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 غزة –الجامعة اإلسـبلمية 
 اـــــــعمـادة الدراسـات العـمي

 ــــة ـــــــــة التربيــــــــــــــــــــــكميـ
 ـســــــــــــم النفـــــــــقســم عمـ

 

 

 

نغعب ندي أفزاد انشزطة األفكار انالعقالَُة  واَفعال ا
 يف ظىء بعط ادلحغريات

 
 انطانب إعداد

 يىسً سهري حسٍ انقصاص
 إشزاف

 / حمًد وفائٍ احلهىد.أ
 

 

قديث هذِ انزسانة اسحكًااًل دلحطهبات احلصىل عهً درجة ادلاجسحري يف 

 صحة َفسُة -عهى انُفس

 و 1034 -هـ  3415
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)) ۚ ٌْ ّْفُِغُن َُ  َوفٍِ أَ  ))أَفَََل تُْثِظُشو

 "12"الذاريات:

 

(( ٌَ ْحَُا ٍَ َُّ َطَلَتٍِ َوُُّغِنٍ َو قُْو إِ

 َِ ُ َِ ِ َسّبِ اْىعَاىَ اتٍِ لِِلّ ََ ٍَ  (( َو

 "261م:سورة األنعا"                                                         
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 إهـــــــــداء
 

 نو ًحعبىل إىل ًاندي ًًاندحً أطبل اهلل عًسمهب ببنصحت إىل ين أدٌن هلًب حبٍبحً بعد اهلل سبحب

 ًانعبفٍت.

 عن ىره األيت، فغسسٌا فٍنب يعبنً انخضحٍت ًانفداء انرٌن قضٌا دفبعبً إىل. 

 زمحو اهلل....  سعٍد صٍبو/ إىل زًح انشيٍد انقبئد ًشٌس انداخهٍت األسخبذ .. 

  املنبخ  عٌ يل، ًحعًم عهى حٌفرييب فخئج حدًقفج جبٌازي ًإىل شًجيت ًزفٍقت دزبً انيت

 املنبسب ين أجم اسخكًبل دزاسيت ًيسريحً يف احلٍبة.

 أطبل عٍين  ًقسة كبدي اثفهرًعصاندٌن ًسعٍد صٍبو ًحبٍبت  ىإىل أبنبئً مجٍعًب جن

 نإلسالو ًاملسهًني. اهلل يف أعًبزىى ًجعهيى ذخساً

 ًا ين عضديإخٌانً ًأخٌاحً، انرٌن شدّ إىل. 

 ًشيالء يينيتًإىل كم أصدقبئ ،. 
 

 أىدي ىرا انبحث املخٌاضع
 

 انببحث
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شكشٔرمذٚش

َع َوَأْن َأْصَمكَ         ((  ٍسـً هللًا الرٍَّحمًف الػرًَّحمـً ب ََ ََ للتِتكي َأِنَطْمكَع َصَلكيع َوَصَلكل َولِلك َربِّ َأْوِزْصِني َأْن َأِشُكَر ِنْطَمَتك

ََ َوِإنِّي ِمَن لِلُمْسِلِميَنَصاِلحّا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيعِتي ِإ  (. ُٓ) األحقاؼ: ))  نِّي ُتْبُع ِإَلْي

هػـ اسععسػا بمػا علم،سػا، لالحمد  رب العالممف، الذم علـ بالقلـ، علػـ اإلسسػاف مػا لػـ معلػـ، ال

 ىعلمػان، كبػب لسػا مػف لػدسؾ رحمػ ، تسػؾ هسػت الكبػاب، كالمػبلة كالسػبلـ علػ اكعلمسا ما مسععسػا، كزدسػ

بػدا  تلػي مػـك الػدمف، همػا  ىلػ  كمػحب  هعمعػمف، كمػف سػار علػه ىحمد هشرؼ المرسلمف، كعلسبمسا م

 بعد:
 

)ركا   مــن قــال جــزاكم ً  يــرًال  فــد ثبمــ   ــ  ال نــا مقػػكؿ الرسػػكؿ مػػلي هللا علمػػ  كسػػلـ   

ال كقكلػػػ  مػػػلي هللا علمػػػ  كسػػػلـ    (، مػػػحح  األلبػػػاسيَِّٓ، صهخرعػػػ  ال،رمػػػذمهسػػػام  بػػػف زمػػػد، 

حػػػدمث ،ُْٓٗال،رمػػػذم ،ص هخرعػػػ ، ركا  هبػػػك برمػػػرة مر كعػػػان   )   مـــن ال يشـــكر النـــاسً ريشـــك

 .(محمح ، محح  األلباسي

 ؛ الػػذم محمــد ا ــال  الحمــا /األسػػ،اذ الػػدا،كر العاضػػؿ كه،قػػدـ بالشػػار كال،قػػدمر ألسػػ،اذم

سػداة ال ،لقػراةة الرسػ الثمػمف، كق،ػ  مػف هعطػاسي كقػد الرسػال ، بذ  على اإلشراؼ بقىبكؿ عليَّ  ،عضؿ  كا 

 كهف كعملػ ،  ػي علمػ  مبػارؾ هف هللا  أسػأؿ الكعػ ، بػذا علػى البحػث ح،ػى مخػرج السا عػ ، ال،كعمهػات

 .كالمسلممف لئلسبلـ ذيخرنا مععل 

بل كقبً  افعس  المساقش ، اللذ،قدـ الباحث بالشار كال،قدمر لعضكم لمك اما   بذا بل مساقش ،عضَّ

 اػؿ هللا  عزابما نعيم العبادلة /دا،كر العاضؿل، كاا  ثبا دقةسن / العاضل ةالدا،كر األس،اذة  البحث،

 خمر.

. مػدمر عػاـ الشػرط  تيسـير الـبطش/ األسػ،اذاما كه،قدـ بالشار كالعر اف تلى حضرة العممد 

، لما قدم  لي مف مسػاعدة ارممػ    ػي الحمػكؿ علػى اإلحمػاةات المطلكبػ  عػف عهػاز  العلسطمسم

 اـ ل،طبمؽ اس،باس  الدراس  على مس،كل محا ظات قطاع غزة.الشرط ، كاذلؾ ا،اب ،سهمؿ المه



ج

 

لقمامػػ  ب،رعمػػ  ملخػػص الرسػػال  عمــ  ثبــا رزق امػػا كه،قػػدـ بالشػػار الخػػالص تلػػي األسػػ،اذ / 

  .تلي اللغ  اإلسعلمزم 

،  قػد هعػاسكسي  ػي ،ػذلمؿ اػؿ مػعب، إ ـات ثبنـال  لاالديل االـدت ل زاجتـ ل هما هسر،ي: 

لمػػا  عكضػػهـمهف  مػػف هعمػػاؽ قلبػػي كالحػػب، داعمػػان هللا زال،قػػدمر كاالع،ػػزاك،عبمػػد اػػؿ درب،  لهػػـ مسػػي 

المػػح  كالعا مػػ  بمك ػػكر هـ علػػمممػػف هللا كهف ، بػػأف معػػزؿ لهػػـ  ػػي العطػػاة بػػذلك ، مػػف عهػػد كعسػػاة، 

 كالسعادة.

هكلػي السػاس بالشػار كال،قػدمر، كهدعػك هللا  ـبؤالة مػف ذاػر،هـ  شػار،هـ، همػا مػف سسػم،هـ،  هػ

لي هف مسػػاؿ بػػذا العهػػد القبػػكؿ كالرضػػا،  حسػػبي هسسػػي اع،هػػدت، كلاػػؿ مع،هػػد سمػػمب، سػػبحاس  ك،عػػا

ف قمرت،  عذرم لقكل  سػبحاس  ك،عػالي:))  ََ قكالاماؿ  كحد ،  اف ك قت  مف هللا، كا  اُلوِل ُسْبَحاَن

ََ َأنَع لِلَطِليُم لِلَحِكيُم  (. ِّ: (( ) البقرة اَل ِصِلَم َلَنا ِإالت َما َصلتْمَتَنا ِإنت

 

 وهللا من وراء القصد،
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 مم ص الدراسة

الغضػػب ، امػػا اسععػػاؿ ك  العبلقػػ  بػػمف األ اػػار البلعقبلسمػػ ال،عػػرؼ علػػى  ىبػػد ت الدراسػػ  تلػػ 

ال،عرؼ على مس،كل األ اار العقبلسم  كالبلعقبلسم  كمس،كل الغضػب لػدل  ىبد ت بذ  الدراس  تل

، باإلضػػػا   تلػػػى معر ػػػ  العػػػركؽ ذات الداللػػػ  للم،غمػػػرمف ه ػػػراد الشػػػرط  العلسػػػطمسم  بمحا ظػػػات غػػػزة

مؤبػؿ ال ،رالم،غمػرات الدممكغرا مػ  )العمػ)األ اار البلعقبلسمػ  كالغضػب( اػؿه علػى حػدة مػ  بعػض 

(  ػرد مػف ه ػراد ِّٗ(، ك،اكست عمس  الدراس  مف )العمؿ معاؿ،الر،ب  العسارم   ،السافالعلمي ،

لبلػدمات كالػدكرمات ، كاسػ،خدـ الباحػث األدكات ال،المػ : مقمػاس الشرط  العامل   ي قكات ال،ػدخؿ كا

داد الباحػػث، كالخ،بػػار اعػػ مػػف(، كمقمػػاس الغضػػب ُٕٖٗاأل اػػار البلعقبلسمػػ : لسػػلمماف الرمحػػاسي)

 رضػػػػػػمات الدراسػػػػػػ  اسػػػػػػ،خدـ الباحػػػػػػث السسػػػػػػب الماكمػػػػػػ  كال،اػػػػػػرارات كاالسحػػػػػػراؼ المعمػػػػػػارم مػػػػػػح  

(، كاخ،بػار  One Way ANOVAل،بػامف األحػادم ) كالم،كسػطات الحسػابم  ، كاخ،بػار ،حلمػؿ ا

للعمسػػػػػػػات المسػػػػػػػ،قل    t، كاخ،بػػػػػػػار DunnettT3كداسػػػػػػػت للمقارسػػػػػػػات البعدمػػػػػػػ    Scheffeشػػػػػػػعم  

(Independent samples t.test،)  .كمعامؿ االر،باط بمرسكف 

 اقد تاصمت الدراسة إل  النتالج التالية:

لسػطمسم   ػي محا ظػات غػزة بشػاؿ عػاـ مسخعضػ ، هف األ اار البلعقبلسم  لػدل ه ػراد الشػرط  الع .ُ
 حمث بلغ م،كسط درعا،هـ هقؿ مف الم،كسط العرضي للمقماس.

مس،كل اسععاؿ الغضب لدل ه راد  الشرط  العلسطمسم   ي محا ظػات غػزة مع،بػر مػسخعض حمػث  .ِ
 بلغ م،كسط درعا،هـ هقؿ مف الم،كسط العرضي للمقماس.

( بػػػػػمف م،كسػػػػػط األ اػػػػػار 05.0،كل داللػػػػػ  )كعػػػػػكد عبلقػػػػػ  ذات داللػػػػػ  تحمػػػػػاام  عسػػػػػد مسػػػػػ .ّ
 .البلعقبلسم  كم،كسط اسععاؿ الغضب لدل ه راد الشرط  العلسطمسم 

(   ػػػػي م،كسػػػػط اسععػػػػاؿ 05.0ال مكعػػػػد  ػػػػركؽ ذات داللػػػػ  تحمػػػػاام  عسػػػػد مسػػػػ،كل داللػػػػ  ) .ْ
 ل للساف كللعمر كللر،ب  العسارم .الغضب كاأل اار البلعقبلسم  لدل ه راد عمس  الدراس  ،عز 

(   ػػػػي م،كسػػػػط اسععػػػػاؿ 05.0ال مكعػػػػد  ػػػػركؽ ذات داللػػػػ  تحمػػػػاام  عسػػػػد مسػػػػ،كل داللػػػػ  ) .ٓ
 . الغضب لدل ه راد عمس  الدراس  ،عزل للمؤبؿ العلمي



خ

 

 ر ػػػػػي م،كسػػػػػط األ اػػػػػا( 05.0عسػػػػػد مسػػػػػ،كل داللػػػػػ  )ام  مكعػػػػػد  ػػػػػركؽ ذات داللػػػػػ  تحمػػػػػا .ٔ
 . البلعقبلسم  لدل ه راد عمس  الدراس  ،عزل للمؤبؿ العلمي لمالح األ راد غمر العامعممف

 ػػػػػي م،كسػػػػػط األ اػػػػػار ( 05.0عسػػػػػد مسػػػػػ،كل داللػػػػػ  )مكعػػػػػد  ػػػػػركؽ ذات داللػػػػػ  تحمػػػػػاام   .ٕ
 البلعقبلسم  كم،كسط اسععاؿ الغضب ،عزل لمعاؿ العمؿ لمالح ه راد شرط  الدكرمات.
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Abstract 

 

 

Irrational Beliefs and Anger Emotions by Police Officers in the light of some 

Variables 

 

This survey is aimed to show the statistically-significant relationship between 

the irrational beliefs and anger among police officers in Gaza Governorates. The survey 

is further aimed to identify the level of the irrational beliefs and anger among police 

officers in Gaza Governorates. It also aimed to clarify the statistically-significant 

differences between the averages of the police officers degrees in terms of the irrational 

beliefs and anger, depending on the age variable, academic qualification, military rank, 

employment, housing. The survey sample consisted of 329 individual members of the 

police force working in the intervention forces, municipalities and patrols.  The 

researcher used the following instruments: the Irrational Beliefs Scale by Suleiman 

Rihani as well as the Anger Measurement prepared by the researcher. 

 

To test the validity of the survey assumptions, the researcher used the 

percentages, frequencies, standard deviation (SD), averages, one way analysis of 

Variance "ANOVA", Dunnett T3 and Scheffe, T Test Independent Samples and Pearson 

correlation coefficient 

 

The survey arrived at the following results: 

 
1. The results indicate that the level of the irrational beliefs of the Palestinian police 

members in Gaza Strip is generally low and their average grades is lower than the 

average hypothesis of the scale. 

2. The results indicate that the anger emotion average of the Palestinian police 

members in Gaza Strip is generally low and their average grades is lower than the 

average hypothesis of the scale. 

3. The survey found out that there is a statistically significant direct relation on the 

level of significance ) 05.0 )  between the irrational beliefs average and the 



ر

 

anger emotion average among the Palestinian police members in Gaza 

Governorates. 

4. The survey found out that there is no a statistically significant direct differences on 

the level of significance ) 05.0 )  between the irrational beliefs average and the 

anger emotion average of the survey sample to be attributed to the housing, age, 

and military rank. 

5. The survey found out that there is no a statistically significant direct differences on 

the level of significance ) 05.0 )  in the emotion anger average of the survey 

sample to be attributed to the academic qualification. 

6. The survey found out that there is  a statistically significant direct differences on the 

level of significance ) 05.0 )  in  the rational beliefs average for the survey 

sample members to be attributed to academic qualification for those who don’t 

attend universities. 

7. The survey found out that there is a statistically significant direct differences on the 

level of significance ) 05.0 ) in the irrational beliefs average and the anger 

emotion average to be attributed to the employment field for police patrols. 
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لبئًخانًحزٕٚبد

 ت......................تبداة.................................................................
 . ث..........ك،قدمر......................................................................شار 

 ح...............................................................غ  العربم لالدراس  بال ملخص
 ذ........................................................  بالغ  االسعلزم .......ملخص الدراس

 ز.............................................................................تالمح،كما قاام 
 ض ..................................................................قاام  العداكؿ...........

 ظ..............................................................................قاام  المبلحؽ.

 ( مشكمة الدراسةل اثىدا يال اثىميتيا) انفصم األول:

 ِ..............................................................س ..................مقدم  الدرا
 ٕ.............................................................ك،ساؤال،ها........  مشال  الدراس

 ٕ......................................................................هبداؼ الدراس .........
 ٖ........................................................................هبمم  الدراس ........

 َُ.........................................................................الدراس ممطلحات 
 ُُ............................................................................حدكد الدراس ...

 ( اإلطار النظري لمدراسة ) انفصم انثاٍَ:

 :األ كار البلعفبلنيةثااًل: 
 ُّ......................................................................................،مهمد

 ُّ................................................البلعقبلسم  -العقبلسم  األ اار كمؼ معهـك 
 ُْ...................................................... البلعقبلسم  -العقبلسم  سمات األ اار 

 ُٔ..................................................... الخمااص الهام  للمع،قدات البلعقبلسم
 ُٕ...................................األ اار األرب  األساسم  ال،ي ،ع،مد علمها األ اار العقبلسم 

 ُٕ.................................األ اار األرب  األساسم  ال،ي ،ع،مد علمها األ اار البلعقبلسم 



ص

 

 ُٖ................................................................... هسكاع األ اار البلعقبلسم 
 ُٗ.........................................................ممادر اا،ساب األ اار البلعقبلسم 
 َِ........................................................األ اار البلعقبلسم  اما هكردبا هلمس 

 ِّ.......................................... سأللمالعقبلسم  ابدااؿ لؤل اار البلعقبلسم   األ اار
 ّٖ.........................................البلعقبلسم    األ اارمعمات الاشؼ عف بعض اس،را،

 ّٗ..............................................( C B Aالسظرم  العقبلسم  االسععالم  ) سظرم  
 ِْ....................................العركض اإلالمسمام  كال،شخمم  للعبلج العقبلسي االسععالي

 ِٓ........................................................كعه  سظر هلمس  ي سمك الشخمم  
 ْٓ.............................................هبـ معاممر المح  السعسم  للعرد اما مرابا هلمس 

 ْٓ...............................العبلق  بمف المعر   كاالضطراب االسععالي مف كعه  سظر هلمس
 ٓٓ..........................................................مسلمات العبلج العقبلسي االسععالي

 :انفعال الغضب انيًا: 
 ٕٓ......................................................................................،مهمد

 ٖٓ.. ..................................................................،عرمؼ اسععاؿ الغضب 
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رقم 
 الجدال

 الصفحة عناان الجدال

 133 .،كزم  ه راد العمس  الععلم  .1
 134 العمر،كزم  ه راد العمس  حسب  .2

 134 مسطق  الساف ،كزم  ه راد العمس  حسب .3

 135 ،كزم  ه راد عمس  الدراس  حسب المؤبؿ العلمي .4

 135 الر،ب  العسارم حسب ،كزم  ه راد العمس   .5

 136 ،كزم  ه راد عمس  الدراس  حسب معاؿ العمؿ .6

 144 .األ اار البلعقبلسم  كالعبارات المر،بط  بها .7

8. 
كالدرعػػ  الالمػػ  للمحػػكر ال،ابعػػ  لػػ  مقمػػاس   قػػرة مػػف  قػػرات محػػكر معػػامبلت االر،بػػاط بػػمف اػػؿ

   األ اار البلعقبلسم .
142 

 143 ر م  لمقماس األ اار العقبلسم  كالبلعقبلسم .مدؽ المقارس  الط .9
 144 معامؿ الثبات لمقماس األ اار العقبلسم  كالبلعقبلسم  ك قا طرمق،ي ال،عزا  السمعم  كهلعا. .14
 148 .األبعاد الرامسم  لمقماس الغضب كالعقرات المر،بط  باؿ بعد .11
 154 كالدرع  الالم  للمحكر مثمرات الغضب  قرة مف  قرات محكر معامبلت االر،باط بمف اؿ .12

13. 
كالدرعػ  الالمػػ   المشػاعر الممػاحب  للغضػب  قػرة مػف  قػػرات محػكر معػامبلت االر،بػاط بػمف اػؿ

 للمحكر
151 

14. 
كالدرعػػػ  الالمػػػ   األعػػػراض السماكسػػػكما،م   قػػػرة مػػػف  قػػػرات محػػػكر معػػػامبلت االر،بػػػاط بػػػمف اػػػؿ

 للمحكر
151 

 152 كالدرع  الالم  للمحكر الغضب الذا،ي  قرة مف  قرات محكر مف اؿمعامبلت االر،باط ب .15

 152 كالدرع  الالم  للمحكر الغضب الخارعي  قرة مف  قرات محكر معامبلت االر،باط بمف اؿ .16

 153 كالدرع  الالم  للمحكرمقدار الغضب   قرة مف  قرات محكر معامبلت االر،باط بمف اؿ .17

 154 للعركؽ بمف عمس،مف مس،قل،مف  t راخ،با س،ااج .18

 155 ال،عزا  السمعم الس،باس  الغضب ك قا لطرمق   الثباتمعامؿ  .19

 155 طرمق  هلعا اركسباخالس،باس  الغضب ك قا  الثباتمعامؿ  .24

 158 كالسسب الماكم  الس،شار األ اار البلعقبلسم .الس،ااج ال،ارارات  .21

 163 الغضب لدل ه راد الشرط  العلسطمسم س،ااج مس،كل اسععاؿ   .22



ض

 

رقم 
 الجدال

 الصفحة عناان الجدال

 165 مكضح درع  االر،باط بمف األ اار البلعقبلسم  كاسععاؿ الغضب .23

 168 م،كسط األ اار البلعقبلسم  كم،كسط اسععاؿ الغضب ،عزل للعمر tمكضح س،ااج اخ،بار  .24

25. 
أل اػار البلعقبلسمػ  م،كسػط ا ( One Way ANOVAاخ،بار ،حلمؿ ال،بامف األحػادم ) س،ااج  

 كم،كسط اسععاؿ الغضب ،عزل للساف
174 

26. 
لمؤبػػؿ ،عػػزل ل م،كسػػط األ اػػار البلعقبلسمػػ  كم،كسػػط اسععػػاؿ الغضػػب  tمكضػػح س،ػػااج اخ،بػػار 

 172 العلمي

 174 م،كسط األ اار البلعقبلسم  كم،كسط اسععاؿ الغضب ،عزل للر،ب  العسارم tس،ااج اخ،بار  27

28. 
م،كسػط األ اػار البلعقبلسمػ   ( One Way ANOVA،حلمؿ ال،بامف األحػادم )  اخ،بارس،ااج  

 175 كم،كسط اسععاؿ الغضب ،عزل لمعاؿ العمؿ

29. 
م،كسػػػػط األ اػػػػار البلعقبلسمػػػػ  كم،كسػػػػط اسععػػػػاؿ  Scheffeك  Dunnett T3س،ػػػػااج اخ،بػػػػار  

 176 الغضب ،عزل لمعاؿ العمؿ





















































غ

 



كلـبئًخانًـالح
 

 الصفحة عناان الممحق رقم الممحق
 244 .بأسماة السادة المحاممف ألدكات الدراس  قاام  .1

2. 
ل،سػػهمؿ مهمػػ  الباحػػث  ػػي الحمػػكؿ مػػدمر عػػاـ الشػػرط  رسػػال  مػػف عممػػد الدراسػػات العلمػػا تلػػي 

 علي المعلكمات ك،طبمؽ هدكات الدراس .
241 

3. 
إلدارات المرازمػػػ  لقػػػكات ال،ػػػدخؿ كحعػػػظ ا،ػػػاب ،سػػػهمؿ مهػػػاـ مػػػف مػػػدمر عػػػاـ الشػػػرط  ، تلػػػى ا

 السظاـ، كشرط  الدكرمات، كشرط  الدكرمات.
242 

4. 
الم،خممػ ، تلػى مػدراة شػرط   تا،اب ،سهمؿ مهػاـ مػف مسػاعد مػدمر الشػرط  لشػؤكف اإلدارا

 المحا ظات.
243 

5. 
 هدكات الدراس . رسال  للسادة المحاممف ل،حامـ

  األكلم ي مكر،   مقماس الغضبسمكذج 
244 

 249 إلعراة المدؽ كالثبات بعد ال،حامـمقماس الغضب سمكذج  .6

 212 سمكذج لمقماس األ اار البلعقبلسم  ك مقماس الغضب بمكر،ها السهاام  .7



1

 

 انفصم األول
 يشكهة اندراسة وجساؤالجها

 
 

 
 مفدمة 

 (التساؤالت) مشكمة الدراسة 

 ثىداف الدراسة 

 ثىمية الدراسة 

 مصطمحات الدراسة 

 داد الدراسةح 



2 



 
                                             

 الفصل األال
 مد ل الدراسة

 
 :مفدمة
لػدل اا ػ   ألف األمػف مطلػب  طػرماب،مام  بمقكمات الحماة الارمم  لقد اب،ـ اإلسبلـ باألمف       

األمػػف ال مقػػؿ الاااسػػات الحمػػ ،  هػػك مع،بػػر رامػػزة هساسػػم  مػػف راػػااز الحمػػاة  ػػي بػػذا الاػػكف ،  شػػأف 

تذ ال مماف هف س،مكر هف ،اكف بساؾ  حمػاة بػبل غػذاة ، كاػذلؾ الحػاؿ بالسسػب   ؛هبمم  عف الغذاة 

 ىٍلمىٍعبيديكا رىٌب بىذىا اٍلبىٍمت الًَّذم  لؤلمف ، كبذا ما عبر عس  القرآف الارمـ مراح   ي قكل  عبل كعبل:))

