الحياع  اال تعاد إم 
 يراة الى ب ومسووا ه  ون لك ال ىوط االجتماإية المحيوة  فم  نونفا قد يكوع لفا  ألير سلويمث

 & Shaunessy)   إلت  حصيلفم الكاديمي. و ت ق نتالة ه ا الدراسة مع نتالة دراسة إليفم

Suldo, 2010 ) الت أع الولوة الموهوبيم   غالوًا ما يستخدموع اسلوب  نتالدفا  والتي اشارة
 .مواجفة مم المشكالة التي  واجففمالتدنب   ي 

لكوع  نقراً إلت مستو  متوسس    " التعوير المواشر إم الى ب "ويمكم   سير حصوج مداج      
للوإي الثاا ي  ية و الن سية واالجتماإية  نتيدةأكثر إرضة للمشكالة المعر  الولوة الموهوبيم
راإلإالت  سواي  ألرهم رالمشكالة االجتماإية  وما يدور والنا ة إم متارعتفم و  واالجتماإي لديفم 
التي  مسفم شخصيا  او التي  مس االخريم  ونتيدة لتراكم المشكالة االجتماإية  رالا ايا الحساسة

واالكاديمية  يؤد  اللك الت التعوير المواشر إم الى ب. وال   مم اهم  والدا  رانه يعمح إلت التاليح 
واض، ووراة إدالية مستاولية   تو ر ال رصة للوالب التعوير إم مشاإرا رشكح مم احتمالية حدوث  

صري،  يؤد  الت خ ض احتمالية الوصوج الت التعوير العدالي  و فدله الن س رحي  ال يت اقم و 
  الى ب   درجة ال يستويع الوالب الموهوب السيورة إليه.

أشارة نتالدفا الت أع  والتي )2016et al., enOzm( دراسة ت ق ه ا النتالة جعليا ونتالة  و      
إم    رعيداً  معتدج ومرع    رأسلوبوان عاال فم غ وفم إلت للسيورة ما يميلوع الولوة المراهايم غالوا 
والتي أشارة الت أع  ) Akbar & Sandeep,2014( نتالة دراسة  ون لك االن عاج والتو ر الن سي

 & Cha دراسة ون لك ال اة. إلت االإتمادر ناع الولوة لد  واالن عاالة الى ب ادارة اسلوب

Sok, 2014) )  السيورة إلت الى ب  لديفم قدرا إلت والتي  أشارة نتالدفا الت أع الموهوبيم
اشارة  والتي  (Karhan et al.,2014) راسة إم نتالة دراسةرشكح الا ي. و ختلف نتالة ه ا الد
دو انه مم ال  ح التعوير إم غ وفم لد  ال راد اآلخريم  كأ نتالدفا الت أع الولوة الموهوبيم 
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والتي أشارة الت أنه مم اهم  (Dow et al., 2011) دراسةو ختلف نتالة ه ا الدراسة إم نتالة 
  .لحح المشكالة رورا سلمية والت اوض لد  الولوة المفاراة التونيدية الى ب استرا يدياة ادارة

 ال الثاني:السؤ 
 ي استرا يدياة ادارة (  α)  0.05 ≤جد  روا الاة داللة احصالية إند مستو  الداللة  و هح "     

 ؟"الى ب لد  الولوة الموهوبيم  عع  للدنسية والنوج االجتماإي والت اإح  ينفما
السترا يدياة  لإلجارة إم ه ا السؤاج  م استخراج المتوسواة الحسا ية واالنحرا اة المعيارية      

 يوض، اللك. (4)رقموالددوج  .تىيراة الدنسية  النوج االجتماإيب حسب مادارة الى 
 :(4جدول رقم )

 حسب متىير  الدنسية والنوج االجتماإي السترا يدية ادارة الى بالمتوسواة الحسا ية واالنحرا اة المعيارية 
النوع  المجال   

