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أ  

  

  اإلهداء 

  
  . إلى روح والدي األحباء الذين ال يسعني إال أن أقدم لهم هذا اإلهداء

  

  از هذا العمل المتواضع  إلى أشقائي وشقيقاتي الذين قدموا لي المساعدة والمساندة حتى انج

  

   ل العناء زوجي وابنتي الغالية حالإلى اعز من في حياتي الذين تحملوا كل المتاعب وك

  
، الذي لم يتوانى عن تقديم اإلشراف والدعم نبيل عبد الهاديإلى مشرف هذه الرسالة، الدكتور 

  والمساندة في انجاز هذا العمل المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ب  

  شكر والتقدير
  

قوة من اجل إتمام هذا العمل العلمي، وال يسعني في هذا المجال إال أن              اللحمد هللا الذي منحني     ا

 بالـذكر ، واخـص  المساعدة إلتمام هذا العمل   و الدعمأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي         

كما هـي   من توجيه وإرشاد حتى ظهرت هذه الرسالة        لي  الدكتور نبيل عبد الهادي، لما قدمه       

   .  اآلنعليه

  

مساعدة وعلـى   ما قدمه لي من     لدكتور تيسير عبد اهللا على كل       لأتقدم بالشكر واالمتنان    كما و 

وشكر موصول إلى أستاذي الدكتور محسن عدس، لما قدمه لـي مـن           .أرائه التي شرفني بها   

  .رعاية وإرشاد في هذا المجال

ت لما قدمه من مالحظات هامـة،        كما وأتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان إلى الدكتور زياد بركا        

   . لها دوراً هاماً في إثراء هذه الرسالةوالتي كان 

وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم على تفضلهم بتحكيم األداة وتقديم اإلرشاد الـالزم          كما  

  . لتطبيقللتصبح أداة قابلة 

  

حافظتي القدس وبيت لحـم     كما والتقدم بالشكر واالمتنان إلى مدراء المؤسسات اإليوائية في م         

والى المشرفين التربويين العاملين فيها على المساعدة التي قدموها لي أثنـاء تطبيـق األداة،               

  . وتفضلهم بتوزيعها ثم استعادتها

  

أتقدم بالشكر واالمتنان إلى األساتذة األفاضل في وزارة التربية والتعليم وخاصـة األخ             وأخيراً  

 غياضة على دعمهم لي ومساعدتهم في تطبيق األداة على مجتمع           علي أبو زيد، واألخ إبراهيم    

  .   الدراسة من األطفال غير الملتحقين بالمؤسسات اإليوائية

  .للجميع ألف شكر وتحية على الدعم والمساندة

  

  ابتسام أبو لبن: الباحثة

  

  

  

  



 

ج  

  -:تعريف مصطلحات الدراسة

  
، وان ينفعل )2005 الحنفي،(جدانية  وهي كل سلوك أو استجابة ذات صبغة و  - :االنفعـاالت 

المرء أي يثار بمنبه خارجي أو داخلي وهناك تغييرات جسمية تكون على درجة من الوضوح               

. أو الغموض للفرد ولآلخرين من حوله، ومن االنفعاالت األساسية الحب و الخوف والغضب            

راك الفـرد للموقـف     ، وتعرف الباحثة االنفعاالت بأنها استجابة تعتمد على إد        )1986 اسعد،(

  .  وتفسيره له

  
 هو استجابة انفعالية تثيرها إهانة أو تدخل في شؤون المرء، وهو            - :Anger انفعال الغضب 

لعدوان الظـاهر، والهجـوم     استجابة انفعالية حادة يثيرها عدة مواقف تنبيه ، ومنها التهديد وا          

بردود فعل قوية واستجابات هجوم     ، وتتميز هذه االستجابة     الكالمي، أو خيبة األمل أو اإلحباط     

، ويعتبر الغضب اختالل انفعالي عابر بحيث       ريح وقد تكون أما جسمية أو لفظية      مضمر أو ص  

 ). 1988 دسوقي،(ال يستطيع الفرد التحكم فيه 

  

وتعرف الباحثة الغضب إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل علها الطفل على مقياس              

  .بعد من أبعاده أو على الدرجة الكلية على كل انفعال الغضب

  

االضطرابات االنفعالية بأنها حالة تكون فيها      ) 1999( يعرف زهران    -:االضطراب االنفعالي   

ردود الفعل االنفعالية غير مناسبة لمثيرها بالزيادة أو النقصان، وتعرف الباحثة االضـطراب             

 االستجابة غير مناسـبة لمثيرهـا سـواء        االنفعالي بأنه استجابة انفعالية تتعلق بالوجدان وهذه      

      .   بالزيادة أو النقصان

  

المؤسـسات  ) 2000 (ة تعرف وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطيني     -:اإليوائية  المؤسسات  

اإليوائية بأنها مؤسسات أهلية أو حكومية، تقدم رعاية طويلة األمد لألطفال المحرومين بـدل              

، وتعرف الباحثة المؤسسات اإليوائية إجرائيـا بأنهـا تلـك           العائالت الطبيعة لهؤالء األطفال   

المؤسسات التي تقدم خدمات إيوائية وتعليمية ورعاية شاملة لألطفال، ممن ال تتوفر لهم مثـل               

  .هذه الرعاية في بيئتهم الطبيعية، والذين يقيمون فيها لفترة طويلة أو قصيرة األمد

  

  



 

د  

  ملخص الدراسة
  

وى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير مستفي  هذه الدراسة بحثت

 وقد طبقت هذه الدراسة في العام الدراسي .الملتحقين بها في محافظتي القدس وبيت لحم

2008/2009.  

األطفال المقيمين وغير المقيمين بمؤسسات إيوائية في الفئة كل وتكون مجتمع الدراسة من 

حيث بلغ عدد الملتحقين ي محافظتي القدس وبيت لحم، سنة، ف) 18-14(العمرية من 

طالب موزعين على مؤسسات محافظتي القدس وبيت لحم، كما ) 248(بمؤسسات إيوائية 

األطفال الملتحقين بمدارس نظامية تابعة لوزارة التربية والتعليم وتكون مجتمع الدراسة من 

سنة والبالغ عددهم ) 18-14(ية الحكومية في محافظتي القدس وبيت لحم، في الفئة العمر

طفل من أطفال ) 174 (:طفل موزعين كالتالي) 374( وتكونت عينة الدراسة من .)23271(

المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية 

. يوائيةمن مجتمع الدراسة من المؤسسات اإل%) 70(العشوائية، ومثلت العينة ما نسبته 

الحكومية في محافظتي القدس وبيت لحم، النظامية بالمقابل تم اخذ عينة عشوائية من المدارس 

 مقياسوتم استخدام  .طالب) 200 ( من المدارس النظامية الحكوميةحيث بلغ حجم العينة

اشتمل المقياس على خمسة أبعاد ممثلة بـ ولقياس انفعال الغضب من إعداد وتصميم الباحثة، 

  .وقد استخدام المنهج الوصفي في تطبيق هذه الدراسة.  فقرة42

  

أن مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وقد أظهرت الدراسة 

 لكلتا العينتين الملتحقين وغير وغير الملتحقين بها في محافظتي القدس وبيت لحم كان متوسطاً

نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة كما وبينت  . وعلى جميع أبعاد المقياسالملتحقين

انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين  ، في مستوى)α)=0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

عند ) 1.018-(على الدرجة الكلية ) ت(بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها، إذ بلغت قيمة 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج وجود كما وبينت ). 0.309(مستوى داللة 

α)=0.05 (انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير  مستوىفي 

وكانت  ونوع الحالة، وفقا للتفاعل بين متغير الجنستعزى لمتغير الجنس، الملتحقين بها 

  . بمؤسسات إيوائيةاإلناث غير الملتحقاتالفروق لصالح 
 



 

ه  

) α) = 0.05عند مستوى الداللـة     ائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          نت وبينت

في مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها تعزى             

  .على الدرجة الكليةوذلك لمتغير المرحلة الدراسية 

 التفاعل بين متغيـر     إلىائية تعزى    فروق ذات داللة إحص    عدم وجود أشارت النتائج إلى    أيضاً  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     وتم   نوع الحالة وترتيب الطفل في األسرة     

α)= 0.05(      لدى األطفال الملتحقين بمؤسـسات إيوائيـة وغيـر         ، في مستوى انفعال الغضب

 ذات داللة إحصائية    وجدت فروق إذ  الملتحقين بها تعزى إلى متغير ترتيب الطفل في األسرة،          

على متغير ترتيب الطفل في األسرة، حيث كانت الفروق على الدرجة الكلية بـين الطفـل ذو        

الترتيب األول واألوسط لصالح الطفل ذو الترتيب األوسط، وبين ذو الترتيب األوسط واألخير             

   .لصالح األوسط، وبين األخير واألول لصالح ذو الترتيب األول

العمل على تقديم الدعم      أهمها  العالقة بنتائج الدراسة   عدد من التوصيات ذات   وخرجت الباحثة ب  

النفسي واإلرشادي لألطفال ذوي المؤسسات اإليوائية في كيفية التعبير عن مشاعر الغـضب             

 .وإدارته



 

و  

Anger emotions among enrolled and not enrolled children in 
residential institutions in Jerusalem and Bethlehem District 
 
Prepared by: Ibtisam Abu laban 
 
Supervised: Nabiel Abdelhadi 
 
This study aimed at knowing the level of anger emotions among enrolled and not 
enrolled children of residential institutions in Jerusalem and Bethlehem District.   The 
study was conducted in Palestine in the academic year 2008/2009. 
The study population was composed of all children between (14-18) years old who 
were enrolled and not enrolled in residential institutions in Jerusalem and Bethlehem 
district. The study population was composed of (248) children enrolled in residential 
institutions and )23271(  school children who were not enrolled in residential 
institutions.  
A sٍtratified random sample composed of (374) children enrolled and not enrolled in 
residential institutions were chosen, (174) of them were enrolled. The sample 
represents (70%) of the study population for the residential institutions and in the 
counterpart were (200) school students randomly chosen. This study used the 
descriptive methodology.  The researcher built a tool consists of five dimensions 
composed of 42 items to assess anger emotions. 
  
The study showed that the level of anger emotions among enrolled and not enrolled 
children of residential institutions in Jerusalem and Bethlehem District was moderate 
for both samples( the enrolled, not enrolled) in all dimensions Also, there were no 
significant statistical differences at (α = 0.05) in the level of anger emotions among 
enrolled and not enrolled children of residential institutions in Jerusalem and 
Bethlehem District. 
Furthermore, there were significant statistical differences at (α = 0.05) in the level of 
anger emotions among enrolled and not enrolled children of residential institutions in 
Jerusalem and Bethlehem District due to gender. The differences were on the 
interaction between gender and kind of case (enrolled, not enrolled), in favor of 
females who are not enrolled of residential institutions. 
The results reveal that there were no significant statistical differences at (α = 0.05) in 
the level of anger emotions among enrolled and not enrolled children of residential 
institutions in Jerusalem and Bethlehem District due to school study stage. 
There was no significant difference at (α = 0.05) in the level of anger emotions among 
enrolled and not enrolled children of residential institutions in Jerusalem and 
Bethlehem District due to the interaction between child order in the family and the 
kind of case (enrolled, not enrolled). But there were significant statistical differences 
at (α = 0.05) in the level of anger emotions among enrolled and not enrolled children 
of residential institutions in Jerusalem and Bethlehem District due to child order in the 
family. The differences were on the variable child order in the family between 
children who have the first order and the middle in favor of the one who has the 
middle order, and between the middle and last in favor of the middle and between the 
last and the first in favor of the first. The researcher recommends providing 
psychological support and cou2耀eling to those enrolled in residential institutions in 
how to manage anger.
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  خلفية الدراسة وأهميتها

  

   -:مقدمة  1.1
 
 االنفعاالت وسيلة يستطيع الفرد من خاللها التعبير عن موقفه النفسي تجـاه البيئـة التـي                 تعد

، ولهـا   تنفره منها يعيش فيها، فهي تجذب الفرد تجاه بعض األفراد أو األشياء أو األفكار، أو              

ـ لسلوك، فهي تحرض السلوك وتوجهـه أو تع       الفائدة في توجيه وتنظيم الخبرات وتوجيه ا       ه يق

وتوقفه، ولالنفعاالت وظيفة مهمة في تيسير التواصل االجتماعي بين األفراد، فالغضب يهيـئ             

 وكذلك  ،النسحاب من البيئة أو الموقف    ، والخوف يهيئه للهرب، والحزن و ا      الكائن الحي للقتال  

  ). 2004الخضر، (القات االجتماعية إعادة التأمل، والسرور يبعث على اإلنتاج وتوطيد الع

  

أما إذا خرج انفعال الغـضب عـن        . اً إنساني  وانفعاالً  صحيةً  وعادةً اً طبيعي  الغضب انفعاالً  يعد

 والضبط فان الغضب سوف يقود اإلنسان إلى الكثير مـن االضـطراب فـي حياتـه                 مالتحك

 Van( الحياة للفـرد  على طبيعة وجودةالشخصية وفي المحيط االجتماعي أيضا، مما سيؤثر

Beest et al., 2008(.   

  

ين ، وتعرف االنفعاالت بأنهـا      متالزمهناك عالقة بين مصطلحي الغضب واالنفعال فهما شبه         

علـى الجانـب    ) Affect(كل سلوك أو استجابة ذات صبغة وجدانية، وتطلق كلمة وجـدان            

وصف االنفعاالت بأنهـا خبـرة      الشعوري الذاتي أو االستجابة الوجدانية لحياتنا االنفعالية، وت       

، واالنفعاالت كي تستثار ال بد لهـا مـن مثيـر أو منبـه، وتـرتبط                 )Affective(وجدانية  

االنفعاالت بتكوين الفرد النفسي والعصبي والجسمي، ومزاجـه ودرجـة تـوتره وخبراتـه              

، وحالتـه   واستعداداته الفطرية، وكذلك اتجاهاته الوجدانية، وثقافته، والبيئة التي يعـيش فيهـا           

   .)2005 الحفني،(الصحية، ونشاط الجهاز العصبي، والغدد الصماء، وكيمياء الدماغ عموما 

  

وهناك ترابط بين مصطلح انفعال ومصطلح وجدان، وغالبا نجد الباحثين ال يفرقون بينهما من              

ناحية جوهرية، والواقع أن الوجدان هو عبـارة عـن تنظـيم مـن األحاسـيس والمـشاعر                  

ت، وعن طريقها نستشعر األلم والسعادة، وعندما يضطرب الوجدان يصبح له تأثير            واالنفعاال

واضح على تفكير الفرد وسلوكه، ويتمثل في حاالت االنقباض، وعند الحديث عن االضطراب             
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االنفعالي يكون االنفعال غير متوقع أو مستمر لفترة أطول مما ينبغـي، أو فجـائي الظهـور                 

لمثير وأهميته، أو قد يكون ضعيفا جدا أو شديدا جدا بالنسبة للموقف،            بالنسبة لطبيعة الموقف ا   

بهذا يتبين أن االنفعاالت هي مكون وجداني يتم تحديده من خالل الشعور والمزاج، وتحديـد               

 عن االنفعـاالت والـشعور      )Freud(مستويات اإلثارة العصبية للشخص، وقد تحدث فرويد        

لالشعور، معتبرا أنها أساسية في حياة األفراد ومحك        ، والشعور وا  يبمصطلح الوعي والالوع  

  .)2002الخواجا، ( الشخصية

  

ولفهم االنفعاالت ال بد من الحديث عن مسارات وأشـكال هـذه االنفعـاالت، ومـن أنـواع                  

انفعال القلق، وانفعال الخوف، وانفعال الذنب، وانفعال الغضب، وهـو موضـوع            : االنفعاالت

  . الدراسة الحالية

  

 شأنه في ذلك شأن الخوف والسعادة ،        ،ك أن انفعال الغضب هو من االنفعاالت العالمية       وال ش 

  عـدد كبيـر مـن       مجرد واحدة من     و وه  وإنما ،وهو ليس دليال على عدم االستقرار العاطفي      

 وان كـل فـرد      ،ن الغضب انفعال فطري   إ وعليه ف  . اليومية الحياةالمشاعر التي هي جزء من      

ة تعتبـر مثيـرة     يساسية من الخوف والغضب والحب، والمثيرات الطبيع      يولد ولديه انفعاالت أ   

   ). Bernard, 2003( لهذه االنفعاالت

  

الدليل التشخيصي لألطبـاء النفـسيين      لم يرد صريحاً أو بشكل واضح في        ) الغضب(االنفعال  

، ولكنه تحدث عن اضطرابات أخرى تتميـز أعراضـها بالغـضب       )DSM-IV (األمريكيين

بحيث ) Oppositional Defiant Disorder(نها اضطراب النمو المعارض الصريح، وم

إلى أن عوارض هذا االضطراب غالبا مـا تكـون شـاملة للغـضب       ) 2007(أشار حسونة   

واالمتعاض والعنف، وكذلك فان الفرد يظهر رفضاً شديداً لمطالب الراشدين أو قوانينهم، أمـا              

 Borderline(ب الشخـصية الحدوديـة   االضطراب األخر المتعلق بالغضب فهو اضـطرا 

Personality Disorder (  بحيث يتميز هذا االضطراب بعدم االستقرار في العالقات مـع

اآلخرين وفي صورة الذات، واالندفاعية الواضحة، ويبدأ هذا االضطراب عـادة فـي سـن               

ات، البلوغ، حيث يعاني صاحبه أيضا من اضطراب في الهوية، وعدم استقرار في صورة الذ             

وعدم استقرار انفعالي، وغضب شديد وغير مناسب، وصعوبة في لجم الغضب، مع ظـواهر              

    .)2007 حسونه،(متكررة للغضب، حيث يصبح غضباً ثابتاً متكرراً 

  



 

 4

وفي ثورة الغضب ترتكب معظم جرائم القتل، وتقع حاالت الطالق في ذروة الهيجان، بـسبب               

، وعليه فان للغـضب صـورتين األولـى         )2004 الخضر،(عدم ضبط النفس وقت الغضب      

الصورة االيجابية  فهو ضروري للدفاع عن الذات، ألنه يزود الفرد بالطاقة التي تمكنه مـن                

 ،)2008 بطرس،(القيام بمجهود عضلي كبير، كما يساعد في إزالة العقبات الموجودة أمامه            

  .كلة المطروحةوخاصة عندما يكون الغضب منخفضاً معتدال في شدته، ومناسبا للمش

  

أما الصورة األخرى وهي الصورة السلبية وفيها يظهر الغضب بشكل يتجاوز الحد الطبيعـي،              

وخاصة في مواقف ال تبرر وجوده، ويصعب التحكم فيه، ويكون قوياً وشديداً وال يتناسب مع               

كاسـنيوف و   (الموقف المثير له، مما يؤدي إلى الكثير من األضرار التـي تـصيب الفـرد                

، والغضب أيضا قابل للتحويل، فغضب الطفل من والديه قد يدفعه إلى تحويله             )2006ون،آخر

  ). 2008 بطرس،(إلى أخوانه أو رفاقه، أو ضرب حيوان أليف، وما إلى ذلك 

  

وتختلف مسببات الغضب من مرحلة نمائية إلى أخرى، من الطفولة األولى إلى المراهقة، ثـم               

غضب لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتـأخرة تختلـف          الرشد والشيخوخة، فان مسببات ال    

عنها لدى األطفال في مرحلة الطفولة األولى والوسطى، أو من هم اكبر سناً، فالغضب لـدى                

المراهقين يعود ألسباب تتعلق باآلخرين أو األشخاص أكثر من تعلقهـا باألشـياء، حيـث أن              

 اآلخرين، والضيق الشديد ممن يقومون      ان واالستفزاز من قبل   الفقدالمراهق يثور غضبه عند     

على رعايته كالوالدين أو من يقوم على تربيتهم، وكذلك اإلحباط، وعليه فان الغضب يختلـف               

من مرحلة عمرية إلى أخرى، ويختلف ويتباين باختالفها، فمثال يمكن كبح الغضب في مراحل              

  ). 2001 افريل،(أواسط العمر، ويصعب ذلك في مرحلة الشيخوخة 

  

والغضب عند المراهق يحدث ألسباب يصعب على المرء توقعها، فقد يغضب ألمر ال يثيـر               

الغضب أصال، وتوجيه الغضب نحو الخارج أو الداخل يختلف من فرد إلى آخر، فهناك مـن                

يوجه غضبه إلى الخارج، فيقوم بالتخريب والتدمير، وهناك من يوجه غـضبه إلـى الـذات                

 إطالقا على السطح، وهناك فئة ثالثة تمتنـع عـن توجيـه             ويترسب في األعماق، وال يظهر    

الغضب إلى الداخل أو الخارج بل توجهه إلى أشياء مادية ال ترتبط بموضوع الغـضب، وان                

، وعندما يقوم الفرد بتوجهه غـضبه إلـى         )2005الجلبي،  (كان لها صلة عميقة بالموضوع      

  .)أ- 2007،حسين (الداخل فانه يتحول إلى اكتئاب
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هم مثيرات الغضب لدى المراهقين الحرمان العاطفي وعدم التفهم الحقيقي من قبل مـن              من أ 

يقوم على رعايته من الوالدين أو المربين،فمثال يطلب من المراهق أمور يصعب عليه تنفيذها،              

وعدم النجاح في انجاز المهمة يؤدي إلى الغضب العارم والشعور باإلحبـاط، فقـد أظهـرت             

 أن المراهقين في معاهد الرعاية، يظهرون بعض النقص في          )Goldfard(دراسة غولد فارد    

المجاالت الذهنية، بحيث اظهر أبناء المؤسسات عجزا في القدرة على التعامل مـع المفـاهيم               

فأطفال المؤسـسات اإليوائيـة،     ) 1986 اسعد،(وميال واضحا للتعامل مع األشياء المشخصة       

ن تعرضوا لألساءة واإلهمال، أو هم أطفال أيتام فقدوا         نتيجة الحرمان األسري والتفكك هم مم     

من يقدم لهم الرعاية، علما بأن هذه المؤسسات تفرض على أطفالها قـوانين وأسـلوب حيـاة            

مما يثير الكثير من الـضيق واإلحبـاط،        ) البيولوجية(خاص، يختلف كثيراً عن األسرة العادية     

  ). 2000 لسطينية،وزارة الشؤون االجتماعية الف(وبالتالي الغضب 

  

ويبلغ العدد الكلي لألطفال األيتام والمحرومين في المناطق الفلسطينية، والذين يقيمون في دور             

طفالً، معظمهم في مدينة القدس، بحيث يبلغ عدد األطفال الملتحقين بمؤسسات           )1714(األيتام  

 )559( الخليـل    ، ثم محافظـة   %) 37,2(طفالً أي ما نسبته   ) 638(إيوائية في مدينة القدس     

 107(وقطاع غـزة    %) 6,36 أطفال ما نسبته   109(وفي بيت لحم    ) 32,61(طفال ما نسبته  

، علما بان األطفال الملتحقين بمؤسسات الضفة الغربية يأتون مـن           %)6,24أطفال ما نسبته    

  .مناطق مختلفة

ت تعليمية   أن خدمات هذه المؤسسات تقتصر على اإليواء طويل األمد أو المؤقت، وتقدم خدما            

وتقدم البعض منها تدريباً مهنياً، وخدمات صحية ونفسية، أمـا الخـصائص            ) تعليم مدرسي (

الذكور يـشكلون مـا نـسبته       : الديمغرافية لألطفال في هذه المؤسسات فهي على النحو التالي        

وتتـراوح أعمـار    ) 1714(من مجموع   %) 45(من مجمل عدد األطفال، واإلناث      %) 55(

    .سنة) 18-11(ا بين األغلبية منهم م

  

قد فقدوا احد الوالدين     %)47,81(أن حوالي نصف األطفال المقيمين في المؤسسات اإليوائية         

 أعـراض  لتجارب اإليذاء المختلفة، وعانوا أيضا من مشكالت سلوكية نفـسية و           اأو تعرضو 

ألطفال هي  جسدية مختلفة، ومن بين أهم األعراض النفسية التي امتازت بالتكرار عند هؤالء ا            

، وغالبية االضطرابات السلوكية واالنفعالية تظهـر       %)10,75(واالنطواء  %) 11,9(القلق  

لدى األطفال الذين عاشوا اضطرابات أسرية وعدم استقرار في النواحي االنفعالية الخاصة بهم             

وزارة الـشؤون االجتماعيـة     %) (33,75(وبأسرهم، وتشكل نـسبة هـذه االضـطرابات         

  ). 2000 الفلسطينية،
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 وجد أن األطفال الذين عاشوا فـي دور األيتـام           Goldfard) (دوفي دراسة أجراها جولد فار    

كانوا أكثر عدوانية وأكثر غضبا، وكانوا يلجؤون إلى الكذب والسرقة والتخريب، واظهـروا             

برودا عاطفيا وعزلة وعدم مقدرة على تكوين عالقات شخصية متينة، أكثر من األطفال الذين              

  ).2004 أبو جادو،( في بيوت التبني من البداية، حيث وجدوا العناية واالهتمام عاشوا

  

ويعد انفعال الغضب احد أهم االنفعاالت وأكثرها شيوعاً، بمختلف مراحل العمـر، وخاصـة              

مرحلة المراهقة، كما أن هذا االنفعال يؤثر سلبا على تطور المراهق ونمـوه، إذا مـا تميـز                  

يد، إن الكثير من الدراسات أولت موضـوع الغـضب اهتمامـاً كبيـراً              انفعاله بالغضب الشد  

وأحاطته بالمعرفة والعلم، إال أن هذه الدراسات اقتصرت علـى بعـض الجوانـب النفـسية                

والصحية عند الفرد، وتطوره االنفعالي، ولم يتم الربط بين هـذا االنفعـال وبـين األطفـال                 

ئية التي تقدم لهم اإليـواء لفتـرات طويلـة أو           المراهقين ممن هم في داخل المؤسسات اإليوا      

قصيرة على وجه الخصوص، ولغياب هذه الدراسات غابت الكثير مـن الخطـط العالجيـة               

الألزمة للتدخل المهني للمساعدة في التخفيف من حدة الغضب، وكذلك التعامل معـه بطـرق               

  . علمية خاصة

  

ث أن التنشئة االجتماعيـة التـي       انفعال الغضب كما له جانب فطري، له جانب اجتماعي حي         

يتلقاها الطفل من الوالدين تتحكم في ردود الفعل الغاضبة، وهو يشكل األساسي السلوكي الذي              

بنمط شخصيته عن أقارنه، وبالتالي فان لعملية التنشئة االجتماعية والتربويـة األسـاس فـي               

ت على التنشئة االجتماعيـة     تشكيل كل من االنفعاالت البسيطة والمركبة، وتعتمد هذه االتجاها        

  ) 2006عبد الهادي، (التي يوجهها اآلباء والمربين نحو أطفالهم 

  

من خالل ما تقدم يتبين أن دراسة انفعال الغضب لدى األطفال المراهقين وخاصة الملتحقـين               

بمؤسسات إيوائية، تكفل لهم الحماية والرعاية وتلبية االحتياجات الضرورية بعيداً عن العائلـة             

البيولوجية، وعند مقارنة نتائج عينة األطفال الملتحقين، بعينة أخـرى مـن األطفـال غيـر                

  .الملتحقين بهذه المؤسسات اإليوائية

  

  

  

  



 

 7

  مشكلة الدراسة  2.1

 من الغرائز واألحاسيس، فهو يتأثر بما يجري حوله، ويتفاعل بما يشاهد يمتلك اإلنسان العديد

 تلك ه منويفرح ويحزن، ويرضى ويغضب، إلى آخرويسمع من اآلخرين ، فيضحك ويبكي، 

غير أن التعبير . المحبطةورد فعل طبيعي إزاء بعض المواقف  الغضب انفعال و،االنفعاالت

أن زيادة ، كما بالطريقة الخطأ قد يجعل المواقف الصعبة أكثر صعوبة وأسوأ تأثيرا عنه

يسري في النفوس، وفي متطلبات الحياة، وتعقد أمورها، وتعدد شرورها جعل الغضب 

 لدىالسلوك، فالكثير من األفراد في توتر دائم، وانزعاج مستمر، وأصبح الغصب يشاهد حتى 

األطفال الصغار، فالغضب خُلق زرع في اإلنسان، وهو صفة من صفاته مثل الضحك والحلم 

ل الغضب التحكم في انفعاو .والبكاء، ولكن إلى حد معين، يجب أال يتعداه وقانون ال يتخطاه

 ينجح اإلنسان في حياته ويستطيع أن حتىوالسيطرة على النفس من األمور بالغة األهمية 

 وأيضاً لكي يتجنب ما يسببه الغضب ،يتوافق مع نماذج البشر على اختالف طباعها وأخالقها

   .من اضطرابات نفسية وعضوية متعددة، ويتفادى كثرة التصادم واالحتكاك

مؤسسات إيوائية من أكثر الفئات تعرضاً للضغوط والتوتر نتيجة المشاكل  واألطفال الملتحقين ب

االجتماعية والنفسية التي يتعرضون لها قبل خروجهم من منازلهم وبعد االلتحاق بمؤسسات 

إيوائية، وبالتالي فإن افتراض وجود غضب لدى هذه الفئة من األفراد أمر طبيعي، ومن هنا 

ثت في مستوى الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية تأتي مشكلة الدراسة التي بح

ومقارنتها مع أقرانهم من غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية للتعرف على ما إذا كان هناك 

في فروق في مستوى الغضب بين األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها 

  .محافظتي القدس وبيت لحم

  

   -:اسة أهمية الدر 3.1

  : أهمية الدراسة فيما يليتتلخص

عدم توفر دراسات حول األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية، وانفعال الغضب، علـى             .1

 .حد علم الباحثة

على الرغم من تنوع الدراسات األجنبية وتعددها، فما زالت البرامج الخاصـة بـإدارة               .2

 . من الضوء عليهاانفعال الغضب لمرحلة المراهقة بحاجة إلى إلقاء المزيد 

تعتبر هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى في مجال المراهقين ودراسـات االنفعـاالت              .3

 . ومنها الغضب
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هذه الدراسة معلومات حول انفعال الغضب والتي ستساعد العاملين في المجـال            توفر   .4

 . التربوي على التدخل المهني

 أساسية عن الغـضب، وأنمـاط   تزويد الممارسين والعاملين في اإلرشاد النفسي مفاهيم  .5

 . إدارته

  

   -:أهداف الدراسة  4.1

 األطفال الملتحقـين    لدى مستوى انفعال الغضب     التعرف على   إلى  الدراسة ت هذه هدف •

   .في محافظتي القدس وبيت لحمبمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها 

طفـال مـن    األلدىالتعرف على مستوى انفعال الغضب أيضاً هدفت هذه الدراسة إلى       •

،  في محافظتي القدس وبيـت لحـم        سنة الملتحقين وغير الملتحقين بها     )18-14( سن

فـي  ترتيب الطفل   والتحصيل الدراسي،   و،  وذلك باختالف الجنس، والمرحلة الدراسية    

  . األسرة

      

   -:أسئلة الدراسة  5.1

   -:عن سؤال الدراسة الرئيس وهو لإلجابةسعت هذه الدراسة 

 الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها          ما مستوى انفعال  

  في محافظتي القدس وبيت لحم؟ 

  

   -:انبثق عن سؤال الدراسة الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية و

 واألطفـال  إيوائيـة  تبمؤسسا الملتحقين   األطفال  لدى هل تختلف انفعاالت الغضب    -1

  ؟ وبيت لحمبها في محافظتي القدس ملتحقين الغير 

 واألطفـال  إيوائيـة  تبمؤسسا الملتحقين   األطفال  لدى هل تختلف انفعاالت الغضب    -2

  ؟ )ذكر، أنثى ( الجنس باختالففي محافظتي القدس وبيت لحم بهاملتحقين الغير 

 واألطفـال  إيوائيـة  تبمؤسسا الملتحقين   األطفال لدىهل تختلف انفعاالت الغضب      -3

 المرحلـة الدراسـية     بـاختالف  قدس وبيت لحم  في محافظتي ال    بها غير الملتحقين 

 ؟ )مرحلة أساسية عليا، مرحلة ثانوية(

 واألطفـال  إيوائيـة  تبمؤسسا الملتحقين   األطفاللدى  هل تختلف انفعاالت الغضب      -4

في األسرة  ترتيب الطفل     باختالف في محافظتي القدس وبيت لحم    بها  غير الملتحقين   

  ؟ )األول، األوسط، األخير(
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  الدراسة  فرضيات 6.1

  -:اآلتيةبثق عن أسئلة الدراسة الفرضيات ان

 فـي انفعـاالت     )α = )0.05الداللة   إحصائية عند مستوى     ةال توجد فروق ذات دالل     -1

فـي محـافظتي     الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها        

   .القدس وبيت لحم

 فـي انفعـاالت     )α= )0.05لداللة  ا إحصائية عند مستوى     ةال توجد فروق ذات دالل     -2

فـي محـافظتي    الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها          

متغيـر  و) ملتحق، غير ملتحـق   (التفاعل بين نوع الحالة      إلى تعزى   القدس وبيت لحم  

  ). ذكر، أنثى (الجنس

فـي انفعـاالت     )α = )0.05الداللة   إحصائية عند مستوى     ةال توجد فروق ذات دالل     -3

فـي محـافظتي    الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها          

 متغيـر و) ملتحق، غير ملتحـق   (التفاعل بين نوع الحالة      إلى تعزى   القدس وبيت لحم  

   ).المرحلة األساسية العليا، المرحلة الثانوية(المرحلة الدراسية 
 
 فـي انفعـاالت     )α= )0.05الداللة  ند مستوى    إحصائية ع  ةال توجد فروق ذات دالل     -4

فـي محـافظتي    الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها          

متغيـر  و) ملتحق، غير ملتحـق   (التفاعل بين نوع الحالة      إلى تعزى   القدس وبيت لحم  

  ).األول، األوسط، األخير(ترتيب الطفل في األسرة 

  

  

   -:محددات الدراسة  7.1

  :تحددت نتائج الدراسة بالمحددات التالية

  . بيت لحمو القدس تي الدراسة على محافظتقتصرا -:المحدد المكاني

  . )2009-2008 (طبقت الدراسة في عام -:لزمانياالمحدد 

طفال الملتحقـين   األ تطبيق الدراسة على     تحددت الدراسة بعينتها، حيث تم     -:المحدد البشري   

 في محافظتي القدس وبيت     )الملتحقين بمدارس حكومية  (  الملتحقين بها  بمؤسسات إيوائية وغير  

  ).18-14(لحم في الفئة العمرية 

  . حيث تم استخدام مقياس لقياس الغضب من إعداد الباحثة -:محدد أدوات الدراسة 
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري

  

  والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

___________________________________________________________  

  اإلطار النظري  1.2

  

  تمهيد  1.1.2

  

وصـورها   نظرا لكونه يشمل جميع الحاالت الوجدانية        اً،واسعمفهوماً  مفهوم االنفعاالت   يعتبر  

المختلفة، من حب، وحقد، وكراهية، وغضب، وقلق، وخوف، وخيبة أمل، وفـرح، وسـعادة              

)Bernard, 2003.(   

  

التفكير، والسلوك، واالنفعال،   : ويسهم في نمو الشخصية اإلنسانية ثالثة عناصر أساسية، وهي        

والعالقة بين هذه المكونات عالقة مباشرة ووثيقة، بحيث أن كل عنصر يتأثر باآلخر، وعليـه               

ى، وتـدفع  فإن الحياة دون انفعاالت ال طعم لها وال معنى، نظرا لكونها تضفي على الحياة معن         

الفرد إلى مواجهة التحديات والصعوبات واالحباطات التي تقف في طريـق تقدمـه وإشـباع               

   .)أ- 2007حسين، (حاجاته وأهدافه 

  

وانفعال الغضب هو احد أهم هذه االنفعاالت ذات االتجاه الفطري الذي يخبره كل مخلوق على               

هو انفعال فطري مولـود مـع       ، ف )Bernard,2003(هذه األرض، سواء بالزيادة أو النقصان       

المخلوقات سواء اإلنسانية أو الحيوانية، وهذا االنفعال الفطري له هدف أساسي وهو الحفـاظ              

على الحياة، فهو يدفع الفرد أو الكائن العضوي إلى الدفاع عن نفسه وممتلكاته، وتجعلـه فـي                

في مواجهة المواقـف    حالة من االستعداد والحذر، وتجعله يستخدم أيضا كل ما لديه من طاقة             

  ).أ- 2007حسين، (الخطيرة التي تهدد وجوده 

  

وللغضب صورتان، الغضب األولى المحمود والثانية الغضب المذموم، فالغضب المحمود هو           

، وهنـا   االضطراب النفـسي  المذموم فهو الذي يقود الفرد إلى       الغضب المعتدل، أما الغضب     

 أشبه بالقبض على جمر حـار إللقائـه علـى           أن مواصلة الغضب  : يصدق قول بوذا، إذا قال    