ٍكؼ ـٍ ًمٍف خى سىهي كع كىآمى ـٍ ًمٍف عي  .[ْ-ّ:قرمش] ((هىٍطعىمىهي

قامػػػػ  الحػػػػؽ كالعػػػػدؿ بػػػػمف السػػػػاس قاعػػػػدة همػػػػمل  مقػػػػكـ علمهػػػػا األمػػػػف كالهػػػػدل كالرشػػػػاد، مقػػػػكؿ       كا 

ػٍلطى ،عالى)) ـٍ سي لىػٍماي ـٍ ميسىػزًٌٍؿ بًػً  عى ػا لىػ ٍا،يـٍ بًػا ًَّ مى ـٍ هىٍشػرى ا يكفى هىسَّايػ ٍا،يـٍ كىالى ،ىخى ا هىٍشرى اؼي مى اىٍمؼى هىخى  ىػأىم   ۚ اسنا كى

ؽ  ًباأٍلىٍمًف  اٍلعىًرمقىٍمفً  (( ايٍس،يـٍ  ًتفٍ  ۚ هىحى  .[ُٖ]األسعاـ:،ىٍعلىميكفى

مػػف هبػـ األعهػزة ال،ػي ،،شػػاؿ مسهػا المسظكمػ  األمسمػ  ألم دكلػػ  هك   عهػاز الشػرط  ك مع،بػر

، ـمع،م  ، كذلؾ بمػا مؤدمػ  مػف دكر بػاـ كحسػاس ممػس اا ػ  ه ػراد المع،مػ  علػى مخ،لػؼ شػرااحه

 العرممػ  مػف الكقامػ  مسػاكلم  علػى عا،قػ  مػ  كاالق،مػادم ، حمػث ،قػ كاالع،ماع  الدمسمػ  كالسماسػم

 رعؿ هبمم  ،برز بسا كمف العرد كالمع،م ،  بأمف معبثكف للذمف البلزم  العقكبات ك،طبمؽ كماا ح،ها

 العهاز. بذا ك،طكر سعاح مقكمات هحد مع،بر الذم الشرط 

لطبمعػ   عقبلسمػ ، كذلػؾ غمػر اػارناه  ل،بسػى عرضػ  هاثػر شػرااح المع،مػ   مػف كه ػراد الشػرط  

همحاب ، ك،عاملهـ م  اح المع،م  بمخ،لؼ ،كعها،  معاؿ عملهـ ، مف حمث اح،اااهـ باا   شرا
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 بخبرا،  الخارعي العالـ على األاثر كاالسع،اح العرااـ كالسكابؽ القاسكسم ، كاخ،بلطهـ بزمبلة العمؿ ،

 مسطقمػ  غمػر ،اػكف قد ال،ي األ اار مف العدمد اتبذ  العبلق بطبمع  ما،سب رعؿ الشرط ك  ،كهحداث 

 همػاـ مقػؼ عػاعزان  كقػد كالمسػ،مرة، الم،بلحقػ  الحمػاة ألحػداث ،عرضػ  عاسػب تلػى بػذا كال عقبلسمػ ،

 ،رسػم  تلػى بػدكربا م،ؤد الضغكط، كال،ي بذ  ،أثمر زمادة تلى العقبلسم  غمر ه اار  ك،قكد  ضغكطها،

 .قمدان ،ع المشال  مزمد مما األ اار، بذ 

  إذا ، ،حرا  ال،ي بي ه اار   إف  م  مرغكب غمر مكقؼ تلى العردم،عرض  عسدما ك

  إس  العقبلسم  األ اار بذ  ااست تذا هما ، سلمـ بشاؿ م،حرؾ عقبلسم   سكؼ األ اار بذ  ااست

 االسععاؿ تلى ،قكد البلعقبلسم   األ اار ، سمسععؿ هس  اما ، سلمـ كخاطئ غمر بشاؿ سم،حرؾ

  ضغطنا مسًبب مهًدد  مكقؼ هس  على سدرا  الذم  المكقؼ ، عف الضغكط ميسـ الذم الغضبك 

 ََِِ ، . David et alكآخركف   دمعمد)  المح  على سلبم  تلى ،أثمرات بدكر  مؤدم الذمك 

،ََُ.) 

 شخمم  مف المعر ي العاسب هبمم  على لل،رامز ال،كع  األخمرة السسكات  ي كقد برز

 العدمػد محظػى باب،مػاـ همػبح بحمػث كاالع،مػاعي، السعسػي ،امعهـ ك ي اسععاال،هـ ،قدمر  ي األ راد 

 بمػػكرة السعسػػي اإلرشػػاد كالعػػبلج معػػاؿ ك ػػي عامػػ ، بمػػع  السػػماكلكعي المعػػاؿ  ػػي البػػاحثمف مػػف

 كحاكلػت العقلػي، المعر ي العاسب اب،مت ب،كظمؼ ال،ي السعسي اإلرشاد سظرمات هبرز كمف خام ،

كال،ػػي ،يعػػرؼ  (Ellis)تلػػمس سظرمػػ  البلعقبلسػػي بػػال،عامر عبلق،هػػا  ػػي االسععالمػػ  راباتاالضػػط ،عسػػمر

 السػػػلكؾ ل،عػػػدمؿ المعػػػارؼ ،غممػػػر تلػػػى السظرمػػػ  بػػػذ  ك،سػػػعى. االسععػػػالي بسظرمػػػ  العػػػبلج العقبلسػػػي

تحػػداث   ػػي هساسػػمان  دكران  ،لعػػب المعر ػػ  بػػأف القػػكم االع،قػػاد مػػف اسطبلقػػان  علػػى االسععػػاالت، كال،ػػأثمر

  .(ُٓٗ: َُُِ)معلي، كعبلعها الكعداسم  الضطراباتا
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 كعسػدما ، كاحػد آف  ػي عقبلسػي كغمر عقبلسي اااف بك اإلسساف :   هف Ellisتلمس( ) كمذار

 سمشػعر غمػر عقبلسػي سحػك علػى معاػر عسػدما بمسمػا كسػعمدان،  عػاالن  سػماكف عقبلسػي سحػك على معار

 .(ٓ:  ََِٖ ،البراؽ  )السعسي كاالضطراب بالقلؽ

 اار البلعقبلسمػ  ال،ػي بسظرم،  حكؿ طبمع  مثؿ بذ  األ خامان  لمس ،مكران اما كض  البرت ت

 راد العمابمكف ك المسبب  للعماب كالمرض السعسػي بشػاؿ عػاـ حمػث مماف هف م،سـ بها بعض األ

كض  احدل عشرة  ارة العقبلسمػ  مػف خػبلؿ خبرا،ػ   ػي ممػداف االرشػاد كالعػبلج السعسػي سػكؼ مػ،ـ 

بػذ  رم،  حكؿ ،عسمر  للعماب مقكؿ هف لمس  ي سظخبلؿ بذا البحث بال،عممؿ ،  اف ت ؽ لهاال،طر 

 (.Ellis,1979:18 اار بي العسمر الرامسي  ي سشأة االضطرابات السعسم  )األ

ر  اػػػػاعدمػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات ال،ػػػػي ،ساكلػػػػت األالمكعػػػػد سػػػػ   إ الحالمػػػػ  ألبممػػػػ  الدراسػػػػ  سظػػػػران ك  

 ػي كال،ػي ،ساكلػت  ،) عبػد الغعػار(السعسػم  كمسهػا دراسػ   ضػطراباتض االالبلعقبلسم   كعبلق،ها بػبع

طالػب كطالبػ  مػف َٔٔس،ها األ اار البلعقبلسم  المسبا  باضػطراب االا،اػاب لػدل عمسػ  قكامهػا  ادر 

  بكعكد عبلق  دال  ،سبام  طلب  عامع  بسي سكمؼ بممر مف مخ،لؼ الالمات كال،ي اظهرت الدراس

 بلسم  كمؤشرات االا،ااب. اار البلعقبمف األ

 اػار البلعقبلسمػ  كعبلق،هػا بالسػلكؾ حمػث ،ساكلػت الدراسػ  األ (د كقاعكدالعقا )كاذلؾ دراس 

سسػمف كمعر ػ  العػركؽ بػمف الهاـز للذات لدل عمس  مف المرابقمف كالمرابقػات كمعر ػ  العػركؽ بػمف الع

كالسػلكؾ الهػاـز    اػار البلعقبلسمػالػى كعػكد عبلقػ  بػمف األ معػ ،السدبي كالعلمػي  كخلمػت القسـ األ

للػػذات  ػػي حػػمف لػػـ ،ظهػػر هم  ػػركؽ  ػػي اخػػ،بلؼ العسسػػمف بالسسػػب  لؤل اػػار البلعقبلسمػػ   ػػي حػػمف 

دبي لذاكر ككعكد  ركؽ بمف القسممف األساث عف الهاـز للذات لمالح اإلظهرت  ركؽ  ي السلكؾ ا

 كالعلمي .
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بم  ال،ي اب،مػت بدراسػ  األ اػار البلعقبلسمػ  كمػدل العدمد مف الدراسات العربم  كاألعسبساؾ ك        

لباحػػث  ػػي بػػذ  الدراسػػ  بشػػاؿ ،أثمربػػا علػػى سشػػكة االضػػطرابات السعسػػم  كال،ػػي سػػكؼ م،طػػرؽ لهػػا ا

(ََِٗ)الحمػػػػكرم ،(ََِٖ)سػػػػكرم ، (ََِٕ( )عبػػػػد الغعػػػػار ،ََِٖ)القمؽ ،،مثػػػػؿ دراسػػػػ  هكسػػػػ 

)مػػالاي (َُُِ)سػػبلم  ،(  ََُِ)ععمعػػي ،(ََِٗ)هحمػػد ك الشراسػػي ،( ََِٗ) العكمضػػ  ،

 .(َُِِكالرشمدم ،

العاػػر كاالسععػػاؿ ،كهمػػاف   اال،عػػا  العقبلسػػي االسععػػاليك ػػي ضػػكة المسػػلم  ال،ػػي اسػػ،سد علمهػػا 

م،رابطاف كم،داخبلف كمؤثر اؿ مسهما  ي اآلخر كال،عامر ك االسععالي كالسلكؾ هضػبلع مثلػث كاحػد 

 .الغضبباسععاؿ  م،مثبلن الثاسي للدراس   م،غمرالاخ،مار  ااف   ، ،ماحب بعضها بعضا ،أثمرا ك،أثرا

 عملم،مف معرد ( تلى هف ،عامر اإلسساف كاسععال  لمساEllisك ي بذا المدد  هشار )هلمس ، 

 المثمرات بمف  المعاًرؼ ،،كسط  ، م،ااًمل،اف عمًلم،اف ، ذلؾ مف العاس على تسهما بؿ ، مسعمل،مف

 ال،ػػي البماػػ  العػػرد لظػػركؼ اسػػ،عابات مػػف مسشػػأ ال اسععػػاؿ هك سػػلكؾ علمػػ  مطىلػػؽ كمػػا ، كاالسػػ،عابات

 سعسػها، األحػداث للعرد لمست االضطراب مسًبب  الذم ، البما  سحك ه اار  مف بؿ ،  قط  مها معمش

 .(ُٖ: ََِٔاألحداث)شحادة ،  بذ  على العرد بؿ حاـ

 االب،مػػػػاـ ازداد كلقػػػػد ، للعػػػػرد السعسػػػػي السػػػػكاة ،هػػػػًدد ال،ػػػػي االسععػػػػاالت مػػػػف معى،بػػػػر الغضػػػػبك 
ليًقمػػػ  الرذااػػػؿ مػػػف هسػػػ  اع،بػػػار علػػػى األخمػػػرة السػػػسكات  ػػػي بدراسػػػ،   الػػػسعس  ػػػي ،حامػػػت تذا ال،ػػػي الخي
 بمف المكدة ركابط ،مزمؽ حمث مف عاـ بشاؿو  اإلسساف حماة على سمانا هثرنا لها سماكف مسها ك،ماست
 .(ٕ: ُٖٗٗ)عبد الرحمف كعبدالرحممد،األ راد

، كغمػػر  لمػف االسععػػاالت ، قػد ماػػكف حػادا طكمػػؿ المػد  هف الغضػب اغمػػر الػرغـ مػػف  ىكعلػ

،امعي ، مر،بط ب،غمرات  سمكلكعم  ، كسلكام  كاسععالم  ، كبمسشحمم  ، كمعر م  سػلبم  ، كمكمػؼ 

سػ  طاقػ  اسععالمػ  داخلمػ  ،ػر،بط عب رمػدبا ، كذلػؾ ألسػ  مبلحػظ علػي هبأس  مف المشاعر ال،ػي ممػ
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ال هس  لـ ملؽ االب،ماـ البحثي الاا ي ، حمث ال بمر مف شخص ألخر ، تمخ،لؼ بشاؿ ا بسلكؾ ما

محظػػػػى الغضػػػػب بعاػػػػ  ،شخمػػػػم  خامػػػػ  بػػػػ   ػػػػي الػػػػدلمؿ االحمػػػػااي ال،شخممػػػػي الرابػػػػ  المعػػػػدؿ 

سمػػػػا مظهػػػػر اعػػػػرض ممػػػػاحب عػػػػدد مػػػػف االضػػػػطرابات مػػػػا بعػػػػد المػػػػدم   لبلضػػػػطرابات السعسػػػػم  كا 

 .(Martin,2004:2كاضطراب الشخمم  الباراسكمدم  كالحدم  كغمربا )

 بػػك طرمقػػ  العػػرد غضػػب مثمػػر مػػا ضػػمف مػػف ( هفٓ، ُٕٕٗ Ellis  :Cهلػػمس )  ضػػحهك ك 

   عسدما مقػكؿ  مثبل لدم  الغضب تثارة  ي السبب  ،اكف  Irrationalالعقبلسم   ااست ،عامر   إذا

لػػف  هسػػا ، العمػػؿ بػػذا بػػدكف هعػػمش هف هبػػدنا هسػػ،طم  لػػف هسػػا ، العمػػؿ بػػذا علػػى هحمػػؿ هف معػػب هسػػا

م،كقعكف  البلعقبلسم  األ اار بهذ  م،مساكف الذمف  األ راد ،   هبدنا هرمد  ما على هحمؿ هف هس،طم 

لػف  ال،كقعػات بػذ  بػأف ممػطدمكف كعسػدما اثمػرة هشػماة الغمػر مف كمس،ظركف عالم  ،كقعات ألسعسهـ

 . كالغضب األمؿ بخمب  ممابكف ،،حقؽ

ط  ػػي تزالػػ  ال،ػػك،رات مابم  كلػػك بقػػدر بسػػ ػػي المسػػ الباحػػث كرغبػػ  مػػف كمػػف بػػذا المسطلػػؽ

قدر المس،طاع ، خام  هف الباحػث   كمكاعه،ها ك،حسمف مف سظرة المكاطسمف ا،عا  األعهزة األمسم 

عمػػػؿ  ػػػي عهػػػاز همسػػػي كمػػػف خػػػبلؿ عملػػػ   قػػػد رهل كسػػػم   اثمػػػر مػػػف المكاقػػػؼ ال،ػػػي مسػػػمطر  مهػػػا م

، كعسػػد ال،قمػػمـ سعػػد هسػػ  اػػاف  الغضػػب كمػػسعاس ذلػػؾ علػػى األداة المهسػػي ألم مهمػػ  كقضػػم  عمػػؿ

بادا  بعمدة عف الغضب   هف ال،عامؿ م  المكقؼ ااف بطرمق باإلمااف ،عسب اثمر مف األخطاة لك

 س،مػرؼ كسسػلؾ  ػي ضػكاها ،كال،ي الذم مؤدم تلى قذؼ بعض األ اار البلعقبلسم  ا،عا  المكقؼ 

 كبذا ما د عسي للقماـ بهذ  الدراس .

اسػػػ  اال اػػػار البلعقبلسمػػػ  كعبلق،هػػػا باسععػػػاؿ الغضػػػب لػػػدل ه ػػػراد الشػػػرط  كبسػػػا ،امػػػف هبممػػػ  در      

 بمحا ظات غزة  ي ضكة بعض الم،غمرات.



7

 

 مشكمة الدراسة ( التساؤالت ): 
 :التالية  تالدراسة    اإلجابة عمى التساؤالتتحدد مشكمة    

 حا ظات غزة؟اس،شار اال اار البلعقبلسم  لدل ه راد الشرط  العلسطمسم   ي م مدلما  .ُ

 ما مس،كل اسععاؿ الغضب لدل ه راد الشرط  العلسطمسم   ي محا ظات غزة؟ .ِ

بمف األ اار البلعقبلسم   (05.0). بؿ بساؾ عبلق  ذات دالل  تحماام  عسد مس،كل الدالل  ّ

  ي محا ظات غزة؟  كاسععاؿ الغضب لدل ه راد الشرط  العلسطمسم

 ػػػي م،كسػػػط األ اػػػار  (05.0عسػػػد مسػػػ،كل داللػػػ  )ذات داللػػػ  تحمػػػاام   بسػػػاؾ  ػػػركؽبػػػؿ  .ْ

 العمػػػر، ):  ػػػراد الشػػػرط  العلسػػطمسم   ػػػي محا ظػػػات غػػػزة ،عػػزل للم،غمػػػرات ال،المػػػ قبلسمػػ  لػػػدل هالبلع

 ؟(معاؿ العمؿرم ، لر،ب  العساالعلمي، ا مؤبؿالساف، ال

 ػػػي م،كسػػػط اسععػػػاؿ  (05.0سػػػ،كل داللػػػ  )عسػػػد مذات داللػػػ  تحمػػػاام  بسػػػاؾ  ػػػركؽ بػػػؿ  .ٓ

السػاف،  العمر، : ) راد الشرط  العلسطمسم   ي محا ظات غزة ،عزل للم،غمرات ال،الم الغضب لدل ه

 ؟(معاؿ العمؿالعلمي، الر،ب  العسارم ،  مؤبؿال

 ثىداف الدراسة:
 ،،حدد هبداؼ الدراس  الحالم   مما ملي:  
 .محا ظات غزة ي   العلسطمسم لدل ه راد الشرط اال اار البلعقبلسم   اس،شارمدل ال،عرؼ على  .ُ

 . ي محا ظات غزة  العلسطمسم لدل ه راد الشرط ال،عرؼ على مس،كل اسععاؿ الغضب  .ِ

بػػػمف  (05.0عسػػػد مسػػػ،كل داللػػػ  )ذات داللػػػ  تحمػػػاام  معر ػػػ  مػػػا تذا اػػػاف بسػػػاؾ عبلقػػػ   .ّ

 ػػػػراد الشػػػػرط  العلسػػػػطمسم   ػػػػػي كم،كسػػػػط اسععػػػػاؿ الغضػػػػب لػػػػدل ه بلسمػػػػ أل اػػػػار البلعقام،كسػػػػط 

 .محا ظات غزة
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 ػػػػي م،كسػػػػط  (05.0) عسػػػػد مسػػػػ،كل داللػػػػ  العػػػػركؽ ذات الداللػػػػ  االحمػػػػاام الاشػػػػؼ عػػػػف  .ْ

،عػػزل لم،غمػػر ) العمػػر،  ػػي محا ظػػات غػػزة    األ اػػار البلعقبلسمػػ  لػػدل ه ػػراد الشػػرط  العلسػػطمسم

 (.  معاؿ العمؿ الر،ب  العسارم ، ،العلمي الساف، المؤبؿ

 ي م،كسػط اسععػاؿ ( 05.0) عسد مس،كل دالل الاشؼ عف العركؽ ذات الدالل  االحماام   .ٓ

 ػػػي محا ظػػػات غػػػزة ،عػػػزل لم،غمػػػر ) العمػػػر، السػػػاف،    الغضػػػب لػػػدل ه ػػػراد الشػػػرط  العلسػػػطمسم

 (. المؤبؿ العلمي، الر،ب  العسارم ، معاؿ العمؿ

 ثىمية الدراسة:
 : من الناحية النظرية:ثاالً 

 العرد، م،بسابا ال،ي البلعقبلسم  األ اار كبك ،،ساكل ، الذم العاسب هبمم  مف الدراس  هبمم  ،سب . ُ

 اثػرة كمػع  علػى مغلػب عمػر  ػي كذلؾ االسععالم ، االضطرابات مف اثمر تلى ب  ،ؤدم قد كال،ي

 كعلػى العػرد، علػى ،ػؤثر كاع،ماعمػ  سعسػم  لمػراعات األ ػراد معػرض قػد ممػا السعسػم ؛ اضػطرابا، 

 .المع،م 

الػذم سعمشػػ  بسػرع  ال،غمػر  ػػي شػ،ى المعػاالت، كهمػػبحت م،طلبػات الحمػاة هخػػذة  م،سػـ العمػر. ِ

بػذ  الضػغكط  ي الزمادة كال،عقمد، مما ععػؿ اسسػاف بػذا العمػر معػاسي مػف ضػغكط سعسػم  م،زامػدة، 

معد اسععػاؿ الغضػب مػف هبػـ االسععػاالت ، كهاثربػا ،ػأثمرا ك  للغضب،،ع،بر مف هبـ ممادر كمثمرات 

ساسػػػمان مػػػف البسػػػاة ،مثػػػؿ االسععػػػاالت عػػػزةان بامػػػان كهعلػػػى ماكسػػػات الشخمػػػم  باػػػؿ ماكسا،هػػػا ، حمػػػث 

الدراسػػات كاألبحػػاث الحدمثػػ  بمػػا ال مػػدع معػػاالن للشػػؾ هف المسظكمػػ   كقػػد هاػػدت ، السعسػػي لئلسسػػاف

، كبػي ،حػدد معػالـ الشخمػم  كمرابػ  كشػدمدة المقاكمػ  لل،غممػر سػاف معقػدةاإلس الكعداسم   ي ،رامبػ 

هاثػر الحػاالت ،مػلبان كعسػادان مػف مػف الغضػب ، كمع،بػر كقػت مباػر  ػي حمػاة اإلسسػاف اإلسساسم  مسذ
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السعسػم  ال،ػي  الحػاالت الغضػب بػك هسػكهك  ،السػاس  ػي الهػركب مسهػا بمف اػؿ الحػاالت ال،ػي مرغػب

العكاطػؼ السػلمم  ؛ ذلػؾ ألف  علػى بػك هاثػر بػذ  الحػاالت غكامػ  كخطػر، ك  ممعب السمطرة علمها

الغاضػػب بالػػذراا  المقسعػػ  ؛ لممػػب عػػاـ  المكسكلػػكج الػػداخلي الػػذم محػػث علػػى الغضػػب ممػػؤل عقػػؿ

 .غضب 

 الشخمػم  مسظكمػ  دراسػ ،،سػاكؿ  حمػث ،همضػان مػف هبممػ  عمسػ  الدراسػ  الدراسػ  هبممػ  ،سبػ . ّ

 م،مثلػ  يالعلسػطمس المع،مػ  شػرااح مػف بامػ  شػرمح  لػدل،  كالمزاعػي سععالياال عاسبها  ي كخام 

 لما ، كالذم ممس كم،علؽ باا   ه راد المع،م ، كاذلؾللدكر الذم مقكمكف ب  سظرا ،الشرط  ي ه راد 

 علػى سػلبم  اسعااسػات لهػا ماػكف قػد ل،ػيا   كمخ،لعػ حما،مػ  ضػغكط مف الشرمح  ،لؾ تلم  ،،عرض

قطػاع غػزة،  شػهدبام ال،ػي الحالمػ  الظػركؼ ظػؿ  ػي خامػ ن  ،هثسػاة مهػاـ العمػؿ هدااهػـ ك،مػر ا،هـ

 على اا   مساحي الحماة.

مػػف هبػػـ اال،عابػػات الحدمثػػ   ػػي  الحالمػػ  معػػد المػػدخؿ العقبلسػػي االسععػػالي، الػػذم سػػلا،  الدراسػػ . ْ

ال،شخممػػم     ػػي  لسػػع،ها المسػػ،سدة علػػـ الػػسعس، كالػػذم مل،قػػي تلػػى حػػد بعمػػد مػػ  السظرمػػ  االسػػبلمم 

هك المثمػر بحػد ذا،ػ  هف المشال  ال ،امف  ي الحدث   يمر السكم عم  للسلكؾ المضطرب كغكالعبل

كلاف  ي امعم  ادرااسا لهذا الحدث ،  العبلج مر،از على ،غمر ،لؾ االدرااػات الخاطاػ  كالمشػكب  ، 

،َّ حمث مقكؿ هللا ،عالى ))ت ا ًبقىٍكـو حى ا ًبأىسعيًسًهـٍ فَّ ا َّى ال ميغىمًٌري مى كا مى  .[ُُ]الرعد:((ى ميغىمًٌري

 : من الناحية العممية ( التطبيفية ):   انياً 
 اػػار البلعقبلسمػػ  ال،ػػي ال،عػػرؼ علػػى األ ػػي  غػػزة بمحا ظػػات الشػػرط  ه ػػراد الدراسػػ  بػػذ  قػػد ،عمػػد .ُ

 مؤمسػػػكف بهػػػا ا،عػػػا  حػػػدث معػػػمف ، كامػػػؼ م،ػػػأثر سػػػلكاهـ بشػػػاؿ سػػػلبي  ػػػي ال،عامػػػؿ مػػػ  األحػػػداث

 .ساة على ،لؾ األ اار البلعقبلسم كاألشخاص ب
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اخ،مػار العػاملمف   ػيالقػااممف علػى كزارة الداخلمػ  كعهػ  االخ،مػاص  مهػا ،عمد بذ  الدراسػ  . قد  ِ

 كالعمؿ على ،أبملهـ ك،سمم  قدرا،هـ كاعداد الدكرات البلزم  حسب الحاع .