 االجتماعي

 المتوسط الجنسية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 العدد

 106 341. 3.21 االردنية ذكر التعبير عن الغضب

 105 274. 3.23 الكويتية     

 211 307. 3.22 المجموع    

 104 573. 2.99 االردنية انثى  

 92 314. 3.14 الكويتية    

 المجموع     

 

3.06 .463 196 

 210 457. 3.12 االردنية المجموع  

 197 291. 3.20 الكويتية     

 لمجموع ا    

 

3.16 .383  407 

 106 335. 3.10 االردنية ذكر التوكيد 

 105 235. 3.02 الكويتية     

 المجموع     

 

3.06 .289 211 

 104 553. 2.92 االردنية انثى  

 92 542. 2.93 الكويتية    

 المجموع     

 

2.93 .540 196 

 210 439. 3.03 االردنية المجموع  

 197 385. 2.99 الكويتية     

 المجموع     

 

3.01 .412  407 

البحث عن الدعم 

 االجتماعي

 ذكر
 106 329. 3.11 االردنية

 105 300. 3.01 الكويتية     
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النوع  المجال   

 االجتماعي

 المتوسط الجنسية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 العدد

 المجموع     

 

3.06 .316 211 

 104 553. 2.92 االردنية انثى  

 92 553. 2.92 الكويتية    

 المجموع     

 

2.92 .546 196 

 210 437. 3.03 دنيةاالر المجموع  

 197 417. 2.97 الكويتية     

 المجموع     

 

3.00 .426 407 

 106 325. 2.96 االردنية ذكر تبديد الغضب

 105 285. 3.01 الكويتية     

 المجموع     

 

2.98 .304 211 

 104 539. 2.82 االردنية انثى  

 92 391. 2.88 الكويتية    

 المجموع     

 

2.85 .466 196 

 210 424. 2.90 االردنية المجموع  

 197 334. 2.96 الكويتية     

 المجموع     

 

2.93 .381  407 

 106 347. 3.31 االردنية ذكر التجنب

 105 321. 3.22 الكويتية     

 المجموع     

 

3.27 .335 211 

 104 649. 3.00 االردنية انثى  

 92 660. 3.04 الكويتية    

 لمجموع ا    

 

3.02 .647 196 

 210 509. 3.19 االردنية المجموع  

 197 488. 3.15 الكويتية     

 المجموع     

 

3.17 .496 407 

 106 462. 2.36 االردنية ذكر التمعن 

 105 444. 2.62 الكويتية     

 المجموع     
2.49 .468 211 

 104 383. 2.38 االردنية انثى  

 92 341. 2.44 الكويتية    
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النوع  المجال   

 االجتماعي

 المتوسط الجنسية

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 العدد

 المجموع     

 

2.41 .359 196 

 210 428. 2.37 االردنية المجموع  

 197 412. 2.55 الكويتية     

 407 428. 2.46 المجموع     

السترا يدية ادارة (  واينًا ظاهريًا  ي المتوسواة الحسا ية واالنحرا اة المعيارية 4يويم الددوج        
 .  الدنسية والنوج االجتماإيتىيراة رسوب اختالى  ئاة مالى ب  

ولوياع داللة ال روا اإلحصالية  يم المتوسواة الحسا ية  م استخدات  حليح التوايم  المتعدد إلت 
 (.5  رقم جدوجنما  ي (   و حليح التوايم الثنالي لألداة نكح 5  رقم جدوجنما  ي المداالة 
 :(5جدول رقم )
 الدنسية والنوج االجتماإي إلت مداالة ماياس استرا يدياة ادارة الى ب للرالثنالي المتعدد   حليح التوايم

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 النوع االجتماعي 
التعبير المباشر عن 

 الغضب
.593 1 .593 4.160 .044 

 108. 2.629 445. 1 445. التوكيد 198.هوتلنج=

  010.ح=
البحث عن الدعم 

 االجتماعي
.482 1 .482 2.664 .106 

 089. 2.956 427. 1 427. تبديد الغضب 

 015. 6.156 1.460 1 1.460 التجنب 

 
 التمعن

 

