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 مدرس علم النفس الرتبوي
 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية

 

 علم النفس الرتبوي مدرس
 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية
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 دادإـع
 

 مدرس علم النفس الرتبوي
 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية

 

 بويمدرس علم النفس الرت
 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ترتيب أمساء الباحثتني ال يعكس اجملهود الذي ساهمت به كل منهما، فقد تقامست الباحثتان اجملهود طوال مراحل هذا البحث. (*)
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moods

meta-moodSalovey, et al.,1995

Watson, 2000

(Fernandez-Berrocal & Extremera, 2008: 17)

 Mayer & Stevens, 1994: 351

Salovey, et al., 1995: 125-126
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learning disabilities

Hammill, et. al., 1988: 217-218

  

  

 

Sloan, 1996Moisan, 

1998 Elbaum, 2000

Extremera, et al., 2009
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Extremera, et al., 2010

Salguero, et al., 2010

Belfiore, et al., 1996: 432
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1-  

2- 

 

3- 

 

4- 

 

 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 
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 Meta-Mood Trait : مسة ما وراء املزاج -1

)
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 Attention To Feelings 

 Clarity of Feelings 

Repair Mood

Salovey, et al., 1995

 مسة ما وراء املزاج:أواًل: 

Mayer & Gaschke

Mayer & Gaschke, 1988

Mayer & Gaschke, 1988: 102

Salovey, et al., 1995: 

152-153

Fernandez–Berrocal & 

Extremera, 2008: 19
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Cheal, 2008: 2

Fernandez-Berrocal & 

Extremera, 2008: 17

 Under control – Out of control

 

 Clarity- Confusion 

 

 Acceptance – Rejection of Mood

 

 Atypical Mood Typical

 

 Stability – Change Mood 

 

Aradilla-Herrero, 2013: 956
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 رــــاه للمشاعــــاالنتب 

 

 رــــوح المشاعــــوض 

 زاجـــــل المـــــتعدي 

Salovey, et al., 1995
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Rokhill & Creener, 1999

TMMS

Salovey, et al., 2002

(Palmer, et al.,2003) 
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Ross & Oliver, 2003

Lackaye, et al., 2006



  ميمي السيد أمحد، د/ إيناس صفوت خريبه/ د

77

Salguero, et al., 2010

Hovanitz, et al., 2011



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6ج)أبريل ( 601)العدد   

 

77

Salovey, et al., 1995

1- 
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2- 

 

3- 

 

4- 

 

أواًل: منهج البحث

ثانيًا: عينة البحث
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Discrepancy criteria

Exclusion criteria

 ث:ـــثالثًا: أدوات البح
الباحثتين( :إعداد) "سمة ما وراء المزاج"مقياس  -أ

Salovey & Mayer,1995Carol & Susan, 

1999Fernandez-Berrocal, et al., 2004Extremera, 

Fernandez-Berrocal ,2005

Palmieri, et al., 2009Gorostiaga, et al., 2011
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سمة ما وراء المزاجس ثانيًا: صدق مقيا
1- 

2- 

 

 

3-  

Principal Component Analysis
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 لعاملي ألبعاد مقياس مسة ما وراء املزاجنتائج التحليل ا( 1جدول )
 التشبع على العامل الكامن األبعاد

 027.0 االنتباه للمشاعر
 027.0 وضوح املشاعر
 020.0 تعديل املزاج

 :سمة ما وراء المزاجثالثًا: ثبات مقياس 

نتائج البحث وحتليلـه: 

 (100نس )ن= واجل نوع العينة( التكرارات والنسب املئوية لكل من .جدول )
 النسبة املئوية التكرار اجملموعات املتغري

نوع 
 العينة

 % 77 77 العاديني

 % 7. 0. صعوبات التعلم

 اجلنس
 %0.200 71 ذكورال

 %702.0 75 ناثاإل
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نتائج الفـر  األول 

SPSS

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات العينة ( 5جدول )
 على مقياس مسة ما وراء املزاج وأبعادها الثالثة

 املستوى االحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية األبعاد

 متوسط .020 5207 االنتباه للمشاعر

 متوسط 0270 5277 وضوح املشاعر
 مرتفع 0277 .520 تعديل املزاج

 متوسط .025 5270 مقياس ما وراء املزاج ككل

Salguero, et al., 2010
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نتائج الفر  الثـاني 

 

 الطلبة العاديني وذوي صعوبات التعلم( نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات كل من 0جدول )
 وأبعادها املختلفة جمسة ما وراء املزايف مقياس باملرحلة الثانوية 

 ومستوى الداللة قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط ن نوع العينة املقياس / البعد

 االنتباه للمشاعر
 0277 57200 77 عاديني

02777 
 0270 .5721 0. صعوبات التعلم

 وضوح املشاعر
 02717 7277 57277 77 عاديني

 0217 5.207 0. صعوبات التعلم 

 ملزاجتعديل ا
 7200 .127. 77 عاديني

0217. 
 0200 .520. 0. صعوبات التعلم

مقياس ما وراء 
 املزاج ككل

 10255 72.7. 77 عاديني
02577 

 .1.27 101217 0. صعوبات التعلم
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Rokhill & Creener, 1999