 أل ػػػراد األداة ،حسػػػمف  ػػػي الشػػػرط  مػػػادةكق الداخلمػػػ  كزارة  ػػػي المسػػػاكلمف الدراسػػػ  بػػػذ  ،عمػػػدقػػػد  .ّ

 الشرط   ي ال،عامؿ م  األحداث كالمكاطسمف.

ال،ػػدرمس كاالعػػداد  عملمػػ   ػػي الشػػرط  المػػات علػػى القػػااممف الدراسػػ  بػػذ  س،ػػااج مػػف مسػػ،عمدقػػد . ْ

 .الشرط   المهسي أل راد

 اار األمف قد ،،مح بذ  الدراس  المعاؿ الس،حداث برامج ذات  عالم   ي معاؿ ال،غمر . ٓ
  لدل ه راد الشرط  كغمربـ. الغضبخعض مس،كل ك   البلعقبلسم 

،ع،بػر مرعػ   قػد كاالع،مػاعي حمػث كال،ربػكم السعسػي المعػاؿ  ػي العلمػا الدراسػات طلبػ . قػد ،عمػد ٔ

 .علمي لهـ

 مصطمحات الدراسة:
عراام  معابممم  ،عرمعات مأ،ي  مما   :كبي الدراس ،  ي الكاردة للممطلحات كا 
   كار البلعفبلنية :األ: ثاالً 

األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  بأسهػػػا   ،لػػػؾ األ اػػػار السػػػالب  Ellis  (1977)تلػػػمس  هلبػػػرتعػػػرؼ 

ك،،أثر باألبكاة الشخمم ،  ،المكضكعم   بعدـ ،،سـ ال،يالخاطا ، كغمر المسطقم ، كغمر الكاقعم ، ك 

كال،ػي ال  ، كال،هكمػؿ المبػالغ كال،سبػؤ الظػف مػف مػزمج كعلػى خاطاػ ، ك،عمممػات ،كقعػات علػى كالمبسمػ 

 الكاقعم . ردالع اتمااسم  ت ،،عؽ

 التعريف االجرال 

 محمػؿ ال،ػي الالمػ  الدراسػ  بػي الدرعػ   اػار البلعقبلسمػ  لعمسػ : األمعر ػ  الباحػث اعراامػان   

الباحػػث كبػػك مقمػػاس سػػلمماف  ،بسػػا   اػػار البلعقبلسمػػ  الػػذماأل مقمػػاس علػػى العمسػػ  ه ػػراد علمهػػا

 .(ُٕٖٗ)الرمحاسي
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 :مفيام الغضب انيًا: 

اسععػػاؿ مسػػ،ج مػػف مكاعهػػ  العػػرد  سػػ  الغضػػب علػػي هG. Afferell) )معػػرؼ عػػممس ه رمػػؿ 
ر،  ، كمظهػر لمكقؼ احباطي ، ماكف ل  ،أثمر علي هعهز،  البمكلكعم  ، كاسعااس علي قدرا،  كمها

لػػػػػػي مشػػػػػػاعر  خػػػػػػرمف ، ك ػػػػػػي ،عاعلػػػػػػ  مػػػػػػ  هحػػػػػػداث الحمػػػػػػا  ، كمػػػػػػؤثر عذلػػػػػػؾ  ػػػػػػي ،عاعلػػػػػػ  مػػػػػػ  األ
 .(َُِ: َُُِحسمف، )كادرااا، 

 التعريف اإلجرال 
 محمػؿ علمهػا ال،ػي الالمػ  : اسععاؿ الغضػب لعمسػ  الدراسػ  بػي الدرعػ  معر   الباحث اعراامان 

 الباحث.هعد  الغضب الذم  مقماس على العمس  ه راد
 

 حداد الدراسة: 
 ،،مثؿ حدكد الدراس   ي اآل،ي:  

رت الدراس  الحالم  علي ه راد الشػرط  بمحا ظػات غػزة  ػي مرااػز الشػرط  : اق،مالحد المكان .  ُ
 قكات ال،دخؿ كحعظ السظاـ )الخام ( كالبلدمات كالدكرمات  ي محا ظات قطاع غزة.

 

-َُِّكؿ للعػػاـ الدراسػػي  :  عػػرت الدراسػػ  الحالمػػ  خػػبلؿ العمػػؿ الدراسػػي األ. الحــد الزمــان 2
 .ـ َُِْ
 

ب لػػػدل ه ػػػراد اسععػػػاؿ الغضػػػبلعقبلسمػػػ  ك  اػػػار الت الدراسػػػ  علػػػي األ: اق،مػػػر الحـــد الماضـــاع   3.
 الشرط  بمحا ظات غزة.
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  انفصم انثاٍَ
 اإلطار انُظزٌ نهدراسة

 

 

 المبحث األال: األ كار البلعفبلنية 

 المبحث ال ان : انفعال الغضب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13

 

 الفصل ال ان  

 اإلطار النظري
 يةالمبحث األال األ كار البلعفبلن

 ،مهمد:
ال،سشػػػا   ،،شػػػاؿ البسمػػػ  المعر مػػػ  للعػػػرد مػػػف خػػػبلؿ ال،ػػػراث الثقػػػا ي الػػػذم محمػػػا بػػػ ، كهسمػػػاط

ممػف مػدخلكف  ػي شػػبا   االع،ماعمػ  ال،ػي ممارسػها الكالػداف، تضػا   تلػى اح،اااػ  بػالزمبلة كالر ػاؽ،

 عػػان ف العػػرد مق،سربمػػا ماػػك  –مع،قدا،ػػ  ك  عبلقا،ػػ  االع،ماعمػػ ، كس،معػػ  لهػػذا؛ ،،اػػكف ك،سشػػأ ه اػػار العػػرد

كال،ػػي ،،ػػدخؿ  -بػػذ  األ اػػار مسطقمػػ  هك غمػػر مسطقمػػ  بهػػذ  األ اػػار، هك غمػػر مق،سعػػا بهػػا، هك ،اػػكف

بمعسػػى قػػد ،قػػكد  ه اػػار  تلػػى السػػكاة السعسػػي كالمػػح  السعسػػم ، كقػػد ،قػػكد   ل،سػػبب سػػعاد،  هك شػػقاة ،

 كبك غمر مدرؾ هسباب ذلؾ. تلى غمربا،

،ع،بر هحد الم،غمرات األساسم   ي معر   الحال  السعسم  البسم  المعر م  الداخلم  للع ل  ،  رد ي

. هسػػت   ح،ػػى همػػبح الشػػعار المػػـك   قػػؿ لػػي مػػا مح،ػػكل ه اػػارؾ ، كبػػأم طرمقػػ  ،عاػػر ؛ هيقػػؿ لػػؾ مػػف

كمػا بػك   المعر   حمث مح،كل األ اػار كطرمقػ  ال،عامػر لمػا بػك خػارج الشػخص  ػي بما،ػ  المحمطػ 

،  مسععؿ معًار، كحمسما  معًارمنا  ي تحداث االضطراب السعسي ؛  العرد بداخؿ سعس  ، ،لعب دكرنا با

ا اػػاف سػػعمدنا ، همػػا تذا اػػاف ،عا ػػا ، كبػػذ  ػػإذا اػػاف ،عامػػر  مػػحمحن ػػلم  قػػد ال مػػر  خاطانػػا اػػاف ،عمسن مسى

اػػاف  كلاػػف اسػػ،خداًمها بشػػاؿ ى عػػاؿ  ػػي ممػػادمف علػػـ الػػسعس  Albert Ellis  مػػاغها هلبػػرت هلػػمس

 .)312 : 1996ل( مزناق حدمثنا

 البلعفبلنية:  –اصف مفيام األ كار العفبلنية 

ميعػػػد بػػػذا المعهػػػكـ مػػػف المعػػػابمـ ال،ػػػي هثػػػارت عػػػدالن كسقاشػػػان ميكسػػػعان بػػػمف عمهػػػكر المعاػػػرمف، 

كالعبلسع ، كعلماة السعس، حمث ميعد مف المعابمـ ال،ي لها عمر طكمؿ عدان، كمعكد بعذكر  تلػى آراة 

ساسمػػ  القدممػػ ، لاسػػ  امعهػػكـ علمػػي لػػ  ،ػػارم  قمػػمر عػػدان، تذ ميعػػد هلبػػرت العبلسػػع   ػػي الحضػػارة المك 

( مػػف هكااػػؿ الػػذمف هدخلػػك  تلػػى ال،ػػراث السػػماكلكعي، كهمػػبح لػػ  معسػػى كداللػػ  Albert Ellisتلػػمس )
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علممػػ . كقػػد كمػػؼ تلػػمس بػػذا المعهػػكـ ك ٌسػػر  باع،بػػار  هحػػد الماكسػػات األساسػػم  للشخمػػم ، حمػػث 

ي سظرم،ػػ  ال،ػػي هسػػمابا  سظرمػػ  العػػبلج العقبلسػػي االسععػػالي السػػلكاي  ظهػػر بػػذا الكمػػؼ بعػػبلة  ػػ

(Ellis, 1994). 

 :ىما  رد كل لدى المعتفدات من ناعين بين  )(Albert Ellis إليسثلبرت  ميزا 

  ػػي ،سػػاعد ال،ػػي كالمسطقمػػ  الكاقعمػػ  كاأل اػػار المع،قػػدات كبػػي :العفبلنيــة المعتفــدات - 1

 كلمسػػػت ،عضػػػملم  كبػػػي ح،مػػػي، كلػػػمس سسػػػبي مضػػػمكف ذات اتسهػػػ هبدا ػػػ ، علػػػى الشػػػخص حمػػػكؿ

 المػػػ  همػػػا. كسػػػكم  تمعابمػػػ  كسػػػلكام  اسععالمػػػ  س،ػػػااج العقبلسمػػػ  المع،قػػػدات بػػػذ  كممػػػاحب. كعكبمػػػ 

 قػػد العقبلسمػػكف األشػػخاص بػػؿ االسععالمػػ ، عػػدـ ،عسػػي ال العقبلسػػي اإلرشػػاد سظػػر كعهػػ  مػػف العقبلسمػػ 

 األمػكر ،حػدث ال عسػدما السػدـ هك االسزعػاج هك باإلحبػاط ركفمشع  قد عالم  لدرع  اسععالممف ماكسكف

 .حما،هـ  ي عمد بشاؿ

 المسطقمػػ  كغمػػر الكاقعمػػ  غمػػر كاأل اػػار المع،قػػدات ،لػػؾ كبػػي: البلعفبلنيــة المعتفــدات -2

 كاسععالمػػ  سػػلكام  س،ػػااج المع،قػػدات بػػذ  كممػػاحب ألبدا ػػ ، الشػػخص ،حقمػػؽ ،عمػػؽ كال،ػػي كالخاطاػػ 

 .(َِِ:  َُُِ)معلي،سكم   كغمر سلبم 

 :االبلعفبلنية العفبلنية األ كار سمات

ـ ،،س ال،ي السمات ىلعكقكؼ ال فم البد ،البلعقبلسم  األ اار فع العقبلسم  األ اار ل،مممز

 العقبلسمػ  األ اػار فمػ ؿاػ اهػب ـ،،سػ ال،ػي السػمات تلػى (ََِِكمسػدم درمػف، ( أشػار اهػمس ؿاػ هاب

 .كالبلعقبلسم 

 :العفبلنية اراأل ك سمات: ثاال

  كس   المر 

 السعسم  المح  تلى م،ؤد  

 بداؼ األ اسعازمؽ ك ،حق ىلع ،ساعد  

  محمح  
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  مسطقم 

 مـا عمـى يتاقف ىذا  إن متعفمةل ا منطفية التفكير ثساليب ا االعتفادات تكان متى ثما

 :يم 

 ك اسطباعػػػات علػػػى لػػػمس ك حقػػػااؽ علػػػى مبسمػػػ  ،اػػػكف هف هم الكاقػػػ ، مػػػ  ااسسػػػعامه  - ُ

 .ذا،م  رات،عسم

 . معا العسمم  ك السعسم  المح  ،حقمؽ ك حما،سا حمام  على قدر،ها  - ِ

 .البعمدة هك القرمب  األبداؼ: العام  هبدا سا ،حقمؽ تلى ،قكدسا هف  - ّ

 .اآلخرمف م  لها مبرر ال ال،ي الخبل ات ك المراع تثارة ،عسب على ،ساعدسا هف  - ْ

 ك ،  مػػ  المرغػػكب الماػػاف هك الكقػػت  ػػي سرمػػدبا ال،ػػي المشػػاعر ،حقمػػؽ لسػػا ،مسػػر هف  - ٓ

 ك الحماة  ي األساسم  قممسا ك العام  هبدا سا م  مسسعـ الذم بك العقبلسي  إف ال،عامر هخرل بعبارة

 ك المع،قػػػػدات ،ع،بػػػػر ك اإلمعابمػػػػ  ك اإلبػػػػداع ك االع،ماعمػػػػ  الععالمػػػػ  السػػػػعادة ك ،حقمػػػػؽ تلػػػػى مقكدسػػػػا

 السػابق   )تبػرابمـ ، الكظػااؼ مػف كظمعػ  ك بػدؼ هم ،،عػؽ مػ  ال سػدماع مسطقم  ال ال،عامر هسالمب

ُٖٗٗ  :ُٕٔ). 

 :البلعفبلنية األ كار سمات انيًا: 
 ذكر اليس عدداً من السمات المميزة لألفكار الالعقالنية: حيث       

 :Demandness المطالبة 

 اػأف ممػر ،االسععالي اب ر اضط ك المس،مرة كمطالب  العرد باتغر  بمف عبلق  ،كعد هس  تلى  

 مقػـك العػرد عسػدما محػدث  االضػطراب مػا، عمػؿ  ػي داامػا مػسعح كاف المطالػب ؾ،لػ تشػباع علػى

 .كاآلخرمف العالـ كعلى سعس  على بسعس  معرضها كال،ي سعس  م  ذا،م  بأحادمث

 :Overgeneralization التعميم الزالد

 علػى ،قػكـ مػا عػادة كال،ػي الػدقمؽ رال،عامػ علػى ،ع،مػد ال ال،ػي الس،ػااج معمػـ العػرد تف

 .العردم  المبلحظ 
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 :Self-rating التفدير الذات 

 كلاػف كالمكاقػؼ لؤل عػاؿ الذا،مػ  بالرؤمػ  المعر ػ  لدمػ  ، العردالزااػد ال،عممـ هشااؿ مف شاؿ

 المل،ػكم ال،عامػر لػسمط  ملعأ ب  ،مر ال،ي األحداث ا،عا  العرد مكقؼ ،حدمد  ي هبمم  لها كطغالض

 ، الخاطا  ال،رامبات تلى الممؿ مسها ال،قدمر لهذا سلبم  ترا،أثم  ،ظهر الشخمم  القمم  ،قدمر دعس

  ػي  لسػع،  مػف معػدؿ هف العػرد  علػى بػذا كعلػى األداة مػ  ،،عػارض ال،ػي الكاقعمػ  مػرغ كالمطالػب

 .الذات ،قممـ مف بدال الذات ،قبؿ خبلؿ مف الشخمم  القمم  مشال 

 :Awfulizing  الفظاعة

 مػف سشػئ ،حقمقهػا  ػي ب،ػمر  مػا لبػاغا للعػرد المسطقمػ  مػرغ المطالػب هف المعػركؼ مػف

 حػؿ علػى القدرة كعدـ اادةز ال االسععالم  تلى مؤدم كبذا  )لدم  ملح  ب غر  ،اكف هسها هم ( العظاع 

 .عقبلسي بشاؿ مشال  هم

 Attribution error: ث طا  العزا

 لئلحػداث اػ راتد على مؤثر مما آخرمف تلى خاطا ال ه عال  مسسب هف تلى العرد مممؿ حمث

 .مرغال ،كلكـ للذات المس،مر اللكـ العزك هخطاة كمف ، كسلكا  االسععالم  كحال،  الخارعم 

 Anti-empiricism :بالبل تجري

 .كالمدؽ الدق  حمث للعرد ال،عرمبم  الخبرة مف مس،مدة لمست البلعقبلسم  األ اار

 كطغالضػؾ ذلػ علػى كمسػاعد ، شػعكرم ال بشػاؿ العػرد للػد باسػ،مرار مػ البلعقبلس األ اػار ،اػرار

 (.ٖٖ: ََِٔ) شحا، ،ل  كالداخلم  الخارع 

 ى  كالتال :ا  ةال صالص اليامة لممعتفدات البلعفبلني

 ه اػار عػادة عسهػا كمسشػأ ، المطلقػ  معػب المػكرة  ػي كال،طػرؼ بػالعمكد ،،مػؼ هسهػا 

 هبدا محدث هال معب  ظم  همر تس " مثؿ العقبلسم 

 كاآلخرمف السعس مف ضبغكال كالعدكاف كال،ذمر السخط عسها أمسش. 

 باالح،ماالت ال،عامر على ،ساعد كال ف،المطلقم كالسعي اإلثبات مكرة  ي دااما ،اكف. 
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 هبدا ػ   ،حقمػؽ مػف العػرد ،عمػؽ هسهػا امػا ، كالكاقػ  الحقمقػ  مػ  ،،سػؽ كال مسطقمػ  مػرغ هسهػا

 .(ُٗ: ََِْ) األشقر،با، غكر 

 -:العفبلنية األ كار ميياع تعتمد الت  األساسية األربع األ كار

 : Full Preference التام التفضيل -1

مػف سعسػ ، بحمػػث مػدرم مػا مرمػد كمػا ال مرمػد. ك،،اػكف مػف ماػػكسمف  كبػذ  العاػرة ،ععػؿ العػرد كاضػحان 

مرمػد،  لمػا رااكمػد كاعمػا العػرد ماػكف  هف  بما: ماكف ،أامد ال،عضمؿ، كماػكف سعػي المطلػب، بمعسػى

 .(َٗ :ََِٓلكقادران على اسعاز  ك،حقمق ، ككاعمان بما ال مرمد كمب،عد عس )الشربمسي

 :المرعبة غير األ كار -2

 تف  تلم بالسسب  سماا ران هم كفما   إس عرد،لل السعسم  المح  مؽ،حق اـ ال، ال،عضمؿ مس،طم  ال عسدما

 كفماػ: كسمفماػ فمػ كف،،اػ ال،ػي المرعبػ ، غمػر األ اػار رك د مػأ،ي كبسػا مرمػد، مػا ىلػعؿ محمػ لػـ

 .الرعب سعي كفماك  الشر ،أامد

 : اإلحباط تحمل عمى العالية الفدرة -ّ

 العػرد قدرة تلى ،شمرك  ،العقبلسم  لؤل اار الرامس  األ اار فم اإلحباط ؿ،حم ىلع العالم  القدرة ،عد

 .بدا  ه  هحد مؽ،حق ـعد كه ،رغبا،  تشباع دـع فع السا،ج اإلحباطؿ ،حم ىلع

 :االعتفاد تفبل -ْ

 .(ٕٖ: ُٖٗٗ،مااتك الد(االمعابي الع،قادكا بيلالس االع،قاد ؿ،قب ىلع العرد قدرة ىكب

 :-البلعفبلنية األ كار اييمع تعتمد الت  األساسية األربع األ كار

  Demand المطالب -1

 معػبعبػػ  الكا المطالػب شػاؿ ،أخػذ ارغبا،ػ  العػرد مطالػػب هف علػى العقبلسػي العػبلج سظرمػ  ،ع،مػد

 بال،ػاليك  االسععػالي، االضػطراب  لػ مسػبب ؾذلػ ف ػإ مرمػد مػا ىلػع حمػكل  دـعػ عسػدك ، مسبغػيك 

 .قؽم،ح فه ح،ماك  معب مرمد  ماؿ ا فه  ارة العقبلسي غمر العرد ىلع  ،سمطر
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 : المرعبة األ كار -2

 اهػسه كه  ،لمعضػ كه خطمػر، شػية فه مشػعر العػرد ؿ،ععػ اهػ إس المػارم  المطالػب ،سعػذ ال عسػدما

  بلمط ىلع حمكل  ـعد فه العرد مؿم،خ فه مه اعب،ك ال طلب م ىلع ؿمحمالـ، تف لـ  الع ام هس

 ل .،حم فمما ال ران شعان ك معز   مران ه

 : اإلحباط تحمل ان فاض  كرة -ّ

 ؿ،حمػ ىلػع قػدرة  لدمػ لػمس هف ىكبػ هساسػم ،  اػرة البلعقبلسمػ  األ اػار مػاحب العػرد م،بسػىك 

 .مسخعض ل  ،حم ىلع  قدر،هف  كه اإلحباط،

 :الفيمة ان فاض  كرة -ْ

: َُِّ)عبػدهللا،بالسعس الثقػ  باسعػداـ مشػعر سػ  كه القممػ ، مػسخعض  هسػ البلعقبلسػي العػرد مع،قػدك 

ّْٗ). 

 ثنااع األ كار البلعفبلنية:

شار تلى هف األ اػار البلعقبلسمػ  بػي  ػي األمػؿ رغبػات كهشػماة محبهػا اإلسسػاف كمعضػل ، م

 .مطالب المطلق  كالشركط البلزم  ال،ي ال مماف ال،سازؿ عسهاتال هسها هخذت طاب  ال

 اىناك  بل ة ثنااع من ىذه األ كار اى :

 معتفدات(ث كار) تتعمق بالذات: .1

ذا لـ ه عؿ ذلؾ  إس  همر  ظم  ال مماػف هف ه،حملػ  ، كمثػؿ  مثؿ هحب هف ه،قف اؿ شية، كا 

 كالشعكر بالذسب.بذ  المع،قدات ،ؤدم تلى الخكؼ، كالقلؽ، كاالا،ااب، 

 معتفدات(ث كار) تتعمق باآل رين: .2

ذا لػػـ مععلػػكا ذلػػؾ  إسػػ  همػػر  ظمػػ  ال  مثػػؿ معػػب هف معػػاملسي السػػاس معاملػػ  حسػػس  عادلػػ ، كا 

 ه،حمل . ك،ؤدم بذ  األ اار تلى الشعكر بالغضب كالعدكاسم  كالسلبم .
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 ث كار تتعمق بظراف الحياة: .3

ذا لـ ،اف اذلؾ  إسػ  همػر  ظمػ  ال ه،حملػ . مثؿ معب هف ،اكف الحماة بالشاؿ  الذم هرمد  كا 

 (. ُٔ: ُٗٗٗ ،المحمدم )ك،ؤدم بذ  األ اار تلى الشعكر باألسى كاأللـ السعسي 

 مصادر اكتساب األ كار البلعفبلنية:

لػػػمس( قػػػد ربػػػط بػػػمف الساحمػػػ  البمكلكعمػػػ  كالبماػػػ  الثقا مػػػ  امحػػػددات ههف) الػػػرحمف هشػػػار عبػػػد

البلعقبلسم  بقكل   تف بعض ه اار اإلسساف البلعقبلسم  ،سب  مف ععز  البمكلكعي، الا،ساب األ اار 

كهف معظػػـ بػػذا الععػػز مغػػرس هك مؤاػػد مػػف خػػبلؿ ال،ربمػػ  ك القػػااممف علمهػػا اػػاألبكمف، كالمدرسػػمف، 

اال،ماؿ بالثقا  ، كما ،بث  كسااؿ اإلعبلـ، كس،مع  لذلؾ ، إف العدمػد مػف األشػخاص ماكسػكف لػدمهـ 

 (. َْْ: ُٖٗٗ ،الرحمف عبد )"را ال عقبلسم  هساسم  ،ؤدم تلى الشعكر باإلحباط ك العمابه اا

 ي بذا المدد  مسشأ ال،عامػر غمػر العقبلسػي مػف خػبلؿ الػ،علـ المباػر غمػر المسطقػي، حمػث 

 ،سرم)هف العرد ماكف مس،عدا سعسما الا،ساب ال،عامر غمر العقبلسي مف األسرة هك الثقا   هك البما   

َََِ :ُُٕ .) 