.154 1 .154 .873 .353 

       الجنسية
التعبير المباشر عن 

 الغضب
.196 1 .196 1.379 .243 

 717. 132. 022. 1 022. يدالتوك 196.هوتلنج=

 011.ح=
البحث عن الدعم 

 االجتماعي
.054 1 .054 .296 .588 

 493. 473. 068. 1 068. تبديد الغضب 

 789. 072. 017. 1 017. التجنب 

 
 التمعن

 

.614 1 .614 3.490 .065 

× الجنس

 الجنسية

التعبير المباشر عن 

 الغضب
.107 1 .107 .749 .389 

 575. 316. 054. 1 054. لتوكيدا 968.ويلكس=

 807..ح=
البحث عن الدعم 

 االجتماعي
.054 1 .054 .296 .588 

 932. 007. 001. 1 001. تبديد الغضب 

 504. 450. 107. 1 107. التجنب 

 
 التمعن

 

.240 1 .240 1.363 .246 
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الخطأ
التعبير المباشر عن 

 الغضب
13.678 96 .142    

    169. 96 16.235 التوكيد 
 

البحث عن الدعم 

 االجتماعي
17.356 96 .181    

    144. 96 13.855 تبديد الغضب 
    237. 96 22.771 التجنب 
 

 التمعن

 

16.900 96 .176    
 الكلي

التعبير المباشر عن 

 الغضب
14.526 99      

      99 16.773 التوكيد 
البحث عن الدعم  

 االجتماعي
17.972 99      

      99 14.350 بديد الغضبت 
      99 24.378 التجنب 
      99 18.104 التمعن 

 ( ما يلي : 5  رقم يت ، مم جدوج
(  عع  للر النوج االجتماإي  ي جميع α ≤ 0.05 إدت( وجود  روا الاة داللة احصالية   -

 .المداالة راستثناي التعوير المواشر إم الى ب والتدنب 
 ة (  عع  للر الدنسية  ي جميع المداالα ≤ 0.05ة داللة احصالية   إدت( وجود  روا الا -
ولوياع ال روا العوجية الدالة احصاليا  يم المتوسواة الحسا ية  م استخدات  حليح التوايم الثنالي   -

 ( يويم اللك.6  رقم للر النوج االجتماإي والدنسية  السترا يدياة  ادارة الى ب وجدوج
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خالد الحموري  و سارة العنزي  استراتيجيات ادارة الغضب

 

 
116 

 (: 6جدول رقم )
 ادارة الى ب  السترا يدياة النوج االجتماإي والدنسية   للرالثنالي    حليح التوايم

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 033. 4.675 533. 1 533. النوع االجتماعي

 640. 220. 025. 1 025. الجنسية

× النوع االجتماعي  

 الجنسية

.017 1 .017 .148 .702 

   114. 96 10.944 الخطأ

    99 11.512 الكلي

  ( اآل ي:6يتويم مم الددوج       
(   عع  للر  النوج االجتماإي حي   لىت قيمة α ≤ 0.05وجود  روا الاة داللة احصالية       
 ل نور .وجاية ال روا لصال، ا(   033.وبداللة احصالية  لىت  ( 4.67   ى

 -(   عع  للر الدنسية حي   لىت قيمة ى α ≤ 0.05إدت وجود  روا الاة داللة احصالية 
 . (.  640.وبداللة احصالية  لىت  (   220. 