فالغـضب كأنـه قـبض علـى جمـر يحتـرق مـن               حترق،تك أنت الذي    لكنشخص أخر،   

  ).2006 كاسنيوف وآخرون،(يحمله
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والغضب حين يكون معتدالً ومناسباً للحدث والمشكلة المطروحة، يكون مفيدا، فهـو انفعـال              

وحاجاتها المختلفة، ووظيفتـه مـد األفـراد        أساسي ووسيلة ايجابية هدفها الحفاظ على الحياة        

بالطاقة الالزمة حين تشتد حاجة الكائن العضوي إلى الحماية، وخالفا لـذلك وعنـدما يكـون                

الغضب قويا والمهمة معقدة ويخرج الغضب عن السيطرة ويصبح هـذا االنفعـال مـشكلة،               

:  نقاط أساسية وهـي    فالغضب يحكم عليه بالمعتدل، أو المتطرف، أو المذموم، من خالل ثالث          

الشدة، المدة، التكرار أو التواتر، ومن خالل هذه النقاط الثالث يتم الحكم على الغضب مـا إذا                 

    ).Bernard, 2003 (كان سويا أو غير سوي

   

ر التعبيـر   لغضب، ففي الكثير من الثقافات يعتب      دور كبير في طرق التعبير عن ا        أيضا للثقافةو

فقط للـذكور دون اإلنـاث، فلكـل مجتمـع تراثـه الثقـافي               اًلغضب مسموح عن ا الصريح  

 ,pilar(واإليديولوجي، ويعود هذا االختالف إلى طبيعة الدور الذي يقوم به الفرد في مجتمعه، 

 الكثير من الثقافات ترى أن استجابة الغضب هي اسـتجابة همجيـة بدائيـة               وهناك ،)2008

يه فإن الفرد يحاول كبت غضبه ويبتعد عـن         متخلفة لإلحباط والتهديد والعنف والخسارة، وعل     

تأكيد ذاته أو وعيه بها، وكذلك مهارات الثقة بالذات، وهذا يدفع الفرد إلى التصرف بـسلوك                

  : يتصف بالنقاط التالية

يصبح عاجزا عن الشعور بالغضب حتى في الحـاالت التـي تـستوجب الغـضب،                .1

  . فيتعرض إلهدار حقوقه بشكل مستمر

 . ينفجر في أسوأ توقيت وأسوأ مكانيصل إلى الذروة و .2

 . يقوم هؤالء األفراد بالتنفيس عن احباطاتهم مع أقرب الناس وأعزهم على قلوبهم .3

 .إلى الصراخ والمناقشة بحزمالحاجة يلجأ للبكاء حيث يكون في أمس  .4

 .  غضه ويلجأ إلى الصمتميكت .5

 . يصاب باالكتئاب .6

 . يكون غاية في الجبن والسلبية .7

 . طرة على غضبهيعجز عن السي .8

 يعاني من األرق وعدم القدرة على النوم واألحالم والكوابيس .9

 ويسارع دائمـا إلـى      ،يصاب بالصداع الدائم والقرحة في المعدة وضغط الدم        .10

  .)2004 ،لندفيلد( الطبيب 

  

 مثل السب والشتم والصراخ، وقـد  لفظيفانفعال الغضب قد يتم التعبير عنه على شكل عدوان       

تخريب، أو يصبح الفرد هجوميا على       وأعن الغضب على شكل ضرب أو تكسير        يعبر الفرد   
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نيـة  يالثقافات االجتماعية والد  بوترتبط ردود فعل الغضب     . األفراد اآلخرين وعلى نفسه أيضا    

  ). Bernard, 2003(والتربوية 

  

والغضب يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى، فالغضب لدى المراهق هو وسيلة للتعامل مع              

لبيئة المهددة، ويتضمن استجابات طارئة وسلوكا مضادا لمثيرات وتهديـدات، وعليـه فـان              ا

الغضب ما هو إال نقص في الرضا، وكل ما ال يرضي اإلنسان يغضبه، وال يمـر الغـضب                  

واالنفعال بسالم، ولكنه يؤدي إلى نتائج وتغيرات فسيولوجية، وذلك بهدف إعداد الفرد لسلوك             

  : ، وعليه فان أسباب الغضب عند المراهقين تعود إلى األسباب التاليةيناسب الموقف المهدد

  

 البيئة المنزلية المضطربة، مثل السلوك المنحرف، والشجار، وانفصال الوالدين والطـالق،            -

وكذلك المعاملة الخاطئة من قبل الوالدين مثل التفريق بين اإلخوة والسلطة من قبـل الوالـدين      

  . الزائدة

  

لمدرسية المضطربة مثل تهكم المدرسين، والعقاب واضطراب العالقة بين الطالـب            البيئة ا  -

  . والمدرس، واالمتحانات بأسلوب مثير للقلق والخوف

  

 الضغوط الموجهة إلى الفرد والصعوبات التي يواجهها المراهقـون فـي التوافـق وحـل                -

  . )2003السبيعي، (  و )2007سليمان، (المشكالت 
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   تعريف مفهوم الغضب 2.1.2

  

مـشعور   بأنه حالة انفعالية     الغضب) 1955( وسوكودولسكي   Kassinoveكاسينوف  "عرف  

 هذه الحالة الخصوصية تتفاوت في شدتها ومدتها كما تتفاوت في تواترها، وهي تترافـق               بها،

 بتشوهات معرفية وبسلوكيات كالمية وحركية، وبنماذج من الثوران الجسمي، ومع أن الغضب           

يظهر عفويا ولكن بشكل نموذجي يكون سببه شخصاً آخر، وينطوي هذا عادة على إدراك أن               

  ".ذلك الشخص يستحق اللوم

  

الغضب بأنه عبـارة عـن      ) أ2007(كما ورد في حسين     ) Novako) 1975ويعرف نوفاكو   

استجابة للضغوط الوجدانية نحو األحداث االستفزازية، فهو حالة وجدانية تتكـون مـن ردود              

الفعل المختلفة التي تسبب للفرد االستياء والضيق واإلحباط واإليـذاء، ويـصاحب الغـضب              

  . مكونات فسيولوجية، ومعرفية، وسلوكية

  

 إلى أن الغضب عبارة عن انفعال، وهو يختلف عن العدوان والعنـف،  Beck. Aويشير بيك 

 لذلك فان قوة استجابة     زازية،، واستف ةعلى أنها تهديدي  وانه يتأثر بالتقييمات المعرفية لألحداث      

الغضب تعتمد على العوامل المعرفية لدى الفرد مثل األحكام القيمية، وتقدير الذات والتوقعات،             

  ) ب-2007حسين، ( المستمرة لدى الفرد توجميعها تتعلق باالستعدادا

  

ـ           )1998(وتعرف كيالي    سليم  الغضب بأنه انفعال ثائر هائج يشوه اإلدراك، ويعطل التفكير ال

، ويندفع إلى ضـروب     مام من الفرد  زفيفلت ال المنظم، ويشل سيطرة اإلرادة على التصرفات،       

من السلوك الصبياني أو البدائي أو الهجومي غير المهذب، وهو يعمي صاحبه عن رؤية كثير               

من الحقائق، وال يتيح له الهدوء والتأمل الالزمين للتفكير السليم في اتخاذ قرار أو الرد علـى                 

  . ية مشكلة اعتراضية، وهو بذلك العدو الكبير للعقل السليم والفكر المنظم والسلوك السويأ

  

 الغضب بأنه استجابة انفعالية تصدر عـن الفـرد نتيجـة لتعرضـه              )2001علي،  (ويعرف  

لالحباطات الصادرة عن عمله أو عالقته مع أحداث الحياة اليومية، أو مـن خـالل محاولـة                 

لتي يقوم بها في حياته اليومية، واستجابته بطريقة ايجابية للمصادر التـي            توافقه مع األدوار ا   

  . تثير غضبه، ومحاولة االستجابة والتعبير عنها في ضوء القيم والمعايير االجتماعية للمجتمع



 

 15

 الغضب بأنه استجابة عاطفية طبيعية، لها هدف يتمثل في مـساعدة            )2004( ويعرف لندفيلد، 

ع التهديد واألذى والعنف واإلحباط، فهي مثيـرات تتطلـب اسـتجابة            األفراد على التكيف م   

  . غاضبة، وللغضب أعراض تظهر في العواطف واألجساد والعقول والسلوك

  

 الغضب بأنه عاطفة تنتج عن مواجهة الفرد لموقف إحباطي، )Avirll ) 2001ويعرف افريل،

لى قدراته ومهاراته، ويظهـر فـي       يكون لها تأثير على أجهزة الفرد البيولوجية، وانعكاسية ع        

  . سلوكه مع اآلخرين وفي تفاعله مع أحداث الحياة، ويؤثر على مشاعره وإدراكه

  

 بأنه شعور عادي وسوي في أغلب األحيـان، يظهـر           الغضب )2008عبد الحميد،   (وتعرف  

ني عندما يشعر الفرد بالتهديد أو الخطر، ومن مظاهره اإلثارة، واالهتياج، والـسلوك العـدوا             

الجسدي أو اللفظي، وزيادة معدالت ضربات القلب، ونشاط في عمل الجهاز النفسي، والثورة،             

والغيظ، والسلبية، ويعتبر الغضب سلوكاً غير تكيفي، أو مرضياً عندما يتصف باالسـتمرارية             

  . أو عندما يظهر في غياب المسبب

  

  :وعليه فان مفهوم الغضب يتلخص فيما يلي

  :السابقة يتضح أن هناك عدة سمات سلوكية لهذا االنفعال وهيمن خالل التعريفات 

  . يانفعال فطري سوالغضب * 

  . ال بد للغضب من مثير* 

  . عناصر أساسية وهي فسيولوجية، معرفية وسلوكيةةللغضب ثالث* 

  .  حولهالذينالمظاهر الفسيولوجية يستطيع أن يشعر بها الغاضب، ويالحظها * 

  . المتعددةاالحفاظ على مطالب الحياة، وحماية احتياجاته للغضب هدف هام للفرد* 

  . األولى المحمود المعتدل، والثانية المضطرب المذموم: انللغضب صورت* 

  . للغضب اثر بالغ على أجهزة الجسم* 

  

  الغضب وعالقته بالمفاهيم األخرى 3.1.2

  

ا، ورغم تناول هذا االنفعال     الغضب أحد أهم االنفعاالت اإلنسانية، وكذلك الكائنات الحية عموم        

من قبل الكثير من العاملين في مجال علم النفس، إال أن هذا المفهوم ظل غامضا لفترة طويلة                 

من الزمن، فهناك الكثير من الخلط بينه وبين المفاهيم األخرى المرتبطة به، حيـث أن هنـاك            

 حالة  بأنهم من وصف الغضب     ارتباطاً وثيقاً بين الغضب واإلحباط والعدوانية والعدائية، ومنه       
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وسمة عند تعريفه وتناوله، وستقوم الباحثة بتقديم تعريفات مختلفة لهذه المفاهيم بهدف الوصول             

  . إلى فروق واضحة

  

 ):Frustration( اإلحباط 1.3.1.2

  

  :هذا المصطلح مرتبط ارتباط وثيق بالغضب ويعرف اإلحباط على انه

  

بأنه مصطلح يطلق على ظرف أو حالة أو عمل يحول         ط  اإلحبا :)2008عبد الحميد،   (عرفت    

بين المرء وتحقيق إحدى حاجاته االجتماعية أو النفسية، وغالبا ما يكـون اإلحبـاط خـارجي         

المنشأ، وقد ينشأ اإلحباط أحيانا من عله في ذات النفس، أو عاهـة يـشكو منهـا الفـرد، أو                    

بعد مناال من أن يبلغها الفرد بقدراتـه        انخفاض في مستوى الذكاء، أو التصدر لتحقيق أهداف ا        

أو مؤهالته، فاإلحباط يحمل المرء على بذل المزيد من الجهد، وغالبا ما يثير غضبه ويغريـه                

بانتهاج سبيل العدوان، لكنه ال يورثه أي علة نفسية خطيرة، إال إذا تواصل أو تكرر مرة بعد                 

  .  اكتشاف حلول لمشكالت جديدةعلىإذ يحمل المرء حمال أخرى وقد يكون اإلحباط بناءاً، 

  

  ):Hostility(العدائية  2.3.1.2

 فظة وسلبية، وهي    وتقويمهم بطريقة تعرف العدائية بأنها اتجاه يتضمن كراهية الناس اآلخرين         

أيضا تمثل سمة من سمات الشخصية، وهي موجودة عند كل الناس بـدرجات متفاوتـة مـن                  

ذه السمة تعبر عن استعداد الشخص إلظهار العـدوان         ، وه )مرتفعة، متوسطة، منخفضة  (الشدة

في مواقف مختلفة، ويعود هذا إلى طريقة إدراك الفرد للمثيرات العدوانية، فاألشـخاص ذوي              

االتجاه العدواني المرتفع، كثيرا ما يميلون للعدوان، نظرا الن درجـة التنبيـه لـديهم تكـون          

درك المواقف علـى أنهـا انتقاميـة،        منخفضة، وهذا يجعل صاحبه سريع الغضب، ويجعله ي       

  ). 2008 القبالي،( ويدفعه إلى سلوك عدواني، ويكون أكثر استعدادا إلظهار العدوان 

  

 فقد عرف العدائية على أنها مجموعـة معقـدة مـن            ) (Spielberger,1996أما سبلبيرجر 

، وإتـالف   المشاعر واالتجاهات التي بدورها تدفع الفرد إلى السلوك االنتقـامي، والتخريـب           

  .)أ- 2007حسين،(األشياء، وإلحاق األذى والضرر باآلخرين
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  Aggression :العدوان 3.3.1.2

إلى أن العدوان هو أي سلوك يؤدي إلى إلحـاق          ) 2007حسين،(في  ) Novaco(نوفاكو   أشار

  . الضرر واألذى باآلخرين عن قصد

ن هو سلوك عقابي تدميري  إلى أن العدوا Spielberger)1996(في حين أشار سبلبيرجر، 

  ). 2007حسين،( موجه نحو األشخاص واألشياء

العدوان بأنه أي سلوك يصدر عن أفـراد أو جماعـات           ) 2003منصور والشربيني،   (وعرف  

صوب فرد آخر أو آخرين، أو تجاه الذات، سواء أكان لفظيا أو مادياً، ايجابياً أو سلبياً، مباشرا                 

غضب أو اإلحباط أو الدفاع عن الذات والممتلكات، أو الرغبـة           أو غير مباشر، أملته مواقف ال     

في االنتقام والحصول على مكاسب محدودة، ويترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي بـصورة          

  . متعمدة بالطرف األخر أو األطراف اآلخرى

، السلوك العدواني بأنه نتيجة عدم مالءمة الخبـرات الـسابقة للفـرد             )Killey(وعرف كيلي   

  ).  2008بطرس، (الخبرات مع الحوادث الحالية و

  

، في حين أن العدائية هي اتجاهـات معقـدة          والعدوان سلوك  ،انفعال وعليه يتضح أن الغضب   

، وقد أضاف العديد من علماء النفس بأن الغضب والعدوان ال يمكن أن يتالزما            )2007حسين،(

: ين كي ينتقل إلى العدوان أولهما     بشكل دائم بعد كل حدث مؤلم، وأن الغضب يحتاج إلى عامل          

الخصائص الشخصية، حيث أن الخصائص الشخصية تؤثر في األدراك،         : االنفعاالت وثانيهما 

والعدوان والعدائية يقودان إلى أمـر سـلبي فـي          ). 2003سعفان،  (ومعرفة المشاعر السلبية    

عه علـى الـسلوك     نهايته، أما الغضب فإن له جانباً آخر غير األذى، فهو يدفع الفرد ويـشج             

  ).أ- 2007حسين، (االيجابي، وزيادة دافعتيه للوصول نحو هدفه 

  

هو واحد ممن أشاروا إلى وجود اختالف بـين الغـضب والعـدوان     Buss, Aوالعالم بص 

والعدائية، حيث أضاف أن العدوان هو عبارة عن استجابة عقابية، يظهر في غياب الغـضب،               

عالية لها مظاهر واضحة على مالمح الفرد، في حـين أن        ولكن الغضب عبارة عن استجابة انف     

العدائية هي اتجاه سلبي ينعكس في كراهية الفرد لآلخرين، والنزعة إلـى تقـويمهم بطريقـة                

  ). أ- 2007حسين، (،سلبية، تتحدد في ضوء استجابات الفرد اللفظية والضمنية

  

نمو االتجاهات العدائية   في حين يرى سبلبيرجر أن الغضب ضروري لكنه غير كاف لظهور و           

وظهور السلوك العدواني، نظرا لكون العدائية تشير إلى القصد والنيـة، والعـدوان يتـضمن               

  ). أ- 2007حسين، (السلوك، في حين أن الغضب يشير إلى الحالة الوجدانية واالنفعالية 
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ب وأن  إلى أن العالم دوالرد يرى أن العدوان محـصلة للغـض          ) 2003أبو لبه،   (وقد أشارت   

أسباب غضب اإلنسان كثيرة منها اإلحباط، حيث أن اإلحباط ال يؤدي إلـى العـدوان بـشكل                 

  . مباشر، ولكنه يؤدي إلى الغضب، ما يجعل الفرد مهيئا للقيام بسلوكيات عدوانية

  

فالغضب هو خبرة عاطفية ذاتية، وهو عبارة عن ردود فعل مادية قد تنـتج عـن االنفعـال،                  

 ،انفعال الغضب بسلوكيات عدوانية، ولكن الغضب ال يعادل العدوانيـة         عن  يتم التعبير    ربماو

خـارجي  اللتعبير عن الغضب، وترتبط بـالتعبير       لفالعدوانية ما هي إال طريقة واحدة وبسيطة        

  .)Bernard, 2003( غير مريح للحالة الداخلية للفرديكون لالنفعال، و

  

   مكونات الغضب 4.1.2

  

  -:للغضب ثالثة مكونات وهي 

وتقوم المثيرات على استثارة الغضب، وهذه المثيرات يكون لهـا مـصدر            : المثيرات -1

، وللمثيرات ثالثة متغيرات أساسـية تـؤثر        )2007حسين،  (داخلي مرتبط بذات الفرد   

 :على انتقال المثير إلى االستجابة وهي

 أو  مدى التهديد أو العنف أو اإلحباط، حيث أن هذا المدى قد يكون في أضيق الحدود               -

  ). اخذ دورك في طابور، اخذ دورك في الترقيات: (في قمته مثال

هل هو مقـصود أو    (سبب األذى أو اإلحباط ويقصد به العوامل التي تقف خلف الفعل             -

 . الكوارث الطبيعية: مثل) قدري

لندفيلـد،  (توقع المثير،فعندما يتوقع الفرد المثير تكون االستجابة اهدأ من حدوثه فجأة             -

2004.( 

الحالـة الجـسمية، واالنفعاليـة، والمعرفيـة،        : لة الفرد قبل الغضب، وتتـضمن     حا -2

   .والخصائص النفسية للفرد

تقييم وتفسير الفرد للمثيرات التي تثير غضبه، وكذلك قدرة الفرد على التكيف مع هذه               -3

 . المثيرات 

  ). أ- 2007حسين، (هذه المكونات الثالثة تتفاعل معا لتوليد الغضب 
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  االتجاهات النظرية في تفسير الغضب  5.1.2

  

اختلفت آراء علماء النفس في تفسير االضطرابات االنفعالية، فمنهم من رأى أنها تعـود إلـى                

خبرات الطفولة المبكرة المؤلمة، ومنهم من ركز على المثير واالستجابة من حيث المثيـرات              

منهم من اهتم وركز على الفـرد       الخارجية التي يتعرض لها الفرد في بيئته التي يعيش فيها، و          

 أن األفكـار     من تحقيق ذاته، والبعض اآلخر رأى       وكذلك المعوقات التي تمنعه    ،ونظرته لذاته 

 مثل الغـضب    ،سليمة هي السبب وراء االنفعاالت السلبية     الالخاطئة والتفسيرات المعرفية غير     

 بأنمـاط التفكيـر     رتبطم أن اضطراب االنفعال     وهذا يعني الحزن، وكذلك االكتئاب،    والقلق  و

  .  توضيح للنظريات واالتجاهات المفسرة للغضبوفيما يليالخاطئة، 

  

  نظرية التحليل النفسي  1.5.1.2

  

 إلى نوعين   قسمهاحيث  ،   في تفسير الغضب والعدوان هو الغرائز      )Freud (مدخل فرويد كان  

 مـن العـدوان     اًن فرويد اعتبر الغضب جـزء     أوهما غريزة الجنس وغريزة العدوان، علما ب      

مزود وهو  العدوان على انه سلوك فطري يولد الفرد        ) Freud( وقد فسر فرويد     .تحتهويندرج  

ن التغيرات السلوكية التي هـي أسـاس        أ و ،)أ-2007حسين،( وهو سلوك وحافز تدميري      ،به

العواطف والدوافع اإلنسانية يجب تعريفها بعملية تسمى التطهير النفـسي، وهـذه العواطـف              

فع وكذلك التعبير عن الغضب تنبع من العدوان، وليس بالضروري أن تقوم بتخفيف حدة              والدوا

 حيث أكد فرويد أن التعبير عـن الغـضب بالعـدوان لـيس              ،ؤكدهتزيده أو   ت بل قد    ،الغضب

، وذهبت النظرية التحليلية إلى أن مصدر       العدوان من الغضب لدى الفرد     بالضرورة أن يخفف  

   .)2001 ،افريل(وت لدى األفراد االكتئاب هو الغضب المكب

  

   كارل روجرز نظرية 2.5.1.2

  

 عبارة عن حافز ومشجع للفـرد     هي   أن معايشة الفرد لالنفعاالت       روجرز يرى العالم اإلنساني  

لـدى   من خبرة الفرد، فهي عبارة عن خبرات مباشرة وفورية           اً، وهي تمثل جانب   على التغيير 

عدة المسترشد على إدراك وزيادة الوعي باالنفعاالت التي        الفرد، وقد هدف هذا االتجاه إلى مسا      

  ).ب- 2007حسين،  (يتم تحريفها أو إنكارها في الماضي
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 المعرفية Ellisنظرية أليس  3.5.1.2

  

كيـف تعـيش بالغـضب      ( قدم أليس نظريته حول انفعال الغضب في كتاب خـاص سـماه             

، حيث أكد أليس أن اإلنسان  .Anger how to live with and without it) 1977وبدونه،

  .يشعر بالغضب نتيجة المنغصات والمشكالت اليومية التي تشكل عقبة في تحقيق أهدافه

  

أن تنبي الفرد ألفكار العقالنية هي التي تؤدي إلى االضطرابات االنفعاليـة،            على  أكد أليس   و

اء الفـرد   وكلما كان محتوى هذه األفكار سلبيا كـان لهـا أثـر سـلبي وعكـسي علـى أد                  

، الفـرد نفـس   الغضب هو رد فعل على المشاعر واألفكار داخل         ، ف )2007حسين،  (ومشاعره

 الكيفيـة   مثل هذه .  ونتائج هذه األحداث   لألحداث  الفرد نظر بها ي استنادا إلى الكيفية التي      يأتيو

 وغيـر    أو مشوهة وغير واقعية    ، التصورات واالستنتاجات يمكن أن تكون واقعية ودقيقة       من  

  . )Bernard, 2003( .يقةدق

   

 االكتئاب والقلق والغضب، واسـتمرارها      : مثل ،وتكون سببا في ظهور االضطرابات االنفعالية     

  فإذا كانت أفكاره سلبية نتج     ،لدى الفرد، حيث أن ما يقوله الفرد لنفسه من أفكار تكون انفعاالته           

هذه األفكار  )  ينبغي، ال بد   يجب،(االضطراب االنفعالي، ومنه الغضب، ومن األفكار الخاطئة        

تؤدي بالفرد إلى الشعور بالنقص والقصور، وإذا امتد الغضب إلى مجاالت أخرى غير المجال              

 2007 حـسين، (الذي حدث فيه الغضب، فهذا يؤدي إلى سوء التوافق مع نفسه ومع اآلخرين              

  ).ب-

  

  األفكار الالعقالنية المرتبطة بالغضب  1.3.5.1.2

  

إذا سـمح الفـرد     أشار إلى أنه    فكار الالعقالنية المرتبطة بالغضب، حيث      تحدث أليس عن األ   

نه ال يستطيع توجيه االنتباه الكامـل للموقـف المثيـر           إ ف ،لألفكار الالعقالنية بالسيطرة عليه   

 وأكد أليس أن هناك أربـع أفكـار العقالنيـة           ونتيجة هذه األفكار يبدأ تدمير الذات،     للغضب،  

   -:سان الغاضب، وهي على النحو التاليأساسية يتمسك بها اإلن

  . كم كان فظيعا أن تعاملني بمثل هذه الطريقة الظالمة -

 . ال استطيع أن أتحمل معاملتك لي بأسلوب االستهانة وغير العدل -

 . ال ينبغي أن تعاملني بهذه الطريقة -



 

 21

ألنك تعاملني بهذه الطريقة، أجد انك الشخص الذي ال يستحق أي شيء طيـب فـي                 -

 . ة وال بد من عقابكالحيا

، توجد أساليب تفكيـر      به رتبطوتالغضب  إلى   هذه األفكار الالعقالنية والتي تؤدي       والى جانب 

  -:ال منطقية وخاطئة تؤدي إلى الغضب ومنها

  

 حيث يقوم الفرد بادراك الموقف وتفسيره بطريقـة         :Exaggerationالمبالغة   1.1.3.5.1.2

ومن االمثلة علـى    إلى مشاعر الخوف والقلق والغضب،      ال تناسب الموقف نفسه، وهذا يؤدي       

  . اعتقاد الفرد بان ال احد يعاني مثله من مشكالت واحباطات: المبالغة

 هنا ينتقل الفرد من اإلدراك والتفسير الخاص إلى         :Generalizationالتعميم   2.1.3.5.1.2

 الجزء قد ال ينطبق      أن طلق من ن التفكير العقالني ين   أالعام، وينتقل من الجزء إلى الكل، علما ب       

ن الفـرد يتوقـع    إ إذا حدثت مشكلة مع شخص ف      :على الكل، ومن األمثلة على التعميم الخاطئ      

  .حدوث نفس المشكلة له

  

 ويعرف أليس الحكم بأنه قرار عقلـي        :Judgmentأخطاء الحكم واالستنتاج     3.1.3.5.1.2

  .تدالل والبرهنة ويبني عليه االس، واعتبره أساسا للتفكير،برأي معين

 بأنه انتقال العقل من قضية مسلم بها إلى قـضية أخـرى             Inferenceوعرف أليس االستنتاج    

ـ      أ إذا   :مترتبة عليه، مثال على ذلك      دون تـوفر معلومـات    ةصدر شخص حكما أو فسر حادث

ـ        إف،   دون فهم السياق   أوخاصة،    فـي   يءن الشخص سوف يصدر حكما خاطئا وبالتالي يخط

   ). 2002الخواجا، ( و ) أ-2007سين،ح( االستنتاج 

  

  كيف يحدث الغضب 5.3.5.1.2
  

  :تيآل كيفية حدوث الغضب كاEllisفسرت نظرية أليس 

  

  . خبرة أو تجربة محركة ومنشطة للغضب -

 . ارتباط أفكار ومعتقدات العقالنية -

نه إ ف أنه غير عادل  بحيث إذا فسر الفرد الموقف على       . )2003 سعفان،(نتيجة انفعالية    -

  ).2008 ضمرة،(سوف يستجيب بالغضب 
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  Beck. A اتجاه بيك 4.5.1.2

  

في ظهور االنفعاالت الـسلبية     ) الحديث الذاتي ( على أهمية األفكار التلقائية      (Beck)أكد بيك   

 معرفية خاصة،   ةبنيأوضح أن كل فرد يمتلك      أ حيث أن بيك     .)2007 حسين،( ومنها الغضب 

، والتـي يمكـن   Cognitive Schema’sطات المعرفية وهذه األبنية أطلق عليها اسم المخط

تتكون األبنية المعرفية من خالل الخبـرات الحياتيـة         والتعبير عنها من خالل األفكار الذاتية،       

 Negativeوالتجارب الشخصية، ومن خالل هذه األبنية تظهـر األفكـار اآلليـة الـسلبية     

Automatic – thought N.A.T،وأكد بيك ) Beck(األفكـار ال تكـون ضـمن     أن هذه 

 لمثـل هـذه     غيـر واع  الخبرات الشعورية، بل قريبة من حيز الشعور، من حيث كون الفرد            

، )أنا غبـي  (عبارة وتأثيرها على مزاجه وتصرفاته، ومن أمثلتها        ،لدور الذي تلعبه  ل و ،األفكار

 االنفعـاالت    سلوك الفرد وحالته االنفعالية، ومن     فيهذه المكونات المعرفية تؤثر وبشكل فعال       

  . )2008 ضمره،( واالكتئاب، ،الغضبو واالبتهاج، ،األساسية عند بيك الحزن

  

االتجاهـات،  (وتظهر هذه االنفعاالت من خالل الطريقة التي يدرك بها الفرد الحـدث، وهـي             

تعد المسؤولة عن كبت وتخزين واسترجاع المعلومات لـدى         هي التي    و ،)االعتقاداتوالقيم،  و

ا كانت هذه المخططات وظيفية وتوافقية فإنها ترتبط بالتوافق االنفعـالي لـدى             الفرد، بحيث إذ  

 وتختلـف   . فإنها تـرتبط باالضـطراب االنفعـالي       ،الفرد، أما إذا كانت مختلفة وغير وظيفية      

- 2007 حسين،(خر من حيث محتواها وسعتها ومرونتها       آالمخططات المعرفية من فرد إلى      

 أو االكتئاب من خالل األحداث الضاغطة في البيئة التـي           ، حيث أن الفرد يشعر بالغضب     )ب

تنشط المخططات المعرفية السلبية وغير الواقعية، وهذا المخطط يوضح التفـسير المعرفـي             

  ):1( رقم نموذجانظر ) ب- 2007حسين،(،للغضب
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  التفسير االنفعالي المعرفي ):1( رقم نموذج

  

  

   Karn Horneyكارين هورني ة  نظري5.5.1.2

  

 وخاصة فـي مرحلـة      ،أكدت هورني أن الغضب يأتي عندما ال تشبع حاجات الفرد الوجدانية          

 وعرفت هـورني  ،Basic Anxietyالطفولة، هذا بدوره يؤدي إلى حالة من القلق األساسي 

ـ     أ ب الشعورنه انطباع غير لفظي يشعر به الفرد، هذا         الغضب بأ  مـن  آر  ن العالم من حوله غي

ـ   ويقوم الفرد بتحويل هذا القلق األساسي إلى غـضب،          حيث  ويبعث على التهديد،     ن إبهـذا ف

     .)2001 ،افريل(هورني ترى أن الغضب المزمن هو دفاع ضد الشعور بعدم األمن االنفعالي

  

   Victor, Frankl فرنكللالنظرية الوجودية  6.5.1.2

  

لغضب، ولكن يمكن تكوين صورة عن انفعال بشكل مباشر عن ا)  (Frankl فرانكلثلم يتحد

المتعلقة بالمشكالت الوجودية والروحيـة،     ) العالج بالمعنى (الغضب من خالل نظرية فرانكل      

لة توتر وشعور بالغضب إلى جانب القلق واالكتئاب، على أساس فكـرة            ا من ح  إليهوما تؤدي   

وف يحتمل المشاكل والـصعاب،     نه س إ ف ، في حياته   أو هدفاً  أن اإلنسان إذا وجد معنى    مؤداها  

 الحدث النشط

 إدراك الحدث آتهديد

 االعتقاد الخاطئ والسلبي

 فسيولوجيةاالستثارة ال

التعبير عن الغضب في صورة 
 عدوان لفظي أو جسمي
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ـ ن الفرد   ألويوظفها في خدمة الحفاظ على المعنى وتحقيق األهداف، وذلك           درك أن حياتـه    ي

  .  االستمتاع بها تستحقن تستمر، وبالتاليأتستحق أن تعاش و

 ويمكن  ،)ب- 2007 حسين،( عندما تصبح حياة الفرد بدون معنى        انأما الغضب والقلق فيحدث   

  :ل الحاالت اآلتيةتوضيح ذلك من خال

  

 وهو عبارة عن فـراغ داخلـي فـي نفـس     :Existential Vacuumالفراغ الوجودي  -

 حيث يقول فرانكل أن هذا الفراغ الداخلي يسبب لدى الفرد الكثير من األلم والمعاناة،               ،اإلنسان

 يريـد، أي أن الفـراغ       ذاويحدث نتيجة عدم معرفة الفرد ماذا ينبغي عليه أن يفعـل أو مـا             

الوجودي ما هو إال خلو الحياة من المعنى، وافتقاد القيمة، وعليه فان اإلنـسان ال يجـد مـا                   

   .)2002الخواجا، ( جله أيستحق أن يعيش من 

  

اإلحبـاط  ) 2003، سـعفان ( يعـرف  :Existential Frustrationاإلحباط الوجـودي   -

، مع )في إيجاد معنى يناسبه   فشل اإلنسان   ( الوجودي بأنه إحباط الرغبة في وجود معنى للحياة         

ـ           هاألخذ بعين االعتبار أن المشكالت المتعلقة بوجهة نظر الشخص في العالم مرتبطـة بظروف

 لها، واإلنسان الذي لديه إحباط وجودي       ةالنفسية والبيولوجية واالجتماعية، ولكنها ليست مسبب     

لرغبة في المتعـة،     وجود الرغبة في القوة أو وجود ا       : مثل ، أخرى ة عنه في صور   هقد يعوض 

 أي أن فرانكـل يـرى أن        ، يؤدي اإلحباط الوجودي إلى التعويض الجنسي      كيفوهذا يوضح   

ن الطاقة الجنسية تثور خالل     أللة تعويض جنسي مثال،     ااإلحباط الوجودي يؤدي بالفرد إلى ح     

  .)2002 الخواجا،( الفراغ الوجودي

  

 Fear of Responsibility and Escapeالخوف من المسؤولية والهروب من الحرية  -

from freedom :   

، وهي ناتجة عن خـوف  ما يسمى بالعصاب الجمعي فرانكل  هناك أربع خصائص أطلق عليها      

  :  هياإلنسان من المسؤولية والهرب من الحرية وهذه الخصائص األربع

  . لحياة اليوميةعدم التخطيط ل -1

هذا الفـرد ال يمكـن أن يخطـط         االتجاه نحو الجبرية أو القدرية في الحياة، أي أن           -2

  .لحياته

 . عدم االنخراط مع الجمهور، وتخليه عن نفسه ككائن مسؤول -3

 هتعصب لرأيه هو، العتقـاد    يراء اآلخرين، و  آالتعصب وخاصة عندما يهمل اإلنسان       -4

  .)(Pattrson, 1975 بان رأيه فقط هو الصائب
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   :Values Conflictصراع القيم  -

ت األخالقيـة أو المـشكالت   صراع القيم يظهر نتيجـة الـصراعا  أن ) 2003، سعفان(أشار  

ظروفا مضطربة تهدد كل القيم التي يتمسك بها، ويجعلها موضع          الفرد   فعندما يعيش    الروحية،

هانة، إن هذا يجعله دائما عرضة للتوتر والغضب، وعندما يتعرض اإلنسان لخطر أو             إشك، ف 

رانكل أن هناك ثالث مجموعات مـن القـيم         وأضاف ف . نه سوف يعاني من صراع في القيم      إف

ـ         Creative قيم ابتكاريه    :وهي ، وقـيم جبريـة     ة أي ما يعطيه الفرد للعالم من صور ابتكاري

Experiential   قـيم اتجاهيـة    وما يأخذه الفرد من العالم في صورة التقاءات وخبـرات،           أي

Attitudinal   سعفان،( يمكن تغييره،     قدر ال  هناكالموقف الذي يتخذه الفرد في حال كان        أي 

2003(  

  

 Stanley Hallستانلي هول  نظرية 7.5.1.2

  

 هول من الجهود العلمية األولى في فهـم ودراسـة انفعـال             يتعتبر جهود العالم النفسي ستانل    

ال خاصا متعلقة باإلحداث الغاضبة، ماذا يفعـل        اسؤ) 2184(الغضب، حيث قام بجمع حوالي      

  .  يشعر به بعد ذلك من تغييرات جسمية أو عقليةالشخص أثناء الغضب، وما الذي

إلى وجود نوع من الغضب يتعلق بالتصرفات الطبيعيـة،         ) 2003،  سعفان(أشار هول في    وقد  

اللعب،  و المالبس و األقالم:  مثل ىيظهر عندما تكون األشياء غير الحية ال تعمل بالطريقة المثل         

المزعج أو أي أداة أخـرى، قـادرة علـى          ففي هذه الحالة يتصرف كما لو كان هذا القلم هو           

خر من الغضب يختص بالدماغ، وهو يعتمـد        آ من غيظ، وهناك نوع       الفرد الشعور بما أصاب  

 ،األهـواء  و العلـل و وهي العادات    ،على الفطرة أو المزاج، مثل الكراهية الخاصة التي تثيرنا        

  . أو غيرهميبينالتي يقابلها بعض األفراد سواء كانوا من الط

  

  Spielbergerسبيلببرجر  نظرية 8.5.1.2

  

حو تقـدير   نالقلق وقياسه، إال انه عاد واتجه        بدراسة   اتيانشغل سبيلبرجر في منتصف الستين    

 وأتجـه   ،الغضب وتحديد دوره في أمراض التوتر والشرايين، فاتجه نحو الحديث عن الغضب           

برة الغضب ودرجتـه    خوذلك بناء على طبيعة و    ) 2003سعفان،  (إلى تقسيمه إلى حالة وسمة      

  :حالة بأنهكحيث عرف الغضب بشكل منفرد  وقام بتعريف كل مصطلح ،والتعبير عنه
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تختلف و تتركب من أحاسيس ذاتية  ملحوظةهو حالة عاطفية: Anger of stateالغضب حالة 

، وهي حالة انفعالية مؤقتة تتبـاين        مكثف اهتياجاالنزعاج أو   إلى  خفيف  ال  التوتر في حدتها من  

 بنـاء علـى الفـروق       خر في نفس الوقت،   آلخر ومن فرد    آتختلف في شدتها من وقت إلى       و

 وتكون مصحوبة بردود فعل جسمية تعمل علـى اسـتثارة           الفردية في التوتر والمدة والكثافة،    

 .ة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدمزيادولالإرادي مثل توتر العضالت، االجهاز العصبي 
(Wilkowski, et al., 2007). 