( مػػرل هف ال،عامػػر البلعقبلسػػي مسشػػأ  ػػي مرحلػػ  الطعكلػػ  Ellisهف هلػػمس ) كذاػػر العقػػادامػػا 

المباػػرة حمػػث ماػػكف الطعػػؿ حساسػػا للمػػؤثرات الخارعمػػ  كهاثػػر قابلمػػ  لئلمحػػاة، اػػذلؾ  ػػإف الطعػػؿ  ػػي 

ات،  ػإذا اػاف بذ  المرحل  مع،مد على اآلخرمف كخامػ  الكالػدم  ػي ال،خطػمط كال،عامػر كا،خػاذ القػرار 

د األسػػرة ال عقبلسمػػمف مع،قػػدكف  ػػي الخرا ػػات كممملػػكف تلػػى ال،عمػػب كمطػػالبكف الطعػػؿ بأبػػداؼ راه ػػ

 (. ٕٖ:  َََِ ،العقاد)كطمكحات ال ،مؿ تلمها تمااسما،   سكؼ ممبح الطعؿ العقبلسما 

ها األسرة هف بذ  األ اار العقبلسم  ك البلعقبلسم  ماكف مف كرااها هك خلع هكرد الشربمسياما 

 .(ُّٓ:  ََِٓ ،الشربمسي )هك ح،ى العاال  ك،عززبا همضا كسااؿ اإلعبلـ

كهظهػػػػػػػرت س،ػػػػػػػااج دراسػػػػػػػ،  هف ممػػػػػػػادر اا،سػػػػػػػاب األ اػػػػػػػار البلعقبلسمػػػػػػػ  بػػػػػػػي: األب بسسػػػػػػػب  ،)  

  ( ،  ُُ,ُُ (،  المدرسػػػػ  كالعامعػػػػ )  ٕٔ,ُٔ (، المػػػػدمقات)  ْْ,ْْ (،األـ)  ِِ,ِٕ

  ( .ُُ,ُُ كسااؿ اإلعبلـ ) 
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ف بساؾ العدمد مف الممادر ال،ي مس،مد مسهػا العػرد ه اػار  سػكاة العقبلسمػ  هك البلعقبلسمػ  كه

مسها األسرة كالمدرس  كزمبلة المدرس  كالعمؿ كالعمراف ككسااؿ األعبلـ كمػف المماػف هف ،عػدؿ بػذ  

 (. َُُ:  ََِٔ شحا، ، )األ اار تذا ااست ال عقبلسم  بأ اار عقبلسم   

 : Ellisنية كما ثاردىا ثليس األ كار البلعفبل 

 -:  Demand Of Approval -الفكرة األالى: طمب االستحسان 

ثنو: "من الضراري ثن يكـان الشـ ص محبابـا ثا  ) إلىA1977  :60ل   Ellis (ثشار ثليس 

 مرضيا عنو من كل المحيطين بو".

 المسػ،حمؿ مف ماكف مااد غام  الساس ترضاة ألف تلمس، حسب مسطقم  غمر العارة ذ ب ك

ذا ، اهػ،حقمق  شػعكرلل معرضػا ماػكف  قػد ، الرضػا ك المحبػ  ذ بػ ىلػع الحمػكؿ  ػي العػرد دهػاع، كا 

  .(ِٖ ،ََِٗ الخكاعا، ( اآلخرمف ىلع الشدمدة اال،االم  ك باإلحباط

كرغـ هسػ  مػف المرغػكب  مػ  هف ماػكف العػرد محبكبػا مػف اآلخػرمف تال هف الشػخص العاقػؿ ال 

 (. ٖٗ: ُْٗٗ ،الشساكم )با،   ي سبما ،حقمؽ بذ  الغام  مضحي باب،مام  كرغ

 تلػى هف العػرد المع،سػؽ لهػذ  العاػرة البلعقبلسمػ  مرضػي ) َٓ: ََِْ ،المااغ) اما هشارت

اآلخػػرمف كال ماػػكف راضػػما عػػف سعسػػ ، ألسػػ  مشػػعر بػػالععز عػػف  عػػؿ هشػػماة مرغبهػػا كمععػػؿ هشػػية ال 

 مرغبها .

قبلسمػػ  قػػد ،سػػهـ  ػػي اع،مادمػػ  العػػرد علػػى اآلخػػرمف بشػػاؿ هف بػػذ  العاػػرة البلع كمػرل الباحػػث

ابمر، اما هسها ،،عارض مػ  مبػده الثبػات السسػبي للسػلكؾ اإلسسػاسي  المحبػ  كالرضػا لػف ،اػكف ثاب،ػ  

، كالمقكلػ  الشػػهمرة   ثبا،ػا مطلقػا تذ قػد ،،غمػر مػ  الكقػت كاألزمػػات كمػا مع،ػرض اآلخػرمف مػف مكاقػؼ

 .معبر عف عدـ عقبلسم  كمسطقم  العارة رضى الساس غام  ال ،درؾ  هابر

هف العاػػػرة العقبلسمػػػ  المقابلػػػ  بػػػي اح،ػػػراـ الػػػذات كالسػػػلكؾ (  ّٕٔ: ََُِ ،زبػػػراف)كهشػػػار 

 السكم الذم مقدر  اآلخركف، ك،قدمـ الحب لآلخرمف  مبادل  اآلخركف الحب .
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ل   Ellis (ثشـار ثلـيس  -:  Personal Perfectionالفكرة ال انية: ابتغا  الكمـال الش صـ  

A1977  :63:إلى ثنو( 

"يجب عمى الفرد ثن يكان عمى درجة عالية من الكفا ة االمنا سة اثن ينجز ما يمكن ثن يعتبر  

 نفسو بسببو ذا قيمة اثىمية ".

ذا همر العػرد علػى ،حقمقهػا  ػإف  هف بذ  العارة همضا مف المس،حمؿ ،حقمقها بشاؿ اامؿ، كا 

سػػمم ، كشػػعكر بػػالسقص كعػػدـ القػػدرة علػػى االسػػ،م،اع بالحمػػاة ذلػػؾ مسػػ،ج عسػػ  اضػػطرابات سعسػػم  ع

الشخمم ، اما م،كلد لدم  اذلؾ شعكر دااـ بالخكؼ مف العشؿ. هما الشػخص المسطقػي العاقػؿ  إسػ  

مععػػؿ ذلػػؾ اسطبلقػػا مػػف ممػػلح،  كلػػمس مػػف مسطلػػؽ هف ممػػبح ه ضػػؿ مػػف اآلخػػرمف، تسػػ  مععػػؿ ذلػػؾ 

 (. ٖٗ: ُْٗٗ ،الشساكم )معرد مشابدة الس،ااج لاي مس،م،  بالسشاط الذم مقـك ب  كلمس ل

هف األ ػػراد مقكمػػكف عػػادة بسػػلكامات مع،قػػدكف هسهػػا  ( ّٗٓ: ََِٓ ،الشػػربمسي)امػػا هكضػػح 

س،حقؽ لهـ ما مرمدكف، كلاف عسدما محملكف ،كقعات غمر مسطقم  هك خاطا  حػكؿ سػلكاهـ كسػلكؾ 

حػداث،  ػإف ذلػؾ مشػعربـ هسػ  ال مماػف اآلخرمف، ااف معطكا قمم  اابر هك اقؿ مف الػبلـز لػبعض األ

 عمؿ شية لمملكا تلى ما مرمدكف، مما مشعربـ بالععز كمؤثر على مس،كل ،كا قهـ سلبا .

لمعكب  ،حقمػؽ ذلػؾ  ػإف العػرد قػد ماػكف عرضػ  تلػى  ان كسظر  ( ٕٗ: ََِٕ ،العسزم)كهكرد 

همػا الشػخص العاقػؿ  االضطراب السعسي كالشعكر بػالععز كمػا م،ر،ػب علمهػا مػف األعػراض السعسػم ،

سمػػا مشػػعر   هػك الػػذم مع،هػػد  ػػي الكمػػكؿ تلػػى األ ضػػؿ كلػػمس مػػف هعػػؿ هف م،عػػكؽ علػػى اآلخػػرمف، كا 

 باالس،م،اع بذلؾ السشاط اغام   ي حد ذا،  كلمس مف هعؿ س،مع، .

عقبلسم  معب  ال،حقؽ لعدـ كعكد معاممر محددة ،مؼ لسا بلهف بذ  العارة ال الباحث لكمر 

امػا هسهػا ال  ،ـ،  معاممرسا ،،دخؿ  مها العكاسػب الذا،مػ  عسػد تمػدارسا لؤلحاػاـ علمهػامابم  العمؿ ال،ا

لهاسػػا  ػػي ا،ابػػ  كرسػػكلسا  ػػي حمػػث   ،،،عػػؽ مػػ  طبمعػػ  اإلسسػػاف حمػػث هف الامػػاؿ سسػػبي هف خالقسػػا كا 

سػػػػس،  همراسػػػػا بالعمػػػػؿ  ػػػػي ضػػػػكة االسػػػػ،طاع   المعمػػػػار بػػػػذؿ الكسػػػػ  كالطاقػػػػ   قػػػػط ، لقػػػػكؿ الحبمػػػػب 

ا سهم،اـ عسػ  ،  ػاع،سبك  ، كمػا همػر،اـ بػ   ػأ،كا مسػ  مػا اسػ،طع،ـ ،  إسمػا هبلػؾ الػذمف مالممطعى : 
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مف قبلاـ اثرة مساالهـ كاخ،بل هـ على هسبمااهـ . ركا  البخػارم كمسػلـ . كالباحػث م،عػؽ مػ  مػا ذاػر 

هلمس   هف العرد الذم مسعى ت،قاف اػؿ شػية كالكمػكؿ باػؿ شػية مععلػ  تلػى حػد الامػاؿ محػدث لػ  

 باط مف عراة عدـ كمكل  تلى بذا الحد  ممبح غمر مس،ج  ي عمل  ك ي حما،  بكع  عاـ .تح

تف اإلسساف العاقؿ بػك الػذم معػرؼ هف علمػ  هف محػاكؿ هف  ( ّٕٔ: ََُِ ،زبراف)كهكرد 

 مبذؿ هقمى طاق،  لمحقؽ هقمى ما مماف هف ممؿ تلم  دكف ،سابؽ م  اآلخرمف.

 :  Blame-Pronenessذات الآل رين الفكرة ال ال ة :المام الفاس  لم

 ) إلى ثن : A1977  :63ل   Ellis (ثشار ثليس 

ــى ســماكيم الشــرير ثا  ــاقباا ايبلمــاا بشــدة عم ــذلك يجــب ثن يع ــا  ل ــاس ثشــرار ا ب  " بعــض الن

 ال بيث" .

( بما هس   ٕٗ،  ََِٕالعسزم،  ك ٗٗ:  ُْٗٗ ،الشساكم) مف ي بذا المدد هكضح اؿ 

ؽ للمػػكاب كالخطػػأ  ػػإف بػػذ  العاػػرة غمػػر عقبلسمػػ   األعمػػاؿ الخاطاػػ  ال،ػػي لػػمس بسػػاؾ معمػػار مطلػػ

،ر،اب قد ،عػكد تلػى العهػؿ هك االضػطراب االسععػالي كاػؿ تسسػاف عرضػ  للخطػأ، كالعقػاب ال مػؤدم 

تلى ،عدمؿ السلكؾ كالشخص العادم كالسكم ال ملـك سعس  كال ملكـ اآلخػرمف تذا هبػدكا لػ  عمكبػ ، بػؿ 

 ح سلكا  تذا ااف خطأ.هس  محاكؿ هف ممح

هف بػذ  العاػرة البلعقبلسمػ  ،ععػؿ العػرد معهػؿ العكاسػب  ) ٕٔ: ََِٔ شػحا، ،(اما هشػارت

الخمرة  ي اإلسساف كمسظر  قط لسلبما، ، م  العلـ هف بذا العرد سعس  لدم  بػذاف العاسبػاف، كمرمػد هف 

هػا، امػا هف العقػاب لػػمس محاسػب غمػر  علػى األخطػاة كاآلثػاـ ال،ػي مػف المماػػف هف مقػ  بػك سعسػ   م

 بالضركرة هف مملح األخطاة بؿ مف المماف هف ماككف بذا العقاب بك السبب  ي زماد،ها.

 السػػػا معرضػػػكف  ،كمػػػرل الباحػػػث  ػػػي بػػػذ  العاػػػرة البلعقبلسمػػػ  بػػػك غمػػػاب معمػػػار المػػػكاب كالخطػػػأ

 رالر،اػػاب األخطػػاة، كمعمػػار مػػا بػػك مػػحمح كخػػاطئ مخ،لػػؼ مػػف مع،مػػ  آلخػػر  هػػك م،غمػػر م،ػػأث

بثقا ات كهعراؼ اؿ مع،م ، اما هف األسساف لدم  قابلم  الخمر كالشر  اف بدمسا  السعدمف تما شػاارا 

ما اعكرا  كهللا ،بارؾ ك،عالى هعلـ بمف خلؽ ،رؾ باب لل،كب   لػـ مسػد البػاب كاألمػؿ همػاـ مػف سػلؾ  كا 
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اف العقبلسػػي علمػػ  طرمػػؽ الشػػر كار،اػػب عرمػػا، لمعػػكد كمرعػػ  كمسػػلؾ طرمػػؽ الخمػػر كالهدامػػ  ، كاالسسػػ

 ػي ،مػحمح السػلكامات الخاطاػ  بالسمػح كاإلرشػاد  اآلخػرمف ، هف ممػارس دكرا امعابمػان  بدال مف لػكـ

 .لآلخرمف

تلى هف اإلسساف العقبلسي ال ملـك اآلخرمف كال سعسػ  قبػؿ هف  ( ّٕٔ: ََُِ ،زبراف)كهكرد 

 ممحح السلكؾ الخاطئ.

 :  Castarophizingالفكرة الرابعة: تاقع المصالب االكاارث 

)إلى ثن : "إنيا لكار ة ثا مأساة عندما ال تحدث األشيا  A1977  :63ل   Ellis (ثشار ثليس 

 كما نرغب ليا ثن تحدث ثا عندما تحدث عمى نحا ال نتاقعو". 

( هف بػػػػذا العػػػػسس مػػػػف ال،عامػػػػر  َٖ:  ََِٕالعسػػػػزم،  ك ٗٗ:  ُْٗٗالشػػػػساكم، هكضح)

، كمػػف غمػػر المسطقػػي هف مقابػػؿ اإلحبػػاط كم،كقعػػان  عادمػػان  حبػػاط همػػران تذ هف ال،عػػرض لئل كضػػاران  بػػدامان 

 بالشعكر بالحزف الشدمد كالدااـ ألسباب مسها:

 هف األشماة ال ،خ،لؼ عما بي علم   ي الكاق .

 هف الشعكر بالهـ كالحزف لف مغمر مف الكاق .

 ك قبكل .تذا ااف مف المس،حمؿ  عؿ شية تزاة مكقؼ معمف  الشية الكحمد المعقكؿ ب

تف اإلحبػػػػاط ال مػػػػؤدم تلػػػػى االضػػػػطراب االسععػػػػالي تال تذا مػػػػكر اإلسسػػػػاف المكقػػػػؼ بمػػػػكرة ،ععػػػػؿ 

 الحمكؿ على الرغبات مطلب هساسي ل،حقمؽ السعادة.

تف العرد الذم مع،سػؽ بػذ  العاػرة البلعقبلسمػ  ال،ػي مػف خبللهػا "( ٕٕـ:  ََِٔ )شحا، ،اما هشارت

ب باإلحبػاط كمشػعر بخمبػ  األمػؿ ألسػ  لػف مػ،ماف مػف ذلػؾ، مرمد هف محقؽ اؿ ما م،مسا  سكؼ مما

 األشماة ال،ػي ،حػدث للعػرد مػف المماػف هف مرابػا هشػماة سػما  هك اارثػ  هلمػت بػ  كلاسهػا  ػي الحقمقػ  

 ،حمؿ خمرا ل  كلاس  ال مدرم بذلؾ .

 هس  علمسا السظر دااما تلى ما محدث لسا مف عكاسب م،عػددة كهال ساػكف هحػادم ايرى الباحث

السظرة.  قد ساكف عسد حدكث همر غمر سار ال سرل العكاسػب األخػرل ال،ػي قػد ،اػكف امعابمػ  كسػارة 
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كلاسسا هغعلسا هسعسسا عسها بمراقب  س،ااج هعمػاؿ هخػرل، امػا هف بعػض بػذ  األحػداث خارعػ  تمااسا،سػا 

عػف القػدر، ، كسحػف مطػالبكف باإلممػاف بالقضػاة كالقػدر كامػا مقػاؿ  ػي المثػؿ  الحػذر ال مغسػي ابشر

اما هسسا مطالبكف ك ؽ دمسسا الحسمؼ هف س،مسى دااما الخمر كسحسف الظػف كهف سعلػي مػف قػمـ ال،عااػؿ 

 . ،مسكا الخمر ،عدك   

تلػػى  هف اإلسسػػاف العقبلسػػي بػػك الػػذم ماػػكف كاقعمػػا محػػاكؿ  ( ّٕٔ: ََُِ ،زبػػراف)كهشػػار 

اػكف األشػماة مقبكلػ  تلػى حػػد ،حقمػؽ مػا مرمػد تف هماػف كمحػاكؿ ،غممػر الظػػركؼ هك ضػبطها بحمػث ،

ذا ااف األمر مس،حمبل ،قبؿ الكاق  .  ما، كا 

 -:  Emotional Irresponsibilityالفكرة ال امسة: التيار(البلمباالة) االنفعالية 

ـــيس  ـــى ثن:A1977  :73ل   Ellis (ثشـــار ثل ـــى   )إل ـــاد ثســـبابيا إل " المصـــالب االتعاســـة تع

 م  ييا ".الظراف ال ارجية االت  ليس لمفرد تحك

( هف هلػػػمس مػػػرل هف بػػػذ  العاػػػرة غمػػػر مسطقمػػػ  ألسػػػ   ػػػي  ََُ: ُْٗٗ ،الشػػػساكم )هكضػػػح

الكاق  بمسما سعد القكل كاألحداث الخارعم  عف العرد مف المماف هف ،اكف بػدسما مؤذم )ضػارة(  إسهػا 

ثر بهػا ح العػرد لسعسػ  هف م،ػأمكال مماػف هف ،اػكف ضػارة تال تذا سػقد ،اكف عادة ذات طبمعػ  سعسػم ، 

تف العػرد مكلػد لسعسػ  االضػطراب بػأف مقػكؿ لسعسػ   اػـ بػك شػية معػزع  ،س،مع  الس،عابا،  كا،عابا، 

ذا ،حقػؽ المػرة هف االضػطرابات هك  هف ماكف بساؾ شخص غمر لطمؼ هك را ض هك مضامؽ لػي  كا 

لسعسػػ  مػػف االسععػػاالت الاػػدرة ،،اػػكف مػػف تدرااا،ػػ ، كمػػف األحاػػاـ ال،قكمممػػ  ال،ػػي ممػػدربا كمػػا مقكلػػ  

هحادمػػث داخلمػػ ،  إسػػ  مػػدرؾ هف بكسػػع  السػػمطرة علمهػػا هك ،غممربػػا. كالشػػخص الػػذم علػػى درعػػ  مػػف 

الػػذااة معػػرؼ هف ال،عاسػػ  ،ػػأ،ي بدرعػػ  ابمػػرة مػػف داخلػػ ، كهسػػ  بمسمػػا مه،ػػز العػػرد هك م،ضػػامؽ بععػػؿ 

را،  األحػػػداث الخارعػػػ  عسػػػ   إسػػػ  مع،ػػػرؼ بػػػأف اسػػػ،عابا،  مماػػػف هف ،،غمػػػر عػػػف طرمػػػؽ ،غممػػػر ،مػػػك 

 ك،عبمرا،  الداخلم  عف األحداث.

هس  قد ،شػاؿ األحػداث كالقػكل الخارعمػ  ممػدر ،هدمػد علػى (  ُٖ: ََِٕ ،العسزم)كذار 

العػػرد كهمسػػ ، تال هف بػػذا ال،مػػكر سعسػػي  ػػي طبمع،ػػ ،  قػػد ال ،اػػكف األشػػماة الخارعمػػ  مػػدمرة  ػػي حػػد 
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هػػا ،بػػدك اػػذلؾ، تال هسػػ  مػػدرؾ هف مػػف ذا،هػػا كلاػػف ،ػػأثر العػػرد بهػػا هك ا،عابا،ػػ  سحكبػػا بػػك الػػذم مععل

 المماف ،غممر ردكد ه عال  سحكبا مف خبلؿ تعادة السظر  مها ك،حدمدبا كال،عبمر عسها لعظما .

تلػى مػف عػدـ سػعادة  اػؿ مػا معاسمػ العػرد  معػزك كمرل الباحث تف بذ  العارة ال عقبلسم ، هف

لعػرد سػاب  مػف ذات العػرد قػد ،اػكف الظركؼ الخارعم  كبذا شية معاسب المكاب  بعض ما معاسمػ  ا

الظػركؼ الخارعمػػ  سػػببا كلاسهػػا ال ،مثػػؿ عممػػ  األسػػباب. كالعػػرد السػػكم بػػك مػػف مسػػ،طم  هف م،غلػػب 

ػا هيبىػرًٌ ي سىٍعًسػي ، كلهػذا  لػماف شػعرسا امػا عػاة  ػي قػرآف ربسػا  على ظرك   ب،امع  م  ،لؾ الظركؼ مى كى

كًة ًتالَّ  بًٌي غىعيكره رًَّحمـ ًتفَّ السٍَّعسى ألىمَّارىةه ًبالس  بًٌيى ًتفَّ رى ـى رى     .ه مىا رىًح

( هف اإلسسػػاف العاقػػؿ علمػػ  هف مبػػده بسعسػػ  هكال ثػػـ بالعكامػػؿ  ّٖٔ: ََُِ ،زبػػراف )كهشػػار

ذا لـ مس،ط  هف مملح سعس   امؼ مطم   ي هف مملح العالـ مف حكل .  الخارعم . كا 

 -:  Anxious Over Concernالفكرة السادسة: الفمق الزالد 

إلـى ثن: "األشـيا  ال طـرة ثا الم يفـة ىـ  ثسـباب اليـم  )A1977  :73ل   Ellis (ثشار ثليس

الكبيــر ااالنشــغال الــدالم لمفكــر اينبغــ  ثن يتاقعيــا الفــرد دالمــا اثن يكــان عمــى ثىبــة االســتعداد 

 لمااجيتيا االتعامل معيا". 

ــ  حــين ثارد  ــرة غيــر ) ثن ىــذه مــن اجيــة نظــر  144: 1994 لالشــنااي(  ــيس  ك ثل

 منطفية ألن انشغال البال ثا الفمق من شأنو ثن:

 ممس  ال،قكمـ المكضكعي الح،ماؿ كقكع شية خطر. .ُ

 غالبا ما مشكش على ال،عامؿ الععاؿ م  الحادث الخطمر عسد كقكع . .ِ

 قد مسهـ مثؿ بذا ال،عامر  ي كقكع بذا الحادث الخطمر. .ّ

 حادث خطمر.مؤدم تلى ،ضخمـ اح،مالم  حدكث  .ْ

 ال مؤدم بذا ال،عامر )غمر المسطقي( تلى مس  كقكع األحداث القدرم . .ٓ

 مععؿ اثمرا مف األحداث المخمع  ،بدك هابر اثمرا مف كاقعها. .ٔ
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) ىـــذا الفـــرض غيـــر صـــحيل ألن اليـــم االفمـــق   81: 2447 لالعنـــزي( ـــ  حـــين ذكـــر 

 اانشغال البال يؤديان إلى ثضرار ك يرة منيا:

 كل  دكف ال،قكمـ المكضكعي إلمااسم  كقكع األحداث الخطرة.الحمل .ُ

 الحملكل  دكف ال،عامؿ معها كمكاعه،ها بعاعلم   ي حال  حدكثها..ِ

 قد مؤدم تلى كقكعها بالععؿ. .ّ

 قد مؤدم تلى المغاالة  ي الس،ااج. .ْ

 قد مؤدم تلى كقكعها تذا ااست البد مسها. .ٓ

 بد مسها.ال ،حكؿ دكف كقكعها تذا ااف ال .ٔ

مؤدم تلى ،ضػخمـ األحػداث كمععلهػا ،بػدك هابػر ممػا بػي علمػ   ػي الحقمقػ  كالعػرد السػكم مػدرؾ  .ٕ

هف األخطاة مماس  الحػدكث كال مسبغػي ،كقعهػا بمػكرة ،ػؤدم تلػى القلػؽ كالهػـ كاالر،بػاؾ، لػذلؾ ممسػ  

 حدكثها.

ؿ هعػػكاة ال،ػػكعس ألف الحمػػاة لػػف ،سػػ،قمـ  ػػي  ظػػكمػػرل الباحػػث هف بػػذ  العاػػرة ال عقبلسمػػ ، 

كالقلػػػؽ كال،رقػػػب،  لػػػف مسػػػ،طم  المػػػرة هف ممػػػارس حما،ػػػ  بشػػػاؿ طبمعػػػي، بػػػؿ سػػػ،،عطؿ ععلػػػ  الحمػػػاة 

 .كاالس،اج

هف الخطػر قػد محػدث مػؤمف  ( هف اإلسساف العقبلسي  ّٖٔ: ََُِ ،زبراف) ي حمف هشار 

 ،خاؼ.كلاس  خطر مماف مكاعه،  كال،مدم ل  كال،قلمؿ مف آثار  السما ، كبك لمس اارث  

 -:  Problems Avoidanceالفكرة السابعة: تجنب المشكبلت 

ثنـو مـن" األسـيل لمفـرد ثن يتجنـب بعـض المسـلاليات  :) A1977  :77ل   Ellis (ثشار ثليس

 اثن يتحاشى مااجية الصعابات بدال من مااجيتيا".