Ross & Oliver, 2003

Lackaye, et al. 2006

نتائج الفر  الثالث
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مسة ما وراء املزاج وأبعادها يف  واإلناث الذكوربني متوسطات درجات  الفروق( نتائج اختبار)ت( لداللة 7جدول )
 باملرحلة الثانوية لدى الطلبة العاديني وذوي صعوبات التعلم الثالثة

 قيمة )ت( ومستوى الداللة االحنراف املعياري املتوسط ن التخصص الدراسي املقياس / البعد

 االنتباه للمشاعر
 02.5 .5.21 71 ذكور

02077 
 0217 57277 75 إناث

 وح املشاعروض
 02.0 ..5.2 71 ذكور

020.1 
 7200 .5727 75 إناث

 تعديل املزاج
 0200 5210. 71 ذكور

02070 
 5270 .125. 75 إناث

 املقياس ككل
 1.2.1 101277 71 ذكور

02001 
 257. 7271. 75 إناث

Rokhill & Creener, 1999

Hovanitz, et al., 2011

Salguero, et al., 2010



  ميمي السيد أمحد، د/ إيناس صفوت خريبه/ د

67

الرابعنتائج الفر  

 

Component analysis 

Harmer, 1999

SPSS

  

  

 

 عوامل مسة ما وراء املزاج والتشبع اخلاص بكل عامل بعد التدوير املتعامد( 0جدول )

 العوامل

 متوسط التشبعات الدالة

 اجلنس نوع العينة
 االناث الذكور صعوبات التعلم العاديني

 0277 ..02 02.0 ..02 االنتباه للمشاعر

 0275 .020 0270 0277 وضوح املشاعر
 0277 0271 0277 0270 ملزاجتعديل ا

Salovey, et al., 1995

Palmer, et al., 2003
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Lackaye,2006
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أوافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 بشدة

أوافق إىل 
 حد ما

غري 
 أكدمت

أرفض إىل 
 حد ما

أرفض 
 بشدة

      املزاجية املختلفة حاالتيأهتم مبشاعري و 1
      حلياةحنو اتؤثر مشاعري يف توجهاتي  .
      لدي القدرة على التعامل مع مشاعري 5
      أعطي اهتماما كبريًا ملشاعري 0
      ملشاعري قلياًلأنتبه  7
      أفكر يف مشاعري كثريًا 0
      خل مشاعرياأشعر بضعف عندما تتد 7
      أضيع الوقت يف التفكري مبشاعري 7
      سعادتي من على الرغم أشعر بالتشاؤم .
      أرى ضرورة التصرف من وحي مشاعري 10
      أنتبه بدرجة كبرية للطريقة اليت أشعر بها 11
      أشعر باالرتباك عند التحدث عن مشاعري .1
      ى نظرة تفاؤلية عندما أشعر باحلزنلد 15
      مشاعري  دون تدخل ختاذ قراراتأستطيع ا 10
      فكر فيهأكون على علم مبشاعري حول املوضوع الذي أ 17
      بالراحة عندما أفكر مبشاعري رأشع 10
      مشاعري أشعر بوضوح 17
      جتاه أي موقف أستطيع معرفة مشاعري 17
      رك مشاعريأد .1
      يتغري رأيي تبعًا ملشاعري 0.
      حنو املوضوعات أعرف بالضبط مشاعري 1.
      التحدث عن مشاعري يصعب علي ..
      ًاأمتلك كثريًا من الطاقة عندما أكون سعيد 5.

.0 
مــور الســعيدة يف حينمــا أكــون متضــايقًا أذكــر نفســي  ميــع األ 

      احلياة

      أن أفكر يف موضوعات جيدة مهما كان شعوري سيئًاأحاول  7.

      لدي نظرة متفائلة على الرغم أني أشعر باحلزن 0.

      وهميةحينما أكون متضايقًا أدرك أن األشياء اجليدة يف احلياة  7.

      أحاول التفكري يف أشياء سارة عندما أكون سيئ املزاج 7.
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Abstract 

This research aimed to know the level of trait meta-mood among 
normal and learning disabled secondary stage students, as well as to 
know whether there are differences between normal and learning 
disabled secondary stage students in trait meta-mood and its three 
dimensions: Attention to feelings, Clarity of feelings, and Repairing 
mood), as well as to know whether there are differences between male 
and female students in trait meta-mood and its three dimensions: 
Attention to feelings, Clarity of feelings, and Repairing mood), moreover 
to know whether there are differences in factorial structure in trait meta-
mood according to sample type (normal – learning disabled) and gender 
(male – female). A scale assessing meta-mood trait was applied on a 
sample consisting of (104) male and female normal and learning 
disabled secondary stage students from Zagazig – Sharqeya and Mit 
Ghamr - Daqahleya including (78) normal students and (26) learning 
disabled students after we made sure that the scale is valid and reliable. 
“T” test was used to test the hypothesis concerning differences in trait 
meta-mood and its three dimensions due to sample type and gender. 
Following are the main results: 

 The level of trait meta-mood among normal and learning disabled 
students is moderate.  

 -There are no statistically significant differences between normal 
and learning disabled secondary stage students in trait meta-mood 
and its three dimensions. 

 There are no statistically significant differences between male and 
female students in trait meta-mood and its three dimensions.  

 There are no differences in factorial structure of trait meta-mood 
according to differences in sample type (normal, learning 
disabled) and gender (male, female). 

The researchers offered some recommendations according to the 
research results. 

Keywords: trait meta-mood– normal students –learning disabled 
students. 