  

بلغة الكم، أي بعدد المرات التي يشعر فيهـا         الغضب كسمة   عرف سبيلبرجر   : سمةك الغضب

 سمة الغـضب    الذي لديه درجة مرتفعة من    ن الشخص   بأ علما   ،الفرد بالغضب في وقت محدد    

 أي أن الغضب كسمة لـه صـفة الثبـات           ،يميل لالستجابة لكل المواقف أو غالبيتها بالغضب      

    ).أ2007حسين، (و ) 2003 سعفان،( النسبي

  

أن سبيلبرجر ذكر أن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على سـمة           ) أ- 2007حسين،  (وقد أكد   

الغضب يميلون إلى إدراك مدى واسع من المواقف البيئية على أنها تمثل تهديدا لهم، ولـذلك                

دوان الجسمي  فهم يعيشون حالة الغضب كثيرا وبشدة، وتكون لديهم فيها نزعات قوية نحو الع            

واللفظي، وهذا يؤكد أن سمة الغضب تنطوي على مكونـات معرفيـة وسـلوكية وانفعاليـة                

  . وفسيولوجية

  

فالقلق والغضب  . وذهب سبيلبرجر إلى وصف ثالثة محاور وهي القلق، والغضب، والفضول         

 ،تـافرات كاسـنيوف و  ( يؤديان إلى الهروب أو العراك، أما الفضول فهو ضـروري للبقـاء           

2006(.  

وقد أكد سبيلبرجر أن هناك عالقة بين الغضب كحالة وكسمة من حيث إمكانية وجـود حالـة                 

الغضب دون سمة الغضب، ولكن سمة الغضب يتبعها حالة الغضب، فاألفراد الـذين لـديهم               

استعداد مرتفع للغضب هم األفراد من ذوي سمة الغضب، بحيث يجعلهـم يـستجيبون بـشدة                

 طر والتهديد، ويكونون حادي الطبـاع ومتهـورين وجـانحين،         وسرعة للمواقف المثيرة للخ   

عرضة لحالـة الغـضب بـشكل       ن أكثر   األفراد الذين يخبرون سمة الغضب المرتفعة يكونو      ف

   .(Wilkowski, et al., 2007) مباشر وكبير
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 ,Avirll Jamesافريل  نظرية 9.5.1.2

  

عال الغضب بـالكثير مـن االهتمـام         من ابرز العلماء الذين تناولوا انف      Avirllيعتبر افريل   

  . والدراسة والبحث، وكان لجهوده أثر كبير في قياس انفعال الغضب وفهمه

  

واعتبر افريل أن للغضب وظيفة أساسية بالنسبة للفرد أال وهي تصحيح أخطاء كبيرة يواجهها              

أساسـية  الفرد من خالل تفاعله وتعامله مع أحداث الحياة الضاغطة، وحدد افريل ثالث نقاط              

  :لتفسير الغضب كعاطفة وهذه الخصائص هي

   . Impulsiveسرعة التأثير  -

 . Conflictiveاستمرارية الصراع  -

 ). 2001افريل،  (Transcendental السمو في المشاعر  -

  

الغضب بأنه مجموعة من االستجابات التي تصدر عن الفـرد تجـاه            ) (Avirllوعرف افريل 

عتبره شكالً من أشكال التفاعل االجتماعي، شأنه فـي ذلـك           أنواع معينة من االستفزازات، وا    

ويستطيع الفرد التعبير عن غضبه بطرق مختلفة منها العدوان، وأكد          . شأن االنفعاالت األخرى  

أيضا أن للغضب وظيفة توافقية تمكن الفرد وتساعده على التعامل مع المواقف التي يواجهها،              

فراد من خـالل عمليـة التنـشئة االجتماعيـة          وللغضب مالمح واضحة على الوجه، وأن األ      

  . والتوافق مع البيئة، يتعلمون قواعد واضحة تحكم كيفية التعبير عن االنفعاالت

  

وعليه فان نموذج افريل يرى أن االنفعاالت تفهم من خالل المنظور االجتماعي والثقافي فـي               

أو سلسلة من الـسلوكيات التـي       البيئة، وما هي إال أدوار اجتماعية مؤقتة تتضمن تقييم الفرد           

  ). 2001افريل، (و ) أ- 2007حسين، . (تعكس أحداث الحاضر والمستقبل

  

   للغضب)Novaco (نموذج نوفاكو 10.5.1.2

  

ها أن الخبرة االنفعاليـة     ا حول مفهوم الغضب من فكرة مؤد      )Novaco(انطلقت فكرة نوفاكو    

فرد، علما بأنه عرف األبنية المعرفية بأنها       يمكن تعريفها وتحديدها من خالل البناء المعرفي لل       

الغـضب  أن  عبارة عن تقييمات معرفية وتفسيرات يعطيها الفرد للحدث أو الموقـف، وأكـد              

    .انفعال سوي وله وظائف ايجابية وأخرى سلبية
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 وأضاف أن الغضب يتولد من خـالل        ،أشار نوفاكو أن الغضب نادرا ما يؤدي إلى العدوان        و

نـه تعـرض الفـرد      أية أو الخارجية في البيئة، وقد فسر نوفاكو الغضب على           المطالب الداخل 

 ثـم   ،)العمليـات المعرفيـة   ( يلي ذلك تفسير الفرد لهذه المواقف        ،لمواقف وأحداث استفزازية  

 ثم االستجابة السلوكية حيال هذه المواقف والخبرات، لهذا فـان الغـضب        ،االستثارة الوجدانية 

المكونـات  والمكونات المعرفية، االستثارة الفـسيولوجية،      : نات، هي  مكو ةلدى نوفاكو له ثالث   

وأشار نوفاكو أيضا إلى وجود نوعين من العوامل المعرفية التي تساعد في استثارة             . السلوكية

  : على النحو التاليوفسرهاالغضب وهي التقييمات المعرفية والتوقعات، 

  

الشخص الحدث الذي تعـرض لـه، وهـذا          وهي الطريقة التي يفسر      : المعرفية تالتقييما -

- 2007،حـسين (التفسير يعتمد على خبرة الفرد االنفعالية التي يعايشها، وهي كما أشار إليها   

  ). ب

  . تفسير األحداث الماضية والحالية ودرجة التهديد واألذى الذي تمثله هذه األحداث -

ى قدرته على التعامل مع     األحكام وتشير إلى األحكام التي يكونها الفرد فيما يتعلق بمد          -

 . تلك األحداث أو المطالب التهديدية المدركة في البيئة

  

 التي يكونها عـن األحـداث المـستقبلية،         ، وهي وجهات النظر الذاتية لدى الفرد      :التوقعات -

 وأضاف نوفاكو إلى أن هذه التوقعات تبنى على التقييمـات المعرفيـة             ،واالستجابات السلوكية 

على  فرد، ويكون الفرد التوقعات والتقييمات المعرفية عن األحداث في البيئة بناء          السابقة لدى ال  

   ).ب- 2007حسين،  ()أحاديث الذات(العمليات الداخلية من الحوار الداخلي للفرد 

  

  :نموذج الغزالي 11.5.1.2

  

لقـرآن  ، وانطلق مما أوصـانا بـه ا       اً إسالمي اً ديني اً الغضب اتجاه  حديثه عن اتجه الغزالي في    

   .)2007 سليمان،(  على التفكير السليموحفظ اإلنسان بقدرتهالكريم من التحكم بالغضب، 

  

 والمطلـوب   ،الشهوة والغضب قد خلقا لحكمة     " نوه إلى أن  أن الغزالي   ) 2003،  سعفان(أشار  

 نار الغضب، فقد قويت فيـه  ته من استفزألنا، بل المطلوب ردهما إلى االعتدال،    مليس إماتته 

 وفيها تفـريط وخمـود      ،الشيطان، وفي قوة الغضب إفراط واستيالء يجذب إلى المهالك        بة  قرا

تحقق أكثر محامـد    تمن الصبر والحلم والحمية والشجاعة، ومن االعتدال         يقصر عن المحامد  
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 الكرم والنجدة، وكبر النفس، وجمع الغزالي الشجاعة في أربع وهـي الحكمـة،              األخالق من 

   :لعدالة وفسرها على النحو التالي، والعفة، واوالشجاعة

  . هي فضيلة القوة العقلية: الحكمة

  . فضيلة القوة الغضبية: الشجاعة

  . فضيلة القوة الشهوية: العفة

  ،تتم فيه جميع األمورأن وهي عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب : العدالة

  . ن الشجاعة يصدر اإلقدام واإلحجاموالشجاعة هي وسط بين رذيلتين وهما التهور والجبن، وم

الشد واعتبر الغزالي الغضب بأنه عبارة عن شعور باإلحباط ومن عالماته توتر األعصاب،             و

  . الهجوم و العراك والعدوانوسخرية والسب والتحقير، التعبيرات لفظية كثيرة كوالعضلي، 

   

  :درجات الغضب

  

 فسرهاهي التفريط، اإلفراط، واالعتدال و    قسم الغزالي الغضب حسب قوته إلى ثالث درجات و        

  :على النحو التالي

  

 وعرفه بأنه فقد قوة الغضب أو إضعافها، أي عند حدوث أمور تثير الغـضب مثـل                 :التفريط

ئ ، والزوجة، واألمة، وال يغضب اإلنسان لها، وان لهـذا التفـريط مـساو             بالحرماتالتفريط  

  ). 2007 سليمان،(ف والعجز أيضا شديدة، ومنها السكون واختالط األنساب والضع

  

 وهو عبارة عن تغلب الغضب على قوة العقل وخروجه عن المنطق، والذي ال يبقـى                :اإلفراط

،  بذلك إنسانا مضطرباً وغير سوي إنـسان       يصبح و للمرء بصيرة وال نظرة أو فكرة أو اختيار       

ويدفع اإلنسان إلـى     بصاحبه إلى ذلة االعتذار، ويفسد اإليمان،        فضيفالغضب عدو العقل، وي   

  . قول ما ال يعلم، والعمل بما يندم

  

 ة وهو الوسيط أي ال إفراط وال تفريط، فهذا النوع من الغـضب، يخـضع ليـسطر                :االعتدال

، ويعرف أيضا بأنه االستقامة التي كلف اهللا بها عباده، حيـث            )2007سليمان،(العقل، والدين   

ولكن بعض الشر أهون    " ي أن يأتي بالشر كله      انه ليس كل عجز عن اإلتيان بالخير كله، ينبغ        

  ). 2003 سعفان،(من بعض، وبعض الخير أوقع من بعض، فهذه هي حقيقة الغضب ودرجاته 
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  أسباب الغضب 6.1.2

  

 ،للغضب مسببات ومثيرات، ورغم أن هذه المسببات والمثيرات قد تنشأ لدى الكثير من األفراد             

ضرر أو الحدث   ل بحيث أنها تعتمد على تقدير الفرد ل        من فرد إلى أخر،     تختلف  فعل دود ر لكن

  ) . 2002عواد، ( األفراد لدىأو الخسارة، فهي عوامل تشريط بدرجة الغضب 

  

 باإلضافة إلى النتـائج     ،انضمام مثير الغضب إلى تفسير ذلك المثير       إلى    سبب الغضب  ويعود

  ).2006 ،تافراتكاسينوف و(المعززة القصيرة األمد لتعبير الغضب

أنهـا  ووالمثيرات هي عبارة عن منبهات خارجية أو داخلية تهيئ المجال لرد فعل الغـضب،               

ـ ألأفعال اآلخرين، أو إحجامهم عن الفعل، وهي األزمنة أو ا          أو الـذكريات أو األفكـار      ة  مكن

  :  المثيرات التي تبدأ بتسلسل الغضب، ومن أمثلةلراهنها

  

اتهـام الفـرد    وتلقي أخبار مخيبة،    و،  )النابية(ة  ظمثيرات كالمية، مثل الشتائم الشخصية الف      -

  . بسوء السلوك

  مثل أن يدفع الفرد أو يضرب، : مثيرات حركية -

 أبوين يسيئان معاملة    ةحظأو مال مثل أن يحملق شخص غريب في وجهك،        : مثيرات مرئية  -

  .ولدهما

 ،تـافرات ف و كاسـينو ( تقع بين األفراد   ،بغيضةرى أن كل مثيرات الغضب هي سلبية         بهذا ن 

2006.(  

  

   العوامل التي تسبب الغضب1.6.1.2

  

 فالغضب من أشهر االنفعاالت التي تثار في المواقف اإلحباطيـة، مثـل       :الفشل واإلحبـاط   -

 ،افريـل (وجود عائق يؤدي إلى عدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته وبلوغ أهدافه ورغباتـه               

2001(.  

له دور هام جدا في ظهور االستجابات أو        وارة الغضب،   ثإ أي المكان الذي نتلقى فيه       :البيئة -

  . عدمه

 فـبعض الثقافـات تـرى أن        ،الثقافة المجتمعية السائدة في المحيط الذي يعيش فيه الفرد         -

انفعال الغضب ما هو إال استجابة همجية غير سوية، وبعضها يرى أنها طبيعية لمواقف الحياة               

  . اليومية
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ـ             ويقصد: الحالة االنفعالية  -  ه بها إذا كان الفرد في حالة من السعادة أي انفعـال ايجابي،فان

  .  لو كان في حالة إحباط أو عصبيةبعكسيحتمل ما يدور حوله من مشاكل أو منغصات،

 كان مريضا أو معتال أو      إذاهي عامل هام في استثارة الغضب، فالفرد        و :الصحة الجسدية  -

  .ةيمو كان بحالة صحية جيدة أو سللديه إعاقة فانه سوف يغضب بشكل اكبر مما ل

استجابة الفرد للمثير تعتمد على طريقته الفردية التي تعلم فيها السيطرة           إن   :اإلدراك الفردي  -

  علـى مـضمون الـوعي والالوعـي عنـد اإلفـراد            بنـاء وذلك  على انفعاالته وإظهارها،    

)Raymond, et al., 2002  .(  

   

  شروط التعبير عن الغضب 

   -:عبير عن الغضب على شرطين أساسيين هماويتوقف الت

  مدى قوة االستعداد الغريزي للغضب، والتي يطلق عليها غريزة الغضب،  -

قوة المؤثر التي يستحثها االستعداد للغضب، ويدفع بها إلـى توجيـه أوامرهـا إلـى                 -

  . األجهزة التي يغضب الفرد بواسطتها

 تبعا لقانون الفروق الفرديـة، وتكـون        ،خرآتلك االستعدادات تختلف وتتباين من شخص إلى        

نشيطة بقدر اكبر لدى الفرد الواحد في وقت ما عنها في وقت آخر، فغريزة الغضب في جبلتنا                 

مثل قوامنا األساسي والجوهري، يستحيل التخلص منها، ولكن يمكن ترويضه          ، والتي ت  البشرية

  ).1987 سعد،أ(أو توجيهه، فالغريزة دكتاتور قابل لإلقناع والتفاوض 

  

القاعدة هنا تقول أن اإلنسان يحب شيئا ويكره شيئا، وال يخلو من الغيظ والغـضب، وعليـه                 و

  . )1999فوبال،  (هناك ما يوافقه وما يخالفه، وال بد أن يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه

  

  : أقسامةقسم الغزالي ما يحبه اإلنسان إلى ثالث 2.6.1.2

سان بعبارة أخرى حاجاته األساسية من قـوت وسـكن           وضروريات اإلن  :ما هو ضروري   -

سـعفان،  (وملبس وصحة الجسم، فاإلنسان يغضب إذا ما تعرضت هذه الـضروريات لـزوال         

من أصبح آمناً في سربه معافى في       " وهنا يصدق قول الرسول عليه الصالة والسالم        ). 2003

  )هـ1378 اري،البخ( "  بحذافيرهاابدنه، وله قوت يومه، فكأنما حيزت له ألدني

 مثل الجاه والمال والذهب والفضة، والكثير من الدواب وهـذه األمـور             :ما ليس ضروري   -

  . أصبحت ضرورية بحكم العادة
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الوسائل الضرورية لكسب مـا     بها   ويقصد   :ما يكون ضروريا  في حق الناس دون البعض         -

 سـليمان، ) (2003 سـعفان، (هو ضروري، مثل أدوات الصناعة للصانع، والكتـاب للعـالم         

2007(.   

  

   -:ن أسباب الغضب تجمل فيما يليإوعليه ف

  . اإلحباط -

  . الظلم وعدم العدالة -

  . الظروف االجتماعية السيئة -

  . الخبرات المؤلمة التي يتعرض لها الفرد -

أسباب نفسية فسيولوجية داخلية تتصل بسيكولوجية الفرد نفسه، تعد بمثابة الوقود األساسي في             

    .)Matthew. et al., 2007( الغضب توليد

 أي أن الكيفية التـي      ،فكل شخص يدرك المواقف من خالل منظوره الذاتي وعالمه الشخصي         

يقيم ويفسر بها الفرد الموقف معرفيا تؤثر على انفعاالته، فالغـضب يكمـن وراء اعتقـادات                

 تحتوي على تحريفات     على توليد الغضب   تساعدوأفكار وتعبيرات ذاتية سلبية، واألفكار التي       

  .)ب- 2007 حسين،(وتشويهات معرفية 

 أبو لبـة،  ( أو عند تغير مخططاته فجأة       ،يشعر الفرد بالغضب عند سحب حريته أو الحد منها        

2003(.  

  

  :أنواع الغضب 7.1.2

  

  : للغضب ثالث تصنيفات وهي

  

  ). Manifest Anger(الغضب الصريح : األول

وهذا النوع من الغضب له دور هامة في االكتئاب ). Latent Anger(الغضب الكامن : الثاني

  . المزمن، حيث ال يعي به الشخص، ويتم كبته إلى مستوى الالشعور

، ويمثل هذا النوع مشكلة حقيقة، وخاصة توافق )Chronic Anger(الغضب المزمن : الثالث

  : الفرد في حياته، وله ثالث خصائص وهي

  . في حياته وكذلك يسهم في حدوث المرض الجسميانه مرضي يؤدي إلى شقاء الفرد 

  . يتسم بأنه زائد عن الحد، حيث تكون استجابة الفرد خارجة عن الحدود كاستجابة اإلحباط



 

 33

خصائصه شخصية، أي أن كل فرد يتميز بان له استجاباته الخاصة بشخـصه وتفـرده عـن                 

  ).  2001افريل، (غيره

   

   : الغضب على الصحة تأثير8.1.2

  

ثار على صحة اإلنسان، ومضار الغضب كثيرة تشمل جميع جوانب الحياة الفرديـة             آب  للغض

  .)2007 سليمان،(واالجتماعية والجسمية والنفسية والفكرية، فهو مفتاح الشرور 

  

  التغيرات الفسيولوجية 1.8.1.2

 الغاضب، ومنظره ، يستطيع كل فرد من حولـه          تغيرات الفسيولوجية ظاهرة في هيئة     تبدو ال 

 الكـالم المتـدفق،   والتعـرق،   وتغير الـصوت،    واحمرار الوجه،   :مالحظة هذه اآلثار ومنها   

  ). Matthew, et al., 2007( رعشة وغيرهاوال

  

إلى أن التغيرات الفسيولوجية عبارة عن ميكانيزمات تكيفيـه تـساعد           ) 2001(أشار افريل   و

 أهم التغيـرات الفـسيولوجية      الفرد على التعامل مع التهديدات واألخطار التي يواجهها، ومن        

خروج األفعال عن الترتيـب  وشدة الرعدة في األطراف، والظاهرة للغضب تغير لون البشرة،   

يشعر الفرد أثناء غضبه بان نظـام عمـل         والتعرق،  واضطراب الحركة والكالم،    ووالنظام،  

أس، الم فـي الـر    وآشد الفكـين    والقلب قد خرج عن السيطرة، وقد يعاني من تشنج عضلي،           

حكام قبضة اليد، وسلوكيات حركية أخرى مرتبطة بالغضب مثل رفع الصوت،           إويالحظ أيضا   

  ).2006 ،تافراتكاسينوف و (الخبط على األرض أو الحائط أو أي شيء حولهو

  

  جسمية الار  اآلث2.8.1.2

 فيه  ساسة إال ويؤثر  ح من أجهزة الجسم ال     واحداً  ال يكاد يترك جهازاً    فهو ،ثار داخلية آللغضب  

ـ                ن إبدرجة ما، على خالف المشاعر والعواطف األخرى، التي يخبرهـا اإلنـسان، وعليـه ف

استمرار تعرض الجسم لمثل هذه التأثيرات المتكررة كفيلة بتدمير كيماويـة أعـضائه وهـدم              

أن األشخاص الذين يعانون من     ) 2004 ،حسن(أضاف  و،  ضمراألأنسجته، وإصابته بالعلل وا   

كبر، والسبب أن االنفعاالت    أمرة يصابون بمرض السرطان باحتمال نسبي       انفعاالت نفسية مست  

التـوازن   الصماء يؤدي إلـى تـأرجح فـي        النفسية تولد اضطرابا هرمونيا خطيرا في الغدد      

 السرطانية في احد أجهزة البـدن       البؤرالتأرجح يساعد على ظهور     والهرموني بصورة دائمة،    

دفعه إلى زيادة إفـراز     ت الغضب تؤثر على الكبد، و     الةحدريلين المفرزة في    ألبحيث أن مادة ا   
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الجلوكوز في الدم، والزيادة الحادة في مستوى السكر قد يؤدي إلى غيبوبة سكرية، والجهـاز               

 ما  ، الغضب، ويؤدي كذلك إلى ارتفاع شحوم الدم        بحالة الهضمي من أكثر أجهزة الجسم تأثيراً     

  . )2004 علي،( و )2002 عواد،(ة والدماغية يؤدي إلى تصلب الشرايين ثم الجلطة القلبي

 ثار مؤذية على القلب فالغضب يجهد القلب كما لو كان يعدو ويؤدي إلـى ارتفـاع               آوللغضب  

  .)Matthew, et al., 2007( باألزمات القلبية نتيجة التوتر الشديد ةصابإلضغط الدم، ا

  

  نفسيةالار  اآلث3.8.1.2

 السمات األساسية للكثير مـن االضـطرابات النفـسية،         وهو إحدى    ثار نفسية، آللغضب أيضا   

فقد القدرة على إدراك مقومات الموقف بشكل متوافق، فالشخص الغاضب          يفالشخص الغاضب   

بالعجلة والتدفق واالنفعالية    أو الموقف الحقيقي، ويتميز حديثه        مع حجم المؤثر   ال يكون متوازناً  

ير قادر على التفكير السليم أو إصـدار        يصبح الشخص الغاضب غ   ، و )2002 عواد،(الزائدة  

،  واالنفعـالي   االتزان العقلـي   مثلن اإلنسان يفقد وظائفه األساسية      إالقرارات السليمة، وعليه ف   

يسلب عقله، ويدفعه الغضب لسب والشتم والـسخرية والـتلفظ          وفالفرد الغاضب يفقد صوابه،     

  .)2007 سليمان،(م  الحسرة والخسارة والندلديهباأللفاظ البذيئة، مما يسبب 

  

  ؤدي إلى الرغبـة    ت قد    التي  واالضطرابات السلوكية  ،ثار نفسية بالغة منها االكتئاب    آوللغضب  

وكـذلك  )  Matthew, et al., 2007(في االنتحـار وخاصـة لـدى المـراهقين الـذكور      

 ,Wilkowski)االضطرابات الحدودية مثل جنون العظمة، والنرجسية، واضطراب الشخصية،
et al.,  2007) 

  

 وهـذا  وإضمار السوء للنـاس،      ، فالغضب يولد الحقد في القلوب     ،وله أيضا مضار اجتماعية   

   .)2007 سليمان،( وتنقطع الصلة بمن حوله ،إلى خسارة األصدقاءيؤدي 

  

عجز الفرد عن التعبير عن     و ،ثار الغضب آأن الحقد من    ) 2007،  سليمان(أشار الغزالي في      و

وعـرف   حقـدا،    يصبحإلى الباطن و  الغضب  ع  ارجيؤدي إلى إ  ته،  غضبه واضطراره إلى كب   

بدوره إلى الحـسد    يؤدي  ، فالحقد ثمرة الغضب، و    الحقد بأنه يلزم قلبه وإضماره السوء للناس      

  .ين وتمني األذى لآلخر،هجر الغير، واالنقطاع عن اآلخرينوالشماتة و
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  تشخيص الغضب  9.1.2

  

قرار التـدخل   اتخاذ   الغضب وقياسه وتشخيصه  قبل        انفعال  وصفإنه من الضرورة بمكان     

 وله مكونات   ،نظرا لكون انفعال الغضب انفعال طبيعي فطري يخبره كل فرد         وذلك  العالجي،  

فسيولوجية ومعرفية وسلوكية، وعند تشخيص انفعال الغضب ال بد من الرجوع إلى المدرسـة              

  : عناصر أساسية وهية ثالثلهاالسلوكية في نظرتها للسلوك المضطرب والسلوك السوي و

  ) يتسم بالتواتر ( ثمتكرر الحواد -

  . يتسم بالشدة -

  . يستمر لمدة طويلة -

  :وفيما يلي وصف لكل عنصر من هذه العناصر

سمات  حتى يغدو سمة من      ، الغضب يكررأي أن الفرد    ،   الشخص غالبا غاضباً   يظل :متكرر -

  . ثيرات مختلف المعلىشخصيته، ويستجيب بانفعال الغضب 

، وتشمل الشدة جانبين، األول الغضب يـشمل        )بدرجة كبيرة ( قوة رد الفعل وحدتها،      :الشدة -

يتركز نشاط الفرد كله حـول      والشخص كله ويؤثر في سلوكه وخبراته ووظائفه الفسيولوجية،         

   ما يؤدي إلى التوتر والتهيج الشديد وتعطيل األنشطة التي يقوم بها الفرد،الغضب

 سـعفان،  ( و )أ- 2007 حـسين، (ول الفترة الزمنية التي يبقى فيها الفرد غاضبا          ط :المدة -

2003(.   

  

  :هناك عدة طرق لقياس الغضب ومنها

  

بحيث يمكن قياس الغضب من خالل المالحظة المباشرة التي تتم          : المالحظة المباشرة  -1

 . المالحظةعلى من خالل القائمين 

دوات الهامة والرئيـسية فـي تقيـيم وقيـاس          يعتبر من األ  و ،أسلوب المراقبة الذاتية   -2

 وذلك من خالل سجالت يقوم الفرد نفسه بتسجيل حاالت الغضب التي يمر             ،الغضب

 ). 2003 سعفان،(بها من عالمات معرفية وفسيولوجية وسلوكية تميز الغضب 

  

  :هناك العديد من المقاييس التي ظهرت لقياس الغضب والعدوانية والعدائية، ومن أهمها

  

 للعـام  Buss Durkee Hostility Inventory ديركي المتعلقـة بالعدائيـة   -قائمة بص -

يضم هذا المقياس ثمانية أبعاد وهي الهجوم البـدني،         و،  )1986(قام بتعريبه محمود    ،  )1957(
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لفظيـة،  الوالعداء غير المباشر، سرعة التهيج، االستياء، السلبية، الشك والريبـة، العدوانيـة             

يعد هذا المقياس من أدق مقاييس العدوانية، وأكثرها انتشارا من الوجهـة            ونب،  اإلحساس بالذ 

  . السيكومترية

  

، )1954(  عـام Cook & Medeley من إعداد كوك وميدلي Hostilityبار العدائية تاخ -

ختبـاران  وهـذان اال  .)1954( من إعداد شولتز Overt Hostilityبار العدائية الظاهر تواخ

  ). 2002األنصاري،  (  مينسوتا متعدد األوجه للشخصيةاشتقا من قائمة

   

   .)1997 القرشي، (The Anger Inventoryلغضب نوفاكو لقائمة  -

إال أنها لـم    التي تقيس الغضب،     رغم تعدد المقاييس     :سمةكالغضب  ومقياس الغضب حالة     -

هرت جهود سبيلبرجر   وظالغضب والعدائية والعدوان،    كتنجح في التمييز بين المفاهيم المختلفة       

، وذلـك علـى   القياس على طبيعة وشدة واستمرار الغضب   والذي اعتمد في  ) 1983(في عام   

 The State Trait Angerاعتبار أن الحالة مؤقتة، والسمة علـى قـدر مـن االسـتقرار،     

Expression Inventory ) STAXI (  وقام بتعريبه عبد الفتاح القرشي لعام)هذا )1997 ،

 ويشمل عـشرة  Anger Stateلمقياس من خمسة مقاييس فرعية وهي حالة الغضب ويتكون ا

 ويضم ثمانية بنود، مقياس توجيه الغضب للـداخل  Anger Traitبنود، مقياس سمة الغضب 

Anger In ويضم ثمانية بنود، مقياس توجيه الغضب للخارج Anger Out   ويـضم ثمانيـة 

  ). 2003 سعفان،(بنود 

  

 أهـم   والذي يعتبر من   ،فريلأللشخصية المرتبطة بوصف انفعال الغضب      مقياس الخبرات ا   -

واهـتم افريـل    ) 2001(وقام بتعريبه كل من حسن عبد المعطي وعلى عام           ،مقاييس الغضب 

تفريق بين الغضب والضيق ، فالضيق ال يكتسب أي فعل خـاص أو مباشـر ولكنـه       الأيضا ب 

 عكس الغضب، والذي لـه سـمة الفعـل          يتفاعل في مواجهة أحداث الحياة غير السارة على       

 ويتكون المقياس في صورته النهائيـة       ،المباشر وراء أساليب مواجهة الشخص ألحداث الحياة      

  .)2003 سعفان،( فقرة ويقيس خمسة أبعاد 36 منبعد تعريبه وتقنينه 

 كفـافي، والفايـد، والنـابو       سهناك عدة مقاييس أخرى هدفت إلى قياس الغضب ومنها مقايي         

  . هموغير
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  إدارة الغضب  10.1.2
 

إلحبـاط  لمواجهـة ا  التعامل مع غضب المراهقين واألطفال هي واحدة من أكثر المهام تحديا            

ن إذا ف كهو على العناية بهؤالء األطفال،      ون والقائم ونعادة يواجهها اآلباء والمرب   ووالغضب،  

فـي تـشكيل الغـضب       مراهقين للوالدين والقائمين على العناية باألطفال وال      اً كبير اًهناك تأثير 

مجموعـة  الطفل أو المراهـق     فقد يشكل   . مشاعره وانفعاالته وكيفية مواجهتها   بوتفكير الفرد   

ن إبهذا ف ومتنوعة من مشاعر عدم التكيف، والشعور بالذنب، والرفض، واإلحباط، واالرتباك،           

  الغضب، كذلك فـأن    رتفسيفي كيفية     على األطفال والمراهقين،   اً مباشر اًثرألسلوكيات الكبار   

 يتلقون الكثير من الرسائل من األقران واألشقاء، والمجتمع المحلي، وكذلك           األطفال والمراهقين 

  . وسائط اإلعالم

  

ن األطفال والمراهقين يتعلمون بناء سبل مختلفـة إلدارة         إفالتأثيرات السابقة الذكر    نتيجة لكل   و

ثـر جيـد    أ الغـضب ولهـا      ةة في مواجه  ن هذه الوسائل قد تكون فعال     إبالمقابل ف والغضب،  

 إدارة الغضب، وهذا سوف يؤدي إلـى        علىثار سلبية   آ وله   اًكون سلبي يومناسب، وبعضها قد    

العزلـة  والـشعور بـالنقص،    أخرى ك في إدارة العواطف، وصعوبات سلوكية    جمةصعوبات  

ئاب، والخجـل   الشعور المفرط بالذنب، واالكت   وإساءة استعمال المواد المخدرة،     واالجتماعية،  

ن الفرد الذي ال يتعلم استراتيجيات مناسبة فـي إدارة          إالمفرط، والصراع بين األفراد، وعليه ف     

  ). Bernard, 2003(  الكثير من الفشل واأللم في حياتهيواجهنه سوف إ ف،عواطفه وانفعاالته

  

لعالجية رة الغضب بوجه عام إلى مجموعة من الفنيات ا        اإدفي  ) أ- 2007،  حسين (وقد أشار 

النفسية التي تستخدم مع اإلفراد ذوي مشكلة الغضب المفرط، والذين ال يستطيعون التحكم في              

 ومساعدتهم أيضا علـى   ،غضبهم، بحيث يمكن مساعدتهم على تعلم كيفية التحكم في انفعاالتهم         

 ،ت والفنيـا  ، والمهـارات  ، وتزويدهم بالمعلومات  ،دارة مشاعرهم وانفعاالتهم  إتعلم كيفية فهم و   

  . التي تمكنهم من التعامل مع المواقف المثيرة للغضب بايجابية وبطريقة مالئمة اجتماعيا

  

رة الغضب ما هـي إال تـشكيلة مـن          ا أن إد  المرجع إلى  في نفس    )أ- 2007،حسين(وأشار  

الفنيات المعرفية والسلوكية التي تستخدم بهدف التحكم والسيطرة على الغضب، وخفض كـل             

عالية والتخفيف من مستوى االستثارة الفسيولوجية المصاحبة للغضب لـدى          من المشاعر االنف  

 التخلص من األشياء أو الناس الذين يعملون على استثارة الغضب           يستطيعون ال   فاألفراد ،الفرد

  .  نحوهمهمتعلم التحكم في ردود أفعاليستطيعون ، بل هملدي



 

 38

ال الغضب المفرط وخاصة الذين      لألشخاص ذوي انفع   ةن برامج إدارة الغضب موجه    إبهذا ف و

  . بهال يستطيعون التحكم 

  

  أهداف إدارة الغضب  1.9.1.2

  

 كـبح  والهدف األساسي من برنامج إدارة الغـضب لـيس           ، متعددة اًن إلدارة الغضب أهداف   إ

 التعبيـر   على األفراد   ةساعدمالغضب أو كبته أو اعتباره استجابة انفعالية متخلفة بدائية، وإنما           

مـن أجـل إظهـار      ، وكـذلك     غضبهم  وعدم كبت  ، وخاصة في مراحل الطفولة    عن غضبهم 

  : إلىرة الغضب تهدفان برامج إدإاالستجابة بصورة مناسبة للحدث، وعليه ف

 . خاطئة لديهمالمعتقدات الفكار واألر يمساعدة األفراد على تغي -

 . لغضبلتغيير االستجابات السلوكية للمواقف المثيرة  -

 ).2005ويليامز، (ة إيقاف األفكار وأحاديث الذات تعليم األفراد كيفي -

 . تنمية قدرة الفرد على فهم مشاعر اآلخرين والوعي بها -

مساعدة األفراد على الوعي بحالتهم النفسية والجـسمية واالنفعاليـة عنـد الـشعور               -

 . بالغضب

 . تعلم كيفية ضبط الذات -

 ).  Bernard, 2003 (تعلم استجابات توكيدية للذات في المواقف المثيرة للغضب -

  

  مراحل إدارة الغضب  2.9.1.2

  

خالل ثـالث مراحـل هامـة اقترحهـا العـالم ميتـشنيوم             وإدارته من   الغضب  بتم التحكم   ي

Meichenbaum              ،في برامج إدارة الغضب، والتي يتم بناؤها على أسس معرفيـة سـلوكية

  :وهذه المراحل هي

  

  : )Cognitive Preparation(مرحلة االستعداد المعرفي  1.2.9.1.2

يتم خالل هذه المرحلة تعلم األفراد المشاركين في برامج إدارة الغـضب، أسـباب الغـضب،                

المكونات المعرفية، واالنفعالية والسلوكية والنتائج المترتبة على الغضب، وكذلك تتطلب هـذه            

لمواقف التي تثير   ها قبل وأثناء ا   بالمرحلة مساعدة األفراد على فهم وإدراك الطريقة التي يفكر          

إيجاد الفروق بين هذين    وتعريف العدوان،   وزيادة وعي المشاركين بتعريف الغضب،      وغضبه،  
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التعرف على المواقف المثيرة للغضب، وكذلك التعرف على النتائج المترتبـة           والمصطلحين،  

  . على الغضب

  

  :Skill Acquisitionاكتساب المهارات  2.2.9.1.2 

 تعلم االستجابات االجتماعية التوافقية وااليجابيـة،       ىدريب المشاركين عل  في هذه المرحلة يتم ت    

 واالستجابات التوكيدية التـي     ،االسترخاءوومهارات المواجهة والتدريب على حل المشكالت،       

  .تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة ومفيدة في مواجهة انفعال الغضب

  

  :تطبيق التدريب 3.2.9.1.2

تطبيق المهارات المهنية التي تـم      بدارة الغضب   إامج  ن في بر  ونوم المشارك في هذه المرحلة يق   

 أو  ، الواقـع  علىتزويدهم بها، وتعليمهم لها، وذلك من خالل لعب األدوار والواجبات المنزلية            

 2007 حسين، ()2005ويليامز،  (أي استخدام المهارات السلوكية التي تعلمها     من خالل التخيل    

  .)أ-

  

 عدم كبح الغضب، ولكن هناك مواقف يكون        )Meichenbaum(الم ميتشينيوم   وهنا يقترح الع  

  . لتكيفيازيادة السلوك هو فيها الغضب سلوكا ايجابيا، وهدف عالجه 

  

 رائد برامج إدارة الغضب تدريبات على التوجيـه         )Novaco(نوفاكو  اقترح  وفي هذا المجال    

 لتقليل حدة االستثارة الفسيولوجية، ومـن       الذاتي، واستخدام تقنيات االسترخاء والتنفس العميق     

المبهج، حيث أن مهارة االسترخاء طريقة       الترويح عن النفس، والتخيل   : الطرق التي استخدمها  

هامة في تنظيم مستوى االستثارة الفسيولوجية واالنفعالية وخفضها، وتعود هذه األهمية لكونها            

يولوجية الناتجة لديه أثناء الغضب، حيـث       تعمل على زيادة وعي الفرد لمستوى االستثارة الفس       

تضم هذه الفئة، شد أو قبض مجموعة مختلفة من العضالت في الجسم ثم أسترخائها، بهذا فان                

 على التحـصين    ب التدري ا فنية  أطلق عليه  وهذه الفنية  الفرد يتعلم الشعور بالتوتر واالسترخاء،    

 عليه العالم ولبي التدريب على ا أطلقأو م، Stress Inoculation Trainingضد الضغوط 

العالم :  هناك الكثير من العلماء ممن اهتموا بفنية االسترخاء مثل         حيث أن ،  التحصين التدريجي 

- 2007حسين،(،Jacobsonجاكبسون  و) Salter(سالتر  وكذلك  ) Wolpe(الزورس وولبي   

بـه أن  وهـو يقـصد   ) Reciprocal Inhibition(، أو ما يطلق عليه الكف المتبـادل  )ب

  .االستجابات المتناقضة ال يمكن أن تحدث معا
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 شأنه أغنـاء المـشاعر بالفعاليـة         أو التحصين التدريجي،   التحصين ضد الضغوط  ومن فوائد   

الذاتية، وتحصين الفرد سيكولوجيا ضد التوتر، وهذا يساعد المتدرب على توليد حـسا بالثقـة               

الحجـار،  (المواقف والمسؤولية الشخصية    بالذات، واألمل والسيطرة المدركة، واالنخراط في       

2000 .(  

إجراء وقائي، وعالجي، وبناء مهارات هامة المواجهـة        : ولالسترخاء أيضا ثالثة أهداف وهي    

Coping skills .  