هف بػػػػػذا ال،عامػػػػػر غمػػػػػر  ( ِٔ: ََِْسػػػػػهى العلػػػػػي بػػػػػؾ، ك  َُُ: ُْٗٗالشػػػػػساكم، (هكرد

قي ألف ،عسب القمػاـ بكاعػب مػا ماػكف همػعب كهاثػر تمبلمػا مػف القمػاـ بػ  كمػؤدم  ممػا بعػد تلػى مسط

لى مشاعر عدـ الرضاة بما  ي ذلؾ مشاعر عدـ الثق  بالسعس، اذلؾ  إف الحماة لمست  مشابلت كا 
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بالضػػػركرة حمػػػاة سػػػعمدة.  الشػػػخص العاقػػػؿ مقػػػـك بمػػػا مسبغػػػي القمػػػاـ بػػػ  دكف ،شػػػاي. اػػػذلؾ  ػػػإف بػػػذا 

م،عادل بذااة األعماؿ المؤلم  ال،ي ال ضركرة لها)غمر مطلكب ( كعسدما معد سعس  م،عسبا  الشخص

للمساكلمات  إس  مقكـ ب،حلمؿ األسباب ال،ي ،امف كراة ،عادم  للمساكلمات، كمدمج سعسػ   ػي مهمػات 

ة شخمم  كعسداذ م،حقؽ مف هف الحمػاة الم،سػم  بالمسػاكلم  كال،حػدم كحػؿ المشػابلت تسمػا بػي حمػا

 مم،ع .

 بػػػػػػذ  العاػػػػػػرة خاطاػػػػػػ  ألف ،عسػػػػػػب الكاعبػػػػػػات  (  ُٖ: ََِٕ ،العسػػػػػػزم) ػػػػػػي حػػػػػػمف هشػػػػػػار 

مبلما للسعس مف تسعازا،ها.  ػالهركب مػف المسػاكلمات مػؤدم تلػى ظهػكر  كالمساكلمات هاثر معكب  كا 

مضػػػاععات هخػػػرل كمشػػػاعر بعػػػدـ الرضػػػي ك قػػػد الثقػػػ  بػػػالسعس، كعلػػػى العاػػػس مػػػف ممارسػػػ  العػػػرد 

 ب العرد األلـ ك،شعر  ب،حقمؽ ذا،  كلذة اإلسعاز .المساكلمات ،عس

مػدل  ألف العرد لف مسػ،طم  ال،هػرب مػف الممػاعببلسم  هف بذ  العارة ال عق ايرى الباحث

ف لـ مرغب هف مكاعالحماة ، ك    المماعب،  ح،ما سكؼ ،كاعه  المماعب، كحمسها سمقؼ همامهػا ا 

لمب ال،ػػي ،ماسػػ  مػػف كلػػـ ما،سػػب الخبػػرة كاألسػػاعػػكد علػػى مكاعه،هػػا ،معػػردان مػػف هم خبػػرة ألسػػ  لػػـ م

 .  ال،عامؿ معها عسد ما ،كاعه

هف اإلسسػػػاف العاقػػػؿ معمػػػؿ دكف شػػػاكل مػػػا معػػػب عملػػػ   ( ّٖٔ :  ََُِ ،زبػػػراف )كذاػػػر

 اللذة مف ال،حدم كالمساكلم  كحؿ المشابلت. مس،مدان 

 :  Dependencyالفكرة ال امنة: االعتمادية 

ثنـو مـن :" يجـب ثن يعتمـد الشـ ص عمـى اآل ـرينل  :) A1977  :79ل   Ellis (ثشار ثليس 

 ايجب ثن يكان ىناك ش ص ثقاى منو لك  يعتمد عميو". 

علػػى آخػػرمف بدرعػػ  مػػا،  إسػػ  ال مكعػػد  بمسمػػا سع،مػػد عممعػػان  (َُُ:  ُْٗٗ، الشػػساكم)هكرد 

بلؿ الػذا،ي سبب مععلسا سزمد مف بذا االع،ماد تلى درعػ  قمػكل؛ ألف ذلػؾ مػؤدم تلػى  قػداف االسػ،ق

خعاقػا  ػي الػ،علـ كعػدـ  كالعردم  كال،عبمر عف الذات. كاالع،ماد على اآلخرمف مسبب اع،مادمػ  هابػر كا 

األمف مف حمث ماكف العرد ،حت رحم  هكلاؾ الذمف مع،مد علمهـ. كالشخص العاقػؿ الم،عقػؿ مسػعى 
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اآلخػػرمف هك قبػػكؿ مثػػؿ تلػػى االسػػ،قبللم  الذا،مػػ  كالمسػػاكلم ، كلاسػػ  ال مػػر ض البحػػث عػػف العػػكف مػػف 

 .ذلؾ العكف عسدما ماكف ضركرمان 

( هسسا عممعان سع،مد على بعضسا البعض تلى حػد مػا  ُِ:  ََِٓ ،المقهاف )اما هكضح 

كلاف لمس لدرع  المبالغ   ي االع،مادم  ألسها ،ضر ك،عقد الحرم  ك،حقمؽ الذات ك،ؤدم تلى العشؿ 

رحمػػ  مػػف مع،مػػد علػػمهـ،... تف العشػػؿ  ػػي همػػر مػػا  ػػي الػػ،علـ ك قػػد األمػػاف بسػػبب هسػػ  ممػػبح ،حػػت 

 شية طبمعي.

مااسم،   ِٖ: ََِٕ ،العسزم)هشار  ( كبذا العرض غمر معقكؿ، ألس  مسلب العرد تراد، ، كا 

القمػػاـ بأعمالػػ  كمسػػاكلما،  بسعسػػ  ، كاال ،قػػار تلػػى الخبػػرة السا عػػ   ػػي الحمػػاة كاأل ػػراد مع،مػػدكف علػػى 

 ع  المبالغ  ك اإل،االم .بعضهـ البعض كلاف لمس تلى در 

هف بذ  العارة ال عقبلسم  ألس  على العرد هف مع،مد على سعس  بالدرع  األكلى ايرى الباحث 

 هك المساكؿ الكحمد عػف سػلكاما،  كطرمقػ  حما،ػ . كهال مع،مػد علػى اآلخػرمف تال  ػي هضػمؽ الحػدكد 

مػػا  ػػي عممػػ  همػػكر حما،ػػ  علػػى كال م،عاكزبػػا تلػػى هبعػػد مػػف ذلػػؾ. اػػي ال ماػػكف اع،ماد ااالس،شػػارة،

، اما هف العرد سمعد سعس  ح،ما  ي اثمر مف المكاقػؼ الحما،مػ  كعهػا لكعػ  دكف كعػكد مػف اآلخرمف

مع،مػػػد علمػػػ ،  حمسهػػػا سممػػػاب باالضػػػطراب تف لػػػـ ماػػػف لػػػ  رمػػػمد مػػػف الخبػػػرة الم،مثلػػػ  باألسػػػالمب 

 مهػػا علػػى لكحػػد  مع،مػػدا كالطػػرؽ ال،ػػي اا،سػػبها مػػف خػػبلؿ المكاقػػؼ كاألحػػداث ال،ػػي خػػاض غماربػػا 

 .ذا، 

هف اإلسساف العاقؿ مسعى لبلس،قبلؿ كاالع،ماد علػى  ( ّٖٔ :ََُِ،)زبراف ذار  ي حمف

 السعس ك،حمؿ المساكلم ، كمععؿ اع،ماد  على اآلخرمف  ي هضمؽ الحدكد.
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 :  Helplessnessالفكرة التاسعة: الشعار بالعجز اثىمية  برات الماض  

ال بــرات ااألحــداث الماضــية ىــ  المحــددات  إلــى ثن":) A1977  :81ل   Ellis (ثشــار ثلــيس 

 األساسية لمسماك االمؤ رات الماضية ال يمكن استلصاليا'.

هف بذ  العاػرة ال عقبلسمػ  هسػ  علػى السقػمض مػف ذلػؾ  ػإف  ( َُِ: ُْٗٗ ،الشساكم)ذار 

ضػػركرما  ػػي الكقػػت  السػػلكؾ الػػذم اػػاف  ػػي كقػػت مػػا مبػػدك ضػػركرما  ػػي ظػػركؼ معمسػػ  قػػد ال ماػػكف

ك،برمػر لبلب،عػاد عػف ،غممػر السػلكؾ.  الحالي، امػا هف ال،ػأثمر المع،ػرض للماضػي قػد مسػ،خدـ اعػذر،

ك ي الكقت الذم ماكف مف المػعب  مػ  هف ،غلػب علػى مػا ،علمسػا   ػي الماضػي  ػإف ذلػؾ ال مع،بػر 

م،عقؿ هف الماضػي مس،حمبل)هم هس  قد ماكف همران معبا كلاس  لمس مس،حمبل(.ك مع،رؼ الشخص ال

عػػزة بػػاـ  ػػي حما،سػػا كلاسػػ  مػػدرؾ همضػػا هسػػ  مػػف المماػػف ،غممػػر الحاضػػر عػػف طرمػػؽ ،حلمػػؿ س،ػػااج 

الماضي ك،محمص األ اار الما،سب  ذات ال،أثمر الضار كد   سعسػ  تلػى ال،مػرؼ بطرمقػ   مخ،لعػ  

  ي الكقت الرابف.

اف مع،بػػر سػػلكانا ( كبعاػػس بػػذا العػػرض  ػػإف مػػا اػػ ّٖ،  ََِٕ ،العسػػزم) ػػي حػػمف هشػػار 

 ػػػػي الحاضػػػػر.  ان  ػػػػي الماضػػػػي  ػػػػي ظػػػػركؼ معمسػػػػ  لػػػػمس مػػػػف المماػػػػف هف ماػػػػكف ضػػػػركرم ضػػػػركرمان 

كاألسالمب الم،بع   ػي حلػكؿ المشػااؿ  ػي الماضػي لمسػت بالضػركرة سا عػ  لحػؿ المشػابلت الحالمػ  

كالعػػػرد السػػػكم مماسػػػ  ،عػػػدمؿ الحاضػػػر عػػػف طرمػػػؽ تثػػػارة بعػػػض ال،سػػػاؤالت حػػػكؿ المع،قػػػدات المؤلمػػػ  

 الما،سب  ال،ي ،ضطر  تلى هف مسلؾ على بذا السحك  ي الكقت الحاضر.

مػا  مقػدارهف بذ  العارة البلعقبلسم  بما  مها مف اب،ماـ مبالغ  م  بالماضػي ك  كمرل الباحث

مشال  مف عزة مف شخمما،سا. تال هف هثر الماضي معد محدكدا  ي ،أثمر  على حاضرسا كمس،قبلسا، 

ا،ػػ  كمػػا حػػدث  ػػي الماضػػي ال معسػػي بالضػػركرة ،اػػرار  حاضػػرا هك مسػػ،قببل  لاػػؿ كقػػت طبمع،ػػ  كمؤثر 

بحػػذا مر .  علػػى اإلسسػػاف العاقػػؿ االسػػ،عادة ممػػا حػػدث  ػػي الماضػػي كمػػ،علـ مسػػ  لبلسػػ،عادة لحاضػػر  

، سػػ،عد  معػػمش زمسػػا   ، امػػا هف العػػرد مػػؤمف بػػأف الماضػػي مػػؤثر كمػػ،حاـ بحاضػػر  كمسػػ،قبلكمسػػ،قبل 
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عػػف العمػػر الػػذم معػػمش سػػكاة بػػال،عامر كالػػسهج كاألسػػلكب،  هػػك مس،مػػي  غمػػر زماسػػ ، ،عػػد  مسعمػػبل

 .لزماس  عمرا كللماضي  ارا كسهعا

( هف اإلسسػػاف العقبلسػػي معػػرؼ هف الماضػػي بػػاـ،  ّٖٔ: ََُِ ،زبػػراف) ػػي حػػمف هكضػػح 

كلاػػػف  ػػػي سعػػػس الكقػػػت  ػػػإف الحاضػػػر مماػػػف تحػػػداث ،غممػػػر  مػػػ  ب،حلمػػػؿ الماضػػػي مراععػػػا األ اػػػار 

 لخاطا ، هك الضارة هك غمر المعقكل  ال،ي اا،سبت  م  ك،غممربا  ي الحاضر.كالمع،قدات ا

 :  Upset For People's Problemsالفكرة العاشرة: االنزعاج لمتاعب اآل رين 

إلـى ثنـو "ينبغـ  ثن يحـزن الفـرد لمـا يصـيب " :) إلـى ثنA1977  :83ل   Ellis (ثشار ثليس  

 اآل رين من اضطرابات امشكبلت".

( هف  ػػي رهم هلػػمس هف بػػذ   اػػرة غمػػر  َُِ: ُْٗٗ ،الشػػساكم )بػػذا المػػدد هكضػػحك ػػي 

مسطقم  ألف مشابلت اآلخرمف ال مسبغي هف ،اكف ممدر اسشغاؿ للعرد، كمف ثـ معب هال ،سبب لػ  

ضمقا كبمان. كح،ى عسدما مؤثر سلكؾ اآلخػرمف  ػي  ػرد مػا  ػإف بػذا محػدث مػف مسطلػؽ ،حدمػد العػرد 

دراا  آلثار بذا  بدرعػ  شػدمدة بسػبب سػلكؾ اآلخػرمف  هػذا  السلكؾ. كعسػدما ممػبح العػرد مضػطربان كا 

معسي ضمسا هف بذا الشخص لدم  القدرة على ضبط سلكاهـ، كلاس   ي الكاق  مقلؿ مػف قدر،ػ  علػى 

،غممربػػػػا. كعلػػػػى هم حػػػػاؿ  ػػػػإف العػػػػرد معػػػػاسي مػػػػف بػػػػذ  العملمػػػػ  ك ػػػػي مقابػػػػؿ ذلػػػػؾ مهمػػػػؿ مشػػػػابل،  

قؿ كالمسطقي  إس  محدد مػا تذا اػاف سػلكؾ اآلخػرمف قػد بػده مأخػذ مػكرة الشخمم . هما الشخص العا

ذا لػـ  مضطرب ،  إذا ،بمف ل  ذلؾ  إس  حمساذ محاكؿ هف مععؿ شماا لمساعد اآلخرمف علػى ال،غممػر، كا 

 ماف بكسع  عمؿ شية  إس  م،قبؿ بذا السلكؾ كمحاكؿ هف مخعؼ مف آثار  بقدر المس،طاع.

هف بػػػػذا المع،قػػػػد خػػػػاطئ ألسػػػػ  ال معػػػػب هف ،اػػػػكف مشػػػػابلت  ( ّٖ: ََِٕ ،العسػػػػزم)هكرد 

اآلخرمف ممدر بـ ابمر لسا ألف ،عسمرسا لهذ  األحداث بك الذم مؤثر  مسا كمسبب لسا الهـ كالحزف. 

كاإلسسػػاف السػػكم العاقػػؿ بػػك الػػذم محػػدد م،ػػى ماػػكف سػػلكؾ اآلخػػرمف مؤذمػػا لػػ  ثػػـ محػػاكؿ مسػػاعد،هـ 

ذا لػػـ ماػػف مػػف المم اػػف عمػػؿ شػػية  إسػػ  م،قبػػؿ المكقػػؼ كمعمػػؿ علػػى ،خعمعػػ  بقػػدر علػػى ال،غممػػر، كا 

 المس،طاع.



31

 

همػر ال بػأس بػ ، تال هف االب،مػاـ المبػالغ  مػ  ك كالم،زف هف االب،ماـ المعقكؿ  كمرل الباحث

الشػػعكر بػػالحزف كالضػػمؽ همػػر غمػػر مرغػػكب ألسػػ  لػػف معمػػد اآلخػػرمف  ػػي مكاعهػػ  مشػػابل،هـ ،امػػا قػػد 

ؽ سعسػػ ، كبال،ػػالي اا،سػػاب ممػػدر تزعػػاج للػػسعس كبػػك لػػمس بحاعػػ  مػػد   العػػرد تلػػى ال،قمػػمر  ػػي حػػ

 .((لعلؾ باخ  سعسؾ على هثاربـ   ي الهدم الرباسي القرآسي لسبم  ))، ك تلم 

هف اإلسساف العقبلسي بك الذم م،مالػؾ سعسػ  كمبػذؿ  ( ّٖٔ: ََُِ ،زبراف)  ي حمف ذار

 ال مف هف محزف كمحمؿ الهـ  قط.عهدا تذا ااف مس،طم  لمساعدة اآلخرمف  ي حؿ مشابل،هـ بد

 :  Perfect Solutionsالفكرة الحادية عشر: ابتغا  الحمال الكاممة 

ىناك دالما حل لكـل مشـكمة اىـذا الحـل يجـب  ":) إلى ثنA1977  :85ل   Ellis (ثشار ثليس 

ال  إن النتالج ساف تكان  طيرة".  التاصل إليو اا 

) ثن ىــذا االعتفــاد غيــر مفبــال لؤلســباب  84:  2447 لالعنــزي(حــال ىــذه الفكــرة ذكــر 

 التالية:

 ال مكعد حؿ محمح كاامؿ ألم مشال  .ُ

المخػػػاطر الم،خملػػػ  بسػػػبب العشػػػؿ  ػػػي ال،كمػػػؿ تلػػػى الحػػػؿ المػػػحمح ،ع،بػػػر غمػػػر كاقعمػػػ ، كلاػػػف  .ِ

 اإلمرار على كعكد مثؿ بذا الحؿ قد مؤدم تلى القلؽ هك الخكؼ.

ؿ هضػعؼ ممػا مماػف هف ،اػكف كالعاقػؿ بػك مػف محػاكؿ اإلمرار على الاماؿ قد مػؤدم تلػى حلػك  .ّ

هف معػد حلػػكال اثمػػرة كم،سكعػػ  للمشػػال  الكاحػػدة ثػػـ مخ،ػار هسسػػبها كهاثربػػا قابلمػػ  لل،سعمػػذ مع،قػػدا هسػػ  ال 

 مكعد حؿ اامؿ بمكرة مطلق .

( هف بػػذ  العاػػرة ال عقبلسمػػ  بسػػبب هسػػ  ال مكعػػد عػػادة حػػؿ  ِّّ: ُٗٗٗ ،اعػػا ي)كهشػػار 

دراؾ هف بسػػاؾ حػػبلن كاحػػد اامػػؿ كمػػحم ح لاػػؿ مشػػال ،  ػػالحلكؿ قػػد ،،ػػدرج  ػػي المػػح  كالسػػبلم . كا 

كاحدان محمحان محبط العرد تذا لـ مس،ط  هف ممؿ تلى بذا الحؿ. كبذا المكقؼ مف شػأس  هف مسػبب 

القلػػػؽ كاالسزعػػػاج للعػػػرد خك ػػػا مػػػف هال ممػػػؿ تلػػػى بػػػذا الحػػػؿ األكحػػػد، بػػػؿ قػػػد مػػػؤدم تلػػػى هداة اقػػػؿ. 
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مػف محػاكؿ هف معػد حلػكالن اثمػرة كم،سكعػ  للمشػال  الكاحػدة، ثػف مخ،ػار هحسػسها  كالشخص العاقؿ بػك

 كهاثربا قابلم  لل،سعمذ على هرضم  هس  ال مكعد كاحد سمكذعي

( هف بذ  العارة غمر عقبلسم  ألس   َٓ: ََِٕ ،عبد الهادم كالعزة) ك ي بذا المدد هشار

قبلسػػي محػاكؿ هف معػد حلػػكالن عدمػدة كم،ػػك رة ال مكعػد بسػاؾ حػػبلن اػامبل لاػؿ مشػػال ، تف الشػخص الع

 كمماس  بحمث ممؿ تلى ه ضؿ حؿ مماف مسها.

، للمشػال  طبمعػ  ،عامػر العػرد كسظر،ػ  الضػمق  هف بذ  المشػال  قػد ،عػكد تلػى كمرل الباحث 

بمسمػا لػك همعػف السظػر تلػى المشػال   كبال،الي مع،قد العرد هس  ال مكعد سػكل حػؿ كاحػد سمػكذعي لهػا ،

سػػػب م،عػػػددة لكعػػػد العدمػػػد مػػػف الحلػػػكؿ المماسػػػ  كالمساسػػػب  لمشػػػال، ، امػػػا هف الحػػػؿ الكحمػػػد مػػػف عكا

ك ػي  المساسب لاؿ مشابلت البشرم  همر غمر مماف، سظرا الخ،بلؼ األ راد  ي تدرااهـ لمشػابل،هـ

 .طبااعهـ مف قبؿ

مػ،ـ تلى هف  مثؿ بذ  األ اػار كالمع،قػدات الخاطاػ  عسػدما  ( ُٔ: ُٗٗٗ ،األسمرم) كذار

،قبلها ك،عزمزبا عف طرمؽ األلعاظ الذا،م  ال،ػي مسػ،مر العػرد  ػي ،اراربػا لسعسػ ،  ػإف ذلػؾ مقػكد  تلػى 

 االضطراب االسععالي ك،بدك بذ  األ اار  ي المات مثؿ: معب، هك مسبغي، هك م،ح،ـ كباذا .

( هف بػذ  عمسػػ  مػف األ اػػار البلعقبلسمػػ   ِّْ: ُٗٗٗ ،اعػػا ي)ك ػي بػػذا المػدد هك ضػػح 

ل،ػػػػي مػػػػرل)هلمس( هسهػػػػا شػػػػااع  بػػػػمف السػػػػاس، ك،ػػػػ،حاـ  ػػػػي ،عامػػػػربـ ألسهػػػػـ ملقسكسهػػػػا ألسعسػػػػهـ داامػػػػان، ا

كم،حػػػدثكف بهػػػا تلػػػى ذكا،هػػػـ حػػػدمثان داخلمػػػا ممػػػبح بعػػػد ذلػػػؾ هسػػػاس ال،عامػػػر. كعػػػادة مػػػا ،،شػػػاؿ بػػػذ  

 ،Oughtsك المعبمػػػات  ك المعركضػػػات    Shoulds   المسبغمػػػات   القضػػػاما كاأل اػػػار علػػػى بماػػػ  

كبك ما محدث عادة،  إف العرد مشػعر بػالععز  ،ما ال ماكف سلكؾ العرد على المس،كل  المثالي كعسد

كسقػػػص الثقػػػ ، بػػػؿ كالػػػذسب كالقهػػػر كالكحػػػدة كالدكسمػػػ  كغمربػػػا مػػػف المشػػػاعر ال،ػػػي ،مثػػػؿ ،ربػػػ  خمػػػب  

 لؤلمراض العمابم .

 



33

 

ســية  ــ   ــبلث حتميــات ثسا المعتفــدات البلعفبلنيــة م ــص ىــذه    Ellisعــاد امــؤ راً 

 مصاغة عمى شكل يجب ثا ينبغ  اى :

باالس،حسػاف  هحظػى كهف خطػأ، دكف اامػؿ بشػاؿ األساسػم  المهمػات هسعز هف معب  - ُ

ال  .ل  قمم  ال شخمان  كسأاكف مرعبان، األمر سماكف كا 

 مقكمكا بػذلؾ كهف كمح،رمكسي، مشاعرم مراعكا كهف بلطؼ اآلخركف معاملسي هف معب  - ِ

 .لي مراعا،هـ لعدـ معاقبهـ كهف بشدة كملكمهـ ،م المع مدمسهـ هف  معب

هرمػػد  مػػا اػؿ علػػى هحمػؿ كهف المػػعكبات، مػػف خالمػ  مرمحػػ  حمػا،ي ،اػػكف هف معػب  - ّ

 (. َّ:  ُٗٗٗ محمد،)بسهكل  

) ثن المجتمعات العربيـة تنتشـر  ييـا  كـرتين باإلضـا ة  81:  1987ثشار(الريحان  ل ا 

 االفكرتان ىما:  إلييا (ثليس)لإلى األ كار اإلحدى عشر الت  ثشار 

  ل،عامػؿ مػ  اآلخػرمف ح،ػى ،اػكف لػ  قممػ  هك امسبغي هف م،سـ الشخص بالرسمم  كالعدم   ي

 مااس  مح،رم  بمف الساس.

