
 
 

. االختالفات يف اجتاهات الغضب انطالقا من اجلنس )الدراسات املقارنة يف كلية علم النفس يف جامعة 3102توفيق اكرب ، حممد. ، 
 والية اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج(

 املشرف : زين العارفني ، املاجستري
 

عدم الرضا واإلحباط أو الشعور بالذنب عندما يكون هناك االضطراب  الغضب هو التعبري املشاعر اإلنسانية للتنفيس عن
العاطفي غري املنضبط وغري مرحية و تؤدي إىل الصراع و احلدث الشخصية اليت تؤدي عادة إىل تقديرات سلبية ل أنفسهم أو اجملتمع ، 

تعبريات السلوك اليت تنقسم إىل ثالثة ، وهي هو أيضا استجابة ، ومبجرد أن الغرض من زيادة تفعيل كشخص فضال عن املشاعر و ال
 .عالية ومتوسطة و منخفضة

( ما هو امليل ملستوى الطالب الغاضبني من كلية علم النفس يف جامعة والية 0الصياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي: )
النفس يف جامعة والية اإلسالمية موالنا ( ما هو ميل الطالب معدل غاضبة من كلية علم 3اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج ، )

( هل هناك ميل معدل الفرق بني الطالب الغاضبني مع طالب من كلية علم النفس يف جامعة والية 2مالك إبراهيم ماالنج ، )
. الفرضية اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج . هتدف هذه الدراسة لتحديد اجتاه الفرق بني معدل الطالب مع الطالب الغاضبني

 .هي أن هناك توجها من الفرق بني معدل الطالب مع الطالب الغاضبني
فهذه الدراسة هناك نوعان من املتغريات : املتغري التابع هو ميل معدل غاضبة يف حني أن املتغري املستقل هو بني اجلنسني. 

صل الدراسي من جامعة والية اإلسالمية موالنا مالك وكانت عينات من هذه الدراسة الطالب والطالبات الثاين كلية علم النفس الف
املستطلعني. وقد مت أخذ العينات بواسطة طريقة أخذ العينات هادف . األداة املستخدمة هي امليل لل  011إبراهيم ماالنج جمموعها 

 .اراالختب tاضطراب على نطاق املعدل. الختبار جودة أداة قياس ، وتستخدم صيغة حظة املنتج، و ألفا 
االستنادا إىل حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة إىل االستنتاج بأن " ليس هناك فرق بني ميل معدل 

( . و رفض 1.10<  1.000و مستوى الداللة  =1...0> = 1.130الطالب مع الطالب الغاضبني " بقيمة ) 
، وبالتايل فإن الفرضية يف هذه الدراسة مل يكن هناك فرق بني التيار معدل الطالب غاضب مع الطالب  .1.0االختالف يف اختالف 

( Ha  رفض و Hoقبول .( 
 

 ة : الغضب و اجلنسالكلمات الرئيسي
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