  

قبـان  افالغضب واالسترخاء هما حلقتان ال تلتقيان في اإلنسان في وقت واحـد، ولكنهمـا يتع              

 على هذه القاعدة فـان العـالم ميتـشينيوم          ، وبناء نوعاً و وبشكل غير منتظم وغير متساو كماً     

 تطوير وتطبيـق بـرامج التحـصين         عملوا جميعاً على   ولبيونوفاكو والزرس وكذلك العالم     

ـ            سية التدريجي ضد الضغوط، وبرامج االسترخاء الهامة لمواجهة اخطر واهم االنفعاالت النف

  ). 1998الزيود، ( من الغضب والقلق والخوف أيضا 

  

   Relaxation -:االسترخاءاستجابات 

  

ـ     ،  )Jacobson(استخدم ولبي فكرة االسترخاء من العالم جاكبسون        و  اًحيـث اظهـر اهتمام

عبارة كما سبق وتم ذكره،      وهذا األسلوب    ،باكتشاف طرق االسترخاء العضلي بطريقة منظمة     

رخاء العضلي ممـا    ز بين حالة التوتر العضلي واالست     يعن تمارين تساعد المسترشد على التمي     

والهدف من هذا األسـلوب      يساعد في تكوين دافع لدى المسترشد للقيام باالستجابات المطلوبة،        

   . )2006 قطوف،(هو إزالة الحساسية المطلوبة في المواقف االنفعالية 

  

وهي عبـارة   ،  الضغوط واالضطرابات االنفعالية   جميع   لمعالجةوتستخدم استجابات االسترخاء    

أبـو  ( أساليب تهدف إلى مساعدة المسترشد وحثه على القيام باستجابات توافقية            عن مجموعة 

وتهدف أيضا إلى إحداث توتر واسترخاء في مجموعات عصابية معينـة           كما   )2002 عيطة،

تالي العلى نحو متعاقب، وتساعد المسترشد على التمييز بين حالة االسترخاء وحالة التوتر، وب            

 )Corey,2001(تجريبه، وتساعد على السيطرة علـى التـوترات         اإلحساس بتنامي التوتر و   

 الوصول إلـى أقـصى درجـة        فيوهذه القاعدة تقوم على افتراض أن ذلك يساعد المسترشد          

   ).1995 الخطيب،( وهذا األسلوب بحاجة إلى التدريب المكثف والمنظم،ممكنه من االسترخاء
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 التدريب على االسترخاء يجب أن يـتم         أن )1995(ويقترح مارتن وبير كما ورد في الخطيب        

، وقبل البدء بإعطاء التعليمات للمسترشد يجـب        ، ومعتم نوعا  في مكان هادئ، ال مشتتات فيه     

   -:التأكد مما يلي 

  

  -:وضع المسترشد أثناء عملية التدريب على االسترخاء 

 ومن  ، بوضع مريح وعلى كرسي خاص أو أريكة مناسبة        المسترشديجب أن يجلس     -1

  . ي بثقل جسمه على األريكة ق أن يلالمسترشدم أن يطلب من المه

 وعليه أن يتخلص من المالبس الضيقة مثل ربطة         ،يجب أن تكون المالبس فضفاضة     -2

 .  المعطفالعنق أو

 . تانا مغلقمحافظة عليهم بإغالق عينيه والالمسترشديجب أن يقوم  -3

دي أو وضع قدم على      مثل تكتيف األي   ،عدم تشابك أعضاء الجسم مع بعضها البعض       -4

  . )2002 الخواجا،( قدم 

التـي   مجموعة من العـضالت  14إلى ) 2002، الخواجا(في   ) Master, Rimm(أشار و

   -:يجب أن تعطى تدريبات على االسترخاء وهي 

ـ ، ) (Handsن االيد ـ ،  )  (Biceps and Tricepsراعين ذ  العضالت في أعلى ال ن  االكتف

Shoulders) ( ، الرقبة)Neck(،  الفم )Mouth( ،   اللسان)Tongue( ،  العيون والجبـين 

(Eyes and Forehead) ، الــرئتين )Breathing( ،  الظهــر )Back( ، الجــذع 

)midsection(،ن  ا الفخــذ)Thighs(، المعــدة  )Stomach(،ن ا الــساق والفخــذا بطتــ

)Galves and Feet( ، أصابع القدمين )Toes(.   

  

 كونه أسلوب فعال في خفض      ،ؤكد للمسترشد على أهمية االسترخاء وفوائده     على المعالج أن ي   و

   ).2003 ،شقير(يه تأثير على مشاعره القلقة القلق ، ولد

ـ ،التحصين التدريجي ال يتم فقط بالتخيل     و  الواقعيـة وفـي وجـود    ة بل يمكن أن يتم في البيئ

زيود، ( لتدريجي في بالموقع    تحصين ا ال وهنا يسمى ب    التوتر والضغوط،  المثيرات الباعثة على  

1998( .  

  

   Assertive Responses االستجابات التأكيدية

  

 على   وهذه الخاصية يتميز بها الشخص الناجح بناء       ،االستجابات التأكيدية توكيد الذات   بويقصد  

 ولبـي مـن     واستفادوجهة نظر الصحة النفسية، ويقصد بها الفاعلية في العالقات االجتماعية،           
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مـن سـمات    الذي اعتبرها سمة    و) Salter(اصية التي بلورها وطورها العالم سالتر       هذه الخ 

  ). (Pattrson, 1975االنطواء واالنبساط، ولكن ولبي استخدمه بشمولية اكبر ك ،شخصيةال

  

 علـى أن    المسترشد أي عالج يحاول أن يزيد من قدرة         :نهبألتوكيدي  اويعرف مفهوم التدريب    

 عندما يتعرض مثل هذا     ، متضمنا التعبير عن المشاعر أو الرغبات      يندمج في سلوك اجتماعي،   

  ).1994، الزعبي(حتى العقاب  وأالسلوك لفقدان االستحسان 

  

لتوكيدي يعنى بحرية التعبير االنفعالي وحرية الفعل على السواء، سواء كان           أأسلوب التدريب   و

،  والحـب  ،االهتمـام و ،ستطالعحب اال وفي االتجاه االيجابي الدال على االستحسان والتقبل،        

 واإلعجاب، أو في االتجاه السلبي الدال على الـرفض وعـدم            ،الصداقةو والمشاركة ،    ،الودو

والخوف، وعليه فان أسلوب تأكيد الـذات ال        والغضب  التقبل والتعصب واأللم والحزن والشك      

 الزعبـي، (اص  ن يضم القدرة على التعبير المالئم عن أي انفعال نحو المواقف واألشـخ            أبد  

1994( .  

  

   -:لتوكيديأالتدريب  أسلوب فوائد

  . تكوين دافع لدى المسترشد للتنفيس عن الغضب والغيظ  -1

يتم تدعيم السلوك التأكيدي عن طريق لعب األدوار، حيث أن ولبـي كـان يتبـادل                 -2

  المـسترشد   حيث كان يأخذ دور    ، وهدفه هو التخفيف من القلق     ،األدوار مع مرضاه  

خذ دوره كطبيب، وعمل على تدريب مرضاه على إبداء المـشاعر مـا        أويطلب منه   

   ).2002 الخواجا، (عر القلق أثناء تقليد دور الطبيبعدا مشا

 ولهـذا   ،لتوكيدي غالبا ما يرتبط بمواقف معينة وليس سـمة عامـة          ان االفتقار إلى السلوك     إ

   :األسلوب فنيات خاصة نذكر منها

  . Role – Playsلعب األدوار  -1

 وتعمل على تعليم المسترشد القدرة على التعبير عن مشاعره          ،ادة أو تكرار السلوك   إع -2

ال أيقول للبائع أن هناك خطأ ما في هذه الفـاتورة           ( إزاء األشخاص دون تهجم مثال      

   ) .؟يمكن فحصها

 ، وتستخدم هذه الفنية في التعبير عن المـشاعر الغاضـبة          ،االستجابة البسيطة الفعالة   -3

 .  تطبيقها من خالل أمثلة يمكن اآلخرين على إزالة الغضب وتحثهدوء يسوفي 
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 اسـتخدام فنيـة     يمكن في حال فشلت االستجابات البسيطة       ،)(Escalationالتصعيد   -4

 طالما أن   ، وهذه الفنية تضمن اإلصرار على الحصول على الحق المسلوب         ،التصعيد

 .  بالفعل اًهناك حق

لتوكيـدي  اا تدريب المسترشد على السلوك       ويحدث خالله  ،استخدام مدرجات السلوك   -5

 ،)1998 عبد الـرحمن،  ( ثم االنتقال إلى مواقف أكثر إثارة        ،في المواقف األقل إثارة   

وفي هذه الحالة يقوم المرشد وبتعاون مع المسترشد ببناء وإعداد سلم مدرج للمهارات       

لمسترشد بالثنـاء   التوكيدية يتم بناء كل واحدة منها على األخرى، وخاللها يتم إثابة ا           

كما ويتم تعزيز سلوك     حين يلمس التحسن في المهارة أو السلوك المطلوب،          ،والرضا

مصدر للتعزيز  يو ك بعد أداء السلوك المطلوب، ويمكن استخدام شرائط الفيد       المسترشد  

 الزعبـي، (والتغذية الراجعة، بحيث يرى المسترشد نفسه وهو يقوم فـي الـسلوك             
1994.( 

 عن العواطف التي يحسها عن       المسترشد  بدنية مالئمة، بحيث يعبر    إحداث استجابات  -6

طريق قسمات الوجه وتعبيراته، أي عن طريق وسائل االتصال غير اللفظية، وعلى            

 بحيث يجب أن    ،أساليب الحركة والكالم والمشي، ومن هذه االستجابات نبرة الصوت        

مباشرة بالـشخص الـذي     يكون الصوت قاطعا، عاليا، وواثقا، وكذلك التقاء العيون         

 بحيث يستطيع استخدام حركات وإشارات باليـد       ،يتحدث معه، وهيئة الجسم وحركاته    

ذلك أن  واألهم من    على التحرر من قيود التعبير ،        المسترشد والتي ستساعد    ،والذراع

تبتسم وأنت توجـه    ال  : تكون تعبيرات الوجه مالئمة للمشاعر ولمحتوى الكالم، مثال       

ر ، أو وأنت غاضب ، وعند التعبير عن الحب ال تجعل وجهك يظهر             لشخص أخ  اًنقد

 ).1994 الزعبي،(العدوان وال تقطب وجهك 

 حيـث   ، وهذا التدريب يحدث في إطار العالج الجمعي       -:توكيدي الجمعي   الالتدريب   -7

يلعب أداء الدور والتعزيز من اآلخرين والنمذجة دورا في تغيير السلوك، ويـستخدم             

مواقف الدفاع عـن الحقـوق      وفي  ل ونقص المهارات االجتماعية،     في حاالت الخج  

في تدريب حـاالت التهـور وسـرعة الغـضب          تستخدم  ومواجهة زمالء الفصل، و   

  . )1998 عبد الرحمن،(والعدوانية والقلق 

  

   -:وأهمية هذا األسلوب تأتي مع األفراد 

  . الذين ال يستطيعون التعبير عن الغضب أو اإلثارة  -1

 . ون صعوبة في قول كلمة ال الذين يجد -2

 . الذين ال يستطيعون التعبير عن عواطفهم  -3
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 .  والذين يسمحون للناس باستغاللهم ،المهذبين بشكل مبالغ فيه -4

 ,Corey(الذين يرون انه ليس من حقهم إجهاد أفكـارهم ومعتقـداتهم ومـشاعرهم     -5
2001.( 

  
غضب واالضطرابات وقد اقترحت ويليامز عشر خطوات للمساعدة في حل مشكالت ال

  :  التغلب على الغضب فيالمهارات األساسيةالمزاجية، وهذه هي 
 

   للمسترشد، المزاجية تباألفكار السلبية والحاالزيادة الوعي ) 1(

 ما إذا كان  المسترشدأن يقرر، إلى للمسترشد األفكار السلبية والحاالت المزاجية تقييم) 2(

  .  والتي تولد الغضب لديهلهالمزاجية  حالةاألفكار السلبية والفي  تغيير هناك

  . تأكيد الذات) 3(

  . المشكالت قابلة للحل) 4(

  القدرة على قول كلمة ال إذا لزم األمر )5(

  . زيادة مهارة المسترشد في تغيير األفكار السلبية والحاالت المزاجية له) 6(

  . ه السيئالقدرة على التحدث وتوضيح أفكار المسترشد السلبية ومزاج) 7(

  . االستماع الجيد) 8(

  . التعاطف) 9(

  ).Williams, 2005(زيادة االيجابيات لدى المسترشد ) 10(

  

  : النموذج الديني 6.2.9.1.2

  

جاء الدين اإلسالمي لعالج وتقويم النفس البشرية من عللها وأخطائها، واإلنسان خالل حياتـه              

َلَقـْد َخَلْقَنـا    "  فقد قال تعالي   ،)2007سليمان،  (يتعرض للكثير من المشكالت والصعوبات الحياتية     
   )4البلد، )( 4 (اِإلْنَساَن ِفي َآَبٍد

   

 الدينية التي تهتم بعالج الغضب، فالغـضب يعـالج          ةوعرض الغزالي بعض الطرق اإلرشادي    

  :بدمج العلم والعمل، بحيث يتضمن العلم ستة أمور وهي

  . عفو وفائدة الحلمعلى الغاضب أن يتفكر في ثواب كظم الغيظ وال •

  .تخويف النفس من عقاب اهللا والحرمان من الثواب في حال الغضب •

  . تحذير النفس من عاقبة الغضب والعدوان واالنتقام في الدنيا واآلخرة •

  .  صورة الغضب، وتخيل غيره عند الغضب قبحالتفكير في •
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واالنـسياق وراء   يتذكر اإلنسان أن الغضب صناعة الشيطان، وعليه أن ال يطيع الشيطان             •

  . الغضب

ضرورة التذكر والتفكير في أن ما يجري لإلنسان من أمور هي ما يراه اهللا عـز وجـل                   •

  )أ- 2007حسين، (لإلنسان ال ما يريد اإلنسان لنفسه 

  

  : أما العمل فيضم ثالث نقاط أساسية وهي

  

 الَّـِذينَ : " ل تعـالى  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قـا      : أي ليقول باللسان  : االستعاذة والدعاء 

  )28: الرعد (آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْآِر اِهللا اال ِبِذْآِر اِهللا َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب

  

 )36(َوِإمَّـا َينَزَغنَّـَك ِمـَن الـشَّْيَطاِن َنـْزٌغ َفاْسـَتِعْذ بـاهللا ِإنَّـُه ُهـَو الـسَِّميُع اْلَعِلـيُم                    : " وقال تعـالى  
  )36: 41فصلت(
  

يتحقـق   االضـطجاع    جاع إذا كان جالسا، فعند    ط الجلوس إن كان واقفا، واالض     :تغيير الهيئة 

، قـال   للفرد السكون، ويقترب من األرض التي خلق منها، ليعرف انه من تراب والى التراب             

  " فإذا ذهب عنه الغضب فليضطجع إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس" عليه الصالة والسالم 

 فإذا لم ينطفئ الغضب بالدعاء أو االستعاذة أو تغيير الهيئـة فليتوضـأ            :غتسالالوضوء أو اال  

فان النار ال   :"  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       )2003سعفان،  ( الغاضب بالماء أو يغتسل   

وقال صلى  " إن الغضب جمرة توقد في القلب      " :وقال عليه الصالة والسالم   "   يطفئها إال الماء  

إن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء،             : " ماهللا عليه وسل  

  .)هـ1378 البخاري،" (فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

  

   :عالج الغضب بأضداد أسبابه

  

المزح، والهزل، والهزاء،   والفخر،  والعجب،  وزهو،   ال وأضاف الغزالي أن ما يثير الغضب هو      

ل المال والجاه، فيتطلب عالجه بأضداد أسبابه، على النحو         والتعبير، وشدة الحرص على فضو    

  :التالي

  

  .إحالل التواضع محل الزهو -

 . إحالل معرفة النفس محل العجب -
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إحالل التسليم بان الفرد الغاضب من نفس الجنس البشري، محل الفخر بـالنفس، ألن               -

 .الفخر بالفضائل وليس باألنساب

 .  المزاحإحالل التشاغل بالمهمات الدينية محل -

 .  إحالل الجد في طلب الفضائل واألخالق الحسنة والعلوم الدينية محل الهزل -

 .إحالل التكرم عن إيذاء الناس وصيانة النفس محل الهزل -

  .قول القبح محل التعييرإحالل الحذر عن  -

 . إحالل القناعة محل شدة الحرص -

  

سـعفان،  ) (2007 سليمان،(النفس تصبح عادة مألوفة في هيئة       ممارسة األضداد سابقة الذكر   و

اللهم إني أسالك كلمة حـق فـي الغـضب          : " ، فكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول       )2003

  ". إذا غضب أحدكم فليسكت" ، وقال عليه السالم "والرضا

ال : قلت يا رسول اهللا دلني على عمل يدخلني الجنـة، قـال           :  رضي اهللا عنه   درداءل ا وقال أبو 

  )هـ1378البخاري، ("تغضب ولك الجنة

  

 َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوَأْبَقى ِللَِّذيَن آَمُنـوا َوَعَلـى                  : "قال تعالى 
) 37 (ا َما َغـِضُبوا ُهـْم َيْغِفـُرون   َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذ). 36(َربِِّهْم َيَتَوآَُّلوَن  

  ). 36،37: الشورى(
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  الدراسات السابقة 2.2
  

  :الدراسات العربية 1.2.2

  

  . فاعليته في خفض مستوى الغضبوبعنوان اإلرشاد الجمعي  )2008(دراسة أبو دلبوح 

  

فـض درجـة    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشاد جمعي فـي خ             

  . االستجابة للغضب وصفات الغضب

وقد تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الجامعة الهاشمية، مـن الطالبـات اللـواتي تقـدمن                 

. طالبـة ) 30(بالموافقة على المشاركة في برنامج اإلرشاد للتحكم بالغضب، وقد بلغ عددهن            

 الغـضب، اللـواتي يتـصفن       وكان هذا االختيار بناء على نتائج إجابتهن عن فقرات مقيـاس          

وقامت الباحثـة   %) 50(بالغضب بدرجة مرتفعة عن األخريات، وكانت إجاباتهن أعلى بنسبة          

طالبـة وكانـت هـي المجموعـة        ) 15(األولى ضـمت    : بتقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين    

  . طالبة وكانت هي المجموعة التجريبية ) 15(الضابطة، والمجموعة الثانية 

 بإعداد برنامج لخفض الغضب، وذلك باالعتماد على النظرية السلوكية المعرفية،           قامت الباحثة 

  . دقيقة) 90-60(جلسة إرشادية، وكل جلسة مدتها من ) 14(بواقع 

 قامت الباحثة باستخراج معامل ثبات االتساق الداخلي للمقيـاس، وذلـك مـن              :نتائج الدراسة 

عة الهاشمية، حيث بلغ معامل الثبات للمجال       خالل تطبيق المقياس على عينة من طالبات الجام       

وتم تطبيق المقياس على ستين طالبة وأعيـد التطبيـق          ) 0.60(وللمجال الثاني   ) 0.78(األول  

) 0.69(عليهن بعد أسبوع من التطبيق األول، وقد تم استخدام معامل ثبـات اإلعـادة وهـو                 

ابة العينة التجريبية انخفـاض     للمجال الثاني، وأظهرت متوسطات إج    ) 0.57(للمجال األول و    

في الغضب، وصفات الغضب عن متوسطات قبل تطبيق برنامج اإلرشاد، وانخفـاض إجابـة              

العينة التجريبية عن متوسطات إجابة العينة الضابطة، بحيث أظهرت نتـائج تحليـل التبـاين               

وجود فروق دالة إحـصائيا بـين نتـائج المجموعـة التجريبيـة             ) ANCOVA(المشترك  

موعة الضابطة في كل من االستجابة للغضب وصفات الغضب، والفارق كـان لـصالح              والمج

  . المجموعة التجريبية
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 لفاعلية العالج القائم على المعنى والتدريب علـى         )2006 (دراسة كل من عليان وعسلية    

  . المهارات االجتماعية في خفض حدة الغضب لدى عينة من األطفال

  

ى فاعلية العالج القائم على المعنى والتدريب على المهارات         هدفت الدراسة إلى التعرف عل    

  . االجتماعية في خفض حدة الغضب

طالب من ذكور المرحلة األساسـية العليـا،    ) 20( تألفت عينة الدراسة من      :عينة الدراسة 

 على أعلى الدرجات على مقياس الدراسة، وقد تم تقسيم عينة الدراسـة إلـى               اممن حصلو 

ن، (والمجموعة التجريبية الثانية تألفت من      ) 10ن،  (وعة األولى تألفت     المجم -مجموعتين

10 .(  

استخدمت الدراسة المقياس العربي للغضب وهو من إعداد عالء الـدين كفـافي ومايـسه               

النيال، إلى جانب برنامجي العالج بالمعنى والتدريب على المهارات االجتماعية وهما مـن             

  . إعداد الباحثين

  

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات             :سةنتائج الدرا 

درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى على مقياس الغضب في القياس القبلي، ومتوسط            

 لصالح القيـاس  ،لبعديادرجات نفس األفراد على نفس المقياس المستخدم وذلك في القياس  

  . القبلي

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعـة          ودلت النتائج على وجود فرو    

التجريبية الثانية على مقياس الغضب في القياس القبلي، ومتوسط درجات نفس األفراد على             

  . لبعدي لصالح القياس القبليا وذلك في القياس ،نفس المقياس

ـ                 راد كما ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط درجـات أف

المجموعة التجريبية األولى على مقياس الغضب، ومتوسط درجـات أفـراد المجموعـة             

لبعـدي لـصالح أفـراد      االتجريبية الثانية، على نفس المقياس المستخدم، وذلك في القياس          

المجموعة األولى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات أفـراد               

لبعدي، ومتوسط درجات نفس    امقياس الغضب في القياس     المجموعة التجريبية األولى على     

لتتبعي، وعدم وجـود فـروق ذات       ااألفراد على نفس المقياس المستخدم وذلك في القياس         

داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية على مقياس الغـضب             

قياس المستخدم وذلك فـي     لبعدي، ومتوسط درجات نفس األفراد على نفس الم       افي القياس   

  . لتتبعياالقياس 
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 دراسة تجريبية بعنوان مدى فاعلية برنامج إرشـادي لخفـض           )2006حمزة،  (وقد أجرى   

  . الغضب لدى عينة من المراهقين 

  

 الدراسة إلى قياس مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض الغـضب ، وتـدريب                هذه دفتوه

ث األعراض النفسجسمية المصاحبة للغـضب،      المراهقين على كيفية ضبط الغضب ، من حي       

حدة الغضب، مثيرات الغضب، الغضب الداخلي والخارجي، المشاعر االنفعاليـة المـصاحبة            

  . للغضب 

تكونت عينة الدراسة من مراهقين ذكور تتصف انفعاالتهم بدرجة عالية من الغضب ، وبلـغ               

 ميعا طلبة فـي مدرسـة      سنه ، وهم ج    )15-14( طالبا تراوحت أعمارهم من      )20(حجمها  

  . السعدية الثانوية بالجيزة 

   -:تقسيم العينة إلى قسمين بقام الباحث 

 طالب وهم مـن طبـق علـيهم البرنـامج           )10( من   ةمجموعة تجريبية وهي مكون    -1

  . اإلرشادي 

 طالب وهم الذين لم يطبـق علـيهم البرنـامج           )10(مجموعة ضابطة وتكونت من      -2

  .التدريبي

اسة وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجموعـة التجريبيـة              أوضحت نتائج الدر  و

 من حيث خفض الغضب لصالح متوسط المجموعة التجريبية بعد تطبيق           ،والمجموعة الضابطة 

  . البرنامج 

  

مرض السكر وعالقته بـبعض العوامـل       فقد قام بدراسة تحت عنوان      ،  )2006( حسنأما  

  . النفسية والسمات الشخصية

  

 ، العالقة بين مرض السكر وبعض العوامـل النفـسية         ىراسة إلى االستدالل عل   هدفت هذه الد  

   .، العصابية، والعدوان، والغضب)أ (وهي نمط السلوك

مـن مرضـى    ) 122 ( من المجتمع الكـويتي، مـنهم      اًفرد) 239 (تكونت عينة الدراسة من   

 ممـن ال    )117(و)  من النوع الثاني   71 ممن يعانون من السكر من النوع األول و        51(السكر

  . يعانون من مرض السكر 

  مقاييس لجمع البيانات وتحقيق أهداف الدراسة، وهي نمـط الـسلوك           ةاستخدمت الباحثة أربع  

   .حالة الغضب، وسمته والتعبير عنهو، والعصابية، والعدوان )أ(
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نتائج الدراسة أن متغير العمر ارتبط ارتباط ايجابيا بـنمط الـسلوك وضـبط           وقد أظهرت   

 بالعصابية وحالة الغضب وسمة الغـضب، وإظهـار         اً سلبي اً إال انه ارتبط ارتباط    الغضب

الغضب، ومن نتائج الدراسة أيضا أن مرضى السكر حصلوا على درجات أعلـى علـى               

 أعلى على كـل مـن        في حين حصل غير المرضى على درجات       )أ (مقياس نمط السلوك  

  .  الغضب، وإظهار الغضبحالة الغضب، وسمة

 السكر من النوع األول على درجات أعلى على مقياس العدوانيـة وحالـة              ىحصل مرض 

الغضب مقارنة بمرضى السكر من النوع الثاني، وأظهرت النتـائج أن الـذكور اظهـروا               

  .درجة عالية على نمط السلوك، في حين أظهرت اإلناث درجة عالية على العصابية

  

لوجداني وعالقته بمـشاعر الغـضب      دراسة بعنوان الذكاء ا   فقد قام ب  ) 2005(فراج  أما  

  .  جامعة االسكندرية-والعدوان لدى طالب الجامعة

  

   الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان لدى إلى دراسةهذه الدراسة ت هدف

  .  جامعة اإلسكندرية –طالب كلية التربية 

  العينة كوندرية ، تت   وطالبة من طالب جامعة اإلسكن     اً طالب )142(تكونت عينة الدراسة من     

  .  طالبة )77( و طالباً)65(من 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مشاعر الغضب لصالح ذوي             

الذكاء الوجداني المنخفض، وفروق ذات داللة في السلوك العدواني لـصالح ذوي الـذكاء              

ر العـدوان لـصالح     الوجداني المنخفض وفي مشاعر الغضب لصالح الذكور، وفي مشاع        

   .الذكور

  

  . دراسة بعنوان دراسة الغضب وعالقته بمتغيرات الصحة النفسية) 2004خضر، ال(وأجرى 

  

 ةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة المحتملة بين الغضب من حيث كونه حالة وسم              

ضبط النفس،  : وطرق التعبير عنه، وبين عشرة متغيرات أخرى متعلقة بالصحة النفسية وهي            

سمة القلق، الصحة العامة، أحادية العقلية، التفاؤل والتشاؤم، وجهة الضبط، احتـرام الـذات              

  . والحساسية من الفشل، واجترار خبرات الماضي المؤلمة

 )115( طالباً و  )30( طالبا وطالبة، من طلبة جامعة الكويت،        )145(عينة الدراسة بلغ قوامها     

 غير متزوجين، تراوحـت أعمـار       )117( منهم متزوجون، و   )28(طالبة، جميعهم كويتيون،    

  . سنة28 -17العينة بين 
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 ايجابية دالة إحصائيا بين كل من حالة الغضب وسـمته           ةأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطي    

  . وقمعه وإظهاره من جهة وكل من سمة القلق والصحة العامة 

  

 الة وسمة لدى عينة من طلبة جامعة       بعنوان الغضب كح   دراسة ب )2004 (عوادسمور و وقام  

  .اليرموك وعالقته ببعض المتغيرات

  

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الغضب حالة وسمة لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك والـى                

  . التعرف على المتغيرات ذات العالقة بالغضب حالة وسمة

مع الدراسة من طلبـة     من مجت % 5طالبا وطالبة، مشكلون نسبة     ) 1016(عينة الدراسة   بلغت  

  . جامعة اليرموك

 مقياسا معدا ألجل ذلك وهو مقياس اسبلبيرجر وعربه وقننـه علـى البيئـة               اناستخدم الباحث 

  .)1998(العربية كل من محمد عبد الرحمن وفوقية عبد الحميد لعام 

توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مفادها وجود عالقة ارتباطية قوية بـين الغـضب حالـة                

، كما أوضحت نتائج الدراسة أن متغيراتها       )0.69(لغضب سمة، بحيث بلغ معامل االرتباط       وا

المستقلة لم تكن جميعها ذات عالقة بالغضب حالة وسمة، بحيـث اتـضح أن متغيـر عـادة                  

التدخين، ومتغير الحالة الصحية، ومتغير المعدل التراكمي هي متغيرات فسرت التبـاين فـي              

  . الغضب حالة وسمة

  

دراسة بعنوان أساليب تعبير تالميذ الصف السادس األساسـي         فقد قام ب  ) 2003أبو لبه، (ا  أم

  .عن الغضب وعالقتها بادراكاتهم ألساليب تعامل الوالدين معها

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب تعبير تالميذ الصف الـسادس األساسـي عـن                

  . الدين معهاالغضب وعالقتها بادراكاتهم ألساليب تعامل الو

عينة الدراسة تكونت من طلبة الصف السادس األساسي في مدارس مديريـة تربيـة عمـان                

إلـى  ) 11(طالبة، وتراوحت أعمارهم بـين      ) 139(طالبا، و ) 161(األولى، وبلغ حجم العينة     

  . سنة) 12(

 لدى  استخدمت الباحثة أداتين لقياس هدف الدراسة، األولى لقياس أساليب التعبير عن الغضب           

  . األطفال، والثانية لقياس طريقة تعامل الوالدين مع غضب أطفالهم

نتائج الدراسة أشارت إلى أن أساليب التعبير عن الغضب أكثر شيوعا لدى األطفال الـذكور،               

ومن بين أهم األساليب احمرار الوجه، ارتفاع الصوت، زيادة سرعة نبضات القلب، البكـاء،              
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قاب، اإليذاء والدفش رمي األشياء الجارحة على اآلخرين، تلويث         الشتم، الصراخ، التوعد بالع   

مالبسهم، البصق، الضرب، الشد، تمزيق المالبس، العض، تكسير األشـياء، الخـروج مـن              

البيت، الذهاب للنوم، مخاصمة اآلخرين، االمتناع عن الطعام، والدعاء على مـن أغـضبهم،              

لذي أغضبه لإلدارة والمعلمين، قيامه مع      استدعاء احد األقارب لضرب من أغضبهم، شكوى ا       

زمالئه بضرب الذي أغضبه، بينما كانت أكثر أساليب التعبير عن الغضب لدى اإلناث جميـع              

ما ذكر أعاله باستثناء ارتفاع الصوت، الخروج من البيت، باإلضافة إلـى قيـامهن بجـرح                

  . أنفسهن، ونوبات الحزن، والجلوس وحدهن

ألطفال يعتقدون أن أكثر أساليب التعامل مع غضبهم شيوعا من قبـل            أشارت النتائج إلى أن ا    

 ما يريد حتى يهدأ،     ةالوالدين تتمثل في إعطائه النصائح، ومحاولة تهدئته، وتخفيف غضبه، تلبي         

فهم أسباب الغضب، والمساعدة في حل المشكلة التي أغضبته، العودة للطفل بعد مرور الوقت              

م النتائج لهذه الدراسة أن هناك عالقة بـين إدراك األطفـال            للتأكد انه غير غاضب، ومن أه     

  . لطرق تعامل الوالدين مع غضبهم وطرق تعبير األطفال عن غضبهم

  

عنوان فاعلية برنامج الـضبط الـذاتي فـي الـتحكم           بدراسة تجريبية    )2001(بكيروأجرت  

  . بالغضب ومركزية الضبط لدى عينة من طالبات الصف األول ثانوي

  

ذه الدراسة إلى فحص أثر برنامج إرشادي في الضبط الذاتي فـي تحـسين مـستوى                هدفت ه 

  . التحكم بالغضب ومركزية الضبط لدى عينة من طالبات الصف األول ثانوي

 طالبة من طالبات الصف األول ثانوي في مدرسة تالع العلـي            )32(تألفت عينة الدراسة من     

 طالبة موزعات على أربع     )152(جتمع مكون من  الثانوية الحكومية للبنات، تم اختيارهن من م      

شعب من شعب الصف األول الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي، وتم اختيار أفراد الدراسة بنـاء            

على حصولهن على أعلى الدرجات على المقياس الفرعي األول الخـاص بتكـرار الـشعور               

سيم العينـة عـشوائيا     ، ومن ثم تم تق    )أي أنهن يواجهن مشكلة في التحكم بالغضب      (بالغضب  

 والمجموعة الضابطة وعـدد أفرادهـا       )16(المجموعة التجريبية وعدد أفرادها     : لمجموعتين

 وقد تلقى أفراد المجموعة التجريبية البرنامج اإلرشادي في الضبط الذاتي، في حين لـم               )16(

  . تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج تدريبي

دقيقة بمعدل جلسة واحدة    ) 50(ت جلسات، مدة كل جلسة      أما البرنامج اإلرشادي فيتكون من س     