 .ال شؾ هف مااس  الرعؿ بي األبـ  مما م،علؽ بعبلق،  م  المرهة 

 :  Ellis سألليالعفبلنية كبدالل لؤل كار البلعفبلنية  األ كار

تلػػػى هف األ اػػػار العقبلسمػػػ  ،ع،بػػػر مؤشػػػرنا )  ِّٓ:  ُْٗٗ، Lightseyر ) الم،سػػػي  هشػػػا

للسعادة المس،قبلم  كللمح  السعسم  العمدة  ي الحاضر كالمس،قبؿ ،  األ اار العقبلسم  لها دكر  ػي 

،خعمػػؼ الضػػغط السعسػػي ،  المػػا ااسػػت ه اػػار العػػرد عػػف األحػػداث الضػػاغط  تمعابمػػ   ػػإف ذلػػؾ معػػد 

للسعادة ، هما تذا ااست ه اار العرد عف األحداث الضاغط  سلبم   هك بذلؾ سماكف  عرض  مؤشرنا 

 للقلؽ كاالا،ااب  ي المس،قبؿ .

هف األ اػػار العقبلسمػػ  بػػي ال،ػػي ،سػػاعد  ( ِٕ:  ُٗٗٗ)مزسػػكؽ ، ك ػػي بػػذا المػػدد هكضػػح 

ممػ  مػ  بعػض اإلسسػاف علػى العػمش  ػي سػعادة ، ك قبػكؿ الكاقػ  بمكضػكعم  ، ك،اػكمف عبلقػات حم

ه راد مع،مع  ، ك العمؿ ًبععاًلم  ، كمس،طم  اخ،مػار بكاما،ػ  كممارسػ،ها ، امػا هف هبػـ عسمػر مممًػز 
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األ اػػار العقبلسمػػ  بػػك اسػػ،خداـ ال،عضػػمبلت كالرغبػػات كهف الس،ػػااج االسععالمػػ  لؤل اػػار العقبلسمػػ  بػػي 

البلعقبلسمػ   العسمػر الػذم مممزبػا الشعكر بالسعادة كالبهعػ  كالم،عػ  كالرضػا ، همػا بالسسػب  لؤل اػار 

بػػػك اسػػػ،خداـ المسبغمػػػات المػػػػارم  ك،اػػػكف س،ااعػػػ  االسععالمػػػ  بػػػػي تلغػػػاة مشػػػاعر السػػػركر كالبهعػػػػ  

 كالسعادة .

هف العػػرد ذك ال،عامػػر العقبلسػػي ال مػػرل األشػػماة علػػى  ( َٖ:  ََِْ)مػػدسي ، امػػا هكضػػح 

حمػػػث ال مػػػرم هخطػػػاة الػػػذات كاآلخػػػرمف  تسهػػا هبػػػمض كهسػػػكد  قػػػط ، اػػػذلؾ ال م،سػػػـ ،عامػػػر  باالس،قاامػػػ 

اإلمعابمػػات  هػػك مرًاػػز علػػى تمعابمػػات العػػرد كاآلخػػرمف بعمػػدا عػػف السػػلبمات ، امػػا هسػػ  ال  .كم،عابػػؿ

 م،سـ بال،عممـ 

تلػػػػى هف ال،عامػػػػر   ( َٕٖ:  ُٖٗٗ،  Bandura  &Wood) باسػػػػدكرا كككد  امػػػػا هشػػػػار 

ى حؿ المشػابلت ال،ػي ،،طلػب ا،خػاذ قػرار بمسمػا العقبلسي مععؿ العرد م،م،  بثق  عالم   ي قدر،  عل

ماكف على السقمض مف ذلؾ بؤالة الػذمف معػاسكف مػف شػاكؾ ذا،مػ   ػي قػدر،هـ علػى حػؿ المشػابلت 

 كمح،اعكف للعكف .

هف مسػػػأل  العقبلسمػػػ  كالبلعقبلسمػػػ  ،عػػػد مسػػػأل   ( ّٗٓ:  ََِٓ)الشػػػربمسي ، امػػػا هكضػػػح 

كقػػػؼ علػػػى عكامػػػؿ عدمػػػدة مسهػػػا اإلطػػػار الثقػػػا ي الػػػذم لمسػػػت مطلقػػػ  كلاسهػػػا سسػػػبم  ،  العقبلسمػػػ  ،،

م،سػػاقض مػػ  الخمكمػػم  الثقا مػػ  لاػػؿ مع،مػػ  ، امػػا هف االدعػػاةات بػػأف األ اػػار تمػػا عقبلسمػػ  هك 

العقبلسم   قط همر  ي غام  المعكب   عارة مثؿ االع،مادم  مثبل ماكف األمر مقبكؿ  مها تذا اح،اج 

مف بػ  ، كاػذلؾ حػدكث األمػكر علػى غمػر مػا م،مسابػا العػرد قػد العرد مػؤازرة غمػر  مػف األ ػراد المحمطػ

ماػػكف مقبػػكال عسػػدما مرغػػب العػػرد  ػػي هف مبادلػػ  الشػػخص اآلخػػر المشػػاعر بػػسعس الدرعػػ  ،  العملمػػ  

لمست بالضركرة كعكب حدكثها كلاف قد ماكف األمر ،مسي حدكثها ، كاذلؾ األمػر الم،علػؽ بػأف مػا 

مبػدك العقبلسمنػا  ػي ثقا ػ  هخػرم ، كمػف ثَّػـ  ػإف ،عمػمـ ه اػار بػذا،ها  قد مبدك عقبلسمنا  ػي ثقا ػ  مػا قػد

علػػي تسهػػا العقبلسمػػ  علػػى اػػؿ الثقا ػػات همػػر  ػػي غامػػ  الخطػػكرة ، كبػػذا م،سػػاقض مػػ  الخمكمػػم  

 الثقا م  العرعم  داخؿ الثقا   الكاحدة باإلضا   تلي الخمكمم  العردم  .
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 ك عقبلسػي  ػي ثقا ػ  مػا معى،بػر العقبلسػي  ػي،عؽ الباحث م  بذا الرهم الخاص بأف ما بمك 

، ألف معمار الحاـ على ما بك عقبلسي كغمر عقبلسي مخ،لػؼ  ثقا   هخرم  هساؾ خمكمم  ثقا م 

 .مف ثقا   ألخرل

:  ُٓٗٗ،   Cohen  &Williamson) اػػػكبمف ككملمامسػػػكف  ك ػػػي بػػػذا المػػػدد هكضػػػح 

،خػػػاذ القػػػرارات السػػػلمم  ، ال،عاعػػػؿ العمػػػد مػػػ  هف ال،عامػػػر العقبلسػػػي مععػػػؿ العػػػرد قػػػادرنا علػػػى ا ( ِِ

 اآلخرمف كمزمد القدرة على األداة بععالم  .

تلػػػى هف اإلسسػػػاف لدمػػػ  القػػػدرة علػػػى ال،عامػػػر  ( ِِّ:  َُٗٗ،  Ellis) هلػػػمس  امػػػا هشػػػار 

العقبلسي ، امػا هسػ  قػادرنا علػى ،ػدرمب سعسػ  علػى ،غممػر بػذ  األ اػار البلعقبلسمػ  عػف طرمػؽ ضػبط 

 سب ردكد األ عاؿ غمر ال،كا قم  مف خبلؿ السظر تلمها كال،عامؿ معها بعار عقبلسي .السعس ك،ع

هف ال،عامػػػػػر العقبلسػػػػػي ال مقػػػػػكد تلػػػػػى االسػػػػػ،س،اعات  ( َُِ:  ُٖٗٗ،  Ellis) هلػػػػػمس  امػػػػػا هشػػػػػار 

 الخاطا  كبال،الي ال مقكد تلى االسععاؿ .

هف رغبػػ  العػػرد  ػػي  تلػػى(  َُٗ:  ُُٗٗ،  Coledin) اكلمػػدف   ك ػػي بػػذا المػػدد هشػػار 

الاماؿ ك،كقع  لاماؿ اآلخرمف ،ععل  مممؿ تلى ،مدمؽ األ اار البلعقبلسم  كهف العكاسب الشخمػم  

 للاماؿ ربما ،قكد تلى الضمؽ االسععالي .

هف اب،غػػاة الامػاؿ الشخمػػي كاللػػـك  ( ْْٗ:  ُْٗٗعبػد الػػرحمف ، ك )عبػػد هللا امػا هكضػػح 

اػػد ممثلػػكف األ اػػار البلعقبلسمػػ  ال،ػػي ،س،شػػر  ػػي مرحلػػ  الطعكلػػ  القاسػػي للػػذات كلآلخػػرمف كالقلػػؽ الزا

الم،ػػأخرة ، همػػا اب،غػػاة الامػػاؿ الشخمػػي ك،كقػػ  الاػػكارث كالقلػػؽ الزااػػد بػػي األ اػػار البلعقبلسمػػ  ال،ػػي 

،س،شر  ي مرحل  المرابق  ، اما هف األ اار البلعقبلسم  ،ػسخعض مػ  ال،قػدـ  ػي السػف خامػ  اب،غػاة 

 .سي للذات ك اآلخرمف ك االع،مادم للـك القاالاماؿ الشخمي ، ا
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) ثن ىنــاك ث كــارًا عفبلنيــة بديمــة أل كــار ثلــيس  182:  1981كمــا ذكــر ( باترســان ل 

 البلعفبلنية اى  : 

 الفكرة البلعفبلنية ( طمب االستحسان )  .1

 الفكرة العفبلنية : 

بالسسب  لي كلاف ذلؾ ال مشػًاؿ ه،مسى هف هحظى بالحب كال،أممد مف بعض األشخاص المهممف   .ه 

 رغب  ملح  لي .

ًمد لبعض الساس  قط كعلي بذا  مف الطبمعي هف ماػكف بسػاؾ مػف   .ب  تسسي  ي الكاق   مًحب كمؤى

 ال محبسي ممف هعدبـ مهممف بالسسب  لي .

 الفكرة البلعفبلنية ( ابتغا  الكمال الش ص  )  . 2

 الفكرة العفبلنية : 

 ز مهامي على ه ضؿ مكرة مماس  لاسسي ال ه،طل  تلى الاماؿ  مما هيسًعز ه،مسى هف هيسعً   .ه 

 عسدما هيسًعز هعمالي على سحك غمر اامؿ بذا ال معسي هسسي قد  شلت .  .ب 

 الفكرة البلعفبلنية ( المام الزالد لمذات ااآل رين ). 3

 الفكرة العفبلنية : 

 اهـ سمئ كلاف لست مضطرنا لعقابهـ علم  .ممًاسسي باؿ مرام  هف هيخًبر الساس بأف سلك   .ه 

قد ،اكف سلكامات الساس خمًػرة كمػحمح  كلمعػرد اع،قػادم بأسهػا خاطاػ  كسػما   هػي ،بػدك لػي  .ب 

 اذلؾ .

 الفكرة البلعفبلنية ( تاقع الكاارث ) .4

 الفكرة العفبلنية : 

 لمس بساؾ ما مؤاد سمر األمكر بالطرمق  ال،ي ه،مسى لها هف ،سمر . .ه 

 .حماة سما  هك هف العالـ قد اس،هي ي حما،ي اثمرة كلاف بذا ال معسي هف ال اإلحباطات . ب
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 الفكرة البلعفبلنية ( البلمباالة االنفعالية ) . 5

 الفكرة العفبلنية : 

 مماف ال،مدم كالممكد  ي كع  الظركؼ الخارعم  بدال مف ،راها ،ؤثر  يى .  .ه 

  ممًاسسي هف هغمر مف ردكد ه عالي سحكبا .تذا غمرت ه اارم عف الظركؼ  .ب 

 الفكرة البلعفبلنية ( الفمق الناتج عن االىتمام الزالد ) . 6

 الفكرة العفبلنية : 

 تف االسشغاؿ المس،مر بكقكع األحداث السما  سكؼ ملهمسي عف ،حقمؽ هبدا ي  ي الحماة .  .ه 

 مف الضركرم مكاعه  األحداث السما  حمف حدكثها . .ب 

 الفكرة البلعفبلنية ( تجنب المشكبلت )  . 7

 العارة العقبلسم  : 

 الحماة الخالم  مف المشابلت حماة خالم  مف االس،م،اع كالسعادة . .ه 

 ما ه،عسب  مف معكبات كمشابلت قد ال ماكف مخمعنا بالقدر الذم هقسعت سعسي ب  . .ب 

 الفكرة البلعفبلنية ( االعتمادية )  . 8

 سم  : العارة العقبل

 ه،قبؿ مساعدة الغمر لي  قط عسدما ،اكف ضركرم  . .ه 

تف العشػػػػؿ  ػػػػي بعػػػػض المحػػػػاكالت العردمػػػػ  لػػػػمس همػػػػرنا مرعبنػػػػا كمخمعنػػػػا بػػػػؿ بػػػػك  رمػػػػ  ل،سممػػػػ   .ب

 تمااسما،ي .

 الفكرة البلعفبلنية ( الشعار بالعجز اثىمية  برات الماض  ) . 9

 الفكرة العفبلنية : 

 اضي كال،خلي عف ما مععلسي هشعر كه،مرؼ بمكرة سما  .تسسي قادر علي ،عحص الم .ه 

تف الحاضػر كالمسػ،قبؿ هبػـ مػف الماضػي لػذلؾ هي ى ًضػؿ هف هسطلػؽ مػف الماضػي تلػي الحاضػر  .ب 

 كالمس،قبؿ .
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 الفكرة البلعفبلنية ( االنزعاج لمتاعب الغير )  . 14

 الفكرة العفبلنية : 

 لاف دكف هف ه،أثر بها .مماسسي هف هساعد  ي حؿ مشابلت اآلخرمف ك  .ه 

مماسسػػي هف هسػػمطر علػػى اسععػػاال،ي تزاة مػػا معاسمػػ  اآلخػػركف مػػف مشػػابلت كممػػاعب كبػػذلؾ  .ب 

 هاكف هاثر  اادة لهـ .

 الفكرة البلعفبلنية ( الحمال الكاممة ) . 11

 الفكرة العفبلنية : 

 بساؾ عدة حلكؿ لاؿ مشال  ،كاعهسي كه ًضؿ هف هخ،ار الحؿ المساسب . .ه 

 لمس بساؾ حؿ مثالي كاامؿ ألم مشال  كال كعكد للمثالم  همبل على هرض الكاق  .  . ب

 البلعفبلنية :   األ كاربعض استراتيجيات الكشف عن 

 ( هف األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  بػػػي معػػػارؼ كالمعػػػارؼ ،اػػػكف ّٓ:   ُٗٗٗهكضػػػح )مزسػػػكؽ ، 

شػػعكرم  كلػػذلؾ  هػػـ ؿ المرحلػػ  مػػا قبػػشػػعكرم  ، تال هف بعػػض األ ػػراد ،اػػكف ه اػػاربـ البلعقبلسمػػ   ػػي 

معمبػػكف عػػف سػػؤاؿ األحادمػػث الذا،مػػ  ألسعسػػهـ عػػف مػػا مضػػامقهـ ،  األ اػػار البلعقبلسمػػ  مػػف السػػهؿ 

 اىذه االستراتيجيات تشمل :تحضاربا للشعكر 

حمػػث مسػػػأؿ العػػػرد عػػف الػػػذم مقكلػػػ  لسعسػػ  عسػػػدما  مشػػػعر باالضػػػطراب ،   اعـــ  االســـتفرا  :  .ه  

ي هسػػػػال،  علػػػػى األ اػػػػار كالبماسػػػػات الذا،مػػػػ  هك المع،قػػػػدات المر،بطػػػػ  باالضػػػػطراب  مرًاػػػػز المرشػػػػد  ػػػػ

،اًشؼ عف االس،س،اعات الخاطا  كلمس عف األ اار البلعقبلسم  .  االسععالي كال،ي ى

 مقػػدـ العػػرد مػػا لدمػػ  مػػف اسػػ،س،اعات عػػف مكقػػؼ مػػا مقكلػػ  لسعسػػ  عسػػد   تفســير االســتفرا  :   .ب 

   االس،س،اعات ،اكف خاطا  .شعكر  باالضطراب كمعظـ بذ

 مأخػذ المرًشػد هحػد االسػ،س،اعات المقدمػ  مػف المس،رًشػد كمسػ،خدمها  ػي تسمسل االستنتاج :  . ج  

الاشؼ عف األ اار البلعقبلسم   مًمؿ لمعمكع  مف االس،س،اعات ال،ي ،حًلؿ المعسى المراب للعارة 

 البلعقبلسم  هك االس،س،اج الخاطئ .
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عا،  ثػـ مسػأل  عػف مػاذا بعػد ك مسأؿ  مػ  المرًشػد العػرد عػف ه اػار  كاسػ،س،ا  ران  :األسماب االقت  .د

 .ذلؾ ؟

 ماػػكف المس،رًشػػد غمػػر كاعػػي بأ اػػار  كاسػػ،س،اعا،  الخاطاػػ  كغمػػر قػػادر   تفســير االســتدالل :  .ق 

 .ض هسها قرمب  مف ه اار المس،رًشدعلى ،قدمـ هم اس،س،اج  مىقًدـ ل  المرًشد هم  ار  مع،ر 

 ) : C B Aلنظرية العفبلنية االنفعالية ( نظرية  ا

 ه اػػػػار  ،عػػػػدمؿ  ػػػػي العػػػػرد مسػػػػاعدة تلػػػػى ،هػػػػدؼ ترشػػػػادم ، طرمقػػػػ  عػػػػف السظرمػػػػ  بػػػػذ  ك،عبػػػػر

 مػػف مساسػػبان  مسػػ،كلن  لػػ  ،حقػػؽ عقبلسمػػ  ه اػػار تلػػى لدمػػ  االسععالمػػ  لبلضػػطرابات المسػػبب  البلعقبلسمػػ 

 (.Ellis, 1994)السعسم   المح 

 مقػػػكـ حمػػػث ،(ABC) ،ػػػدعى معادلػػػ   ػػػي للسػػػلكؾ المعر ػػػي ( األسػػػاس(Ellisتلػػػمس  حػػػٌدد 

،ػدعى  معادل   ي للسلكؾ المعر ي بأف ألساس العرد تقساع على السلكاي االسععالي العقبلسي العبلج

(ABC)بػػأف  العػػرد علػػى تقسػػاع السػػلكاي االسععػػالي العقبلسػػي العػػبلج مقػػكـ ، حمػػث(Emotional 

Consequence) للحدث   س،مع  ح،مم لمست (ACT)الخاطاػ  االع،قادات هك األ اار س،اج ، بؿ 

 .(Beliefs)العرد  م،بسابا ال،ي

 A)الحدث(         B  )االع،قاد(          C  المشاعر كالسلكؾ( )
 المماحب 

 D)ال،دخؿ(     E)ال،أثمر(    Fمشاعر 
 المهسي                       عدمدة  

 A-B-C) نظرية 1شكل (
 -:اآل ر كل منيما يكمل جانبين عمى النماذج تمدايع

  )A.B.C )Activating – Beliefs- Consequences :األال:  الجانب
 االضػطراب سشػأة تلػى ال،ػي ،ػؤدل األساسػم ، العكامػؿ مكضػح كبػك ال،شخممػي، العاسب بمثاب  كبك

 .االسععالي
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  )D.E.F  : )Disputing- Enactment- Feed Backال ان :  الجانب
 كاأل اػار المثمػرة، بػمف األحػداث العبلقػات كمساقشػ  ،كضػمح مػ،ـ خبلل  مف ك العبلعي، العاسب كبك

 مسطقمػػ ، هاثػػر بػػأخرل كاسػػ،بدالها العممػػؿ، ال،ػػي م،بسابػػا الهدامػػ  األ اػػار ،لػػؾ كمهاعمػػ  البلعقبلسمػػ ،
دحػػض  ،طم مسػػ خبللهػػا مػػف ال،ػػي السػػلمم  ال،عامػػر طػػرؽ Dispute العممػػؿ ك،قمػػمـ تاسػػاب كمحاكلػػ 
 ،عػػػا  ،عامػػر  طرمقػػ  االسععػػالي، هك االضػػطراب لػػ  سػػػببت ال،ػػي األحػػداث ،عػػا  السػػابق  سػػكاة ه اػػار 

 .س،كاعه  ال،ي المثمرة األحداث
 :النماذج عمييا يعتمد الت  التفصيمية لمنفاط عرض يم  ا يما
  Activating events  (A)سشط    هحداث -ُ

 .االضطراب االسععالي ل  ،سبب كال،ي للعرد، رالمثم السشط  األحداث هك الخبرة كبى
 (B) Beliefsالمع،قدات   -ِ

 مػردد  داخلي حدمث هك مكرة ه اار،  ي ،ظهر ، كقد (A)الحدث  عف األ اار هك االع،قادات كبى
  .للضغط المثمر للحدث كخاطئ كمشك  ،عسمر محرؼ هك للحدث، خاطئ ا،قممـ العرد
  Consequences  (C)الس،ااج  -ّ

 الحقمقػ   ي ، كلاسها(A)الحدث  عف سا،ع  هسها العممؿ مظف كال،ي العكاقب، هك الس،مع  بمثاب  كبى
 بال،عاسػ  شػعكر مػكرة  ػي ،ظهػر كقػد سػلكام ، اسععالمػ  هك الس،معػ  بػذ  ،اػكف ، كقد(B)عف  سا،ع 

 .اضطراب اسععالي هك كالبؤس،
 العبلقػات لمكضػح العاسػب الثػاسي، كمػأ،ي كحػد ، العممػؿ مخػص كالػذم ال،شخممي، العاسب بك بذا

 .علمها الم،ر،ب  العكاقب هك كالس،ااج كاأل اار البلعقبلسم ، المثمرة األحداث بمف السلمم 
بػراز  مساقشػ،  مػف خػبلؿ المعػالج دكر  مػ  مظهػر ، كالػذم D.E.Fالسمػكذج  مػف الثػاسي العاسػب ك  كا 

 امػػا Aعػػف  ، كلػػمسBعػػف  س،عػػت C،  كهف  B، ك Aبػػمف  العممػػؿ معهلهػػا ال،ػػي الخعمػػ  العبلقػػات
  :اال،الي ذلؾ العاسب ك،عممؿ العممؿ، مظف
 (  D)Disputingالدحض   هك المساقش  -ْ

 تدراؾ علػػػى لمسػػػاعد،  العممػػػؿ؛ ه اػػػار كمساقشػػػ  ب،عسمػػػد المعػػػالج مقػػػكـ حمػػػث المساقشػػػ ، خطػػػكة كبػػػى
 الخطػكة بمثابػ  أخرلبػ كاسػ،بدالها العقبلسمػ ، غمػر مع،قدا،ػ  علػى ك،غلبػ  ،  C -  Bبػمف العبلقػ 
 .ال،الم 
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   Enactment (E)ال،سعمذ      -ٓ
 العممػؿ تاسػاب مرحلػ  السػابق ؛ ،ػأ،ى الخطكة  ي العممؿ المعالج ساقش هف كبعد ال،سعمذ، خطكة كبى
 .االسععالي االضطراب تلى ب  ،ؤدل ال عقبلسم  كبساةة، بطرمق  بها لمعار عدمدة؛ لعلسع 

 Feed Back (F)الراعع     ال،غذم  -ٔ
 ماػكف هف العممػؿ مسػاعد المعػالج كبسػا للضغط، المثمر السشط للحدث الراعع  ال،غذم  هك العااد كبى

 .(ِٕ: ََُِدردمر،) تلمها م،كمؿ ال،ي كس،ااع  ه اار   ي مكضكعمنا
مثاؿ عسدما  مسا ر رب األسرة تلى الخارج كم،ػرؾ هكالد  ،  السػعر  ػي حػد ذا،ػ  خبػرة مشػمر 

(  بػذ  بػي الس،معػ  االسععالمػ  لحػدث C إف هحد األبسػاة محػزف كسشػمر لػذلؾ بػالرمز ) (Aلها الرمز )
السػػعر كسعػػد هف االبػػف اآلخػػر ال مشػػعر بهػػذا الحػػزف بػػالعاس معػػرح كبػػذ  س،معػػ  اسععالمػػ  ، كسعػػد هف 

  ،( A( كاخػػػ،بلؼ معسػػػي المثمػػػر )Bالسػػػبب  ػػػي اخػػػ،بلؼ االسػػػ،عاب  لؤلبسػػػاة بػػػك سظػػػاـ المع،قػػػدات )
،عامػػػر   ،( Cالسسػػػب  لاػػػبل مسهمػػػا ،  ػػػاالبف األكؿ مػػػرم  ػػػي سػػػعر األب للخػػػارج اارثػػػ  )ب  ،السػػػعر 

العقبلسي، بمسما االبف الثاسي مرم  ي سعر األب خمر حمث ال،حرر مف القمكد كالسػلط  كالمزمػد مػف 
( االبػف األكؿ بػذ  العاػرة كم،بسػى ه اػارنا عدمػدة ممػاحبها Dالسقكد كالهػداما كلػذلؾ معػب هف مػدًحض )

 ( حمث المح  السعسم  للعرد .Eلكانا سكمنا )األثر( كبك ما سعسم  بالرمز )س
ثن ىنـاك  بل ـة مكانـات لعمميـة دحـض األ كـار ) 1986ل Ellis & Bernard (ايـرى  

 -ال اطلة ى :

 : كبسا م،علـ العممؿ امؼ ماشؼ األ اار الخاطا  كغمر المسطقم .االا،شاؼعملم   .ُ

حػػبلؿ األ اػػار العقبلسمػػ   عملمػػ  الحػػكار مػػ  الػػذات مػػف هعػػؿ .ِ دحػػض بػػذ  األ اػػار الخاطاػػ  كا 

 المسطقم  بدالن مسها.