إح  يم النوج االجتماإي الت ا(   عع  للر α ≤ 0.05جود  روا الاة داللة احصالية  و إدت 
 (702.لية  لىت وبداللة احصا(  148.  حي   لىت قيمة ى والدنسية
  النوج االجتماإي جود  روا الاة داللة احصالية  عع  للر و  وي سر الواحثاع ه ا النتيدة       

وقد نانت ال روا لصال، ال نور  رسوب انخراط ال نور رأمور الحياة أكثر مم اإلناث  اضا ة الت أنه 
  ويمكم   سير حصوج الولوة ال نور مم الناحية ال سيولوجية ندد رأع اإلناث أكثر إاة ية مم ال نور

   ي  معقم مداالة ادارة الى ب  نوع أع ال نور إلت متوسس حسا ي أإلت مم الوالواة اي اً 
لإلناث  نما أع العوامح الويئية والثاا ية  تو ريتمتعوع ر رص وخياراة أكثر مم ال رص التي  

رالفم وأ كارهم  حي  أنه ونتيدة  للثاا ة واالجتماإية    عوي لل نور  رصا نويرة   ي التعوير إم آ
المتالا ال نور لخاصية ا خاال الاراراة    العربية  والتي  دعح اإلناث يخ عم لسلوة ال نور  نقراً 

والمحا قة لإلناث  جعلتفا  أكثر إاة ة  واقح  ع التنشئة االجتماإية ي مختلف مناحي الحياا. نو 
الجتماإية التي  واجففا  نتيدة لخ وإفا لورامة  ربوية  شددًا  ي معالدة المشكالة وال ىوط ا

ويمكم   سير  ه ا النتيدة اي ا الت وجود  مدموإة   مايدا  رحي   دعلفا  ي مر وة ادنت مم ال نر.
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مم  المثيراة السلوية  ي حياة ال نور  رحي    خ عفم للعديد مم المواقف  والتي  يحاولوع  مم 
 الماللمة إلدارة  الى ب  حتت  يثوت الا ه. خاللفا  حديد االسترا يدية

( والتي أشارة نتالدفا الت أع ال نور 2013و ت ق نتيدة ه ا الدراسة ونتيدة دراسة جرجيس       
مم اإلناث  وبالتالي مم الوويعي أع  كوع متوسواة ادارة الى ب لد   كانوا  أكثر ان عاال وغ واً 

ي ا و ت ق أ  م المشكالة وال ىوةاة الن سية التي  واجففمال نور أكثر مم اإلناث  واللك للخروج م
والتي اشارة نتالدفا الت اع هناا اختالى   (Evers et al., 2005)ه ا النتيدة مع نتيدة دراسة

 غم مم مرورهم    ن س خورة الى ب. يم الولوة ال نور واالناث  ي التعوير إم الى ب رالر 
والتي اشارة الت أنه ال يوجد  (2010)نتالة  دراسة ا و سليمة  ختلف نتالة ه ا الدراسة إم و      

ويمكم أع يعع  ه ا االختالى الت ةويعة إينة الدراسة    روا  يم ال نور واالناث  ي ادارة الى ب
 الحالية والتي نانت إينتفا مم الولوة الموهوبيم . و ختلف نتيدة ه ا الدراسة اي ا إم نتيدة دراسة 

(Boman,2013)  لمشارنته آخر شخص الت ي  لم التحدث اإلناث أع   التأشارة التيو 
 ال نور  واللك مم خالج  الوح  إم الدإم االجتماإي .  مم أكثر مشاإرهم  

الدنسية  جود  روا الاة داللة احصالية   عع  للر و إدت  ة التأما رالنسوة للنتيدة التي اشار      
س الولوة الموهوبيم االردنييم والكويتييم  مم حي  التحصيح  دان حي  يمكم    سير ه ا النتيدة الت

 درجاة ال ناي المر  عة لكال الور يم  وبالتالي  اع التوزيع االإتدالي والتح يع والوموح  ون لك العلمي
للادراة العالية ال يختلف إند الولوة االردنييم إم الولوة الكويتييم  حي   تم إملية  صنيف الولوة 

لولديم إلي أساس إلمي منواي  وإور المعايير العالمية  ي الكشف إم الولوة الموهوبيم  ي نال ا
واختيارهم  حي  يتم مراإاة التوايم  يما  ينفما  اضا ة الت اللك ندد اع هناا  اارب نوير  ي الإمار 