أسبوعيا، وقد تضمن البرنامج تدريب الطالبات على مهارة الضبط الذاتي واستراتيجياته الثالث            

مراقبة الذات، ضبط المثيرات، تعزيز الذات، إضافة إلى التدرب على أساليب الـضبط             : وهي

  . ركزية الضبط لدى الطالباتالذاتي، بهدف تحسين مستوى التحكم بالغضب وم
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نتائج الدراسة أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا بـين المجموعـة التجريبيـة والـضابطة،               

 موالفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية، على جميع المقاييس الفرعية الستة لمقياس التحك           

 المجموعة  في الغضب، وكذلك كان هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى مركزية الضبط بين            

التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي أصبحت أكثر توجهـا نحـو مركزيـة              

الضبط الداخلي، والنتيجة الرئيسة للدراسة مفادها أن البرنامج اإلرشادي في الـضبط الـذاتي              

  . كان فعاال في تحسين مستوى التحكم بالغضب ومركزية الضبط

  
السلوك ألتوكيـدي والمهـارات االجتماعيـة         "بعنوانة  فقد أجرى دراس  ): 2001(أما علي   

  . "ين والعامالتلوعالقتهما بالسلوك االنفعالي للغضب بين العام

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلوك التوكيدي والمهـارات االجتماعيـة وعالقتهمـا              

  . بالسلوك االنفعالي للغضب بين العاملين والعامالت

) 50(من مجموعة من العاملين بالقطاع العام والخاص، وبلغ حجم العينة           تكونت عينة الدراسة    

ومن ابرز خصائص العينة العمـر       القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية،   : عامال من محافظات  

، حاصـلون علـى     )35(بمتوسط عمري قـدره     )  عاما 45-25(حيث تراوحت أعمارهم بين     

وتم اختيار العينة من األقسام اإلدارية والفنية المختلفة،        مؤهالت علمية بين المتوسطة والعالية،      

عاملة بالقطاع العام والخاص، وقد     )50(هذه المجموعة األولى، أما الثانية فقد تكونت أيضا من          

اختارهن الباحث بنفس مواصفات العينة السابقة من حيث مكان اإلقامة، المـستوى التعليمـي،        

  . االجتماعي، التعليمي

األول مقياس افريل المتعلق بالخبرات الشخـصية المرتبطـة         : لباحث ثالثة مقاييس  واستخدم ا 

، وكذلك استخدم الباحث قائمة التقرير الـذاتي للـسلوك          )DSOEA(بوصف انفعال الغضب    

، واسـتخدم   )ASRI) (1984(ألتوكيدي لشارون هرز برجر وايسركان، وجوديس كانز لعام         

  ). 1990(مؤلف هذه القائمة هو رونالديجيو لعام ) SSI(الباحث قائمة المهارات االجتماعية 

نتائج الدراسة أكدت وجود فروق دالة إحصائيا في متغير السلوك االنفعـالي للغـضب بـين                

مجموعة العاملين ومجموعة العامالت، من خالل تطبيق استبيان الخبرات الشخصية المرتبطة           

  . نهم على األبعاد الخمسة للمقياسبوصف انفعال الغضب،وكانت الفروق لجانب العاملين م

  . نتائج قائمة التقرير الذاتي للسلوك التوكيدي،كانت دالة إحصائيا بوجود فروق لجانب العامالت

نتائج قائمة المهارات االجتماعية اظهر التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة إحصائياً لجانـب             

جتماعية، الضبط االجتماعي، وكانت النتائج     العاملين في البعد التعبيري االنفعالي، الحساسية اال      
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لجانب العامالت على بعد الضبط االنفعالي والحساسية االنفعالية، في حين كانت النتائج علـى              

  . بعد التعبير االجتماعي بعدم وجود فروق دالة إحصائية للمجموعتين

  

   الدراسات األجنبية 2.2.2
  

دراسة بعنوان تقييم الغضب  بإجراء): George, D, et al., (2008 (لقد قام جورج وآخرون

  . ضغط الدم المرتفع لدى المصابين بارتفاع
Domain-specific assessment of anger expression and ambulatory 
blood pressure  

  .  المصابين بارتفاع في ضغط الدمىهدف الدراسة الحالية هو تقييم تعبيرات الغضب لد

 شاب من مدينة سيكافورا، والذين أجابوا على مقيـاس          149عينة من    تكونت ال  :عينة الدراسة 

تعبيرات الغضب كحالة وسمة والتي تهدف إلى قياس الغضب في المنزل، والمدرسة، والعمل،             

ساعة، بهدف فحص   ) 24(وأوقات الفراغ، جميع أفراد العينة خضعوا إلى المراقبة الطبية لمدة           

  . التغيرات في ضغط الدم

  

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـسجيل تعـابير              :راسةنتائج الد 

الغضب على ثالثة أبعاد، للمقاييس، وأيضا أشارت النتائج إلى البعد الخاص والذي هدفه قياس              

   .تعبير الغضب، وكان مرتبطاً بتغير ضغط الدم

  

العالقـة بـين   ان دراسـة بعنـو    بإجراء،,.Miers, et al )2007(وقام ميرس وآخرون 

  األطفال والمراهقينلدى  والشكاوى الجسدية باستراتيجيات التكيف مع الغضب ومزاج الغض
The Relation between Anger Coping Strategies, Anger Mood and 
Somatic Complaints in Children and Adolescents                                        

  

 األطفال والمـراهقين،    لدى الشكاوى الجسدية    ةسة إلى تفسير التذمرات وكثر    هدفت هذه الدرا  

  . لتكيف مع الغضبلحيث أن المراهقين واألطفال يأخذون هذه التذمرات وسيلة 

، ممن أكمل اإلجابة على مقياس السلوك       اً هولندي 99 بريطانيا و  393تكونت عينة الدراسة من     

، ,Behavioral Anger Response Questionnaire (BARQ)وردة فعــل الغــضب

   .قيس التذمرات الجسديةت ة، والثانيتقيس مزاج الغضب ىن األوليواستخدم الباحث أداتين آخر
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لرتبي، وأظهرت النتائج أن العينتـين      ااستخدم الباحث في تحليل نتائج دراسته تحليل االنحدار         

عن الدعم االجتماعي، مما ساهم     ن من سوء التكيف والبحث      ياسواء البريطانية و الهولندية يعان    

وبشكل دال على األعراض الجسدية والتذمرات، وأظهرت النتائج أن النزعة حـول الحـديث              

 الـدعم المتـردد كطريقـة       تواستراتيجيا) اجترار األحداث (والتفكير حول الحدث المغضب     

  . ثار صحية سلبية على المدى البعيد وزيادة في الشكاوى الجسدية آلتكيف لها ل

  

راسة بعنوان العالقة بـين   دRadomsky, at el.,( 2007( دومسكي وآخرون  ووأجرى ر

 مـن مـرض الوسـواس       الذين يعانون الغضب، واألعراض، والعوامل المعرفية لدى األفراد     

  القهري 

  
Relationships between anger, symptoms, and cognitive 
factors in OCD checkers 

حص األفراد المشخصين بالوسواس القهري، والذين سجلوا مستويات        فإلى  الدراسة  ت هذه   هدف

  .  بمجموعة ضابطة تكونت من الطلبةةحالة ، والتعبير عن الغضب، مقارنكأعلى في الغضب 

وفحص االفتراض أن الغضب كحالة وتعبيرات الغضب، على ارتبـاط باألفكـار الخاصـة،              

  . لقهريتأويالت الشائعة بين األفراد ذوي الوسواس االو

 تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، المجموعة األولى كانت من األفراد الذين            :عينة الدراسة 

 في تعبيرات الغضب، وعددهم     اً وسجلوا ارتفاع  ،)OCD(يعانون من مرض الوسواس القهري      

 قـاموا    طالباً )143( وعددهم   س، والمجموعة الثانية تكونت من طلبة البكالوريو      اً مريض )33(

تعبئة مجموعة من المقاييس المتعلقة بالغضب، وهي الغضب كحالة، وقيـاس أعـراض             على  

  . اضطراب الوسواس القهري، واألفكار المتعلقة به

نتائج الدراسة أوضحت أن المجموعة األول من المصابين بمرض الوسواس القهري سـجلوا             

درجات عالية على    ادرجات أعلى على مقياس تعبيرات الغضب، في حين أن الطلبة لم يسجلو           

  .هذا المقياس، أي أن النتائج دالة إحصائيا لصالح المصابين بمرض الوسواس القهري

 لديهم أفكار حـول عـدم   توكذلك أظهرت النتائج أن األفراد المصابين بالوسواس القهري كان    

عمال التي يجب أن تتصف بالكمال، أكثر مـن المجموعـة           ألالقدرة على التحمل، والتفكير با    

  . خرى من الطلبةاأل

  

االرتباط : الغضب، السعادة، والحزن بعنوان دراسةفقد أجرى    ،Chaplin )2006(شابلين  أما  

 مع أعراض االكتئاب في المراهقة المتأخرة
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Anger, Happiness and Sadness: Associtions with Depressive in Late 
Adolescence Symptoms. 

  

عالقة بين أعراض االكتئاب وأنمـاط الخبـرة االنفعاليـة          هدفت هذه الدراسة إلى دراسة ال     

  . والتعبير عنها خالل فترة المراهقة
 )51(  المجموعة األولى   بحيث تضم  م طالب تم توزيعيه   )100(تكونت عينة الدراسة من     و

 من اإلناث، وهم جميعا من طلبة السنة األولى والثانية          )49(المجموعة الثانية من الذكور، و  

، واستخدم الباحث مقيـاس الخبـرات االنفعاليـة، وتـم اعتمـاد             اتكليى ال إحدمن طلبة   

ها، وقام الباحث على تسجيل التعبيـرات االنفعاليـة         علي التي استوفت اإلجابات     تاالستبيانا

للعينة أثناء قيامهم بإعمال تؤدي إلى اإلحباط وخاصة مع صديق، وتم تسجيل هذه التغيرات              

  . على الكاسيت

 بين أعراض االكتئاب، وتسجيل تغييـرات       ةلدراسة وجود عالقة ارتباطي   نتائج ا وأظهرت  

غضب عالية، وقد سجل أفراد العينة سعادة منخفضة، والذين لديهم أعراض اكتئاب، سجلوا             

 أعلى مع األصدقاء، وقد وجد الباحث اختالفات ذات داللة إحصائية بين الجنسين في              اًغضب

  .  أعراض االكتئاب وفي السعادة

  

مـشاعر الغـضب    بعنـوان  دراسة ، Kitamura et al.,(2006) كيتامورا وآخرون رىوأج

  ناليابانيين ي المراهقلدى على القلق واالكتئاب ياألسر العنف وتأثير ، عن الغضبوالتعبير
 
Anger Feelings and Anger Expression as a Mediator of the Effects of 
Witnessing Family Violence on Anxiety and Depression in Japanese  

  

 ثـر أو) سمة الغـضب  (والتعبير عنه  مشاعر الغضب    ثارآهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن       

   ، على القلق واالكتئابياألسرالعنف 

وأظهرت نتائج هـذه الدراسـة      ،   في اليابان  ةإعدادي مدرسة   )457(تكونت عينة الدراسة من     

  .ي على المراهقيناألسر العنف واثر ،كتئابالقلق واال بين ةوجود عالقة ارتباطي

ـ  بعـد أن قـام الباحـث    regression analysis حليل االنحـدار وأظهرت نتائج ت   ضبط ب

 ، الغـضب   عـن   لتسجيل االكتئاب ، والقلق هو النتيجة التي تنبأ بهـا          ةالمتغيرات الديموغرافي 

ـ  متغيراتضبط ال  برصيد كان متوقعا ، وبعد    ، واالكتئاب   والسيطرة على الغضب   ة  الديمغرافي

الـسيطرة  ووالغـضب   لتسجيل القلق أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين الغضب والقلق           

عموما كانت هـذه    .  االكتئاب أو كبيرة في توقع القلق      ة مساهم إلى إضافة ياألسرالعنف  على  
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 )(dysphoric علـى    األسـرى تشهد آثار العنـف     .  النمذجه المعادلة الهيكلية مدعومةالنتائج  

 المزاج قد يكون تنبـأ بهـا        )(dysphoric أسلوب.  مشاعر الغضب  بوساطةالمزاج قد يكون    

  .  التعبير عن الغضبأسلوب
 

في سمة الغضب لدى األطفال الفروق  بعنوان  دراسةRice ,M) 2006(رايس وأجرت 

  عبير التوأنماط  من مستويات مختلفة من تعبيرات الغضب الذين يعانون

                     .عن الغضب
Differences in Trait Anger Among Children with Varying Levels of 
Anger Expression Patterns                     

  
  

الغضب   استخدام مختلف أنماط التعبير عنتحديد اآلثار المترتبة علىإلى  هدفت هذه الدراسة 

  لدىالغضب اتاالختالفات في سمر إظهادراسة ال  هذهوكان الغرض من. وسمة الغضب

منخفضة و، متوسطة وعالية،: إجابتهم إلى أن سمات الغضب لديهم بيناألطفال الذين أشارت 

  .  أنماط من التعبير عن الغضبثالثة استخدامو

طالباً من طلبة الصف السادس األساسي، الذين تميزوا ) 1060(من وتكونت عينة الدراسة 

  من خالل اإلجابات على المقاييس الخاصة بير عن الغضب سمة الغضب وأنماط التعب

( واستخدم الباحث مقياس الغضب كسمة والتعبير عن الغضب للعالم سبلبيرجر. بهذه الدراسة

STAXI.(  

في و نوبة الغضب فيأكثر فاعلية هو انعكاس الغضب أو ضبطه وأشارت النتائج إلى أن 

  . تقليل سمة الغضب لدى أطفال المدارس

  

العالقة بين تعبيـر الغـضب والمـزاج     فقد أجرى دراسة بعنوان Koh, K )2005 ( كوأما

  . واألعراض النفس جسمية
The relation between anger expression mood and somatic.  

  . بحث العالقة بين تعبير الغضب والمزاج، واألعراض النفس جسميةهدفت هذه الدراسة إلى 

 يعانون  اًمريض) 47( بالقلق، و  ين مصاب اًمريض) 71(ة الدراسة من    تكونت عين : عينة الدراسة 

  ). التجسدية(من أعراض نفس جسمية 

 Anger ( األول مقيـاس التعبيـرات عـن الغـضب    :استخدم الباحث في دراسته مقياسـين 

Expression Scale( والثاني مقياس شدة األعراض لالكتئاب ،)SCL-90-R .(  
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 الغضب كان له تأثير غير مباشر على األعراض النفس جسمية،        أظهرت نتائج الدراسة أن   وقد  

وكذلك أشارت النتائج إلى أن كبت الغضب له دور هام جدا في االكتئاب، والقلق واألعـراض              

الجسمية الضطراب القلق، وفي نهاية الدراسة أشار الباحث إلى أن اضطراب القلق لـه دور               

  . ميةمهم وتأثير مباشر، ومرتبط بأعراض النفس جس

  

 بعنوان تكيف األطفال صغار السن دراسةب ,.Bennett et al  )2005 (بينت وآخرونوقام 

  .كدالة على سوء المعاملة، الخجل، والغضب
  

Young Children’s Adjustment as a Function of Maltreatment, Shame, and 
Anger 

 المشاكل السلوكية   ون أكثر معرضلسوء معاملة   ون  عرضيت  الذين يشير الباحثان إلى أن األطفال    

  .لديهم

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من النموذج الذي يتوسط فيه الخجل عالقة محتملة كامنـة                 

بين سوء المعاملة والغضب، كما يتوسط الغضب عالقة محتملة كامنة بين الخجل والمـشاكل              

  .السلوكية

 وقد   سنوات وأمهاتهم،  )7-3( بين   همراعم تتراوح أ   طفال )177(وقد تكونت عينة الدراسة من      

 العينة لديهم تاريخ في ارتكاب اإلهمال و أو اإلسـاءة           هؤالء المشاركين في   من   )90( ثبت أن 

  .الجسدية بحقهم

 وذلك أثناء القيـام بمهمـة       ،اإلساءة الجسدية وليس اإلهمال يعود إلى ارتفاع مستوى الخجل        و

م  تقييم المعلمين لسلوكه   والغضب يعود إلى  لغضب،   إلى ارتفاع مستوى ا    والخجل يعود  ة،تقييمي

  . المشكل بشكل عام، وتبرير المشاكلالمباشر

وقد أظهرت النتائج أن العمر توسط العالقة بين اإلساءة الجسدية والتكيف، كمـا أن اإلسـاءة                

كان الغضب أهم وسيط    و.  وذلك فقط بين األطفال صغار السن      ، إلى المشاكل الكلية   تعودكانت  

  .الخجل وبين المشاكل السلوكية وتبرير المشاكلبين 

كانت عوامـل مهمـة فـي    ، الغضب والعمر ونوع اإلساءة   و وخلصت الدراسة إلى أن الخجل    

  .تفسير االختالف في السلوك التكيفي الذي يتبع  تاريخ من اإلساءة

  
م دراسة بعنوان تقييم الغضب باسـتخدا   ,.Barrio, et al) 2004( وآخرون ويرابوأجرت 

  . لتحديد وسيلة جديدة لألطفال والمراهقين) STAXI-CA(مقياس الغضب حالة وسمة 
Anger assessment with the STAXI-CA: psychometric properties of a 

new instrument for children and adolescents  
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 لـدى   ابانيهدفت هذه الدراسة إلى تقييم خبرة وتعبير الغضب، والسيطرة على الغضب، في اس            

  . األطفال والمراهقين

استخدم الباحث مقياس سبلبيرجر للغضب حالة وسمة، والتعبير عن الغضب،والسيطرة علـى            

  ). Spielberger  ،1988 ؛ STAXI(،الغضب

:  على النحـو التـالي     هممن األطفال والمراهقين، تم توزيع    ) 2191(عينة الدارسة من    تكونت  

 سنة، وتم اختيـار     17-7 بين   هم ما عمارأذكور، تتراوح   من ال ) 1251(من اإلناث، و  ) 940(

  . العينة من مناطق حضرية

وفقراتـه   ،لعاملي للمقياس إلبعـاده األربعـة     اباستخدام التحليل   : نتائج الدراسة أظهرت  وقد  

 Anger-Trait ,(Verbal and Physical Anger, Anger Feelings):الثمانية وهـي 
(Anger Temperament, Anger Reactions), Anger-Expression  (Anger-
Expression/In, Anger-Expression/Out),and Anger-Control(Anger-

Control/In, Anger-Control/Out) ، لفظية والكالمية للغـضب، والـشعور   الاالستجابات

بالغضب، الغضب حالة، الغضب سمة، مزاج الغضب، رد فعل الغضب،التعبير عن الغضب،            

 التعبير عن الغضب للداخل، والتعبير عن الغـضب للخـارج، الـتحكم فـي              وخبرة الغضب، 

  .  الغضب، توجيه الغضب للداخل، توجيه الغضب للخارج
 للصالح الذكور واإلناث على حد سواء، وذلك فـي          ياً قو اً عاملي اًاظهر التحليل أن هناك ارتباط    

اء االختبـار وإعـادة     توجيه الغضب للداخل، وكانت النتائج موثوقة، وذلك عن طريق إجـر          

االختبار لالتساق الداخلي، باستثناء التعبير عن الغضب، فكانت النتائج دالـة إحـصائيا لـدى               

  . مجموعة المراهقين الذكور، وخاصة العدوانية واتخاذ التدابير الالزمة

  

 بعنوان االنفعاالت، ردود الفعل العاطفية، بدراسة Radell, A (2003(ريدل وآخرون وقام 

  .سنوات) 8-5( األطفال من ىكيف لدوالت
Emotionality, emotion regulation, and adaptation among 5- to 8 year- 
old children.  

  

 العالقات بين االنفعاالت، وتنظيم االنفعـال، والتكيـف لـدى           معرفةهدفت هذه الدراسة إلى     

  ). دراسة طولية( األطفال،

 الصلة في تنظـيم الغـضب والخـوف، والمـشاعر           وتم تصنيف العواطف واالنفعاالت ذات    

أي )  أشهر 6 سنوات و  6-5(طفال في سن    ) 151(هم  االيجابية لدى عينة من األطفال بلغ عدد      

األولى تكونت مـن    : في مرحلة ما قبل المدرسة، أي أن الدراسة ضمت ثالث عينات مختلفة           
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 والثانية ضمت األطفال    سنوات أي مرحلة ما قبل المدرسة،     ) 6(ممن هم في سن     طفالً  ) 125(

وعـددهم  ) مـرتبط بـاألم   (ممن هم على عالقة وثيقة باألم       )  أشهر ةسنوات وست  6(من سن   

  .المرحلة األساسية األولى من طلبة م والعينة الثالثة ه طفالً)133(

  .طفال) 135(سنوات، وعددهم ) 8(وملتحقين بالمرحلة األساسي األولى وأعمارهم 

 ت و وفرة االضطرابا   ةة الغضب العالية و ردود الفعل العاطفية المنخفض       انفعالي: نتائج الدراسة 

سوي، وانفعاالت الخوف العالية، وردود فعل الخوف المنخفضة، لها         الالسلوكية، والسلوك غير    

  .  في تشكيل سلوكيات خارجية مضطربة وذات مستوى عال من المشاكلةعالقة ارتباطي

  

الغضب لدي السجناء،  دراسة بعنوان ,.Jennifer, et al )2002 ( جينيفر وآخرونوأجرى

  . من النساء والجنس اآلخر من الرجال
Anger in prisoners: women are different from men 

  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر البيئة المحبطة على الـسلوكيات المختلفـة مـن الـسلوك                 

 التي قد تسهم في الحد مـن هـذه          تالعدواني والغضب وكذلك التقرير الذاتي، واالستراتيجيا     

 ووضـع  إدارة الغـضب     علـى التدريب  في   ، وقد تسهم هذه الدراسة      السلوكيات واالنفعاالت 

  .لتدخل العالجي، لدى السجناء من الرجال والنساء بهدف مواجهة الغضب لتوسيع اإستراتيجية

عينة الدراسة كانت من السجناء الجناة، من النساء والرجال، الذين لديهم خبرة فـي الغـضب                

 سجيناً من   )121( سجينة من النساء، و    )50(وتجربته والتعبير عنه، بحيث شارك في الدراسة        

  .  تراليينالرجال، وكانت العينة من االس

، وكـذلك   )Spielberger() STAXI(استخدم الباحث مقياس الغضب حالة وسمة لسبيلبرجر        

  .  )Novaco, 1994( التعبير عن الغضب، واستخدم مقياس نوفاكو 

بعد التحليل اإلحصائي كانت نتائج الدراسة تؤكد أن للبيئات المحبطة أثـراً داالً             : نتائج الدراسة 

  . وسمة، وكذلك التعبير عنه وخبرتهفي انفعال الغضب حالة 

وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين لسجناء من الرجـال والنـساء الـسجناء،                

  . لصالح النساء في خبرة الغضب، و في التعبير عنه لصالح الرجال 

  

 في الغضب التعبير عن  الغضب و بعنواندراسة :Allan, et al., (2000) نن وآخروأالأما 

  ، وأعراض االكتئابلعالقات االجتماعيةا
Anger and anger expression in relation to perception of social rank, 
entrapment and depressive symptoms.  
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التعبير  و واإلفراط في الغضب،    الذاتي    بين التقرير  اتاستكشاف العالق إلى   الدراسة    هذه تهدف

وأثرها على السلوك   االجتماعية   الطبقة   مقارنة (اعية المختلفة الطبقات االجتم  عن الغضب لدى  

  .)المذعن واالنفعاالت

 طالبا، وتم األخذ بعـين االعتبـار طبقـات اجتماعيـة     )197( وقد تكونت عينة الدراسة من  

  .مختلفة، مع التأكد أن هؤالء المشاركين لديهم خبرة في الغضب، والتعبير عن الغضب

 عنهالتعبير  و ، حالة الغضب،، سمة الغضبSpielberger, 1988)(استخدم الباحث مقياس 

)STAXI(،وتقييم للحالة النفسية )  Odessa, F (.  

  اسـتكمال  طلب من عينة الدراسة   ) STAXI(بناء على المقياس األساسي     :  إجراءات الدراسة 

التعبيـر   ذلك    بالطريقة المعتادة ، وبعد    التعبير عن الغضب  :  أوال المقياس على ثالثة مراحل،     

والطريقـة الثالثـة     عن الغضب بعد المزيد من القراءة واالطالع على موضـوع الغـضب،           

 تالمشاركة في المزيد من المحاضرات والدروس الخاصة والمتعلقة بالغـضب، وسـيناريوها           

  .تطور هذا االنفعال

 بقة االجتماعية الط أن التصورات الذاتية من       من نتائج الدراسة بعد التحليل اإلحصائي      وقد تبين 

 تؤثر تـأثيرا    )الفرد بأنه محاصر   وشعور   ،مذعنال الذاتي والتصورات والسلوك      التقدير تدني(

 يؤثر تأثيرا كبيـرا علـى       الطبقة االجتماعية   نوع وقد وجد أيضا أن   . كبيرا على قمع الغضب   

الشعور ، واكتشف المشاركون في الدراسة أن للطبقات االجتماعية اثراً في           التعبير عن الغضب  

اآلخرين ويميلون إلـى إيـذاء المثيـر        الذين يستجيبون بغضب على انتقادات        وأن بالغضب،

 وأنهـم  ،األملللغضب هم من ذوي الطبقة االجتماعية المتدنية، وخاصة عندما يشعرون بخيبة            

وفقـا لرتبـة الـشخص وكـانوا        قل رتبة اجتماعية ممن هم من الطبقات الوسطى أو العليا           أ

 .غاضبين

  

 لدى األفـراد   نوبات الغضب بعنواندراسةب Sayar, at el, (2000(   وآخرونسيارم وقا

   المصابين باالكتئاب، ويتلقون العالج في العيادات الخارجية

  
Anger Attacks in Depressed Turkish – outpatient  

  
غيـر  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نسبة انتشار نوبات الغضب لدى مجتمع المكتئبـين مـن                

الغربيين، كما وهدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين المصابين باالكتئـاب ولـديهم نوبـات               
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غضب، وبين المصابين باالكتئاب وال يعانون من نوبات الغضب، أي دراسـة مـا إذا كـان                 

  . االكتئاب يصاحبه نوبات غضب أو ال

 وهدفـه  )Fava,at el(استخدم الباحث مقياس نوبات الغضب، وصمم من قبل فافا وآخرين، 

، ثم استخدم الباحث مقيـاس      (DSM-IV)قياس نوبات الغضب، وتم بناءه على مقياس        بناؤه  

 وكـذلك اسـتخدم مقيـاس    (Hopelessness of)بيك لالكتئاب، وكذلك مقياس فقدان األمل 

  .  حالة الغضب وسمة الغضب:لتعبير عن الغضبلاسبيلبيرجر 

  . ضى الذين يعانون من نوبات غضبمن المر%) 49(تكونت عينة الدراسة من 

 لصالح المرضى الذين يعانون من نوبات غـضب،         إحصائية النتائج وجود داللة     أظهرت وقد

  .ممن ال يعانون من نوبات غضب قلقا، وأكثر اكتئابا أكثربحيث كانوا 

مقياس تعبير الغضب، حالة الغضب وسمة الغضب، أشارت نتائجه إلى أن المرضى المصابين             

ئاب كانت لديهم نوبات غضب أكثر من المرضى الذين ال يعانون من نوبات غضب مع               باالكت

االكتئاب، في حين أن المرضى الذين لديهم نوبات غضب سجلوا درجات أعلى على مقيـاس               

  . فقدان األمل

وعليه فان نتائج الدراسة أثبتت أن المرضى المصابين بنوبات الغضب كانوا أكثر اكتئابا مـن               

وان شدة االكتئاب تؤكد وجود نوبات الغضب       . ذين ال يعانون من نوبات الغضب     األشخاص ال 

  . لديهم
 

  

علـى    الوالدي الغضب والعدوان بدراسة,.Oommen, et al ) 2000(وقام اومين وآخرون، 

   .لطفل في اضطراب المزاج والقلقا
Anger and Parent-to-Child Aggression in Mood and Anxiety    
Disorders 

  

لوالدي للطفل المضطرب المزاج    اوالعدوان  العالقة بين الغضب    هدفت هذه الدراسة إلى دراسة      

  .والقلق

 مـن اضـطرابات المـزاج       عالج أطفالهن ل تقدمن   ي األمهات اللوات  تكونت عينة الدراسة من   

 سـلبية علـى     آثار وهذا الغضب أدى إلى     وكن يعانين من الغضب الشديد واالكتئاب،      ،والقلق

، من الناحية العاطفية والسلوكية وكذلك تطورهم العقلي والبدني، ومن جهة كان هؤالء             الاألطف

 يـراجعن   ياألطفال يتعرضون لإلهمال واإليذاء، أي أن العينة تشكلت من األمهـات اللـوات            

  .امرأة) 46(امرأة شارك منهن) 50(عيادات الطب النفسي التابعة للجامعة وكان عددهن 
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ة العالم اسبيلبرجر المتعلقة بالغضب حالة وسمة، بحيث تم تطبيق المقياس           استخدم الباحث أدا   

ال العدوانية الموجهة إلى كل مـن       ألعمل ).AAQ( االستبيان   وقبل العالج وبعده بأسبوعين،     

   .، واألطفال أي الزوجشريكال ،جتماعيةالشبكة اال

االكتئـاب  : ى تقيـيم  وجـر ،مع العـالج لغضب ومن النتائج الخاصة بهذه الدراسة انخفاض ا    

  ، العـدوان اللفظـي   واإلجهـاد   مثـل    ،تكون ذات عالقـة   والقلق، والمتغيرات التي يمكن أن      

ـ ، والحالة االجتماعية واالقتـصادية      توفر الدعم االجتماعي  ومن النتائج أيضا أن      ساعد فـي   ت

 بين متوسـطات  ة وكان هناك عالقة ارتباطي.األطفالخفض مستوى الغضب لدى الوالدين من    

وعليه اقترح الباحثون خطة عالج لهذه المشكلة،       . االكتئاب والعدوان اللفظي، وكذلك االرتياح    

 يقد تسهم في خفض حدة الغضب الوالدى في مثل هذه المواقف، وخاصة لدى األمهات اللوات              

ويحتجن إلى الرعاية واالهتمـام     . أنجبن حديثاً، فهن يعانينا من االكتئاب باإلضافة إلى الغضب        

  . صالخا
  

 فـي   واإلنـاث  لالختالفات بين الـذكور      التقرير الذاتي ،  Buntaine )1997(ودرس بونتين   

  .تجربتهم وتعبيرهم عن الغضب
 Self-Reported Differences in the Experience and Expression of Anger 
Between Girls and Boys 

  .  تجربتهم وتعبيرهم للغضبهدفت الدراسة إلى معرفة االختالفات بين الذكور واإلناث في

تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من المناطق الريفية والضواحي، منهـا مجموعـة مـن               

 من السود،   %)57( من البيض، و   %)88( الشباب واألطفال من كال الجنسين، بحيث كان منهم       

  .  من اإلناث)270( ذكور و)287( سنة، منهم )15-14( طفالً، من )557(وشارك أيضا 

  ستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس التقرير الذاتي والتعبير عن الغضب لسبيلبرجر ا

فـي التعبيـر عـن       البنين والبنات     الجنسين من    اختالفات بين أشارت النتائج إلى وجود     وقد  

 لـصالح   اًيالغضب، ومستوى االنفعال، في حين أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحـصائ            

ية، وأظهرت النتائج أيضا أن هناك اختالفات في ردود الفعـل           ات العدوان الذكور في االستجاب  

لدى الشباب في المناطق الريفية عنها لدى الذكور في نفس المناطق، واظهر أن االسـتجابات               

 تظهر لدى طلبة المدارس أثناء وجودهم في المدرسة، أي أن هناك عالقـة للمكـان                ةالعدواني

كذلك للخبرة االنفعالية، في حين كانت هناك نتيجة مفادها أن          الذي تحدث فيه تجربة الغضب، و     

اإلناث اقل تعبيرا عن غضبهن وانفعاالتهن على عكس ما هو شائع من ان اإلناث أكثر تعبيرا                

عن انفعاالتهن، ويعود ذلك إلى أن اإلناث يجدن صعوبة أكثر فـي التعبيـر العـاطفي عـن                  

  .انفعاالتهن، وصعوبة في االعتراف بالغضب



 

 64

    بدراسة بعنوان التحقق من أهداف التكيف مع الغضبDebra )1997(وقامت ديبرا 
Investigation of goals in coping with anger 

  

  الفعـل   على ردود   كبيراً  تأثيراً اهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تؤثر        لإن ا 

ثر فـي   أ  للفروق الفردية     ما إذا كان   الدراسة الحالية عن التحقيق في       ،الغضب واالستفزاز من  

  . ردود فعل الغضب و االستفزاز بعد تجربة انفعال الغضب

تكونت عينة الدارسة من مائة طالب من طلبة البكالوريوس من قسم علم النفس، بعد أن تقدموا                

 بالموافقة على المشاركة في هذه الدراسة، ثم قام الباحث بإصدار تعليمات خاصة لمراقبة الذات             

   ).1983(وتسجيل ردود الفعل على استبيان تعبيرات وسمات الغضب لسبيلبرجر 

وقد أظهرت نتائج الدارسة وجود داللة إحصائية لنتائج الغضب عائدة إلى أربعـة عوامـل أو                

طلب المشورة، الشروع في خيال سلوكي، العدوانية بين أفكار أو مشاعر غاضبة،            : ستة وهي 

ن لهذا االنفعال أهداف خاصة ومنها حماية واحترام الذات، إدارة          حل المشكالت السلوكية، وكا   

وأظهرت النتائج أن كل رد فعل هو فـي         وإصالح العالقات، حل المشكالت، تنظيم الغضب،       

 من الفرق    ٪ 27 ٪ و    15هدف بين   ال، وأوضح أن    على األقل هدف واحد    ب المقام األول مرتبط  

 فهم الغضب يساعد على استكشاف الغضب وفهمه        ، وأشارت النتائج أيضا إلى إن     في رد الفعل  

  . بشكل واضح
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   تعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2

  

 وبـشكل  من ركز منهاوضئيلة، منها  وخاصة العربية    ن الدراسات السابقة  فإمن خالل ما تقدم     

كبير على االضطراب االنفعالي للغضب وعالقته ببعض متغيرات الصحة النفسية، واالكتئاب           

ومن هذه الدراسات من اهتم بأمور طبية مثل مرضى السكري، اما الدراسات            ، لقلق النفسي وا

الغربية فقد تعددت وتنوعت في دراستها للغضب، فمنها من اهتم بدراسة الغـضب وعالقتـه               

ببعض المتغيرات األخرى مثل االكتئاب والخجل والسعادة والحـزن، والمـشاكل المدرسـية             

  .مال والغضب وعالقته بالشكاوى الجسدية والعنف األسريواإليذاء لألطفال واإله

  -:العينات

تم تطبيق الدراسات على عينات من األطفال في مراحل عمرية مختلفة، وبعضها اهتم باآلباء              

-12واألمهات، وركزت معظم الدراسات على مرحلة الطفولة المتأخرة والرشد، مـن سـن              

  سنة 28

  

   -: السابقةاألدوات التي استخدمتها الدراسات

   -:تعددت المقاييس التي استخدمتها الدراسات السابقة النفعال الغضب ومنها

  . James.B من إعداد جيمس Anger testاختبار الغضب  -1

 . لفحص الغضب) 2004(اختبار منسوتا  -2

    Behavioral Anger Response Questionnaireردة فعل الغضباختبار  -3

) (BARQ .  