عملم  ال،مممز بمف األ اار الخاطا  كاأل اار غمر الخاطا   ي ال،عامر مف هعؿ ،عسب ذلؾ  .ّ
 مس،قببلن.

هف الس،معػ  ال،ػي مماػف اس،خبلمػها مػف بػذ  العملمػ  مماػف مبلحظػ  ،أثمربػا  Ellisكمشمر 
ز تلػػى ،ػػأثمر عملمػػ  دحػػض األ اػػار الخاطاػػ  كبال،ػػالي مسػػ،ج عػػف بػػذا سػػلكؾ هك الػػذم مرمػػ (E) ػػي 

 خالم  مف مظابر االضطراب السلكاي كالعاطعي. F مشاعر عدمدة
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 االتش صية لمعبلج العفبلن  االنفعال : ةالفراض اإلكمينيكي

( اػػؿ العػػركض ال،ػػي ،قػػكـ علمهػػا سظرم،ػػ   ػػي اإلرشػػاد ُٕٕٗ ػػي دراسػػ،  ) Ellisقػػدـ تلػػمس  

 رضػػان، باإلضػػا   تلػػى عرضػػ  قاامػػ  طكملػػ  مػػف الدراسػػات  ِّكالعػػبلج السعسػػي، حمػػث بلػػغ عػػددبا 

 كاألبحاث ال،ي ،ؤمد بذ  العركض.

تلػػى حقمقػػ  مهمػػ ، مؤدابػػا هسػػ  ال مماػػف هف مػػ،ـ  هػػـ هم  Ellisك ػػي بػػذا المػػدد سبػػ  تلػػمس 

   ال،ي ،دعمها.قدر ااؼ مف األدل  ال،عرمبمسظرم  مف سظرمات العبلج السعسي دكف ،ك ر 

 ػػػي دراسػػػ،   Ellisكمعػػػرض الباحػػػث بػػػذ  العػػػركض باخ،مػػػار كبال،ر،مػػػب سعسػػػ  الػػػذم عرضػػػ  تلػػػمس 

(1977 :20-3 p:كبي اما ملي ،) 

  :) (C B A نظريةالاصة بال  ةش يصيالفراض الت

 الفرض األال:

عامػػر  ك قػػان لهػػذا العػػرض مػػرل هلػػمس هف اسععػػاؿ العػػرد م،حػػدد بطرمقػػ  ، االنفعــال :ا التفكيــر 

( العػرض  C  ،B  ،Aكمع،بر بػذا ال،ػي ،ؤاػد هف الخبػرة لػمس السػبب  ػي الس،معػ  االسععالمػ  كلاػف ) 

بك هساس سظرم  مع،قدات العرد عف بذ  الخبرة ، كبذا العرض بك مراز العبلج العقبلسي االسععالي 

 كالعبلج المعر ي السلكاي.

 الفرض ال ان :

ــة ا  ــة المفظي ــة:العمميــات ال اصــة بالدالل ،ػػؤثر داللػػ  األلعػػاظ كالعمػػؿ ال،ػػي  األحاديــث الذاتي

مرددبػػا العػػرد لسعسػػ  علػػى اسععالػػ  كسػػلكا ، كعسػػدما ،اػػكف بػػذ  العمػػؿ غمػػر عقبلسمػػ   هػػي ،ػػؤدم تلػػى 

االضػػػطراب االسععػػػالي ، كم،ضػػػمف العػػػبلج السعسػػػي مسػػػاعدة األ ػػػراد علػػػى ال،حػػػدث ألسعسػػػهـ بعقبلسمػػػ  

 كمكضكعم .

 :الفرض ال الث

،كعػػد عبلقػػ  بػػمف الحالػػ  المزاعمػػ  كالمعر ػػ  ،،كقػػؼ الحالػػ   اجيــة ااالنفعاليــة:الحــاالت المز 

المزاعمػػػ  للعػػػرد علػػػى مع،قدا،ػػػ  ،  عسػػػدما مع،قػػػد  ػػػي ه اػػػار ،،سػػػـ بال،عػػػاؤؿ كاألمػػػؿ مممػػػؿ تلػػػى الشػػػعكر 
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 مممػؿ العػرد تلػى الحػزف كاالا،اػاب بالسعادة كالسركر كعسدما ،،سـ ه اار العرد بال،شػاـؤ ك قػداف األمػؿ

 .( ُْ – ّٔ:  َُٗٗتبرابمـ ، ) 

 :الفرض الرابع

مؤثر الكعي كاالس،بمار كمراقب  الػذات  ػي اسععػاؿ العػرد  الاع  ااالستبصار اتنبيو الذات:

كسلكا ، بؿ  ي ،غممر السلكؾ همضػان  ػمماف للعػرد عػف طرمػؽ الػكعي كمراقبػ  الػذات هف مغمػر بعػض 

مػؽ حسػاب عػدد السػعاار ال،ػي مػدخسها كالػكعي العادات السلكام  السػما  مثػؿ ال،ػدخمف كذلػؾ عػف طر 

 بأثربا الضار كالمدمر للمح  .

 :الفرض ال امس

م،أثر اسععاؿ العرد كسػلكا  بػالطرؽ غمػر اللعظمػ  حمػث ،ػؤثر الطػرؽ غمػر  التصار االت يل:

األحبلـ (  ي اسععاؿ العرد كسلكا  ك ي االضطراب االسععالي كهمضان  –ال،خمؿ  –اللعظم  ) ال،مكر 

مسػاعدة األ ػػراد علػى ،غممػػر سػلكاهـ كاسععػػالهـ كاضػطرابهـ ك ػي بػػذا م ،عػؽ هلػػمس مػ  المحللػػمف  ػي 

السعسػػممف كعلػػى رهسػػهـ  ركمػػد كلاسػػ  مخ،لػػؼ مػػ  سػػاسر الػػذم ر ػػض السظػػر للم،غمػػرات المعر مػػ  ال،ػػي 

 ،امف خلؼ اإلشراط اإلعرااي.

 الفرض السادس:

مػػف المعلػػـك هف المعر ػػ  ،ػػؤثر  ػػي  ك:اجــاد عبلقــة متبادلــة بــين المعر ــة ااالنفعــال االســما 

االسععاؿ كالسلكؾ كاالسععاؿ مؤثر  ي المعر   كالسلكؾ ، كالسلكؾ مؤثر  ي االسععاؿ كالمعر ػ  كمع،بػر 

 بذا العرض هساس المسظكر المعر ي  بل مماف  مؿ االضطراب االسععالي عف ،عامر العرد.

 :  الفرض السابع

عسػدما مػدرؾ السػاس هف اسععػالهـ مػؤثر  :الفسـيالاجية التغذية الرجعية االتحكم    العمميـات

 ػػي عملمػػا،هـ العسػػمكلكعم   ػػإسهـ معاػػركف باب،مػػامهـ حػػكؿ بػػذ  العملمػػات العسػػمكلكعم  ممػػا مػػؤثر  ػػي 

سػػػلكاهـ ،  ػػػال،رامز علػػػى تدراؾ كمعر ػػػ  ردكد األ عػػػاؿ العسػػػمكلكعم  مععػػػؿ العػػػرد هحماسػػػان ال مسػػػ،طم  

 (.َِ: َََِالعامرم،(هك سقص ضغط الدـ،غممر بعض بذ  الردكد مثؿ زمادة 
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 :الفرض ال امن

،ػؤثر الممػكؿ العطرمػ  بال،عامػؿ مػ  العكامػؿ  تأ ير الميال الفطرية عمـى االنفعـال االسـماك:

 البمام  كال،علـ  ي اسععاؿ العرد كسلكا  كاذلؾ  ي االضطراب االسععالي.

 :الفرض التاسع

العرد مؤثر  ػي اسععالػ  كسػلكا  بػؿ تف ال،كقػ    ،كق  تأ ير تاقع الفرد عمى انفعالو اسماكو:

مؤثر على درعػ  االضػطراب االسععػالي كمػؤثر علػى عبلقػ  العػرد بالمعػالج كالعملمػ  العبلعمػ   السػاس 

قد مغمركف مف ه ااربـ كمشاعربـ كسلكاهـ عسدما مدراكف هف اآلخرمف م،كقعكف مسهـ ذلؾ ح،ى كلك 

 ااف ذلؾ ضد اب،ماما،هـ.

 :الفرض العاشر

مؤثر مراػز الػ،حاـ  ػي اسععػاؿ العػرد كسػلكا   تأ ير مركز تحكم الفرد عمى انفعالو اسماكو:

كمخ،لؼ بذا ال،أثمر عما تذا ااست ه عاؿ العرد كردكد ه عالػ  ،ػ،ـ طبقػان ل،حامػ  الػذا،ي هك مػف ممػدر 

  ك ي ردكد خارعي  عسدما ماكف مراز ال،حاـ داخلمان  إف العرد ممبح هاثر اس،قبلال  ي ا،خاذ قرارا،

ه عالػػ  كعسػػػدما ماػػػكف مراػػز الػػػ،حاـ خارعمػػػان  ػػػإف العػػرد ممػػػبح هاثػػػر اع،مادمػػ  علػػػى اآلخػػػرمف كهاثػػػر 

 مسامرة لهـ.

 الفرض الحادي عشر:

،ؤثر خمااص العرد مف دا عم  كسػببم  كاػذلؾ هسػلكب عػزك العػرد  ث طا   صالص الفرد:

رعمػػػ  كعسػػػدما مقػػػمـ السػػػاس دكا عهػػػـ  ػػػي كعهػػػ  سظػػػر  بحال،ػػػ  الداخلمػػػ  ك،عػػػا  السػػػاس كاألحػػػداث الخا

)هبك رع  عالم  مػف االضػطراب االسععػاليكهغراضهـ على معابمـ زااع  كمضلل   سكؼ ،اكف لدمهـ د

 .(ِٔ: ََِٕشعر،
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 الفراض ال اصة بالمعر ة الاسيطة لبلضطراب االنفعال :

 الفرض ال ان  عشر:

 ػالعرد مػف المماػف هف ممػػبح  مػؤدم تلػى االضػطراب االسععػاليحمػث   :التفكيـر البلعفبلنـ 

مسطقمان عقبلسمان محقؽ قمم  األساسم   ي الحماة كالسعادة هك مف المماف هف ممبح ال عقبلسمان مخػرب 

 ،لؾ القمـ كبذا م،كقؼ على طرمق  ،عامر العرد.

 الفرض ال الث عشر:

كلاػف  لدل الساس ممكؿ  طرم  كما،سب  لمس  قط ل،قممـ سلكاهـ كهدااهػـ سا  تفدير الذات:

ذا اػػاف بسػػاؾ خطػػأ  ػػي ،قػػدمر العػػرد لذا،ػػ   ػػإف بػػذا ال مػػؤثر علػػى اسععػػاؿ العػػرد  ل،قػػكمـ هسعسػػهـ ااػػؿ كا 

 . (َْ:  َُٗٗ) تبرابمـ ، كسلكا   قط كلاس  مؤدم تلى االضطراب االسععالي همضان 

 الفرض الرابع عشر :

رد كسػلكا   عسػدما ،ػؤثر ممااسزمػات الػد اع علػى اسععػاؿ العػ األساليب الد اعية البلشعارية:

مػػػدرؾ السػػػاس هف سػػػلكاهـ خػػػاطئ كسػػػية ،  ػػػإسهـ مر ضػػػكف االع،ػػػراؼ ألسعسػػػهـ كلآلخػػػرمف بأ اػػػاربـ 

الخاطاػػػ  هك ،مػػػر ا،هـ السػػػما  كبال،ػػػالي ملعػػػأ السػػػاس السػػػ،خداـ العدمػػػد مػػػف ممااسزمػػػات الػػػد اع مثػػػؿ 

  ،عكمض(–ابت  –تسقاط  –) ،برمر 

 الفرض ال امس عشر:

ــا قػػدرة ،حمػػؿ العػػرد لئلحبػػاط ،ػػؤثر  ػػي اسععالػػ  كسػػلكا   السػػاس  ط:درجــة تحمــل الفــرد لئلحب

لػػدمهـ ممػػكؿ  طرمػػ  كما،سػػب  ل،حمػػؿ القلمػػؿ مػػػف اإلحبػػاط ، كبال،ػػالي بػػـ معضػػلكف األعمػػاؿ السػػػهل  

كالبسمط  ال،ي ال ،،طلب معهكدان ابمران هك كق،ان طكمبلن كالسػاس لػدمهـ رغبػ  همضػان  ػي ،حقمػؽ اإلشػباع 

سلكؾ الذم مععلهـ محققكف اللذة م  عدـ قدر،هـ على ،حمؿ العمؿ الػذم محقػؽ ، كلاسهـ م،عسبكف ال

لهـ ذلؾ مما مؤدم تلى مشػاعر القلػؽ كاالا،اػاب كالعػبلج الععػاؿ م،ضػمف مسػاعدة العػرد علػى ،حمػؿ 

اإلحباط كعلػى عمػؿ خطػط بعمػدة المػدل للمسػ،قبؿ ،،ضػمف ،غممػرات  ػي المثمػرات غمػر المرغكبػ  هك 

 ط  ،غممربا.قبكلها تذا لـ ،س،



46

 

 

 

 الفرض السادس عشر:

مؤثر  ي اسععال  كسلكا  ال مس،عمب السػاس لل،هدمػد عسػدما ماػكف بسػاؾ  :تاقع الفرد لمتيديد

،هدمد حقمقي  قط كلاسهـ همضان عسدما م،خملكف هك م،كقعػكف ظػركؼ ال،هدمػد كمكاقعػ  كبػذا مػؤدم تلػى 

 .(ِٕ: ََِٕ)هبك شعر،  م االضطراب االسععالي اما لك ااست بساؾ مكاقؼ ،هدمد حقمق

 الفراض المتعمفة بفنيات العبلج العفبلن  االنفعال  

 ) : Active directive rapyالفرض األال: العبلج الماجو الفعال ( 

مع،بػػػػر العػػػػبلج السشػػػػط المكعػػػػ   سمػػػػ  مػػػػف  سمػػػػات العػػػػبلج العقبلسػػػػي االسععػػػػالي  لػػػػدل األ ػػػػراد 

مف اسععالمػا ن كمعملػكف بمػكرة مخ،لػ  كظمعمػان كألسهػـ ا،عابات قكم   طرم  هك ما،سب  ،ععلهـ مضػطرب

معاػػػػركف كمشػػػػعركف كمسػػػػلاكف بطػػػػرؽ ،،سػػػػـ بقهػػػػر الػػػػذات كبأسػػػػلكب اسهزامػػػػي مسػػػػذ الطعكلػػػػ  المباػػػػرة 

 ماعدان ،  إسهـ م،عهكف تلى ،لقى مزمد مػف المسػاعدة الععالػ  مػف العػبلج السشػط المكعػ  ذك ال،كعػ  

 اإلمعابي.

 ) :Disputing and Persuasionع  (الفرض ال ان : الجدل ااإلقنا

مع،بػػر الػػدحض كالحػػث  سمػػ  مػػف  سمػػات العػػبلج العقبلسػػي االسععػػالي ك،سػػ،خدـ بػػذ  العسمػػ  مػػ  

األ ػػػػراد الػػػػذمف م،مسػػػػاكف بػػػػبعض المع،قػػػػدات كاأل اػػػػار غمػػػػر العقبلسمػػػػ  حمػػػػث مسػػػػ،ج عسهػػػػا المشػػػػاعر 

معمؿ الم  الج العقبلسي على هف االسهزامم  كالمدمرة للذات مما مععلهـ غمر مسسعممف م  الكاق  . ك 

مبمف لهـ امؼ هف مع،قدا،هـ غمر العقبلسم  غمر مادق  كمكضح لهـ هف اس،مراربـ  ي ال،مسؾ بهذ  

البلعقبلسمات سكؼ مسبب لهـ ح،مان مزمػدان مػف اآلالـ ال،ػي ال مبػرر لهػا امػا هف معمػؿ المعػالج علػى 

) عبػػد الهػػادم ، ات المخ،لػػ  كظمعمػػان مالسػػلكاهف م،حلػػى العمػػبلة عػػف مع،قػػدا،هـ البلعقبلسمػػ  كاػػذلؾ 

ُٕٗٗ :ِْ). 
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 ) : Home workالفرض ال الث: الااجبات المنزلية  (

بسػػاؾ بعػػض مػػف األ ػػراد الػػذمف ،عػػكدكا علػػى ال،عامػػر كاالسععػػاؿ بطػػرؽ معمسػػ  مخ،لػػ  كظمعمػػان 

هف م،حكلػكا تلػى  كمعرطكف شعكرمان هك ال شعكرمان  ي ممارس  بذ  السلكامات عبر  ،رة مف الػزمف تلػى

طبمع،هـ كمقامكا ال،غمػر بمػعكب  بالغػ  كمسبغػي ،ػكعمههـ سحػك ممارسػ   عالػ  كسشػاط معػمف مػف هعػؿ 

الػػػ،خلص مػػػف بػػػذ  العػػػادات المػػػدمرة للػػػذات . كالعػػػبلج السعسػػػي الععػػػاؿ مشػػػمؿ قػػػدران ال بػػػأس بػػػ  مػػػف 

مػػؿ عػػف سػػلكا  ،عممسػػات الكاعػػب المسزلػػي  ػػي مػػكرة برسػػامج ،ػػكعمهي تمعػػابي سشػػط ح،ػػى م،خلػػى العم

المخ،ػػػؿ كظمعمػػػان عػػػف طرمػػػؽ بعػػػض ال،مرمسػػػات المر،بطػػػ  بػػػال،عامر كال،خمػػػؿ كال،مػػػكر ك،اػػػرار بعػػػض 

المعلكمات كحؿ بعض ال،مرمسات الهاد ػ  تلػى ،سممػ  القػدرة علػى ال،عامػر العقبلسػي  ػي مكاقػؼ الحمػاة 

 المخ،لع  .

 ) :Insult or Intentالفرض الرابع: اإلىانة االفصد  (

اإلباسػ   سمػ  مػف  سمػات العػبلج العقبلسػي االسععػالي ، حمػث مممػؿ األ ػراد تلػى هف ،بسمط هثر 

مشعركا بمزمد مػف االضػطرابات كهف مغمػركا سػلكاهـ بمػكرة  عالػ  عسػدما مظسػكف هف اآلخػرمف حػاكلكا 

ف تدرااػا،هـ لسكامػا اآلخػرمف  ػي تمػذااهـ هك الحػط  هف محطكا مف قدربـ هك مقللكا مف هبمم،هـ كقممهـ كا 

ف قدربـ ،ممؿ تلي ال،أثمر  مهـ هاثر مف ادرااا،هـ بالقدر الحقمقي الذم مسبب  اآلخرمف لهـ كالعبلج م

العقبلسػػػػػي م،مثػػػػػؿ  ػػػػػي مسػػػػػاعدة العمػػػػػبلة علػػػػػى هف ال مأخػػػػػذكا تباسػػػػػات اآلخػػػػػرمف بعدمػػػػػ  مبػػػػػالغ  مهػػػػػا 

عمػػدان كمسػػاعد،هـ علػػى قبػػكؿ اآلخػػرمف بطرمقػػ  تمعابمػػ  ح،ػػى لػػك اػػاسكا بػػؤالة اآلخػػرمف مععلػػكف ذلػػؾ 

كمقرر هلمس تف قلمػؿ مػف مػدارس العػبلج الابػرل ،ؤاػد بػذ  السقطػ  رغػـ هسهػا ،مثػؿ حعػر الزاكمػ   ػي 

 .(ِْ: َََِ،)العامرمالعبلج العقبلسي االسععالي

 emtions Abreation ofالفـــــرض ال ـــــامس : تفريـــــ  االنفعـــــاالت الم تمـــــة اظيفيـــــًا (

dysfunctional  : ( 

ععػػػاالت معػػػد  سمػػػ  مػػػف  سمػػػات العػػػبلج العقبلسػػػي االسععػػػالي مػػػرل هلػػػمس هف ،عرمػػػغ ك،سعػػػمس االس

كالعداامػػػػ   Angerكخامػػػػ  االسععػػػػاالت المخ،لػػػػ  كظمعمػػػػان كخامػػػػ  األشػػػػااؿ الم،سكعػػػػ  مػػػػف الغضػػػػب 
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Hostility  كاالسػػػػػػ،ماةResent – meut   كالغػػػػػػمظRage  كالعػػػػػػدكاف العسػػػػػػميphysical 

Aggression  ذ  االسععػػاالت كلاػػف غالبػػان مػػا ماػػكف لػػ  آثػػار ملطعػػ  ،عمػػؿ علػػى ،خعمػػؼ كسقػػض بػػ

مسػػ،مر األثػػر الػػكراثي الػػذم مممػػؿ ل،قكمػػ  العلسػػعات هك المع،قػػدات ال،ػػي مسػػ،خدمها األ ػػراد لخلػػؽ بػػذ  

،شمؿ األ اار كالمع،قدات  philosophy behind Angerالمشاعر كمرل تلمس هف  لسع  الغضب 

لعمػبلة علػى ،سممػ  القػدرة علػى ضػبط ا البلعقبلسم  كمعمؿ العبلج العقبلسي االسععالي على مساعدة ا

حػبلؿ ه اػاران هاثػر  لغضب كال،حاـ  ي الػذات كالػ،خلص مػف المشػاعر ال،ػي قػد ،ػؤدم تلػى االسػ،ماة كا 

عقبلسمػػػ  ،عػػػا  الػػػذات ك،عػػػا  اآلخػػػرمف ممػػػا مػػػؤدم تلػػػى ،حسػػػمف المػػػح  السعسػػػم  كال،قلمػػػؿ مػػػف درعػػػ  

 دكاف  ي المس،قبؿ.المشاعر الذا،م  االسهزامم  كال،ي ،ؤدم تلى الغضب كالع

 Choice of behavior alالفـرض السـادس: احتيـار الطـرق اإليجابيـة لتعـديل السـماك  (

change  : ( 

معد ،علمـ العرد هسلكب اخ،مار الطرؽ اإلمعابم  ل،عدمؿ السلكؾ بسعس   سم  مف  سمات العبلج 

لكؾ البشػرم قػد بدد،ػ  عزامػان السعسي ،  على الرغـ مف عدـ كعكد اإلرادة الحرة اما مبدك رغـ هف السػ

العكامؿ البمكلكعم  كالبما  هك هسباب ال مس،طم  العرد ال،حاـ  مهػا سسػبمان ح،ػى هسػ  ،كعػد درعػ  عالمػ  

مػػػف االخ،مػػػار هك اإلرادة كمسػػػ،طمعكف عػػػف طرمػػػؽ معػػػاممر ال بػػػأس بهػػػا مػػػف العمػػػؿ هف محػػػددكا عزامػػػان 

ف مخ،ػػاركا بداللػػ  هف مغمػػركا بعػػض مػػف طرمقػػ  شػػعكربـ كعملهػػـ ، كبسػػبب قػػدر،هـ  هػػـ مسػػ،طمعكف ه

اضػػطرابا،هـ الطبمعمػػ  كال،ػػي مارسػػكبا لمػػدة طكملػػ  . كعسػػدما م،خلمػػكف مػػف الا،ػػؿ االسععالمػػ   ػػإسهـ 

مس،طمعكا همضان هف محكلكا تمااسا،هـ تلى حقمقػ  كاقعمػ  مػف هعػؿ م،عػ  هابػر كسمػك للشخمػم  كمعمػؿ 

،قاة السلكؾ المرغكب  م  اع،ماعمػان كذلػؾ بكاسػط  العبلج العقبلسي على ،سمم  مهارات القدرة على اس

 .(ْْ: ُٕٗٗ) عبد الهادم ،  ،كعم  الرغب  كاإلرادة

 ) :  self –controlالفرض السابع : ضبط النفس ( 

حمسمػػػا مػػػدرؾ بعػػػض األ ػػػراد هف سػػػلكاهـ هقػػػؿ ممػػػا بػػػك مرغػػػكب  مػػػ  كعسػػػدما مشػػػعركف بػػػأسهـ 

علػػى ال،مػػممـ بػػأف مغمػػركا األسػػكاع الم،عػػددة مػػف ضػػبط  مضػػطربكف اسععالمػػان  ػػإف لػػدمهـ القػػدرة الابمػػرة
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السعس هك طرؽ ال،حاـ  ي الذات لاي مملكا تلى مثؿ بذا ال،غممر  هـ  ي الغالب معدلكف اسععاال،هـ 

كسػػػلكاهـ بمػػػكرة هابػػػر عػػػف طرمػػػؽ مبػػػاد  ضػػػبط الػػػسعس ممػػػا لػػػك اػػػاف مسػػػمطر علػػػمهـ اآلخػػػركف هك 

امػؿ معر مػ  قكمػ  كالعػبلج السعسػي الععػاؿ م،اػكف مكعهكسهـ حمث ،شمؿ عملم  ضبط السعس علػى عك 