لفا ن س  لد  العينتيم الردنية والكويتية   دميع الولوة ينتموع الت مرحلة إمرية واحدة  اريوا
الخصالص والسماة العاليتة والن سية  المر ال   يدعلفم متااربيم  ي استرا يدياة ادارة الى ب  
ك لك االمر  اع نال الور يم ينتموع الت  يئاة  ربوية متااربه   ووق إليفم ن س الورامة التعليمية  

 مم انشوة  ي مداج االلراي والتسريع االكاديمي.
  نال المدتمعيم االردني والكويتي أع ه ا النتيدة اي ا منواية لتاارب الثاا تيم  ي وير  الواحثاع     

والتي  رنع إلت أسلوب الحوار  ماإية والثاا ية لكال المدتمعيم حي  انفا  نسدم و الوويعة االجت
ت سماة الفادى  ونو  التعصب والى ب  حي  أع  الويئة االجتماإية السليمة   هي التي صاغ

وقيم اجتماإية   ادة الت  وور شخصيتفم   وأصوحت لديفم  وة الموهوبيم  و ربوا إلت موادئالول
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الرغوة رالتعوير إما يريدوع إمله  دوع اي اي اآلخريم  أو الخ وج لرغوا فم الشخصية. ومم المعروى 
المسؤولية   ما يسعوع  الت االستااللية  ويمتازوع رادر فم  إلت  حمح أع الولوة الموهوبيم  غالواً 

الواحثاع خالج مراجعتفما لألدب التربو  ولم يدد   .والتعامح مع المواقف والمشكالة المختل ة
والدراساة الساراة  أ  دراسة  ت ق أو  ختلف مع ه ا النتيدة  ويمكم   سير اللك لكوع موضوج ادارة 

 م يورح ندراسة إور لاا ية ساراا.الى ب ل
الت اإح جود  روا الاة داللة احصالية   عع  للر و   نانت نتيدته إدت اما رالنسوة للسؤاج ال      

   يم النوج االجتماإي  والدنسيةللت اإح  ألر انه ال يوجد يعني  يم النوج االجتماإي والدنسية  مما 
 التي النوج االجتماإي نقًرا للتىيراة  ي الدنسية لم يكم  لفا  ألير  أع الت اللك الواحثاع  ويععو
نونه يعود  الولوة الموهوبيم  ي نح مم الردع والكويت  ويمكم   سير اللك اي اً  إلت سماة أ ور 

الت ةويعة الولوة الموهوبيم  العالية واالن عالية مم خالج نمس حيا فم وإالقتفم راآلخريم  اضا ة 
  م. والتنشئة السرية والنماط المعيشية والسرية المختل ة لف التربية وةرا  أساليب الت

 التوصيات
  :  ي ضوي ما  وصلت اليه الدراسة مم نتالة يمكم  اديم التوصياة التالية

سلونية أو  مشكلة أ  وجود إم الموكر للكشف واللك ةالب  لكح المعلميم ومالحقتفم متارعة -
الولوة الموهوبيم  و وجيفم  لالستىالج المثح  منفا يعاني قد ان عاليه أو اجتماإية   أو  ن يسة

 دارة الى ب سواي  ي الويئة المدرسية الويئة الخارجية .إل
رشاد الولوة الت أ  ح مفاراة ادارة إل المرشد  قوح مم وإالجية  ارشادية و ربوية  رامة اإداد -

 كامنة. قدراة مم لديفم رما و وصيرهم الى ب  
ي  واجه الولوة العمح إلت  نقيم  رامة  دريويه للتعامح مع ال ىوةاة الن سية والمشكالة الت -

 الموهوبيم .
  وإية الولوة الموهوبيم  رأهمية ادارة الى ب رالورا ال عالة  ي الحياة العلمية والعملية . -
اجراي دراساة أخر  حوج ادارة الى ب  رمتىيراة ديمىرا ية مختل ة  استرا يدياة ادارة الى ب  -

ادارة الى ب وإالقتفا رالسماة  دراسة ماارنه  يم الموهوبيم والعادييم(  ن لك  استرا يدياة
 الشخصية(. 
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