  كحالة ، والغضب كسمة، والتعبير عنه، من إعداد سبيلبيرجر   قائمة الغضب-4     

  

  -:نتائج الدراسات

أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين الغـضب وغيـره مـن               -1

  .المتغيرات النفسية كالخجل، والحزن، والسعادة

 أظهرت معظم الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين، وكانـت       -2

 . لصالح الذكورالفروق 

أظهرت النتائج وجود نقص في الدراسات السابقة التي اهتمت بانفعال الغـضب،             -3

فغالبية الدراسات كانت لها توصية حول ضرورة إجراء دراسات أخـرى حـول             

 . الموضوع
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التدخل السلوكي  ( أظهرت النتائج أن التدخل العالجي المناسب هو العالج المتعدد           -4

  .     ئم على أساس النظرية المعرفيةالقا) المعرفي االنفعالي

  

ى األطفـال فـي     تركز على اضطراب انفعال الغـضب لـد       الحالية فتتميز بأنها     الدراسة   أما

حيث لم تجد الباحثة أية دراسة درست الغضب في المؤسسات اإليوائيـة            ،  المؤسسات اإليوائية 

رات التـي تناولتهـا هـذه       ومقارنتها مع المؤسسات غير اإليوائية، كما لم يدرس أحداٌ المتغي         

، وما يميز هذه الدراسة هو قيام الباحثة بإعداد مقياس خاص بقياس انفعال الغـضب             . الدراسة

 حدة الغضب، مثيرات الغضب، المـشاعر االنفعاليـة         :ولهذا المقياس خمسة أبعاد هامة وهي     

لية الخاصة  المصاحبة للغضب، التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بالغضب، األحكام العق        

  . بتقييم مصادر الغضب
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات 1.3
  

 لـدى مستوى انفعال الغضب    التعرف على   المتمثل في   و ،من اجل الوصول إلى هدف الدراسة     

  فـي  بها في محافظتي القدس وبيت لحم     ملتحقين  الغير  طفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية و    األ

ـ     قامتسنة،  ) 18-14( ريةعمالفئة ال   تهـا عينو،  هـا مجتمعوة،   الباحثة بتوضيح منهج الدراس

  . مة األداة من حيث صدقها وثباتها ء، والتحقق من مالهاأدواتو

  

   -:منهج الدراسة  2.3

وذلك لمناسبته ألغراض الدراسة من حيث وصف الواقع كمـا          المنهج الوصفي،   اتبعت الباحثة   

كمياً بأرقام  هو، وجمع المعلومات والبيانات، وتصنيف هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها           

 ملحم،( وجداول، ووصفها وصفاً تفسيرياً بداللة الحقائق المتوفرة، ومناقشة البيانات وتفسيرها         

2000 .(    

  

   -:مجتمع الدراسة  3.3

 المقيمين في مؤسسات    ، سنة )18-14(في الفئة العمرية من     تكون مجتمع الدراسة من األطفال      

حيث بلغ عدد الملتحقين بمؤسسات      ،بيت لحم قدس و  ال في محافظتي  وغير المقيمين بها     إيوائية  

وقـد تـم    . محافظتي القدس وبيـت لحـم      على مؤسسات    ون وهم موزع  اًطالب) 248(إيوائية  

الحصول على مجتمع الدراسة لألطفال في المؤسسات اإليوائيـة مـن سـجالت المؤسـسات               

نظاميـة تابعـة    ارس  األطفال الملتحقين بمـد   كما وتكون مجتمع الدراسة من      . اإليوائية نفسها 

) 18-14( في الفئة العمرية  ،  لوزارة التربية والتعليم الحكومية في محافظتي القدس وبيت لحم        

يوضـحان  ) 2.3(و الجدول رقـم     ) 1.3(والجدول رقم   . طالباً) 23271(سنة والبالغ عددهم    

  : خصائص مجتمع هذه الدراسة

  

حافظتي  القدس وبيت لحم في الفئة عدد األطفال في المؤسسات اإليوائية في م : 1.3جدول 

  . سنة18-14العمرية بين 
  إناث  ذآور  

  56  47  محافظة بيت لحم
  40  105  محافظة القدس

  96  152  المجموع
المجموع الكلي لمجتمع 

  المؤسسات االيوائية
248  
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 لألطفـال   والمحافظة الجنس   مجتمع الدراسة حسب  اد  يوضح توزيع أفر  ) 2.3(والجدول رقم   

  : أي في المدارس النظاميةغير الملتحقين

  

-14 توزيع أفراد مجتمع الدراسة ألطفال المدارس النظامية في الفئة العمرية 2.3: جدول رقم

  . سنة وذلك حسب الجنس والمحافظة18
  

  إناث   ذكور  الموقع

  9005  7445  بيت لحم

  4746  2075  القدس

  13751  9520  المجموع

المجموع الكلي لمجتمع األطفال في 

  المدارس النظامية

23271  

  

  

   -:عينة الدراسة  4.3

:  طفالً من أطفال محافظتي القدس وبيت لحم موزعين كالتـالي          374تكونت عينة الدراسة من     

في الفئة العمرية بين    من أطفال المؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم            طفالً 174

%) 70(سنة، تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية ، ومثلت العينة ما نسبته             ) 14-18(

) 33(وعدد الـذكور  ) 39(من مجتمع الدراسة من المؤسسات اإليوائية، حيث بلغ عدد اإلناث           

كمـا هـو     وذلـك    ذكراً في محافظة القدس   ) 74(أنثى، و ) 28(ذكر في محافظة بيت لحم، و     

  .3.3موضح في الجدول رقم 

  

  يوضح توزيع عينة األطفال في المؤسسات االيوائية حسب الجنس والمحافظة: 3.3جدول 

  
  إناث  ذآور  

  39  33  محافظة بيت لحم
  28  74  محافظة القدس
  67  107  المجموع

  174  المجموع الكلي للعينة
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ي محافظتي القدس وبيت لحم، حيث بالمقابل تم اخذ عينة عشوائية من المدارس الحكومية ف

 50 ذكر، و50 أنثى من محافظة القدس، و50 ذكراً، و 50طالباً منهم ) 200(بلغ حجم العينة 

وهنا  طالب وطالبة، 374وبهذا فقد أصبح حجم العينة الكلي . أنثى من محافظة بيت لحم

سرة، والمرحلة الدراسية وترتيب الطفل في األ، للجنس، ونوع الحالةعينة الدراسة تبعاً توزيع ل

  ).4.3(كما هو مبين في الجدول رقم 

  

توزيع عينة الدراسة تبعاً للجنس، ونوع الحالة، وترتيب الطفل في األسرة،   : 4.3جدول رقم 

  والمرحلة الدراسية
  

  المجموع النسبة المئوية العدد  الفئة  المتغير
 52.7 197 ذآر

 47.3 177 أنثى الجنس
374 

 46.5 174 ملتحق
 53.5 200 غير ملتحق نوع الحالة

374 

 22.5 84 األول
  ترتيب الطفل 52.1 195 األوسط

 25.4 95 األخير  في األسرة

  
374 

 46.3 173 المرحلة األساسية العليا

 53.7 201 المرحلة الثانوية  المرحلة الدراسية

374 

  
  
 

   -:أداة الدراسة  5.3

  

عـدم مناسـبة المقـاييس      تبين للباحثـة    الدراسات السابقة   تربوي و األدب ال على  بعد االطالع   

الغضب مستوى انفعال    قياس   يناسب مقياسببناء  قامت الباحثة    ، حيث الحاليةالمتوفرة للدراسة   

،  الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها في محافظتي القدس وبيت لحم            األطفال لدى

. على األدب التربوي ومراجعة المقاييس األكثر اسـتخداما       داة  وقد اعتمدت الباحثة في بناء األ     

 والذي عربه    للعالم افريل،  ، انفعال الغضب  ومنها مقياس الخبرات الشخصية المرتبطة بوصف     

وكذلك مقياس الغـضب حالـة      . )2001 (ي كل من عبد المعطي وعل      على البيئة العربية   وقننه

وقد اعتمـدت   . )2005(لبيئة العربية القرشي    ر وعربه وقننه على ا    اسبيلبرجوسمة من إعداد    

وقد تكون المقياس في صورته األولية مـن        . الباحثة األبعاد التي اعتمدها أفريل في بناء أداتها       

  : فقرة موزعة على األبعاد الخمسة التالية40

   .)5-1( الفقرات منت ثورة الغضب، وتتضمن-1
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  .)15-6( مثيرات الغضب، وتتضمن الفقرات من -2

  .)23-16( المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب، وتتضمن الفقرات من -3

-24( الفقرات من ت التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب، وتتضمن-4

29(.  

  ).40 -30( األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب،وتتضمن الفقرات من -5

  

   صدق المقياس31.5.

  

، حيث تم عرض    )صدق المحكمين (الصدق الظاهري   عن طريق   لمقياس  لتحقق من صدق ا   تم ا 

فس، التربية وعلم الن  حقل   في   واالختصاصعلى عشرة من المحكمين من ذوي الخبرة        المقياس  

من المحكمين على عدم مناسبة     ) %80(تفاق  االوقد اعتمد معيار    . وغيرها من العلوم اإلنسانية   

 وضوحها، أو اإلبقاء عليها، وكان هناك مقترحات من قبل          إللغائها، أو االتفاق على عدم     الفقرة

اغضب إذا المني والدي على شيئا ما       " :غوية على الفقرات مثل   ل ببعض التعديالت ال   نالمحكمي

مـا طلبـه منـي      شيء   إذا المني والدي على      اغضب" تم تعديلها إلى  وقد   "طلبه مني ونسيته  

أغضب من نفسي ألنني غير قادر      (ياس وهي   وكذلك تم إضافة ثالث فقرات على المق      ،  "ونسيته

 أغضب مـن    ، أغضب من نفسي ألنني غير قادر على الدفاع عن نفسي          ، الوصول لهدفي  على

 من  اًمكونقبل التطبيق   في صورته النهائية    المقياس  ليصبح  ،  )نفسي ألنني أشعر بأنني ضعيف    

  : موزعة على األبعاد كالتاليفقرة )40(فقرة بدال من  )43(

   .)5-1( الفقرات منتالغضب، وتتضمن ثورة -

  .)18-6( مثيرات الغضب، وتتضمن الفقرات من -2

  .)26-19( المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب، وتتضمن الفقرات من -3

-27( الفقرات من ت التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب، وتتضمن-4

32(.  

  ).43 -33(مصادر الغضب،وتتضمن الفقرات من  األحكام العقلية الخاصة بتقييم -5
  

وذلك  المقياستم التحقق من صدق األداة  بحساب االتساق الداخلي لفقرات           ومن ناحية أخرى    

للمقياس، وكانت نتائج معامـل ارتبـاط بيرسـون         مع الدرجة الكلية    بفحص ارتباط كل فقرة     

)Pearson Correlation (على النحو التالي:  

، )0.001( وهو دال إحصائيا عند مستوى الداللـة         0.635 - 0.159باط بين   بلغ معامل االرت  

أشارك في بعض األنشطة اليوميـة      (والتي تنص على  ) 29(ما عدا فقرة واحدة وهي فقرة رقم        
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حيث كان ارتباط هذه الفقرة ضعيف وغيـر دال إحـصائياً،   ) كي أخفف من حدة الغضب لدي 

 فقـرة   42يصبح المقياس بصورته النهائية مكون مـن        حيث تم الغاء هذه الفقرة من المقياس ل       

 وقدرتها  للمقياسإلى اتساق فقرات المقياس مع الدرجة الكلية        معامالت االرتباط الباقية    شير  تو

 وذلـك علـى   ،على قياس ما أعدت ألجله، وأنها تشترك معا في قياس مستوى انفعال الغضب  

   ).4انظر ملحق رقم ( نظري الذي بني المقياس على أساسهلضوء اإلطار ا

 حيث بلغ معامـل االرتبـاط       وأيضا تم حساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس على كل بعد،         

، وبلغ معامل   )0.001(وهي دالة عند مستوى     ) 0.680 – 0.520(على بعد ثورة الغضب بين      

، )0.001(وهي دالة عند مستوى     ) 0.587 – 0.361(االرتباط على بعد مثيرات الغضب بين       

) 0.734 – 0.346(بلغ معامل االرتباط على بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب بين           و

، وبلغ معامل االرتباط على بعد األنماط السلوكية المرتبطـة          )0.001(وهي دالة عند مستوى     

، وبلـغ معامـل     )0.001(وهي دالة عند مـستوى      ) 0.639 – 0.319(بانفعال الغضب بين    

) 0.626 – 0.152(حكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغـضب بـين          االرتباط على بعد األ   

  ).4انظر ملحق رقم () 0.001(وهي دالة عند مستوى 

  

   -:ثبات األداة  32.5.

  

وقـد  ) Cronbach Alpha(طريق معادلة الثبات كرونباخ ألفا بمن ثبات األداة وقد تم التحقق 

  .89بلغت قيمة الثبات 

  

  طريقة التصحيح  33.5.

ميـزان  فقرة موزعة على خمسة أبعاد، ولكل فقـرة     ) 42(ألف المقياس بصورته النهائية من      ت

أعلى  حيث تأخذ    ،)دائما، كثيرا، قليال، أحيانا، نادرا      ( الخماسي   وفقا لطريقة ليكرت     تدريجي  

 مرتفـع  على التوالي بحيث تشير الدرجة العالية إلى وجود مستوى            1 وأدنى درجة    5درجة  

غضب ، وتتراوح درجـة الغـضب       من ال  منخفضوالدرجة المتدنية إلى مستوى     من الغضب،   

  . )210-42(على المقياس بين 
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  إجراءات تطبيق الدراسة 6.3

  

  : قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

ل التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم العالي بهدف الحصول على موافقة حـو             .1

  . تسهيل المهمة

الملتحقـين  (لألطفال غير الملتحقـين بمؤسـسات إيوائيـة          تم حصر مجتمع الدراسة    .2

من خالل الحصول على إحصائيات من مديرية التربية والتعليم فـي           ) بمدارس حكومة 

 .بيت لحم ومديرية القدس الشريف

ـ           .3 صول  تم حصر مجتمع الدراسة لألطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية من خـالل الح

 .على إحصائيات من مديرية الشؤون االجتماعية في بيت لحم ومديرية القدس

تم االتصال بالمؤسسات اإليوائية في محافظتي القدس وبيت لحم، بهدف تسهيل مهمـة             .4

 . تطبيق األداة، وكذلك مساهمة المشرفين التربويين العاملين فيها أثناء التطبيق

ت الباحثة بإجراء تنسيق مـسبق لـدى مـدراء           بعد أن تم اختيار عينة الدراسة، قام       .5

 . سنة) 18-14(المؤسسات اإليوائية بهدف تطبيق األداة على األطفال من سن 

 باليد إلى المؤسسات اإليوائية، وكذلك إلى المدارس الحكومية،         تتم توصيل االستبيانا   .6

 . في محافظتي القدس وبيت لحم

 المرشـدين التربـويين فـي المـدارس         تم جمع االستبيانات بعد تعبئتها بالتعاون مع       .7

 . الحكومية وكذلك المؤسسات اإليوائية

 تم إدخال البيانات إلى الحاسوب بوساطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية .8

 )       SPSS . ( 

  . وأخيراً تم تحليل البيانات واستخراج النتائج .9

  

   : متغيرات الدراسة7.3

   -:المتغيرات المستقلة 1.7.3

   .) وغير ملتحق ،ملتحق بمؤسسة إيوائية ( :ياننوع الحالة وله مستو -

  .)ذكر، أنثى (:الجنس -

  .)األول، األوسط، األخير ( : مستوياتة وله ثالثترتيب الطفل في األسرة، -

 ). المرحلة األساسية العليا، المرحلة الثانوية ( :يان مستوالمرحلة الدراسية ولها -
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   -:المتغير التابع 2.7.3

  وأبعادهانفعال الغضب  -

  

  

  : المعالجة اإلحصائية8.3

من أجل الحصول على نتائج الدراسة، قامت الباحثة بإدخال البيانات إلى الحاسوب باسـتخدام              

  : واستخراج) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

عيارية، وقد تم التحقـق     التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات الم      

، باستخدام االختبـارات اإلحـصائية      )α = 0.05(من فرضيات الدراسة عند مستوى الداللة       

، )t-test(، اختبـار ت  )Pearson Correlation(اختبار معامل االرتباط بيرسـون  : اآلتية

للتحليـل  ) Tukey(، واختبار توكي )Two Way ANOVA(واختبار تحليل التباين الثنائي 

  .)Cronbach Alpha(لبعدي، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ا
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  الفصل الرابع

  
  

  نتائج الدراسة 
  

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.4
   

   نتائج الفرضية األولى المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2.4

  

   نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث3.4

  

  رضية الثالثة المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع نتائج الف4.4

  

   نتائج الفرضية الرابعة المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس5.4
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  فصل الرابعلا

_____________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

ة عن تساؤالت الدراسة    يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجاب         

  .والتحقق من صحة فرضياتها

  

 المدى الـذي يكـون عنـده        على وذلك للتعرف    انفعال الغضب، مستوى  تدرج  لقد تم حساب    

حيث تم اعتبار الدرجة الكليـة النفعـال        . متوسط أو منخفض  انفعال الغضب مرتفع،    مستوى  

معيـاري السـتخراج     صحيح، إذ تم جمع المتوسط الحسابي مع االنحـراف ال          1الغضب هو   

المستوى المرتفع النفعال الغضب، ثم تم طرح االنحراف المعياري من المتوسـط الحـسابي              

الستخراج الدرجة المنخفضة، وبهذا فإن الدرجة المتوسطة هي الدرجة التي تقع بين الدرجـة              

يكون   فأكثر 3.53إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي      وقد تبين أنه    . المنخفضة والدرجة المرتفعة  

 3.52-2.36المتوسط الحـسابي بـين   أما إذا انحصرت قيمة  . مستوى انفعال الغضب مرتفعاً   

 2.36أقـل مـن     إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي      و. اًمتوسطفيكون مستوى انفعال الغضب     

  .اًمنخفضانفعال الغضب مستوى يكون 

  

  : نتائج سؤال الدراسة األول1.4

فـي  ال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها        ما مستوى انفعال الغضب لدى األطف     

  ؟محافظتي القدس وبيت لحم

  

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة            

،  في محافظتي القدس وبيت لحم     لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

  ).1.4( موضح في الجدولوذلك كما هو 
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لـدى األطفـال    المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى الغضب       : 1.4جدول  

  .في محافظتي القدس وبيت لحم الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

  
  العينة الكلية  عينة غير الملتحقين  عينة الملتحقين    
الر
  قم

  البعد

دد
الع

ط   
وس
مت
ال ال

بي
سا
ح

ف    
حرا

الن
ا

ري
عيا
الم

  

بة
رت
ال

  

دد
الع

ط   
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف    
حرا

الن
ا

ري
عيا
الم

  

بة
رت
ال

  

دد
الع

ط   
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عيا
الم

  

بة
رت
ال

  

  5 0.77 2.56  374  5  0.69  2.62  200  5  0.84  2.50  174  ثورة الغضب .1
  1 0.64 3.18 374 1  0.70  3.23  200  1  0.56  3.14  174  مثيرات الغضب .2
المشاعر االنفعالية  .3

  المصاحبة للغضب
174  2.97  0.78  2  200  2.96  0.99  2 374 

2.96 .890 
2  

التصرفات  .4
واألنماط السلوآية 
المرتبطة بانفعال 

  الغضب

174  2.80  0.69  4  200  2.83  0.82  4 374 

2.81 .760 

4  

األحكام العقلية  .5
الخاصة بتقييم 
  مصادر الغضب

174  2.86  0.57  3  200  2.93  0.65  3 374 
2.90 .610 

3  

  

مثيرات الغضب جاء في لغضب على بعد الحسابي لمتوسط الأن ) 1.4(يشير الجدول رقم 

 أن المرتبة األولى سواء أكان في العينة الكلية أو في عينة الملتحقين وغير الملتحقين، إال

ه لدى لغضب كان أعلى لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية منالحسابي لمتوسط ال

، ولدى )3.18( حيث بلغ المتوسط الحسابي للعينة الكلية األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية

، وهي جميعها مستويات متوسطة من )3.14(، ولعينة الملتحقين )3.23(غير الملتحقين 

  .الغضب

نة وقد جاء بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب في المرتبة الثانية سواء أكان في العي

لغضب كان أعلى لدى الحسابي لمتوسط الإال أن الكلية أو في عينة الملتحقين وغير الملتحقين، 

 حيث األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية

تحقين ، ولعينة المل)2.96(، ولعينة غير الملتحقين )2.96(بلغ  المتوسط الحسابي للعينة الكلية 

  .وهي جميعها مستويات متوسطة من الغضب). 2.97(

وقد جاء بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب في المرتبة الثالثة سواء أكان في 

لغضب كان الحسابي لمتوسط ال العينة الكلية أو في عينة الملتحقين وغير الملتحقين، إال أن

ات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات أعلى لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسس
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، )2.93(، ولعينة غير الملتحقين )2.90( حيث بلغ المتوسط الحسابي للعينة الكلية إيوائية

  .، وهي جميعها مستويات متوسطة من الغضب)2.86(ولعينة الملتحقين 

مرتبة الرابعة سواء وقد جاء بعد التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب في ال

الحسابي  المتوسط أكان في العينة الكلية أو في عينة الملتحقين وغير الملتحقين، وقد كان

الغضب أعلى لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين 

لملتحقين ، ولعينة غير ا)2.81(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للعينة الكلية بمؤسسات إيوائية

  .، وهي جميعها مستويات متوسطة من الغضب)2.80(، ولعينة الملتحقين )2.83(

واألخيرة سواء أكان في العينة الكلية أو في  في المرتبة الخامسة أما بعد ثورة الغضب فقد جاء

أعلى لدى األطفال غير المتوسط الحسابي للغضب كان عينة الملتحقين وغير الملتحقين، و

 حيث بلغ المتوسط مؤسسات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائيةالملتحقين ب

، وهي )2.50(، ولعينة الملتحقين )2.56(، ولعينة غير الملتحقين )2.56(الحسابي للعينة الكلية 

  .جميعها مستويات متوسطة من الغضب

لملتحقين بمؤسسات وبهذا فإنه يستنتج من الجدول أن مستوى انفعال الغضب لدى األطفال ا

  .إيوائية وغير الملتحقين بها كان متوسطاً
 

 
  : نتائج الفرضية األولى المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2.4

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 . حافظتي القدس وبيت لحمفي م لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

  

 لقياس داللة الفـروق فـي       )t-test(للتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام اختبار ت          

فـي   متوسطات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بهـا   

  ).2.4(، وذلك كما هو موضح في الجدول  محافظتي القدس وبيت لحم
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انفعال الغضب لدى األطفـال   للفروق في مستوى) t- test(نتائج اختبار ت : 2.4 جدول رقم

  : في محافظتي القدس وبيت لحم الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها
  

المتوسط  العدد  نوع الحالة  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  ثورة الغضب 840. 2.50 174  ملتحق
 690. 2.62 200  غير ملتحق

372 -1.456 .1460 

  مثيرات الغضب 560. 3.14 174  ملتحق
 700. 3.23 200  غير ملتحق

372  -1.361 .1740  

المشاعر االنفعالية  780. 2.97 174  ملتحق

  المصاحبة للغضب
 990. 2.95 200  غير ملتحق

372  0.178 0.859 

التصرفات واألنماط  690. 2.80 174  ملتحق

السلوكية المرتبطة 

  بانفعال الغضب

 200  غير ملتحق
2.83 .820 

372  -0.377  .7060  

األحكام العقلية الخاصة  570. 2.86 174  ملتحق

  بتقييم مصادر الغضب
 650. 2.93 200  غير ملتحق

372  -1.018 .3090  

  الدرجة الكلية 530. 2.92 174  ملتحق
 630. 2.97 200  غير ملتحق

372  -0.970 .3330 

  
  

 عنـد مـستوى الداللـة       عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية       2.4من الجدول رقم    يتضح  

α=)0.05(،  انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسـسات إيوائيـة وغيـر            في مستوى

 (0.333) عند مستوى داللـة      )0.970- (على الدرجة الكلية  ) ت(الملتحقين بها، إذ بلغت قيمة      

سواء أكان على الدرجة الكلية أو على       وهي غير دالة إحصائيا، وبهذا تقبل الفرضية الصفرية،         

   .أبعاد المقياس

  
  

   بسؤال الدراسة الثالثةنتائج الفرضية الثانية المتعلق 3.4

عـاالت الغـضب     في انف  )α= )0.05الداللة   إحصائية عند مستوى     ةال توجد فروق ذات دالل    

 في محافظتي القدس وبيت لحـم     لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

  ). ذكر، أنثى (الجنسومتغير ) ملتحق، غير ملتحق(التفاعل بين نوع الحالة  إلىتعزى 

  
 

 األعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافـات    تم استخراج    الثانيةللتحقق من صحة الفرضية     

 انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين           لمستوىالمعيارية  
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، وذلك كما هو موضـح فـي الجـدول          متغير الجنس  إلى التفاعل بين نوع الحالة و      بها تعزى 

)3.4:(  
  

 انفعال الغـضب    لمستوىاألعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية      : 3.4جدول  

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      طفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها      لدى األ 

  متغير الجنس  بين نوع الحالة وتعزى إلى التفاعل
   

  غير الملتحقين  الملتحقين  المتغير   

المتوسط   العدد  الجنس  البعد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.67  2.60  100  0.83  2.70  97  ذآر
  0.71  2.64  100  0.78  2.25  77  أنثى

  ة الغضبثور

  0.69  2.62  200  0.84  2.50  174  المجموع
  0.56  3.06  100  0.50  3.15  97  ذآر
  0.78  3.39  100  0.63  3.12  77  أنثى

  مثيرات الغضب

  0.70  3.22  200  0.56  3.14  174  المجموع
  0.92  2.98  100  0.67  3.23  97  ذآر
  1.05  2.95  100  0.78  2.64  77  أنثى

 المشاعر االنفعالية المصاحبة

  0.98  2.95  200  0.78  2.97  174  المجموع  للغضب
  0.78  2.92  100  0.75  2.88  97  ذآر
  0.86  2.73  100  0.60  2.69  77  أنثى

التصرفات واألنماط السلوكية 

  0.82  2.83  200  0.69  2.80  174  المجموع  المرتبطة بانفعال الغضب
  0.63  2.89  100  0.61  2.90  97  ذآر
  0.67  2.97  100  0.50  2.82  77  أنثى

األحكام العقلية الخاصة بتقييم 

  0.65  2.93  200  0.56  2.86  174  المجموع  مصادر الغضب
  0.57  2.92  100  0.54  3.01  97  ذآر
  0.68  3.02  100  0.49  2.94  77  أنثى

  الدرجة الكلية

  0.62  2.97  200  0.53  2.91  174  المجموع
  

أن متوسطات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقـين بمؤسـسات          ) 3.4(يتضح من الجدول    

إيوائية وغير الملتحقين بها تبعاً لمتغير الجنس كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسـط الحـسابي               

  راج ، ولفحص الفرضية تم استخ)2.97(، ولغير الملتحقين )2.91(على الدرجة الكلية للملتحقين

 للفروق في مستويات انفعال الغضب )Two Way ANOVA (نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي

،  في محافظتي القدس وبيت لحم     لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

   :)4.4(متغير الجنس، كما هو موضح في الجدول  بين نوع الحالة وللتفاعلوفقا 
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 للفروق في مـستويات  )Two Way ANOVA(تائج اختبار تحليل التباين الثنائي ن : 4.4جدول 

 بين  لتفاعلل انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا          

  :الجنس  ومتغيرنوع الحالة
  

  مجموع  مصدر التباين  المتغير
  المربعات

  درجة
   الحرية

  متوسط
 المربعات

لة الدال  قيمة ف
  اإلحصائية

  0.068  3.360  1.892  1  1.892  نوع الحالة
  0.009*  6.971  3.926  1  3.926  الجنس
  *0.002 10.101  5.689  1  5.689  التفاعل
  -  -  0.563  370  208.376  الخطأ
  -  -  -  374  2674.560  المجموع

  ثورة الغضب
  

 - - - 373 218.5906  المجموع الكلي
  0.168  1.912  0.755  1  0.755  نوع الحالة
  0.019*  5.576  2.201  1  2.201  الجنس
  0.005*  7.868  3.106  1  3.106  التفاعل
  -  -  0.395  370  146.048  الخطأ
  -  -  -  374  3945.249  المجموع

  مثيرات الغضب

  -  -  -  373  152.519  المجموع الكلي
  0.844  0.039  0.030  1  0.030  نوع الحالة
  0.001* 10.875  8.313  1  8.313  الجنس
  0.001* 10.516  8.038  1  8.038  التفاعل
  -  -  0.794  870  282.820  الخطأ
  -  -  -  374  3580.563  المجموع

  المشاعر االنفعالية 
  المصاحبة للغضب

  -  -  -  373  298.038  المجموع الكلي
  0.608  0.264  0.153  1  0.153  نوع الحالة
  0.018*  5.678  3.295  1  3.295  الجنس
  0.961  0.002  0.001  1  0.001  التفاعل
  -  -  0.580  370  214.692  الخطأ
  -  -  -  374  3179.056  المجموع

  التصرفات واألنماط
   السلوآية المرتبطة
   بانفعال الغضب

  -  -  -  373  218.078  المجموع الكلي
  0.286  1.140  0.427  1  0.427  نوع الحالة
  0.970  0.001  0.001  1  0.001  الجنس
  0.252  1.316  0.493  1  0.493  التفاعل
  -  -  0.375  370  138.767  الخطأ
  -  -  -  374  3282.562  المجموع

  األحكام العقلية 
  الخاصة بتقييم 
  مصادر الغضب

  -  -  -  373  139.647  المجموع الكلي
  0.243  1.369  0.458  1  0.458  نوع الحالة
  0.328  1.369  0.320  1  0.320  الجنس
  0.009*  6.934  2.318  1  2.318  لالتفاع
  -  -  0.334  370  123.672  الخطأ
  -  -  -  374  3372.615  المجموع

  الدرجة الكلية

  -  -  -  373  126.505  المجموع الكلي
  

) 0.05=(αإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) 4.4(يشير الجدول رقم    

ات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا       مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسس       في
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) 6.934 (الدرجة الكليـة  على  ) ف( حيث بلغت قيمة     ، ونوع الحالة  للتفاعل بين متغير الجنس   

وهذا يعني أن متغير الجنس ونوع الحالة متغيران مترابطان         ) 0.009(وهي دالة عند مستوى     

ين بمؤسسات إيوائية وغير    وأن تفاعلهما يؤثر في مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحق         

لصالح غير  وجد أن الفروق     للدرجة الكلية، بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية     الملتحقين بها، و  

ذات وجدت فروق   وكما   ولصالح اإلناث،    )2.97(بمتوسط حسابي   بمؤسسات إيوائية   الملتحقين  

  :على األبعاد كالتالياللة إحصائية د

 فـي ) α) =0.05 داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة         أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات     

وفقـا   ،مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها          

) ف( قيمـة    حيـث بلغـت   ،   ونوع الحالة على بعد ثورة الغـضب       للتفاعل بين متغير الجنس   

غير الجـنس ونـوع الحالـة       وهذا يعني أن مت   ،  )0.002(وهي دالة عند مستوى     ) 10.101(

متغيران مترابطان وأن تفاعلهما يؤثر في ثورة الغضب لدى األطفال الملتحقـين بمؤسـسات              

جـد أن  ولبعد ثورة الغضب،    بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية     إيوائية وغير الملتحقين بها، و    

  .لح اإلناث لصا)2.62(الملتحقين بمؤسسات إيوائية بمتوسط حسابي كانت لصالح غير الفروق 

 مستويات انفعـال    في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 على  الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا لمتغير الجنس           

، وبالرجوع  )0.009(وهي دالة عند مستوى     ) 6.971) (ف(بعد ثورة الغضب، فقد بلغت قيمة       

لى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس، وجد أن الفروق كانت لصالح اإلناث غير الملتحقات             إ

  .بمؤسسات إيوائية

  

 فـي ) α)  =0.05 وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            

 وفقـا مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بهـا    

) ف(متغيرات الجنس ونوع الحالة على بعد مثيرات الغضب، حيث بلغت قيمـة             بين  تفاعل  لل

لبعـد  بالرجوع إلى المتوسطات الحـسابية  و،  )0.005(وهي دالة عند مستوى داللة      ) 7.868(

بمتوسـط  بمؤسسات إيوائيـة    لصالح غير الملتحقين    كانت  الفروق  مثيرات الغضب، وجد أن     

  .ح اإلناث ولصال)3.22(حسابي 

 مستويات انفعـال    في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 على  متغير الجنس لالغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا           

 )0.019(وهـي دالـة عنـد مـستوى         ) 5.576) (ف(، فقد بلغت قيمة      الغضب مثيراتبعد  

، وجد أن الفروق كانت لصالح اإلناث غير        لى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس    بالرجوع إ و

  ). 3.39(الملتحقات بمؤسسات إيوائية بمتوسط حسابي 
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حسب ) α =)0.05 كما وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

عالية المصاحبة للغضب، حيث ، على بعد المشاعر االنفتفاعل متغيرات الجنس ونوع الحالة

بالرجوع إلى و، )0.001(وهي دالة عند مستوى داللة ) 10.516) (ف(بلغت قيمة 

من بمتوسط بمؤسسات إيوائية الفروق كانت لصالح الملتحقين جد أن المتوسطات الحسابية و

  . لصالح الذكور)2.97(حسابي 

  

 مستويات انفعال في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 على وفقا لمتغير الجنسالغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها 

وهي دالة عند ) 10.875) (ف(، فقد بلغت قيمة بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب

أن الفروق كانت ، وجد بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنسو )0.001(مستوى 

  ). 3.23(لصالح الذكور الملتحقين بمؤسسات إيوائية بمتوسط حسابي 

  

 في) α) =0.05أيضاً أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             

مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بهـا وفقـا     

التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب، فقـد بلغـت          على بعد    متغير الجنس ل

بالرجوع إلى المتوسـطات الحـسابية      و ،)0.018(وهي دالة عند مستوى     ) 5.678) (ف(قيمة  

، وجد أن الفروق كانت لصالح الذكور غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية بمتوسط            لمتغير الجنس 

 وعلى بعد ثـورة     ، الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية      فقد رفضت  وعليه). 2.92(حسابي  

 وعلى متغير الجنس    .الغضب، ومثيرات الغضب، وبعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب       

  .لبعد التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب

  

   نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع4.4

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       ال توجد فروق ذ   

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

المرحلـة  ( المرحلة الدراسية    متغيرو) ملتحق، غير ملتحق  (التفاعل بين نوع الحالة      إلىتعزى  

   ).ة الثانويةاألساسية العليا، المرحل

  

األعـداد والمتوسـطات الحـسابية، واالنحرافـات        وللتحقق من صحة الفرضية تم استخراج       

 انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين           لمستوىالمعيارية  
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المرحلـة  متغيـر    إلى التفاعل بين نـوع الحالـة و        تعزىفي محافظتي القدس وبيت لحم      بها  

  ):5.4(سية كما في الجدول الدرا
 

 انفعال الغضب لمستوىاألعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  : 5.4جدول 

 في محافظتي القدس وبيت لحم لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

   متغير المرحلة الدراسية إلى التفاعل بين نوع الحالة وتعزى
  

  غير الملتحقين  الملتحقين  لمتغير ا  البعد
المرحلة   

  الدراسية
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.63  2.55  104  0.77  2.29  69 أساسية عليا 

  0.74  2.69  96  0.86  2.63  105  ثانوية
  ثورة الغضب

  0.69  2.62  200  0.84  2.50  174  المجموع
  0.66  3.23  104  0.61  3.10  69  أساسية عليا

  0.75  3.22  96  0.52  3.16  105  ثانوية
  مثيرات الغضب

  0.70  3.22  200  0.56  3.14  174  المجموع
  0.94  2.96  104  0.84  2.83  69  أساسية عليا

  1.04  2.95  96  0.72  3.06  105  ثانوية
المشاعر االنفعالية المصاحبة 

  للغضب
  0.98  2.95  200  0.78  2.97  174  المجموع

  0.86  2.89  104  0.61  2.78  69  أساسية عليا
  0.78  2.76  96  0.75  2.81  105  ثانوية

التصرفات واألنماط السلوآية 
  المرتبطة بانفعال الغضب

  0.82  2.83  200  0.69  2.80  174  المجموع
  0.60  2.92  104  0.55  2.86  69  أساسية عليا

  0.70  2.93  96  0.58  2.87  105  ثانوية
األحكام العقلية الخاصة بتقييم 

  مصادر الغضب
  0.65  2.93  200  0.56  2.86  174  المجموع

  0.60  2.97  104  0.51  2.85  69  أساسية عليا
  0.65  2.97  96  0.54  2.96  105  ثانوية

  الدرجة الكلية

  0.62  2.97  200  0.53  2.91  174  المجموع
  

ضب لدى األطفال الملتحقـين بمؤسـسات       أن متوسطات انفعال الغ   ) 5.4(يتضح من الجدول    

إيوائية وغير الملتحقين بها تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسـط              

، ولفحص الفرضـية    )2.97(، ولغير الملتحقين    )2.91(الحسابي على الدرجة الكلية للملتحقين      

كما هو مبين في جدول ) Two Way ANOVA(تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي 

   ):6.4(رقم 

  

  

  



 

 85

للفروق في متوسطات ) Two Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي : 6.4جدول 

في محافظتي  انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

  حلة الدراسيةمتغير المر للتفاعل بين نوع الحالة و وفقاالقدس وبيت لحم
  

  مجموع  مصدر التباين  المتغير
  المربعات

  درجة
   الحرية

  متوسط
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  *0.025  3.807  2.177  1  2.177  نوع الحالة
  *0.003  9.079  5.192  1  5.192  المرحلة الدراسية

  0.211  1.573  0.899  1  0.899  التفاعل
  -  -  0.572  370  211.575  الخطأ
  -  -  -  374  2674.560  المجموع

  ثورة الغضب

  -  -  -  373  218.596  المجموع الكلي
  0.160  1.983  0.813  1  0.813  نوع الحالة

  0.677  0.174  0.071  1  0.071  المرحلة الدراسية
  0.665  0.188  0.077  1  0.077  التفاعل
  -  -  0.410  370  151.650  الخطأ
  -  -  -  374  3945.249  المجموع

  مثيرات الغضب

  -  -  -  373  152.519  المجموع الكلي
  0.941  0.005  0.004  1  0.004  نوع الحالة

  0.243  1.367  1.093  1  1.093  المرحلة الدراسية
  0.218  1.524  1.219  1  1.219  التفاعل
  -  -  0.800  370  295.893  الخطأ
  -  -  -  374  3580.563  المجموع

  المشاعر االنفعالية 
  المصاحبة للغضب

  -  -  -  373  298.038  المجموع الكلي
  0.718  0.131  0.077  1  0.077  نوع الحالة

  0.477  0.506  0.297  1  0.297  المرحلة الدراسية
  0.329  0.954  0.560  1  0.560  التفاعل
  -  -  0.587  370  217.059  الخطأ
  -  -  -  374  3179.056  المجموع

  التصرفات واألنماط
   السلوآية المرتبطة
   بانفعال الغضب

  -  -  -  373  218.078  المجموع الكلي
  0.314  1.017  0.383  1  0.383  نوع الحالة

  0.884  0.021  0.008  1  0.008  المرحلة الدراسية
  0.973  0.001  0.000  1  0.000  التفاعل
  -  -  0.376  370  139.258  الخطأ
  -  -  -  374  3282.562  المجموع

  األحكام العقلية 
  الخاصة بتقييم 
  مصادر الغضب

  -  -  -  373  139.647  المجموع الكلي
  0.263  1.256  0.427  1  0.427  نوع الحالة

  0.404  0.698  0.237  1  0.237  المرحلة الدراسية
  0.393  0.732  0.249  1  0.249  التفاعل
  -  -  340.  370  125.747  الخطأ
  -  -  -  374  3372.615  المجموع

  الدرجة الكلية
  

  -  -  -  373  129.505  المجموع الكلي
  

 = αعنـد مـستوى الداللـة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       ) 6.4(يتضح من الجدول    

في مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين   ) 0.05(
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حيث بها تعزى لمتغير المرحلة الدراسية سواء أكان على الدرجة الكلية أو على أبعاد المقياس،               

وهي غيـر دالـة     ) 0.393(عند مستوى داللة    ) 0.732(على الدرجة الكلية    ) ف(بلغت قيمة   

وعليه يتبين بأن متغير نوع الحالة ومتغير المرحلة الدراسية هما متغيران مـستقالن            إحصائيا،  

  .وليسا مرتبطين مع بعضهما البعض وال يؤثران في تفاعلهما على مستوى انفعال الغضب

  

في مستوى انفعال    )α) = 0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        إال أنه وجدت فر   

الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها تعزى لمتغير المرحلـة             

) 9.079) (ف(الدراسية حيث بلغت قيمة      على بعد ثورة الغضب على متغير المرحلة         الدراسية

المرحلـة  بالرجوع إلى المتوسـطات الحـسابية لمتغيـر         و،  )0.003(وهي دالة عند مستوى     

  ).2.69(الدراسية، وجد أن الفروق كانت لصالح األطفال في المرحلة الثانوية بمتوسط حسابي 

في مـستوى انفعـال      )α) = 0.05كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ير الملتحقين بها تعزى لمتغير المرحلـة       الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغ      

وهـي  ) 3.807) (ف( على بعد ثورة الغضب على متغير نوع الحالة حيث بلغت قيمة             الدراسية

نوع الحالة، وجـد أن     بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية لمتغير      و،  )0.025(دالة عند مستوى    

قبلـت الفرضـية   فقـد   وبهـذا ، )2.62(الفروق كانت لصالح غير الملتحقين بمتوسط حسابي   

 على الدرجة الكلية وعلى بقية األبعاد، ما عدا بعد ثـورة الغـضب، فقـد رفـضت                  الصفرية

  ..الفرضية الصفرية على متغير المرحلة الدراسية ونوع الحالة
  
  

  الخامس المتعلقة بسؤال الدراسة الرابعةنتائج الفرضية   5.4

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال        

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

متغير ترتيب الطفل فـي األسـرة       و) ملتحق، غير ملتحق  (التفاعل بين نوع الحالة      إلىتعزى  

  ).األول، األوسط، األخير(

  

األعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية      للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج     

فـي   انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين بهـا             لمستوى

ترتيب الطفل في األسرة    متغير  إلى التفاعل بين نوع الحالة و     تعزى  محافظتي القدس وبيت لحم     

  ):7.4(كما في الجدول 
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انفعاالت الغضب   لمستوىوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     األعداد  : 7.4جدول  

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

  إلى التفاعل بين نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة تعزى
  
  

  
  غير الملتحقين  الملتحقين  المتغير   البعد
 يب الطفلترت  

  في األسرة
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.38 2.78 44  0.80 2.19 40  األول
 0.72 2.68 89 0.79 2.69 106  الوسط
 0.76 2.41 67 0.89 2.20 28  األخير

  ثورة الغضب

 0.69 2.62 200 0.84 2.50 174  المجموع
 590. 23.2 44 300. 2.97 40  األول
 680. 3.38 89 6.40 3.27 106  الوسط
 730. 23.0 67 930. 2.86 28  األخير

  ات الغضبمثير

 0.70  3.22 200 0.56 3.41 174  المجموع
 860. 3.15 44 660. 22.4 40  األول
 91.0 3.04 89 760. 23.2 106  الوسط

 880. 2.70 67 520. 2.83 28  خيراأل

المشاعر االنفعالية المصاحبة 
  للغضب

 0.98 2.95 200 0.78 2.97 174  المجموع
 8.90 3.00 44 9.40 2.62 40  األول
 6.70 2.79 89 8.70 2.92 106  الوسط
 770. 2.76 67 510. 2.57 28  األخير

التصرفات واألنماط السلوآية 
  المرتبطة بانفعال الغضب

 0.82 2.83 200 0.69 2.80 174  المجموع
 0.60 2.83 44 450. 2.44 40  األول
 1.80 3.06 89 560. 3.00 106  الوسط
 5.30 22.8 67 380. 2.94 28  األخير

األحكام العقلية الخاصة بتقييم 
  مصادر الغضب

  0.62  2.97 200 0.53 2.86 174  المجموع
 0.56 3.02 44 0.40 2.59 40  األول
 0.68 3.07 89 0.51 3.08 106  الوسط
 0.56 2.80 67 0.54 2.76 28  األخير

  الدرجة الكلية

 0.62 2.97 200 0.53 2.91 174  المجموع
  
  

أن متوسطات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقـين بمؤسـسات          ) 7.4(يتضح من الجدول    

إيوائية وغير الملتحقين بها تبعاً لمتغير ترتيب الطفل في األسرة كانت متوسطة، حيـث بلـغ                

  ولفحص  ،)2.97(، ولغير الملتحقين )2.91(حسابي على الدرجة الكلية للملتحقين المتوسط ال

 كما هو مبين )Two Way ANOVA(الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي 

  ):8.4(في الجدول رقم 
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للفروق في متوسطات ) Two Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي : 8.4جدول  

فـي محـافظتي     انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

   وفقا للتفاعل بين نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرةالقدس وبيت لحم
  

  مجموع  مصدر التباين  المتغير
  المربعات

  درجة
   الحرية

  متوسط
 المربعات

الداللة   قيمة ف
 اإلحصائية

 0020.* 9.659 5.322 1 5.322  وع الحالةن
 0010.* 7.692 4.238 2 8.476  ترتيب الطفل في األسرة

 0080.* 4.918 2.710 2 5.419  التفاعل
  -  - 5510. 368 202.766  الخطأ
  -  -  - 374 2674.560  المجموع

  ثورة الغضب

  -  -  - 373 218.596  المجموع الكلي 
 0170.* 5.726 2.205 1 2.205  نوع الحالة

 0.001*11.965 4.607 2 9.215  ترتيب الطفل في األسرة
 7300. 3150. 1210. 2 2430.  التفاعل
  -  - 3850. 368 141.699  الخطأ
  -  -  - 374 3945.249  المجموع

  مثيرات الغضب

  -  -  - 373 152.519  المجموع الكلي
 0.147 2.114 1.564 1 1.564  نوع الحالة

 0.001 7.460 5.519 2 11.037  ترتيب الطفل في األسرة
 0.001 8.671 6.414 2 12.829  التفاعل
  -  - 740. 368 272.233  الخطأ
  -  -  - 374 3580.563  المجموع

  المشاعر االنفعالية 
  المصاحبة للغضب

  -  -  - 373 298.038  المجموع الكلي
 1010. 2.697 1.555 1 1.555  نوع الحالة

 1880. 1.677 9660. 2 1.933  ترتيب الطفل في األسرة
 0280.* 3.609 2.080 2 4.161  التفاعل
  -  - 5760. 368 212.118  الخطأ
  -  -  - 374 3179.056  المجموع

  التصرفات واألنماط
   السلوآية المرتبطة
   بانفعال الغضب

  -  -  - 373 218.078  المجموع الكلي
 1180. 2.459 849. 1 849.  الحالةنوع 

 0.001*13.310 4.595 2 9.190  ترتيب الطفل في األسرة
 0150.* 4.246 1.466 2 2.931  التفاعل
  -  - 3450. 368 127.043  الخطأ
  -  -  - 374 3282.562  المجموع

  األحكام العقلية 
  الخاصة بتقييم 
  مصادر الغضب

  -  -  - 373 139.647  المجموع الكلي
 0160.* 5.877 1.848 1 1.848  نوع الحالة

 0.001*10.879 3.421 2 6.842  ترتيب الطفل في األسرة
 0110.* 4.576 1.439 2 2.878  التفاعل
  -  - 314. 368 115.727  الخطأ
  -  -  - 374 3372.615  المجموع

  الدرجة الكلية

  -  -  - 373 126.505  المجموع الكلي
  دال إحصائيا * 
  



 

 89

، )0.05 =(α  عند مستوى الداللـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية    ) 8.4(يتضح من الجدول    

تعزى لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         في مستوى انفعال الغضب     

وفقـا للتفاعـل    على الدرجة الكلية    ) ف(حيث بلغت قيمة    إلى متغير ترتيب الطفل في األسرة،       

 ،)0.011(ة عند مستوى    وهي دال ) 4.576 (وترتيب الطفل في األسرة   بين متغيري نوع الحالة     

مما يدل على أن متغير ترتيب الطفل في األسرة ومتغير نوع الحالة مترابطين وأنهمـا فـي                 

تفاعلهما يؤثران في مستوى الغضب، كما وجدت فروق ذات داللة إحـصائية علـى متغيـر                

د مستوى         ) 10.879() ف(ترتيب الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة         ة عن ). 0.001(وهي دال

وهي دالة عند مستوى     ) 5.877) (ف(حيث بلغت قيمة    ًا توجد فروق على متغير نوع الحالة        أيض
)0.016.(  

  : على األبعاد كالتاليكما ووجدت فروق دالة 

، في مستوى انفعال الغضب     )α)= 0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

تعزى إلى متغير ترتيب الطفـل      تحقين بها   لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير المل      

وفقا للتفاعل بين متغيري نوع الحالة      ) ف(، حيث بلغت قيمة     على بعد ثورة الغضب    في األسرة 

مما يدل على أن متغير      )0.008 (،وهي دالة عند مستوى   ) 4.918 (ترتيب الطفل في األسرة   و

في تفاعلهما يؤثران في مستوى     ترتيب الطفل في األسرة ومتغير نوع الحالة مترابطان وأنهما          

كما أنه توجد فروق دالة إحصائياً على متغير ترتيـب الطفـل فـي              . البعدالغضب على هذا    

أيضاً توجد فروق   ). 0.001(وهي دالة عند مستوى     ) 7.692) (ف(األسرة، حيث بلغت قيمة     

  ).0.002(وهي دالة عند مستوى ) 9.659) (ف(حيث بلغت قيمة  ،على متغير نوع الحالة

  

) α)= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق       

 مثيرات الغضب وفقاً للتفاعل بين متغيري نوع الحالة ومتغير ترتيـب الطفـل فـي                على بعد 

األسرة، مما يدل على أن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة مـستقالن، وأن                

 يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد، إال أنه توجد فروق دالة إحصائياً علـى                تفاعلهما ال 

وهي دالة عنـد مـستوى      ) 11.965) (ف( متغير ترتيب الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة         

) ف( ، كما توجد فروق دالة إحصائياً على متغير نوع الحالة، حيـث بلغـت قيمـة           )0.001(

  )0.017(وهي دالة عند مستوى ) 5.726(

  

على بعد  ) α)= 0.05وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة              

وفقا للتفاعل بين متغيري نـوع      ) ف(المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب، حيث بلغت قيمة        

مما يدل على أن    ) 0.001(وهي دالة عند مستوى     ) 8.671 (الحالة وترتيب الطفل في األسرة    
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ن وأن تفاعلهما يؤثر في مـستوى       ا نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة مرتبط        متغير

كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً على متغير ترتيب            .الغضب على هذا البعد   

   ). 0.001(وهي دالة عند مستوى ) 7.460) (ف( الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة 

  

علـى بعـد    ) α)= 0.05ات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة            أيضاً تم إيجاد فروق ذ    

وفقا للتفاعـل   ) ف(، حيث بلغت قيمة     التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب     

 )0.028(وهي دالة عند مستوى     ) 3.609 (وترتيب الطفل في األسرة   بين متغيري نوع الحالة     

رتيب الطفل في األسرة مرتبطان وأن تفاعلهمـا        مما يدل على أن متغير نوع الحالة ومتغير ت        

  . يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد
  

علـى  ) α)= 0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           وأشارت النتائج إلى وجود   

وفقا للتفاعـل بـين     ) ف(بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب، حيث بلغت قيمة           

، )0.015(وهي دالة عند مـستوى      ) 4.246 (ترتيب الطفل في األسرة     لة و متغيري نوع الحا  

مما يدل على أن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة متغيران مترابطـان وأن                

كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالـة         .تفاعلهما يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد       

 وهي دالـة    )13.310() ف( ل في األسرة، حيث بلغت قيمة       إحصائياً على متغير ترتيب الطف    

وعلى بقية   ، فقد تم رفض الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية        وعليه ). 0.001(عند مستوى   

 وكانـت   ،)Tukey(استخدام اختبار   تم  ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة        .األبعاد

   :)9.4 (نتائج هذا االختبار كما هو موضح في الجدول
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لدى لمعرفة اتجاه الداللة في متوسطات انفعال الغضب ) Tukey(نتائج اختبار : 9.4جدول

 وفقا في محافظتي القدس وبيت لحم األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

 متغير ترتيب الطفل في األسرةللتفاعل بين نوع الحالة و

  
 األخير  األوسط   ألولا المقارنات  البعد

 0.1466 0.1868  األول 
 *0.3334  0.1868 األوسط

 ثورة الغضب

  *0.3334- 0.1466 األخير 
 0.1285 *0.2197-  األول 

 *0.3482  *0.2197 األوسط 
 مثيرات الغضب

  *0.3482- 0.1285 - األخير 
 0.0559 *0.3379-  األول 

 *0.3937  *0.3379 األوسط 
  المشاعر االنفعالية 
 المصاحبة للغضب

  *0.3937- 0.0559 - األخير 
 0.1127 0.0401 -  األول 

 0.1528  0.0401 األوسط 
  التصرفات واألنماط
   السلوآية المرتبطة
  0.1528 - 0.1127 - األخير   بانفعال الغضب

 *0.2084- *0.3833 -  األول 
 *0.1748  *0.3833 األوسط 

  األحكام العقلية 
  الخاصة بتقييم 
  *0.1748- *0.2084 األخير  مصادر الغضب

 0.0287 *0.2547-  األول 
 *0.2833  *0.2547 األوسط 

 الدرجة الكلية

  *0.2833- 0.0287 - األخير 
  

 تبعاً  انفعال الغضب أن الفروق في متوسطات     ) 10.4(الجدول رقم   الواردة في   معطيات  التشير  

جميـع   وعلـى    النفعال الغـضب،   كانت على الدرجة الكلية      فل في األسرة  ترتيب الط لمتغير  

الطفل ذو الترتيب األول واألوسط لصالح       الفروق على الدرجة الكلية بين       حيث كانت ،  األبعاد

الطفل ذو الترتيب األوسط، وبين ذي الترتيب األوسط واألخير لصالح األوسط، وبين األخيـر              

  .واألول لصالح ذي الترتيب األول

أما على األبعاد فقد وجدت فروق دالة إحصائياً على بعد ثورة الغضب بين الطفل ذي الترتيب                

  .األوسط واألخير لصالح ذي الترتيب األوسط 

وعلى بعد مثيرات الغضب كانت هناك فروق بين الطفل ذي الترتيب األول واألوسط لـصالح               

  .بين األخير واألول لصالح األولاألوسط، وبين الترتيب األوسط واألخير لصالح األوسط، و

أما على بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب فقد كانت هناك فـروق بـين الطفـل ذي                 

الترتيب األول واألوسط لصالح األوسط، وبين األوسط واألخير لصالح األوسط، وبين األخير            

  .واألول لصالح األول
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صرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال     كذلك كانت هناك فروق دالة إحصائياً على بعد الت        

الغضب، فقد كان هناك فروق بين الطفل ذي الترتيب األول واألوسط لصالح األوسط، وبـين               

  .الطفل ذي الترتيب األخير واألول لصالح ذي الترتيب األول

وأخيراً فقد كانت هناك فروق على بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغـضب بـين                

الطفل ذو الترتيب األول واألوسط لصالح األوسط، وبين الطفل ذي الترتيـب األول واألخيـر       

  . لصالح األخير، وبين الطفل ذي الترتيب األوسط واألخير لصالح ذي الترتيب األوسط
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  الخامسالفصل 

__________________________________________________________  

  

   مناقشة نتائج الدراسة1.5

  

  : مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول1.1.5

  ما مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها ؟

  

ة الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائيانفعال أن مستوى  أشارت نتائج الدراسة إلى

أن متوسط الغضب على ووغير الملتحقين بها في محافظتي القدس وبيت لحم كان متوسطاً، 

بعد ثورة الغضب كان أعلى لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال 

، في حين بلغ )2.62(الملتحقين بمؤسسات إيوائية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لغير الملتحقين 

  ).2.50(لحسابي للملتحقين بمؤسسات إيوائية المتوسط ا

كما أن متوسط الغضب على بعد مثيرات الغضب كان أعلى لدى األطفال غير الملتحقين 

بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

  ).3.14(ين بمؤسسات إيوائية ، في حين بلغ المتوسط الحسابي للملتحق)3.23(لغير الملتحقين 

إال أن متوسط الغضب على بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب كان أعلى لدى األطفال 

الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية، حيث بلغ 

الملتحقين بمؤسسات ، في حين بلغ المتوسط الحسابي لغير )2.97(المتوسط الحسابي للملتحقين 

  ).2.96(إيوائية 

أما متوسط الغضب على بعد التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب كان 

أعلى لدى األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات 

بلغ المتوسط الحسابي ، في حين )2.83(إيوائية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لغير الملتحقين 

  ).2.80(للملتحقين بمؤسسات إيوائية 

أما متوسط الغضب على بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب كان أعلى لدى 

األطفال غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية منه لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية، حيث 

، في حين بلغ المتوسط الحسابي للملتحقين )2.93(بلغ المتوسط الحسابي لغير الملتحقين 

  ).2.86(بمؤسسات إيوائية 
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 انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائيـة         توسط مستوى وقد يرجع السبب في     

وغير الملتحقين بها على حد سواء إلى العوامل الثقافية واالجتماعية وكذلك الدينيـة الـسائدة،                

لغيظ والغضب، والى عدم إظهار الغضب أو االحتكام له، مـن حيـث             والتي تدعو إلى كظم ا    

والكاظمين الغيظ والعافين عن النـاس      " قال تعالى . اعتباره نوع من االضطراب وعدم السواء     

 ). 234 -آل عمران )" (234(واهللا يحب المحسنين

  

انفعاالته، والتـي  وقد تعود هذه النتيجة أيضاً إلى عدم قدرة الفرد على التعبير عن ذاته أو عن            

 .قد تعود إلى عدم الوعي بهذا االنفعال وأعراضه، ومدى تأثيره على أجهزة الجسم الداخلية

  

طفـال  ) 53(من األطفال أفراد العينة والبالغ عـددهم        %) 14.1( أن ما نسبته     وأشارت النتائج 

بالغ عددهم  من أفراد العينة وال   %) 74.9( بمستوى مرتفع من انفعال الغضب، كما أن         نيتمتعو

 بمستوى متوسط من انفعال الغـضب، كمـا ويتـضح أن مـا نـسبته                نطفال يتمتعو ) 280(

 بمستوى منخفض مـن انفعـال   ن يتمتعوطفالً) 41(من أفراد العينة والبالغ عددهم    %) 11.0(

  .الغضب

  

  : نتائج الفرضية األولى المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني مناقشة2.1.5

  

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات دال    

 . لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها في محافظتي القدس وبيت لحم
  
  

في  ،)α=)0.05 عند مستوى الداللة     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية     بينت نتائج الدراسة    

فال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها، إذ بلغت         انفعال الغضب لدى األط    مستوى

   .(0.333) عند مستوى داللة )0.970-(على الدرجة الكلية ) ت(قيمة 

  

وقد ترجع هذه النتيجة إلى عوامل كبت الغضب، وتوجيهه إلى الداخل، والتي تعد مـن أهـم                 

قد تعود إلى طبيعـة المكـان      األسباب في عدم قدرة هؤالء األطفال في التعبير عن غضبهم، و          

الذي تمت تعبئة األداة فيه، حيث تمت تعبئة األداة في مقرات المؤسسات اإليوائية، والمدارس              

  .الحكومية، حيث أن المكان الذي يتواجد فيه الفرد له تأثير كبير على تعبيراته االنفعالية
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التي أظهـرت    )2Jennifer,et al, 200(    جينيفر وآخرون،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

عنـه   أن للبيئات المحبطة أثراً داالً على انفعال الغـضب حالـة وسـمة، وكـذلك التعبيـر                

أي أن هناك عالقة للمكان الذي تحـدث   ،)Buntaine, 1997(  وكما أشارت دراسة.وخبرته

  فيه تجربة الغضب، وكذلك للخبرة االنفعالية  

  

   بسؤال الدراسة الثالثةمتعلق نتائج الفرضية الثانية ال مناقشة3.1.5

  

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

  . لجنسومتغير ا) ملتحق، غير ملتحق(لتفاعل بين متغير نوع الحالةإلى اتعزى 

  

 مـستويات   فـي ) α)=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         بينت النتائج   

فـي محـافظتي     انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

علـى  ) ف( ونوع الحالة حيث بلغـت قيمـة          وفقا للتفاعل بين متغير الجنس     القدس وبيت لحم  

وهذا يعني أن متغير الجنس ونوع       ،)0.009( وهي دالة عند مستوى      ،)6.934(لية  الدرجة الك 

الحالة متغيران مترابطان وأن تفاعلهما يؤثر في مستوى الغضب لـدى األطفـال الملتحقـين               

وجد  للدرجة الكلية بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية     بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها، و     

 لصالح اإلنـاث،    )2.97(بمتوسط حسابي   بمؤسسات إيوائية   الملتحقين  لصالح غير   أن الفروق   

  :على األبعاد كالتالياللة إحصائية دذات وجدت فروق وكما 

 فـي ) α) =0.05أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة              

 وفقـا   ،لملتحقين بها مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير ا         

) ف( قيمـة    حيـث بلغـت    ونوع الحالة على بعد ثورة الغـضب،         للتفاعل بين متغير الجنس   

وهذا يعني أن متغير الجـنس ونـوع الحالـة          ،  )0.002(وهي دالة عند مستوى     ) 10.101(

متغيران مترابطان وأن تفاعلهما يؤثر في ثورة الغضب لدى األطفال الملتحقـين بمؤسـسات              

جـد أن  ولبعد ثورة الغضب،    بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية     ير الملتحقين بها، و   إيوائية وغ 

  ).2.62( بمؤسسات إيوائية بمتوسط حسابي كانت لصالح اإلناث غير الملتحقاتالفروق 

  

وقد يرجع سبب ميل اإلناث إلى أظهار ثورة الغضب أكثر من الذكور إلـى طبيعـة األنثـى                  

وقد يرجع ذلك إلى عدم قـدرة       . ث يملن إلى تحكيم العاطفة ال العقل      اإلنافالعاطفية واالنفعالية،   

كما . األنثى إلى القيام بتصرفات وأنماط سلوكية تتيح لها تفريغ انفعاالتها كما هو متاح للذكور             
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أن األنثى وخاصة في هذه المرحلة العمرية تعتبر مقيدة وغير قادرة على القيـام بالنـشاطات                

من حدة الغضب، في حين أن الذكور قد يكون لنشاطهم الجسمي فـي             تفرغ   التي من شأنها أن   

اللعب في النشاطات الرياضية ككرة القدم وغيرها من النشاطات من شأنه أن يخفف من حـدة                

  .الغضب لديهم وهذا غير متاح ألغلبية اإلناث

  

عـال   مستويات انف  في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 على  متغير الجنس لالغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا           

بالرجوع و ،)0.009(وهي دالة عند مستوى     ) 6.971) (ف(، فقد بلغت قيمة     بعد ثورة الغضب  

ات لصالح اإلناث غير الملتحق   ، وجد أن الفروق كانت      إلى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس    

  .ات إيوائيةبمؤسس

  

 فـي ) α)  =0.05  النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           أشارتو

 مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بهـا وفقـا    

) ف(متغيرات الجنس ونوع الحالة على بعد مثيرات الغضب، حيث بلغت قيمـة             بين  تفاعل  لل

لبعـد  بالرجوع إلى المتوسطات الحـسابية  و،  )0.005(وهي دالة عند مستوى داللة      ) 7.868(

بمؤسـسات إيوائيـة     غير الملتحقـات   اإلناثلصالح  كانت  الفروق  مثيرات الغضب، وجد أن     

  ).3.22(بمتوسط حسابي 

 مستويات انفعـال    في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 على  متغير الجنس لضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا           الغ

 )0.019(وهـي دالـة عنـد مـستوى         ) 5.576) (ف(، فقد بلغت قيمة      الغضب مثيراتبعد  

، وجد أن الفروق كانت لصالح اإلناث غير        بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس     و

  ). 3.39(يوائية بمتوسط حسابي الملتحقات   بمؤسسات إ

  

) α)  =0.05  النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأشارتكما و

حسب تفاعل متغيرات الجنس ونوع الحالة، على بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب، 

جوع إلى بالرو، )0.001(وهي دالة عند مستوى داللة ) 10.516) (ف(حيث بلغت قيمة 

  المتوسطات الحسابية 

 لصالح )2.97(من بمتوسط حسابي بمؤسسات إيوائية الفروق كانت لصالح الملتحقين جد أن و

  .الذكور
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 مستويات انفعال في) α) =0.05أيضاً وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 متغير الجنسل وفقا ،بهاالغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين 

، وهي دالة )10.875() ف(، فقد بلغت قيمة على بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب

، وجد أن الفروق بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية لمتغير الجنسو )0.001(عند مستوى 

  ). 3.23(كانت لصالح الذكور الملتحقين بمؤسسات إيوائية بمتوسط حسابي 

  

في وجود فروق ذات داللة إحصائية في  )2005 (فراج النتيجة مع دراسة كل من تتفق هذه

فكانت   ,.Victoria, et al) 2004(وآخرون  فيكتورودراسة مشاعر الغضب لصالح الذكور، 

   .النتائج دالة إحصائيا لدى مجموعة المراهقين الذكور

  

 في) α) =0.05 مستوى الداللة    أيضاً أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         

مستويات انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بهـا وفقـا     

التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب، فقـد بلغـت           على بعد    متغير الجنس ل

ـ   و ،)0.018(وهي دالة عند مستوى     ) 5.678) (ف(قيمة   طات الحـسابية   بالرجوع إلى المتوس

، وجد أن الفروق كانت لصالح الذكور غير الملتحقين بمؤسسات إيوائية بمتوسط            لمتغير الجنس 

  ). 2.92(حسابي 

 وعلى بعد ثورة الغضب، ومثيـرات   ، فقد رفضت الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية       وعليه

عـد التـصرفات     وعلى متغير الجنس لب    .الغضب، وبعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب     

  .واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب

وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن الذكور أكثر عدوانية من اإلناث، وكذلك وبناء علـى المعـايير                 

االجتماعية والثقافية السائدة فان الثقافة السائدة تسمح للذكور فـي ممارسـة أنمـاط سـلوكية                

  . ثعدوانية لمشاعر الغضب أكثر من اإلنا

 ودراسة في أن مشاعر العدوان لصالح الذكور) 2005( فراج وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

 إحصائيا لصالح ، التي خلصت إلى نتيجة دالة ,.Victoria, et al) 2004(فيكتور وآخرون 

  .العدوانية واتخاذ التدابير الالزمةفي مجموعة المراهقين الذكور، 

حيث أشارت نتائج الدراسة إلـى   )Buntaine, 1997( تين بونوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

في حين أشارت الدراسـة      ،وجود فروق دالة إحصائياً لصالح الذكور في االستجابات العدوانية        

  .إلى نتيجة مفادها أن اإلناث اقل تعبيرا عن غضبهن وانفعاالتهن
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  ابع نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بسؤال الدراسة الر مناقشة4.1.5

  

 في مستوى انفعال الغضب     α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

 ومتغير المرحلة الدراسية ) ملتحق، غير ملتحق( لتفاعل بين متغير نوع الحالةإلى اتعزى 

  

 = αعند مـستوى الداللـة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         نتائج الدراسة إلى   أشارت

في مستوى انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين   ) 0.05(

 تعزى لمتغير المرحلة الدراسية سواء أكان علـى الدرجـة           في محافظتي القدس وبيت لحم     بها

عند مستوى  ) 0.732(على الدرجة الكلية    ) ف(حيث بلغت قيمة    لمقياس،  الكلية أو على أبعاد ا    

وعليه يتبين بأن متغير نوع الحالة ومتغير المرحلـة         وهي غير دالة إحصائيا،     ) 0.393(داللة  

الدراسية هما متغيران مستقالن وليس مترابطين مع بعضهما البعض وال يؤثران في تفاعلهما             

  .على مستوى انفعال الغضب

في مستوى انفعال    )α) = 0.05أنه وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          إال  

الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها تعزى لمتغير المرحلـة             

) 9.079) (ف( على بعد ثورة الغضب على متغير المرحلة الدراسية، حيث بلغت قيمة             الدراسية

المرحلـة  بالرجوع إلى المتوسـطات الحـسابية لمتغيـر         و،  )0.003(ستوى  وهي دالة عند م   

  ).2.69(الدراسية، وجد أن الفروق كانت لصالح األطفال في المرحلة الثانوية بمتوسط حسابي 

  

في مـستوى انفعـال      )α) = 0.05كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ات إيوائية وغير الملتحقين بها تعزى لمتغير المرحلـة         الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسس    

وهي ) 3.807) (ف( على بعد ثورة الغضب على متغير نوع الحالة، حيث بلغت قيمة             الدراسية

نوع الحالة، وجـد أن     بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية لمتغير      و،  )0.025(دالة عند مستوى    

 وكانت الفروق لصالح المتوسط     ،)2.62 (الفروق كانت لصالح غير الملتحقين بمتوسط حسابي      

  .، لغير الملتحقين ممن هم في المرحلة الدراسية الثانوية)2.69(الحسابي

وقد ترجع هذه النتيجة إلى الضغوط الحياتية المتعددة التي تترتب على كاهـل الطالـب فـي                 

 كـونهم   المرحلة الثانوية، وما يتطلبه من التزامات في الدراسة وفي البيـت أيـضا، وكـذلك              

أصبحوا في مرحلة المراهقة المتأخرة وشعورهم الدائم بأنهم أصبحوا مستقلين ولديهم أصدقاء            

أنداد يتعلمون منهم الشيء الكثير كما يصبح الشعور بالمسؤولية تجاه المهنة والبيت واألصدقاء             

ى الطفل  كما أن هذه المرحلة قد تعد مرحلة أساسية لد        . أكثر مما قد يولد مشاعر الغضب لديهم      
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المراهق حيث تشكل أزمة تكوين الهوية مقابل تشتت الهوية، وهذا قد يدخل الفرد فـي ثـورة                 

  .  على كل من حوله ومتحد له

  

   نتائج الفرضية الرابعة المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس مناقشة5.1.5
  

 الغضب   في مستوى انفعال   α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها       

ترتيـب الطفـل فـي      ومتغير  ) ملتحق، غير ملتحق  ( لتفاعل بين متغير نوع الحالة    إلى ا تعزى  

  .األسرة
  

، فـي   )α)= 0.05  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         أشارت النتائج إلى  

فـي   لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقـين بهـا         مستوى انفعال الغضب    

) ف(حيث بلغت قيمـة   تعزى إلى متغير ترتيب الطفل في األسرة،         محافظتي القدس وبيت لحم   

) 4.576 (وترتيب الطفل في األسـرة    وفقا للتفاعل بين متغيري نوع الحالة       على الدرجة الكلية    

مما يدل على أن متغير ترتيب الطفل في األسـرة ومتغيـر             ،)0.011(ستوى  وهي دالة عند م   

نوع الحالة مترابطان وأنهما في تفاعلهما يؤثران في مستوى الغضب، كما وجدت فروق ذات              

وهي  ) 10.879() ف(داللة إحصائية على متغير ترتيب الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمـة             

ة        أيضًا توجد  ).0.001(دالة عند مستوى     وع الحال ر ن ) ف (حيث بلغـت قيمـة      فروق على متغي

حيث كانت الفروق على الدرجة الكلية بين الطفل         ).0.016(وهي دالة عند مستوى     ) 5.877(

ذو الترتيب األول واألوسط لصالح الطفل ذو الترتيب األوسط، وبـين ذو الترتيـب األوسـط                

  .ترتيب األولواألخير لصالح األوسط، وبين األخير واألول لصالح ذو ال

  

  : على األبعاد كالتاليكما وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة  

، في مستوى انفعال الغضب     )α)= 0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

في محافظتي القدس وبيت لحـم      لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

وفقا ) ف(، حيث بلغت قيمة     على بعد ثورة الغضب    ب الطفل في األسرة   تعزى إلى متغير ترتي   

وهي دالة عند مـستوى     ) 4.918 (ترتيب الطفل في األسرة   للتفاعل بين متغيري نوع الحالة و     

مما يدل على أن متغير ترتيب الطفل في األسرة ومتغير نوع الحالـة متـرابطين،                )0.008(

كما أنه توجـد فـروق دالـة        . البعدلغضب على هذا    وأنهما في تفاعلهما يؤثران في مستوى ا      

وهي دالة عند   ) 7.692) (ف(إحصائياً على متغير ترتيب الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة           
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) 9.659) (ف(حيث بلغت قيمة    أيضاً توجد فروق على متغير نوع الحالة        ). 0.001(مستوى  

 على بعد ثورة الغضب بـين  فقد وجدت فروق دالة إحصائياً    ).0.002(وهي دالة عند مستوى     

  .الطفل ذو الترتيب األوسط واألخير لصالح ذو الترتيب األوسط

  

 على بعد ) α)= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         وبينت النتائج عدم وجود فروق      

مثيرات الغضب وفقاً للتفاعل بين متغيري نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة، ممـا               

 أن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة مـستقالن، وأن تفاعلهمـا ال                يدل على 

يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد، إال أنه توجد فروق دالة إحصائياً على متغير ترتيب                

، كمـا   )0.001(وهي دالة عند مـستوى      ) 11.965) (ف( الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة       

وهي دالـة   ) 5.726) (ف( اً على متغير نوع الحالة، حيث بلغت قيمة         توجد فروق دالة إحصائي   

كانت هناك فروق بين الطفل ذو الترتيـب األول واألوسـط لـصالح             ،  )0.017(عند مستوى   

  .األوسط، وبين الترتيب األوسط واألخير لصالح األوسط، وبين األخير واألول لصالح األول

  

علـى  ) α)= 0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة         النتائج إلى وجود فروق ذات دالل      أشارتو

وفقا للتفاعل بـين متغيـري      ) ف(بعد المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب، حيث بلغت قيمة         

مما يدل على   ) 0.001(وهي دالة عند مستوى     ) 8.671 (نوع الحالة وترتيب الطفل في األسرة     

ن وأن تفاعلهما يؤثر في مستوى      اتبطأن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة مر         

كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً على متغير ترتيب            .الغضب على هذا البعد   

فقـد  ،  )0.001( وهي دالة عند مـستوى       )7.460() ف( الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة       

 وبـين األوسـط     كانت هناك فروق بين الطفل ذو الترتيب األول واألوسط لصالح األوسـط،           

  .واألخير لصالح األوسط، وبين األخير واألول لصالح األول

  

علـى بعـد    ) α)= 0.05أيضاً تم إيجاد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة                

وفقا للتفاعـل   ) ف(، حيث بلغت قيمة     التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب     

 )0.028(وهي دالة عند مستوى     ) 3.609 (طفل في األسرة  وترتيب ال بين متغيري نوع الحالة     

مما يدل على أن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسرة مرتبطان وأن تفاعلهمـا                

كذلك كانت هناك فروق دالة إحـصائياً علـى بعـد           . يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد      

 يب، فقد كان هناك فروق بين الطفـل ذ        التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغض     

 ي الترتيب األخير واألول لـصالح ذ      يالترتيب األول واألوسط لصالح األوسط، وبين الطفل ذ       

  .الترتيب األول
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علـى  ) α)= 0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           وأشارت النتائج إلى وجود   

وفقا للتفاعـل بـين     ) ف( حيث بلغت قيمة     بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب،      

، مما  )0.015(وهي دالة عند مستوى     ) 4.246(ترتيب الطفل في األسرة     متغيري نوع الحالة و   

يدل على أن متغير نوع الحالة ومتغير ترتيب الطفل في األسـرة متغيـران مترابطـان وأن                 

ج إلى وجود فروق دالـة      كما وأشارت النتائ   .تفاعلهما يؤثر في مستوى الغضب على هذا البعد       

، وهي دالـة  )13.310() ف( إحصائياً على متغير ترتيب الطفل في األسرة، حيث بلغت قيمة        

كان هناك فروق على بعد األحكام العقلية الخاصة بتقييم مـصادر            ، فقد )0.001(عند مستوى   

يـب   الترت ي الترتيب األول واألوسط لصالح األوسط، وبين الطفـل ذ         يالغضب بين الطفل ذ   

 الترتيـب   ي الترتيب األوسط واألخير لصالح ذ     ياألول واألخير لصالح األخير، وبين الطفل ذ      

  . األوسط

  

 إلى أن الطفل ذوي الترتيب األوسط  أكثر غضبا من غيره من األطفـال               ةقد تعود هذه النتيج   

ي ينـال    األول والذ  يهذوي الترتيب األول أو األخير، فهم أكثر ثورة وانفعال، فهو يقع بين أخ            

 ،الثقة والدعم من الوالدين وكذلك األسرة الممتدة، والطفل األخير المدلل الذي ينال كل مطالبه             

  . وال يواجه االحباطات المتعددة مثل أخاه األوسط

في حين كانت الفروق على بعد الحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب، قد تعود النتيجة               

ل أكثر قدرة على تقييم مصادر الغضب، وتعزو الباحثـة هـذه     الترتيب األو  يالطفل ذ أن  إلى  

م يتـصرفون علـى     النتيجة إلى كونه أكثر قدرة على فهم األحكام العقلية واتخاذ القرارات، فه           

  .  وأنهم يتحملون مسؤوليةناَأنهم أفضل واكبر س

كافية بقدرته على    مهما كبر وال يوجد لديه الثقة ال       اَ وصغير أما الطفل األخير فهو ال زال مدلالَ      

  . تقييم مصادر الغضب، أو استخدام األحكام العقلية المناسبة
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   توصيات الدراسة 2.5

  

  :بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي 1.2.5

  

العمل على تقديم الدعم النفسي واإلرشادي لألطفال ذوي المؤسسات اإليوائية في كيفية             -

  .ب والتفريغ عنهالتعبير عن مشاعر الغض

 .تقديم البرامج اإلرشادية لإلناث في كيفية إدارة الغضب والتعبير عنه -

تقديم برامج إرشادية للطلبة ذوي التحصيل المتوسط والمتدني في كيفية إدارة الغضب             -

والتعبير عنه بالطريقة المناسبة للخبرة التي يخبرونها وزيادة التوافق وتأكيـد الـذات             

 .لديهم

ثة بضرورة االهتمام بالطفل ذو الترتيب األوسط وذلك من خالل توجيـه            توصي الباح  -

األهل والمدرسة في كيفية التعامل معهم وإنصافهم وإعطائهم حقهم وإشعارهم بقيمتهم           

وبوجودهم وأهميتهم، وذلك من خالل التوجيه الجمعي لألسر وحمالت التوعية وورش           

  .العمل

  

  :ن التربويين توصيات عامة للمهنيين والمرشدي2.2.5

  

 انفعال الغضب من االنفعاالت الهامة والتي لها تأثير على حياة الفرد سـواء بزيـادة أو                 :أوال

النقصان، وعليه توصي الباحثة بضرورة االهتمام بهذا االنفعال ونشر المعرفة عنـه، وأثـره              

  . البالغ على صحة الفرد الجسمية والنفسية

   

ل الغضب وخاصة لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية،  العمل على االهتمام بانفعا :ثانيـا 

  . والعمل على زيادة وعي هؤالء األطفال بهذا االنفعال

  

 االهتمام بأطفال الفئات المهشمة من الملتحقين بمؤسسات إيوائية، حيث أنها تضم األطفال             :ثالثا

إليـذاء الجـسدي أو     ذوي خلفيات اجتماعية مفككة وأيتام، وأطفال تعرضوا إلى اإلهمـال وا          

  .  وكذلك غير الشرعيين، ومن ال معيل لهءالجنسي، واللقطا

  

 توفير معلومات إحصائية موثوقة عن هذه المؤسسات العاملة مع هذه الفئات من األطفال              :رابعا

  . فهم دعائم المستقبل
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ن في مجال    االهتمام بإدارة الغضب وإثراء برامجه بالتطبيق والممارسة من قبل العاملي          :خامسا

  . اإلرشاد والدعم النفسي

  

 خبرة الغضب هامة جدا في حياة األطفال، وال بد للعـاملين فـي المجـال التربـوي                  :سادسا

  . والنفسي من االهتمام به، وفحصه وكذلك توفير دعائم علمية تساهم في تشخيصه

  

ـ           :سابعا وفر دراسـات    االهتمام بأطفال المؤسسات اإليوائية والراعية لألطفال، بسبب عـدم ت

خاصة لهؤالء األطفال أو المؤسسات وغياب الدراسات يؤدي إلى غياب الكثير مـن البـرامج         

  . الراعية لهم وكذلك االهتمام بهم

  

   مقترحات للدراسات المستقبلية3.5

  

 المستقبلة والتي تخص انفعـال الغـضب وكـذلك          توصي الباحثة بإجراء العديد من الدراسات       

  : وائية كما يليأطفال المؤسسات اإلي

التركيز في الدراسات المستقبلية على اثر انفعال الغـضب علـى الـصحة الجـسدية                .1

 . والنفسية للفرد

 دراسة عالقة الغضب بالكثير من االضـطرابات النفـسية والعالقـات االجتماعيـة              .2

 . المختلفة

 . دراسة اثر الغضب في التكيف البيئي وعالقته عن بالنظرة إلى الحياة .3

يضا عالقة وثيقة بتوكيد الذات أو الضبط وأيضا من المفيد توفير دراسـات             للغضب أ  .4

 . خاصة تتعلق بفحص هذه العالقات ومدى ارتباطها معاً

 . إجراء دراسات تجريبية حول انفعال الغضب، وأثر برامج إدارة الغضب .5

مـن  دراسات متعمقة حول األطفال الملتحقين بالمؤسسات اإليوائية، وأثر انتقال الطفل            .6

بيئته إلى بيئة أخرى جديدة وغريبة عنه، وقدرته على التكيف، والمساهمة فـي بنـاء               

 .برامج تربوية ونفسية تسهم في الدعم والمساندة لهؤالء األطفال

إجراء دراسات متعمقة حول دور الرعاية لأليتام والمؤسسات اإليوائية وذلك في ظـل         .7

 . ات وتحسين نوعيتهاغياب الكثير من البرامج الهادفة لتطوير الخدم

 . وضع استراتيجيات واضحة في إدارة وفهم االنفعاالت عامة والغضب خاصة .8
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  ) 1(ملحق رقم 

  :  عليهم لمطالعتها وإبداء الرأي فيهاأسماء المحكمين الذين تم عرض أداة الدراسة

 الدكتور خضر مصلح                جامعة بيت لحم  

               جامعة بيت لحم الدكتورة نورما حزبون 

 الدكتور توفيق سلمان                 قرى األطفال 

 الدكتور زياد قباجة                   جامعة القدس  

         جامعة القدس الدكتور محسن عدس         

                جامعة القدس الدكتور تيسير عبد اهللا 

 الدكتور مجدي زامل                 جامعة بيرزيت       

 الدكتور حسن البرميل               جامعة القدس المفتوحة فرع، بيت جاال 

 اال              جامعة القدس المفتوحة، فرع بيت ج الدكتور محمد فرحات 

      جامعة القدس    الدكتورة سهير الصباح 
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانه قبل التحكيم 

   المحترم -----------------------------دكتورة/ حضرة دكتور 

  

  الملتحقين بمؤسسات ايوائيـه    فالطتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان انفعال الغضب لدى األ        

تحقين بها في محافظتي القد وبيت لحم واالستبانه التي ستستخدمها الباحثـة            واألطفال غير المل  

تبانه قبل تطبيقها على عينة الدراسـة، لـذا         سهي مقياس انفعال الغضب، وأود تحكيم هذه اال       

أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانه وإعطاء اقتراحاتكم للتعديل في حال كان هناك              

  . تاج إلى الحذف أو التعديل، علما بان االستبانه هي من إعداد الباحثةفقرات غير مالئمة وتح

  

   -:متغيرات الدراسة هي

   -:المتغيرات التابعة

  انفعال الغضب 

   -:المتغيرات المستقلة

  ) ملتحق بمؤسسة إيوائية وغير ملتحق  ( اننوع الحالة وله مستوي -

 ) ذكر، أنثى (انالجنس وله مستوي -

 ) األول، األوسط، األخير( وله ثالث مستويات  في األسرةالترتيب  -

 ) ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، مقبول ( مستويات ةالتحصيل وله ثالث -

 ). المرحلة األساسية العليا، المرحلة الثانوية ( ان مستوياالمرحلة الدراسية وله -

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                                                                    

 الباحثة                                                                

 ابتسام أبو لبن                                                                   

 كلية التربية/ الدراسات العليا

 جامعة القدس                                                              
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موافق   العبارة  الرقم

  جدا
معارض   معارض  محايد  موافق

  جدا
            إذا غضبت اشعر وآأني احترق من الغيظ   -1
            إذا غضبت فال شيء يهدأ من غضبي   -2
            أنا عصبي   -3
            غضبي يناسب الحديث الذي مررت فيه   -4
            اشعر إنني سريع الغيظ   -5
اشعر بالغضب من زمالئي الطالب إذا دفعوني في ممرات   -6

  المدرسة 
          

            اغضب آثيرا من األهل واإلخوة إذا ما وجهوا لي انتقاد   -7
           اغضب في اغلب األحيان من الشخص الذي يمازحني وأنا جاد   -8
            إذا قام شخص ما بتغيير قناة التلفاز وأنا أشاهد برنامج هام   -9

            . اغضب إذا أضعت شيء املكه   -10
            اغضب إذا المني والدي على شيئا ما طلبه مني ونسيته   -11
            اغضب عندما انتقد أمام اآلخرين   -12
اشعر بالغضب عندما اعمل شيء جيد ثم احصل على تقدير   -13

  ضعيف 
          

            حق يغضبني األشخاص الذين يعتقدون أنهم دائما على   -14
            اغضب حينما تتسبب أخطاء اآلخرين في تأخيري   -15
            . حالتي المزاجية قبل إحساسي بالغضب آانت سيئة  -16
            . ارغب في االنتقام من الشخص الذي أثار غضبي  -17
ارغب في الرجوع للموقف الذي أثار غضبي اآلن حتى   -18

  . استطيع أن انتقم من الشخص الذي أغضبني
          

            . ارغب في تأنيب الشخص الذي أثار غضبي  -19
           . إذا أظهرت غضبي فاني اشعر باني أآد ذاتي وافرض سلطتي  -20
            . ارغب في استخدام العنف ضد الشخص الذي أثار غضبي  -21
            . آنت اشعر باإلحباط الشديد قبل إحساسي بالغضب  -22
          . اخ في وجه الشخص الذي أثار غضبياشعر بالرغبة في الصر  -23
استخدم العدوان ضد الشخص الذي أغضبني مما يخفف من   -24

  . حدة الغضب لدى
          

            . اسب واشتم الشخص الذي أغضبني  -25
أشارك في بعض األنشطة اليومية آي اخفف من حدة الغضب   -26

  . لدى
          

            . ة الغضب لديابتعد عن مصدر الغضب آي اخفف من حد  -27
إذا غضبت فإنني الجأ إلى طرف ثالث، مما يخفف من حدة   -28

  . غضبي
          

            . أقوم بتكسير األواني واألشياء من حولي إذا غضبتي  -29
            . ابتعد عن الموقف الذي أثار غضبي بهدوء  -30
            . استخدم أسلوب الحوار الموضوعي لتخفيف من حدة غضبي  -31
الحدث أو الموقف الذي أثار غضبي آان ناتج عن إهمال من   -32

  . الطرف األخر
          

الموقف الذي أثار غضبي آان نتيجة عدم تفكير موضوعي من   -33
  . الشخص الذي أثارني 

          

            . الحدث الذي أثار غضبي آان من الصعب تجنبه  -34
            .الحدث الذي أثار غضبي ال يمكن تبريره  -35
            . الموقف الذي أثار غضبي آان موجها لي بالتهديد  -36
            . الشخص الذي أغضبني آان ينوى إيقاع األذى علي  -37
            . وأنا غضبان فاني أفسر الموقف بسخرية  -38
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وأنا غضبان فاني أفكر أن الموقف أو الحدث اقل أهمية مما   -39
  . آنت أفكر فيه أصال

          

            . ر تفسير الدوافع التي جعلت الشخص يثير غضبيأقوم بتكرا  40
    

  :المقياس أبعاد 

  ) 5-1( ثورة الغضب، -1

  )15-6( مثيرات الغضب،-2

  )23-16( المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب -3

  )29-24( التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب -4

  )40 -30(در الغضب، األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصا-5
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  ) 3(ملحق رقم 

  االستبانه بعد التحكيم 
  

  
  لقياس انفعال الغضبأداة 

  ة /ة المحترم/عزيزي الطالب 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة هدفها التعرف على انفعاالت الغضب التي يواجهها الطلبة            

م من طلبة المدارس الحكومية ، أرجو من        الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين، ممن ه      

حضرتكم قراءة كل فقرة بدقة، وتحديد احتمالية تواجدها لديكم وفق المقياس، دائمـا، كثيـرا،               

  . في المكان المناسب) X(قليال، أحيانا، نادرا، وذلك بوضع إشارة 

ون سرية                     مع العلم أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها هي ألغراض البحث العلمي، وستك

                                                                       

  ابتسام أبو لبن: ثةالباح                                                                       

  

  شكرا لكم لحسن تعاونكمو

  ومات العامة المعل

  

  ذكر                     أنثى :   الجنس

  

  ملتحق بمؤسسة إيوائية                  غير ملتحق بمؤسسة إيوائية :      نوع الحالة

  

  األول              األوسط               األخير     :    ترتيب الطفل في األسرة

  

    جيد جدا          جيد         متوسط         مقبول ممتاز      :  التحصيل المدرسي

   

  المرحلة األساسية العليا                    المرحلة الثانوية  :  المرحلة الدراسية
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ي، يرجى قراءتها /  التي تصف مستوى انفعال الغضب لديك تي مجموعة من العبارا/أمامك

  ي   / جيدا والتحديد بدقة مدى انطباقها عليك

  
  نادراً   أحياناً  قليالً  كثيراً  دائماً  العبارة   الرقم

   ثورة الغضب: البعد األول
            ي احترق من الغيظ نإذا غضبت اشعر وكأن  -1

            من غضبي ئ إذا غضبت فال شيء يهد  -2

            أنا عصبي   -3

            غضبي يناسب الحدث الذي مررت فيه   -4

             اشعر إنني سريع الغيظ  -5

  مثيرات الغضب: البعد الثاني
            . اشعر بالغضب من زمالئي الطالب إذا دفعوني في ممرات المدرسة   -6

             اً إذا ما وجهوا لي انتقادأفراد أسرتياغضب كثيرا من   -7

            اغضب في اغلب األحيان من الشخص الذي يمازحني وأنا جاد   -8

             اً هاماًر قناة التلفاز وأنا أشاهد برنامجأغضب إذا قام شخص ما بتغيي  -9

            . اغضب إذا أضعت شيء امتلكه   -10

            اغضب إذا المني والدي على شيء ما طلبه مني ونسيته   -11

            اغضب عندما انتقد أمام اآلخرين   -12

            .  جيد ثم احصل على تقدير ضعيف أقوم بعملاشعر بالغضب عندما   -13

            يغضبني األشخاص الذين يعتقدون أنهم دائما على حق   -14

            أغضب من نفسي ألنني غير قادر على الوصول لهدفي  -15

            أغضب من نفسي ألنني غير قادر على الدفاع عن نفسي  -16

            .أغضب من نفسي ألنني أشعر بأنني ضعيف  -17

            ري اغضب حينما تتسبب أخطاء اآلخرين في تأخي  -18

  المشاعر االنفعالية المصاحبة للغضب: البعد الثالث
            حالتي المزاجية سيئة قبل إحساسي بالغضب تكون   -19

            ارغب في االنتقام من الشخص الذي أثار غضبي   -20

لموقف الذي أثار غضبي اآلن حتى استطيع أن إلى ارغب في الرجوع   -21

  . انتقم من الشخص الذي أغضبني

          

            ارغب في تأنيب الشخص الذي أثار غضبي   -22

             .ي افرض سلطتي وقوتينإذا أظهرت غضبي فإنني أشعر بأن  -23
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            . ارغب في استخدام العنف ضد الشخص الذي أثار غضبي  -24

             .ينتابني شعور باإلحباط الشديد قبل إحساسي بالغضب  -25

            . خ في وجه الشخص الذي أثار غضبيشعر بالرغبة في الصراأ  -26

  التصرفات واألنماط السلوكية المرتبطة بانفعال الغضب: البعد الرابع
استخدم العدوان ضد الشخص الذي أغضبني مما يخفف من حدة   -27

  . يالغضب لد

          

            . اسب واشتم الشخص الذي أغضبني  -28

            الغضب لدي ابتعد عن مصدر الغضب كي اخفف من حدة   -29

             يخفف من حدة غضبي حتى إلى طرف ثالث، ألجأإذا غضبت فإنني   -30

             حولي إذا غضبت التيأقوم بتكسير األواني واألشياء   -31

  األحكام العقلية الخاصة بتقييم مصادر الغضب: البعد الخامس
            ابتعد عن الموقف الذي أثار غضبي بهدوء   -32

            . تخفيف من حدة غضبيلم أسلوب الحوار الموضوعي لاستخد  -33

            خر  عن إهمال من الطرف اآلينتجالموقف الذي أثار غضبي   -34

 من الشخص منطقيتفكير الموقف الذي أثار غضبي كان نتيجة عدم   -35

  . الذي أثارني 

          

            الحدث الذي أثار غضبي كان من الصعب تجنبه   -36

             الذي أثار غضبي ال يمكن تبريرهالحدث  -37

             بالتهديد لي الموقف الذي أثار غضبي كان موجهاً  -38

            وبممتلكاتي بيالشخص الذي أغضبني كان ينوى إيقاع األذى   -39

            . ي أفسر الموقف بسخريةن غضبي فإنماعند  -40

ت أفكر فيه ي أفكر أن الموقف اقل أهمية مما كنن غضبي فإنماعند  -41

  . أصال

          

            . الدوافع التي جعلت الشخص يثير غضبي أقوم بتكرار تفسير  42
    
  

  

  

  

  

  

  



 

 121

  ) 4(ملحق رقم 

  

مقياس لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون

   للمقياسمع الدرجة الكلية الغضب 
        
  الداللة  قيمة ر  الفقرة  الرقم

  حصائيةاإل
  0.001  **0.535  ي احترق من الغيظ نإذا غضبت اشعر وآأن.1
  0.001  **0.446   من غضبي ئإذا غضبت فال شيء يهد.2
  0.001  **0.561  أنا عصبي .3
  0.001  **0.278  غضبي يناسب الحدث الذي مررت فيه .4
  0.001  **0.540  اشعر إنني سريع الغيظ .5
  0.001  **0.465  عوني في ممرات المدرسة اشعر بالغضب من زمالئي الطالب إذا دف.6
  0.001  **0.397   ًااغضب آثيرا من أفراد أسرتي إذا ما وجهوا لي انتقاد.7
  0.001  **0.456  اغضب في اغلب األحيان من الشخص الذي يمازحني وأنا جاد .8
  0.001  **0.498   ًا هامًاأغضب إذا قام شخص ما بتغيير قناة التلفاز وأنا أشاهد برنامج.9

  0.001  **0.486  . اغضب إذا أضعت شيء امتلكه .10
  0.001  **0.589  اغضب إذا المني والدي على شيئا ما طلبه مني ونسيته .11
  0.001  **0.535  اغضب عندما انتقد أمام اآلخرين .12
  0.001  **0.313  .  جيد ثم احصل على تقدير ضعيف أقوم بعملاشعر بالغضب عندما .13
  0.001  **0.438  عتقدون أنهم دائما على حق يغضبني األشخاص الذين ي.14
  0.001  **0.285  أغضب من نفسي ألنني غير قادر على الوصول لهدفي.15
  0.002  **0.159  أغضب من نفسي ألنني غير قادر على الدفاع عن نفسي.16
  0.001  **0.250  .أغضب من نفسي ألنني أشعر بأنني ضعيف.17
  0.001  **0.193  رياغضب حينما تتسبب أخطاء اآلخرين في تأخي.18
  0.001  **0.209  تكون حالتي المزاجية سيئة قبل إحساسي بالغضب .19
  0.001  **0.598  ارغب في االنتقام من الشخص الذي أثار غضبي .20
لموقف الذي أثار غضبي اآلن حتى استطيع إلى اارغب في الرجوع .21

  . أن انتقم من الشخص الذي أغضبني
0.583**  0.001  

  0.001  **0.635  الشخص الذي أثار غضبي ارغب في تأنيب .22
  0.001  **0.523  . ي افرض سلطتي وقوتينإذا أظهرت غضبي فإنني أشعر بأن.23
  0.001  **0.507  . ارغب في استخدام العنف ضد الشخص الذي أثار غضبي.24
  0.001  **0.531  . ينتابني شعور باإلحباط الشديد قبل إحساسي بالغضب.25
  0.001  **0.555  . في وجه الشخص الذي أثار غضبيأشعر بالرغبة في الصراخ.26
استخدم العدوان ضد الشخص الذي أغضبني مما يخفف من حدة .27

  . الغضب لدي
0.573**  0.001  

  0.001  **0.606  . اسب واشتم الشخص الذي أغضبني.28
  0.001  **0.276  ابتعد عن مصدر الغضب آي اخفف من حدة الغضب لدي .29
  0.001  **0.580  ى طرف ثالث، حتى يخفف من حدة غضبي إذا غضبت فإنني الجأ إل.30
  0.001  **0.436   حولي إذا غضبت  التيأقوم بتكسير األواني واألشياء.31
  0.029  **0.113  ابتعد عن الموقف الذي أثار غضبي بهدوء .32
  0.001  **0.307  . استخدم أسلوب الحوار الموضوعي للتخفيف من حدة غضبي.33
  0.001  **0.315  ي ينتج عن إهمال من الطرف اآلخر الموقف الذي أثار غضب.34
الموقف الذي أثار غضبي آان نتيجة عدم تفكير منطقي من الشخص .35

  . الذي أثارني 
0.410**  0.001  

  0.001  **0.611  الحدث الذي أثار غضبي آان من الصعب تجنبه .36
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  0.001  **0.410  الحدث الذي أثار غضبي ال يمكن تبريره.37
  0.001  **0.574   أثار غضبي آان موجها لي بالتهديد الموقف الذي.38
  0.001  **0.550  الشخص الذي أغضبني آان ينوى إيقاع األذى بي وبممتلكاتي.39
  0.001  **0.371  . ي أفسر الموقف بسخريةن غضبي فإنماعند.40
 أفكر أن الموقف اقل أهمية مما آنت أفكر فيه ينفإن غضبي ماعند.41

  . أصال
0.473**  0.001  

  0.001  **0.211  . قوم بتكرار تفسير الدوافع التي جعلت الشخص يثير غضبيأ.42
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مقياس لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون

    .للبعد مع الدرجة الكلية الغضب 
 

  الداللة االحصائية  قيمة ر  رقم الفقرة  البعد
1.   0.675**  0.001  
2.   0.680**  0.001  
3.   0.594**  0.001  
4.   0.520**  0.001  

      
ضب

الغ
رة 
ثو

  5.   0.654**  0.001  
6.   0.514**  0.001  
7.   0.361**  0.001  
8.   0.414**  0.001  
9.   0.506**  0.001  

10.   0.495**  0.001  
11.   0.587**  0.001  
12.   0.569**  0.001  
13.   0.462**  0.001  
14.   0.491**  0.001  
15.   0.443**  0.001  
16.   0.416**  0.001  
17.   0.428**  0.001  

    
ضب

الغ
ت 
يرا
مث

  

18.   0.405**  0.001  
19.   0.346**  0.001  
20.   0.714**  0.001  
21.   0.734**  0.001  
22.   0.702**  0.001  
23.   0.675**  0.001  
24.   0.602**  0.001  
25.   0.572**  0.001  

    

ة 
الي
فع
الن
ر ا
اع
مش
ال

بة
اح
ص
لم
ا

  
26.   0.565**  0.001  
27.   0.486**  0.001  
28.   0.602**  0.001  
29.   0.528**  0.001  
30.   0.634**  0.001  

  

ط 
ما
ألن
ا

ة 
وكي
سل
ال

ة 
بط
رت
لم
ا

ال
انف

31.   0.639**  0.001  
32.   0.152**  0.003  
33.   0.445**  0.001  
34.   0.504**  0.001  
35.   0.437**  0.001  
36.   0.539**  0.001  
37.   0.513**  0.001  
38.   0.598**  0.001  
39.   0.626**  0.001  
40.   0. 337**  0.001  
41.   0.525**  0.001  

    

م 
قيي
 بت
صة

خا
 ال
ية
عقل
 ال
كام
ألح
ا

ب
ض
الغ

ر 
صاد

م
  

42.   0.236**  0.001  
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  ) 5(ملحق رقم 

  

 . كتاب جامعة القدس موجه لوزارة التربية والتعليم العالي، لتسهيل مهمة الباحثة* 

 . كتاب جامعة القدس موجه لمديرية الشؤون االجتماعية بيت لحم، لتسهيل مهمة الباحثة* 

  . ون االجتماعية القدس، لتسهيل مهمة الباحثةكتاب جامعة القدس موجه لمديرية الشؤ* 

كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم فـي رام اهللا إلـى مـديريتي التربيـة        * 

 . والتعليم القدس الشريف وبيت لحم

 . كتاب تسهيل مهمة موجه إلى مدارس محافظة بيت لحم لتطبيق األداة* 

 . افظة القدس الشريف لتطبيق األداةكتاب تسهيل مهمة موجه إلى مدارس مح* 

 .كتاب موجه إلى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس لتطبيق األداة* 
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  : الفهارس
  

  فهرس اآليات القرآنية
  
  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية  الصورة  الرقم

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْآِر اِهللا اال ِبِذْآِر اِهللا َتْطَمِئنُّ  "  الرعد  1

  ....................."ُباْلُقُلو

28  47  

 َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ باهللا ِإنَُّه ُهَو " "  فصلت  2

  ...................."السَِّميُع اْلَعِليُم 

36  47  

للَِّه َخْيٌر َفَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد ا  الشورى  3
َوالَِّذيَن ). 36(َوَأْبَقى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوآَُّلوَن 

 َيْجَتِنُبوَن َآَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُرون
)37(.......................  

37،36  48  
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   األحاديث الشريفةفهرس 

  
  رقم الصفحة  الحديث  الرقم

  47  .........."فان النار ال يطفئها إال الماء:" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  1

  47  ............إن الغضب جمرة توقد في القلب" وقال عليه الصالة والسالم   2

أن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من نـار،          : " وقل صلى اهللا عليه وسلم    "   3

ار بالمــــاء فــــإذا غــــضب أحــــدكم وإنمــــا تطفــــأ النــــ

  ........................................................."فليتوضأ

47  

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب         " قال عليه الصالة والسالم       4

  ................................................."فليضطجع

47  

  47  ............................".ذا غضب أحدكم فليسكتإ" وقال عليه السالم   5

الهم إني أسالك كلمـة حـق فـي الغـضب           : " كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول        6

  . ........................................................."والرضا

48  

 يـدخلني الجنـة،     وقال أبي ادرداء رضي اهللا عنه قلت يا رسول اهللا دلني على عمل              7

  ........................................" ال تغضب ولك الجنة: قال

48  
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  فهرس الجداول

  
  الصفحة  اسم الجدول الرقم
عدد األطفال في المؤسسات اإليوائية في محافظتي  القدس وبيت لحم في الفئة   1.3

  ...................................................... سنة18-14العمرية بين 

68  

 18-14توزيع أفراد مجتمع الدراسة ألطفال المدارس النظامية في الفئة العمرية   2.3

  .............................................المحافظةوسنة وذلك حسب الجنس 

69  

  69  ...........توزيع عينة األطفال في المؤسسات االيوائية حسب الجنس والمحافظة  3.3

توزيع عينة الدراسة تبعاً للجنس، ونوع الحالة، وترتيب الطفل في األسرة،   4.3

  .............................................................والمرحلة الدراسية

70  

الغضب لدى األطفال المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى   1.4

  ................................ وغير الملتحقين بهاالملتحقين بمؤسسات إيوائية

77  

انفعال الغـضب لـدى األطفـال     للفروق في مستوى) t- test(نتائج اختبار ت   2.4

  .  في محافظتي القدس وبيت لحمالملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

79  

 انفعال الغضب لمستوىة األعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري  3.4

في محافظتي القدس لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها 

  .متغير الجنس التفاعل بين نوع الحالة وإلى تعزىوبيت لحم 

80  

 للفروق في مـستويات  )Two Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   4.4

 في  لتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها     انفعال الغضب لدى األطفال الم    

  .متغير الجنسللتفاعل بين نوع الحالة و وفقا محافظتي القدس وبيت لحم

81  

 انفعال الغضب لمستوىاألعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية   5.4

 القدس  في محافظتيلدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها

  .متغير المرحلة الدراسية التفاعل بين نوع الحالة وإلى  تعزىوبيت لحم

84  

للفروق في متوسـطات  ) Two Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي  6.4

 في  انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

متغيـر المرحلـة    ل بين نـوع الحالـة و       للتفاع  وفقا محافظتي القدس وبيت لحم   

  .الدراسية

85  

انفعاالت الغضب  لمستوىاألعداد والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية   7.4

في محافظتي القدس لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها 

87  
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  . في األسرةمتغير ترتيب الطفل إلى التفاعل بين نوع الحالة وتعزىوبيت لحم 
للفروق في متوسطات ) Two Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   8.4

 في  انفعال الغضب لدى األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها         

متغير ترتيب الطفل في    للتفاعل بين نوع الحالة و     وفقا   محافظتي القدس وبيت لحم   

  .األسرة

88  

لدى لمعرفة اتجاه الداللة في متوسطات انفعال الغضب ) Tukey( اختبار نتائج  9.4

 للتفاعل بين نوع األطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين بها وفقا

  .متغير ترتيب الطفل في األسرةالحالة و

91  
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  األشكالالنماذج وفهرس 

  
 

  الصفحة  عنوان الشكل  الشكل

رقــم نمــوذج 

)1 :(  

  23  التفسير االنفعالي المعرفي
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  فهرس  المالحق
  
  
 

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  114  ....................................................أسماء المحكمين  )1(ملحق رقم 

  115  . .............................................االستبانة قبل التحكيم  )2(ملحق رقم 

  118  ..............................................االستبانة بعد التحكيم  )3(ملحق رقم 

لمصفوفة ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون  )4(ملحق رقم 

  ........على الدرجة الكلية وعلى األبعاد.....ارتباط فقرات االستبانة 

121  

معة القدس موجه لوزارة التربية والتعليم رام اهللا لتسهيل كتاب جا  )5(ملحق رقم 

  ..........................................مهمة الباحثة

125  

كتاب جامعة القدس موجه لمديرية الشؤون االجتماعية بيـت لحـم،             )6(ملحق رقم 

  ................................... لتسهيل مهمة الباحثة

126  

كتاب جامعة القدس موجه لمديرية الشؤون االجتماعية القدس، لتسهيل   )7(ملحق رقم

  .......................................مهمة الباحثة

127  

كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم في رام اهللا إلـى               )8(ملحق رقم 

. .................مديريتي التربية والتعليم القدس الشريف وبيت لحم

  

128  

كتاب تسهيل مهمة موجه إلى مدارس محافظة بيت لحم لتطبيق   )9(ملحق رقم 

  ............................................... األداة

129  

كتاب تسهيل مهمة موجه إلى مدارس محافظة القدس الشريف لتطبيق  )10(ملحق رقم 

  ............ .......................................األداة

130  

كتاب موجه إلى المؤسسات اإليوائية في محافظة القدس لتطبيق  )11(ملحق رقم 

  ...................................................األداة

131  
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  فهرس المحتويات
  
 

  الصفحة  المبحث  الرقم

    ……………………………………………………………اإلقرار  

  أ  ..................................................................اإلهداء  

  ب  …………………………………………………………شكر وتقدير  

  ج  …………………………………………………التعريفات اإلجرائية  

  د  ……………………………………………………الملخص بالعربية  

  و  .....................................................الملخص باالنجليزية   
    خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول  1

  2  ………………………………………………………………مقدمة  1.1

  7  ………………………………………………………مشكلة الدراسة  2.1

  7  ………………………………………………………أهمية الدراسة  3.1

  8  ………………………………………………………أهداف الدراسة  4.1

  8  ……………………………………………………أسئلة الدراسة  5.1

  9  ……………………………………………………دراسةفرضيات ال  6.1

  9  ……………………………………………………محددات الدراسة  7.1

    .........................اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  2
  10  .....................................................اإلطار النظري: أوال  1.2

  11  .....................................................................تمهيد  1.1.2

  14  ...................................................تعريف مفهوم الغضب  2.1.2

  15  ........................................الغضب وعالقته بالمفاهيم األخرى  3.1.2

  18   .........................................................مكونات الغضب  4.1.2

  19  .....................................االتجاهات النظرية في تفسير الغضب  5.1.2

  19  ...................................................نظرية التحليل النفسي  1.5.1.2

  19   .....................................................نظرية كارل روجرز  2.5.1.2

  20  .............................................. المعرفيةEllisنظرية أليس   3.5.1.2

  Beck. A.....................................................  22 اتجاه بيك   4.5.1.2
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  Karn Horney....................................  23نظرية كارين هورني   5.5.1.2

  Victor, Frankl...............................  23النظرية الوجودية لفرنكل   6.5.1.2

  Stanley Hall.......................................  25نظرية ستانلي هول   7.5.1.2

  Spielberger .........................................  25نظرية سبيلببرجر   8.5.1.2

  Avirll James,............................................  27نظرية افريل   9.5.1.2

  27  .......................................للغضب) Novaco(نموذج نوفاكو   10.5.1.2

  28  ...........................................................نموذج الغزالي  11.5.1.2

  30  ...........................................................أسباب الغضب  6.1.2

  32  ............................................................أنواع الغضب  7.1.2

  33   ................................................تأثير الغضب على الصحة  8.1.2

  35   .........................................................تشخيص الغضب  9.1.2

  37  .............................................................إدارة الغضب  10.1.2

  47  .........................................................الدراسات السابقة  2.2

  47  ......................................................... العربيةالدراسات  1.1.2.2

  54  ........................................................الدراسات األجنبية  2.1.2.2

    طرق الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث  3
  68  ......................................................الطريقة واإلجراءات  1.3

  68  .............................................................منهج الدراسة  2.3

  68  ...........................................................مجتمع الدراسة  3.3

  69  .............................................................عينة الدراسة  4.3

  70  ............................................................أدوات الدراسة  5.3

  73  ..................................................إجراءات تطبيق الدراسة  6.3

  74  .........................................................متغيرات الدراسة  7.3

  74  .......................................................المعالجة اإلحصائية  8.3

    نتائج الدراسة: الفصل الرابع  4
  76  .............................................................نتائج الدراسة  1.4

  77  ................................................نتائج سؤال الدراسة األول  1.1.4

  78  ......................نتائج الفرضية األولى المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني   2.1.4

  79  .................نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث  3.1.4
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  83  ..................نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع  4.1.4
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