دارة الذات.  مف مساعدة العمبلة على اس،خداـ قدر مبلاـ مف ال،حاـ الذا،ي المعر ي لضبط كا 

 Coping with distress and(مصـادر التيديـد الفرض ال امن : تنمية ميارات التعامل مـع 

threat  :( 

السعسػػػػي كال،هدمػػػػد بداللػػػػ  تدرااػػػػا،هـ عػػػػف امػػػػؼ ،،ػػػػأثر قػػػػدرة األ ػػػػراد علػػػػى مكاعهػػػػ  اإلعهػػػػاد 

مسػػػػػ،طمعكف المكاعهػػػػػ   ػػػػػي اع،قػػػػػادبـ ك،علػػػػػممهـ مهػػػػػارات كاسػػػػػ،را،معمات المكاعهػػػػػ  خػػػػػبلؿ ،عامػػػػػربـ 

كمعابممهـ عف تمااسمػ  المكاعهػ  ح،ػى مسػ،طمعكا ال،عامػؿ مػ  السػاس كاألشػماة بمػكرة ه ضػؿ ك،ػزداد 

سػػػػاعدة العمػػػػبلة علػػػػى ،علػػػػممهـ مهػػػػارات قػػػػدر،هـ علػػػػى ذلػػػػؾ كمهمػػػػ  المعػػػػالج العقبلسػػػػي ،،مثػػػػؿ  ػػػػي م

كاس،را،معمات  عال  للمكاع  ة رغـ قكة الظركؼ كشدة ال،هدمد مما مؤدم تلى ،غمر السػلكؾ  بػدالن مػف 

المراخ كالعكمؿ مف المشػاحسات ال،ػي ،لحػؽ بػاأل راد  المعػالج مرشػد بػؤالة األ ػراد ب،ا،ماػات ،كامدمػ  

 (.ِٓ: َََِ،م)العامر اآلخرمف للذات بدالن مف ال،عامؿ بمكرة عدكاسم  م 

 ) : Diversion or Distractionالفرض التاسع : التحال ثا تشتت الفكر (

،حكمؿ االس،با  معد  سم  مف  سمات العبلج العقبلسي االسععالي حمث مممؿ األ راد تلى ال،رامز 

مكعػػ  مػػف هساسػػان علػػى شػػية كاحػػد  ػػي كقػػت كاحػػد ح،ػػى هسػػ  تذا هرادكا ال،كقػػؼ عػػف ال،رامػػز  ػػي مع

األ اار المضطرب  مثؿ العزع مف العشؿ كالر ض هك اإلحباط  ػإسهـ مسػ،طمعكف هف مغمػركا اسععػاال،هـ 

كسػػلكاما،هـ مؤق،ػػان علػػى األقػػؿ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ال،رامػػز علػػى معػػارؼ غمػػر مسػػبب  لبلضػػطراب مثػػؿ 

دة العممػؿ  ػي االس،رخاة كاألحاسمس البدسم  ( كالعػبلج السعسػي الععػاؿ م،مثػؿ  ػي مسػاع –) السركر 

،علـ مهارات ال،حكمؿ المعر ي هك ،ش،ت العار كبذا الشاؿ مف المعالع  مماػف هف مػؤدم  ػي الغالػب 

 تلى س،ااج عبلعم  عمدة  ي خعض االضطراب.
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 ) :Education and information: التعميم االمعمامات (الفرض العاشر

مػف المعلكمػات كال،علممػات ال،ػي  معمؿ العبلج العقبلسي علػى ،علػمـ العمػبلة هسػالمب م،سكعػ 

،ساعدبـ على  هػـ مػا  علػك  إلزعػاج هسعسػهـ كالعػـ ؿ علػى زمػادة  همهػـ ألسعسػهـ كلسػلكاهـ بكاسػط  

 طرؽ معر م  كسلكام  مبلام  قد ،سهـ  ي خعض اضطرابا،هـ االسععالم .

  :) Suggestionsand Hypnoticsuggestio( اإليحا  ااإليحا  المنام :الفرض الحادي عشر

خعػػػض قابلمػػػ  العػػػرد الس،شػػػارة بإمحػػػاةات مػػػف اآلخػػػرمف  سمػػػ  مػػػف  سمػػػات العػػػبلج ا لعقبلسػػػي 

االسععػػػػالي  البشػػػػر م،مػػػػعكف بالممػػػػؿ الشػػػػدمد لل،عامػػػػر كاالسععػػػػاؿ كالسػػػػلكؾ حسػػػػب اإلمحػػػػاةات القكمػػػػ  

 لآلخرمف كغالبان ما ،ؤدم ،لؾ اإلمحاةات تلى س،ااج غمػر طمبػ  للعػرد هك المع،مػ  حمػث تسهػـ مأخػذكف

مثػػؿ اإلمحػػاةات كمحكلكسهػػا تلػػى تمحػػاةات قكمػػ  ذا،مػػ  ممػػا مػػؤثر علػػى سػػلكاهـ ك اسععػػاال،هـ كبسػػبب 

المزمػد مػف االضػطراب االسععػالي المخ،ػؿ كظمعمػػان كمحػاكؿ العػبلج العقبلسػي مسػاعدة العمػبلة ل،حقمػػؽ 

لػػى هسػػاس درعػػ  هقػػؿ مػػف اإلمحاامػػ  كهف مععلػػكا ألسعسػػهـ قػػدرة هابػػر علػػى ال،ػػأثمر ب،عامػػربـ القػػااـ ع

 (.ِٗ :ََِٕ)هبك شعر،  كاقعي ،عرمبي كهقؿ قدرة على ال،أثمر باإلمحاة المطلؽ لآلخرمف

 :)Modeling and gmitationالفرض ال ان  عشر : صياغة النماذج االتفميد (

،علػػمـ العػػرد اخ،مػػار سمػػاذج السػػلكؾ اإلمحاامػػ  ك،قلمػػدبا معػػد  سمػػ  مػػف  سمػػات العػػبلج العقبلسػػي 

هف لػػػدل السػػػاس ا،عابػػػات  طرمػػػ  كما،سػػػب  ل،قلمػػػد اآلخػػػرمف كمحااػػػا،هـ  ػػػي  هلػػػمس االسععػػػالي كمقػػػرر

ه اػػػاربـ كاسععػػػاال ،هػػػـ ك،مػػػر ا،هـ كذلػػػؾ طبقػػػان لمػػػدل تدرااهػػػـ ل،لػػػؾ السمػػػاذج كهسػػػلكب ،قلمػػػدبا ،  هػػػـ 

مغمركف اسععاال،هـ كهعمالهـ ،مثبلن بهؤالة الذمف مدراكف هسهـ سماذج لهـ ، كقد مؤدم ذلؾ تلػى خعػض 

دة اضطرابهـ االسععالي بكاسط  المحاااة كال،ػي ،،ضػمف عملمػات ال،كسػط المعر ػي حمػث هثربػا هك زما

الهاـ  ي كعػكد السػلكؾ ك،دعممػ  ك،شػمؿ ،ا،ماػات المعػالج العقبلسػي مسػاعدة العمػبلة علػى اا،سػاب 

كعػػي سػػكعي عػػف امعمػػ  مقػػدر،هـ علػػى اسػػ،خداـ المحااػػاة لمسػػاعدة هسعسػػهـ لل،غلػػب علػػى اضػػطرابا،هـ 

 .ابم  ككقؼ ،قلمد السماذج السلبم رمؽ ال،قلمد للسماذج السلكام  اإلمععف ط
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 ) : Problems solvingالفرض ال الث عشر : حل المشكبلت  (

معػػد همضػػان ،علػػمـ األ ػػراد مهػػارات هسػػلكب حػػؿ المشػػابلت  سمػػ  مػػف  سمػػات العػػبلج العقبلسػػي 

لعمػػػػبلة علػػػػى الػػػػ،خلص مػػػػف االسععػػػػالي  مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػ،خداـ  سمػػػػ  حػػػػؿ المشػػػػابلت  ػػػػي مسػػػػاعدة ا

االضػػطرابات االسععالمػػ  كالسػػلكؾ المخ،ػػؿ كظمعمػػان ، حمػػث مم،لػػؾ األ ػػراد قػػدرات كمهػػارات لحػػؿ بػػذ  

المشابلت كبـ بذلؾ ماكسكف هسرع  ي خعض ،ك،ربـ عف مف لدمهـ ععز  ي قدرات حؿ المشابلت 

بلت ممملػكف  عػبلن تلػى حمث هظهرت الدراسات ال،كامدم  هف األ راد الذمف لػدمهـ ععػز  ػي حػؿ المشػا

ف ،علػػمـ طػػرؽ  هف مسػػلاكا بطرمقػػ  مضػػطرب  عػػف بػػؤالة الػػذمف لػػمس لػػدمهـ الععػػز  ػػي حػػؿ المشػػال  كا 

 حؿ المشابلت للعمبلة مماف هف معمؿ كمعمد اأسلكب عبلعي  عاؿ كبمكرة  عال  .

 Role playing and behavioralالفـرض الرابـع عشـر: لعـب الـدار ااإللفـا  السـماك   (

rehearsal: ( 

تف لعب الػدكر مشػمؿ عسامػر معر مػ  م،ممػزة كبػذ  العسامػر ،سػاعد السػاس علػى هف مغمػركا 

مشاعربـ المخ،لػ  كظمعمػان كهعمػالهـ همضػان كمشػمؿ لعػب الػدكر ،حلػمبلن معر مػان كاضػحان ،مامػان للمشػاعر 

ات لعػػب الػػدكر المثػػارة هثسػػاة ،مثمػػؿ الػػدكر ك،لػػؾ العملمػػ  ،شػػمؿ تعػػادة البسػػاة المعر ػػي ال،ػػي ،ظهػػر خبػػر 

 هي طرمق  هاثر  اعلم  مف الساحم  العبلعم  ، حمث م،حدد دكر المعالج السعسي على ،علمـ العمبلة 

لمهارات القمػاـ بػاألدكار كمسػاعد،هـ  ػي اا،سػاب خبػرات كمشػاعر تمعابمػ  عػف ،لػؾ األدكار كخعػض 

 .(ِٓ: َََِ،م)العامر مس،كل المع،قدات غمر العقبلسم  ،عا  بعض األدكار االع،ماعم 

 اجية نظر ثليس    نما الش صية :

قام ثليس بصـياغة عـدد مـن المفـاىيم األساسـية لنظريتـو ال اصـة بـالعبلج العفمـ  االنفعـال  مـن 

 ىذه المفاىيم:

 االستعدادات البيالاجية: .1

حمػػث مكلػػد اإلسسػػاف كلدمػػ  اسػػ،عد اد قػػكم الف ماػػكف مسطقمػػان ممػػثبلن لذا،ػػ  ،محققػػان لهػػا علػػى 

ذم مقػػرر  هلػػمس كماسػػلك كركعػػرز ا،ابػػا،هـ . كلاػػف اإلسسػػاف لدمػػ  همضػػان اسػػ،عدادات قكمػػ  هف السحػػك الػػ
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ماكف غمر مسطقي  ي سػلكا  كاف ماػكف قػابران لسعسػ  .  كبػك معاػر بسػهكل  كبشػاؿ طبمعػي امػا هسػ  

) القػذا ي معار حكؿ ،عامر  ، كبك مب،ار لحب كم،علـ مف هخطاا  كبك مغمر مف سعس  مػرات عدمػدة 

 ،ََُِ  :ْْ ). 

 :التأ ير الحضاري .2

مممػػؿ اإلسسػػاف  طرمػػان هف مخضػػ  لل،ػػأثمر كبمػػع  خامػػ  هثسػػاة مرحلػػ  الطعكلػػ  ، كماػػكف بػػذا 

ال،أثمر مف ه راد هسر،هـ مف هقراسهـ المباشرمف ، كاذلؾ مف عاسب البما  الحضارم  ا ل،ي معمش  مها 

 ػػراد  ػػي بػػذا المعػػاؿ  ػػاف اإلسسػػاف بكعػػ  عػػاـ كعلػػى الػػرغـ مػػف هف بسػػاؾ اخ،بل ػػات شاسػػع  بػػمف األ

مضػػػػمؼ تلػػػػى اضػػػػطراب  االسععػػػػالي كعػػػػدـ المسطقمػػػػ  بالخضػػػػكع ل،علػػػػمـ األسػػػػرة كالمع،مػػػػ  ك،قالمػػػػدبما 

 .( َُٔ:  ُْٗٗ) الشساكم ، 

 التفاعل بين األ كار االمشاعر االتصر ات: .3

ي رهل هلػػػمس هف اػػػؿ البشػػػر العػػػادممف معاػػػركف ، كمشػػػعركف كم،مػػػر كف كبػػػـ مععلػػػكف ذلػػػؾ  ػػػ

مكرة ،عاعلمػ  ك،بادلمػ   أ اػاربـ ،ػؤثر بشػاؿ عػكبرم علػى مشػاعربـ كسػلكاما،هـ امػا هف اسععػاال،هـ 

،ػػػػؤثر علػػػػى سػػػػلكاما،هـ بشػػػػاؿ بػػػػاـ ، امػػػػا هف ،مػػػػر ا،هـ ،ػػػػؤثر بشػػػػاؿ م،ممػػػػز علػػػػى اػػػػؿ ه اػػػػاربـ 

ج كاسععاال،هـ . كلاي سغمر كاحدان مف بذ  األسماط  اف ،غمػر هحػد السمطػمف اآلخػرمف سػمؤدم تلػى س،ػاا

كمف بسا  اف المػكرة الااملػ  مػف العػبلج العقبلسػي االسععػالي ،سػ،خدـ األسػالمب المعر مػ  كاالسععالمػ  

 .( ّْ:  ََُِ) القذا ي ، كالسلكام  ل،غمر الشخمم  

 قاة التأ ير المعر  : .4

تف تحداث ،غممر عكبرم  ي ج اسب معر ي بك هساس مماف هف مساعد  ي تحداث ،غممرات 

مف االسععاالت هك السلكامات بمسما هحداث ،غممر عكبرم  ي هحد المشاعر ماػكف لػ  بام   ي عدمد 

هثػػػر محػػػدكد  ػػػي ال،غممػػػر المعر ػػػي  البشػػػر لهػػػـ خامػػػم  ال،عامػػػر كال،رممػػػز بشػػػاؿ خػػػارؽ معػػػكؽ سػػػاار 

المخلكقػػات كمػػف بسػػا  ػػإف اػػؿ اإلعػػراةات العبلعمػػ  ،شػػ،مؿ علػػى عكاسػػب معر مػػ  عالمػػ  امػػا هف هاثػػر 

 اعلم  مممؿ تلى هف ،اكف معر م  بشاؿ هساسي بعاسب اكسهػا اسععالمػ  هك سػلكام  مكر المعالعات 
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كمس،خدـ العبلج العقبلسػي االسععػالي معمكعػ  ابمػرة مػف الطػرؽ المعر مػ  كلاسػ  مراػز بشػاؿ هساسػي 

على مهاعم  األ اار غمر المسطقم  ك بذلؾ محاكؿ هف ماكف سسقان م،عمقان ل،غممر الشخمم  كمسػاعد 

 .( َُٕ:  ُْٗٗالشساكم ، دكف على ،غممر  لسعا،هـ  ي الحماة بشاؿ عذرم  ) المس،رش

 التفكير البلمنطف  اعبلقتو باالضطراب: . 5

مرل هلمس  ي سظرم،  للعبلج االسععالي هف اػؿ االضػطرابات االسععالمػ  الشػدمدة ال ،سشػأ مػف 

( هم  Bبشػاؿ مباشػر مػف )  ( هك الخبرات المسشط  ال،ػي ،ػؤثر علػى السػاس ك تسمػا ،سشػأAالسقط  ) 

 R( على األ اار العقبلسمػ  ) Bاأل اار ال،ي م،بسابا الساس حكؿ بذ  األحداث كالخبرات ك،ش،مؿ ) 

–B –S   ال،ي ،أخذ بشاؿ عاـ مكرة رغبات كمطالب ك،عممبلت كاذلؾ على األ اار البلعقبلسم )

  ( . ْْ:   ََُِا ي ،  ) القذ(   IRBSال،ي ،أخذ مكرة مطالب كهكامر كح،ممات مطلق  ) 

 ثىمية االستبصار: .6

علػػى اع،بػػار العػػبلج العقبلسػػي االسععػػالي تلػػى حػػد ابمػػر عبلعػػان معر مػػان تال هسػػ  ال مهػػ،ـ بقممػػ  

االس،بمار  ي العبلج كال معهـ المرشد ألسباب االضطراب هك امؼ همبح مضطربان ك على خبلؼ 

بلج الكعي مثؿ العبلج العش،طل،ي  إسػ  ال مع،ػرض مدرس  ال،حلمؿ السعسي كباقي الطرؽ المخ،لع  لع

 هف االس،بمار مف بذا السكع سمؤدم هلي ،غمر ،لقااي كبدالن مف ذلؾ  اف العبلج العقبلسي االسععػالي

 مدعك تلى ثبلث هسكاع مف االس،بمار مف عاسب المس،رشد:

تلػى مسظكمػ  ال،عامػر سلكؾ قهر الذات ال مرع   ػي هساسػ  تلػى األحػداث السػابق  ك تسمػا مرعػ   . ُ

 لدل األ راد كبمع  خام  ه ااربـ غمر المسطقم .

 كفمبػرز ال،عاسػ  مرعػ  لاػكسهـ مػازالكا  مهما ااف سبب االضطراب  اف ما مشعركف ب  اآلف مػف . ِ

مسػ،مركف  ػي تشػراط هسعسػهـ هاثػر مػف اػكسهـ   ي الماضي كبػـ هسشاكباهسعسهـ بأ اار غمر مسطقم  

 ف.مشرطكف مف عاسب اآلخرم
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هف االس،بمار مػف األكؿ كالثػاسي  ػي حػد ذا ،همػا لػـ مسػاعدا علػى ،غممػر األ اػار غمػر المسطقمػ   .ّ

السػػاس ك تسمػػا مػػ،ـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ العمػػؿ كالممارسػػ  العػػادة مػػف عاسػػب األ ػػراد المضػػطربمف  ػػي  لػػدم

 .( َُٖ:  ُْٗٗ) الشساكم ، الحاضر كالمس،قبؿ

 :ىا ثليسحة النفسية لمفرد كما يراثىم معايير الص

 ال،كع  الذا،ي. –. االب،ماـ بالذات ُ

 المركس . –. ،حمؿ اإلحباط بشاؿ كاضح ِ

 ال،عامر العلمي. –. ال،مسؾ باألبداؼ الخبلق  ّ

 . ،كق  حدكث ،غمرات معاعا   ي الحماة ك،قبلها.ْ

 . ،قبؿ الذات ك،قبؿ المخاطرة.ٓ

 . السعي الدااب سحك ،حقمؽ الذات.ٔ

 . عدـ المثالم  .ٕ

:  ََِِ) شقمر ، عالم  بعمدان عف الظركؼ الخارعم المسؤكلم  الذا،م  عف االضطرابات االسع .ٖ

ِّ ). 

 :العبلقة بين المعر ة ااالضطراب االنفعال  من اجية نظر ثليس

.  ال مماف هف ،اكف بساؾ اسععاالت مضطرب  بمكرة مس،قل  عف المعر    هي بمكرة ابمرة ُ 

م،ـ اع،ساقها بشدة كمف ثـ ،ؤدم تلى االضطراب   Hot thoughts ،س،هؿ ك،شمؿ ه ااران ساخس 

 االسععالي .

. االسععاالت المضطرب  المدمرة للذات ،س،ج مف األ اار كالمع،قدات غمر ا لعقبلسم  غمر الكاقعم   ِ

 مثبلن لمع،قد الذم مقكؿ البد هف هسعح  ي اؿ األكقات    هذا مع،قد غمر عقبلسي ك،س،ج عس  

 قلؽ  .مشاعر ال
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. رغـ معكب  ،حكمؿ األ اار كالمع،قدات المسبب  كالمماحب  لبلضطراب االسععالي  إف دراسات  ّ

اثمرة هادت هس  عسدما مععلكف ذلؾ  إف مشاعربـ المضطرب  كسلكاما،هـ الهادم  للذات سكؼ 

 ،،حسف بمكرة ابمرة لها دالل،ها اإلمعابم  .

طراب كال،ي مشملها االضطراب االسععالي معارؼ . اثمر مف المعارؼ ال،ي ،ؤدم تلى االض ْ

شعكرم  ) كاعم  ( كم  ذلؾ  اثمر مف العلسعات البلشعكرم  هك الضمسم  كال،ي مماف هف ماكف 

األ راد غمر كاعممف بها تال هسهـ مس،طمعكف عادة هف محضركبا تلى الشعكر كم  ذلؾ معملكف على 

خعمؼ السععالي كعد هسها ذات قمم  عبلعم   عال   ي ،،غممربا . تف اس،خداـ طرؽ العبلج العقبلسي ا

 .(ّٓ: ُٕٗٗ) عبد الهادم ، حدة االضطرابات االسععالم  

 :مسممات العبلج العفبلن  االنفعال 

.مكلد اإلسساف كلدم  اإلمااسات لممبح عقبلسمان كاضح ال،عامر هك غمر عقبلسي مشكش الت  امر، ُ 

بما  ي ذلؾ سزع  ال،عامر كاس،خداـ اللغ  كال،لذذ الحسي كالعسسي   اإلسساف لدم  سزع  قكم  للبقاة ،

كالحب كاالب،ماـ باآلخرمف ك،حقمؽ تمااسا،  كلاس  قد ممبح مدمران لذا،  ، م،هرب مف المسؤكلم ، 

 مارر هخطاة  كمطمح  ي تعادة اؿ شية تلى حد الاماؿ. 

كح،ى سعهـ السلكؾ المدمر للذات  بلبد  . بساؾ عبلق  مت بأدل  بمف المعر   كاالسععاؿ كالسلكؾ ،ِ

 هف سعهـ امؼ مدرؾ اإلسساف كامؼ معار كمسلؾ كمشعر .

. م،أمؿ ال،عامر البلعقبلسي  ي ال،علـ المبار غمر العقبلسي الذم م،لقا  الطعؿ مف كالدم  مف ّ

 الثقا   ال،ي معمش  ي تطاربا.

رمكز اللغكم  كطالما هف ال،عامر مماحب .اإلسساف حمكاف ساطؽ كم،ـ ال،عامر مف خبلؿ اس،خداـ الْ

االسععاؿ كاالضطراب االسععالي باس،مرار ال،عامر البلعقبلسي كما مممز األشخاص المضطربمف بـ 

هسعسهـ هسهـ مسهمكف  ي اس،مرار اضطرابهـ كسلكاهـ غمر العقبلسي عف طرمؽ األ اار الباطس  

 ال،ي مرمدكسها ألسعسهـ.
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ركؼ الخارعم  تلى االضطراب االسععالي بؿ اال،عا   ي بذ  األحداث . ال ،ؤدم الكقاا  هك الظٓ

 كامعم  تدرااها ، كال،عامر بشأسهما بما اللذاف محدداف بذا االضطراب.

. مماػػػف مهاعمػػػ  األ اػػػار كاالسععػػػاالت السػػػلبم  كالمػػػدمرة للػػػذات بإعػػػادة ،سظػػػمـ المػػػدراات كاأل اػػػار ٔ

 .( ِٕ:  َُٗٗ) تبرابمـ ،  بحمث ممبح ال،عامر هاثر مسطقم  كعقبلسم 
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 الغضب : انفعالالمبحث ال ان 
 ،مهمد:

تف اسععاؿ الغضب مف االسععاالت البشرم  العام  ال،ي ،شم  بمف البشر شأس   ي ذلؾ شأف 

الخكؼ، كالسعادة، كالحزف ،  بل مكعد هم تسساف على كع  األرض  ي تم ثقا   هك حضارة هال كقد 

 ة الغضب.،عرض لخبر 

كمعد الغضب اسععاؿ هكلي مؤدم تلى ،هدمد للسكاة السعسي للاااف البشرم، كلقد هخذ 

االب،ماـ بدراس،  م،زامد  ي السسكات األخمرة ، لما ل  مف س،ااج سلبم   ي ،مزمؽ ركابط المكدة ، 

مدرم  كالمحب  بمف البشر،  اإلسساف حمف مش،د غضب  معقد رشد  كمكاب  كمممر كحشان ضارمان ال

عبد (ما مععل  هك مقكل  ، كمظف هس  بذلؾ المظهر مظهر دكر المح،ـر لذا،  كالمحا ظ على ارام، 

 .(ُٖٗٗعبد الحممد ، ك  الرحمف

لقد خلؽ  سبحاس  ك،عالى اإلسساف كزكد  بمعمكع  مف االسععاالت ال،ي مس،عمب بها لما ك 

غضب مف االسععاالت البارزة  ي حماة مكاعه  مف مثمرات داخلم  هك خارعم  ، كمعد اسععاؿ ال

اإلسساف ، كال،ي مشعر بها ادالل  على مكاعه  الضغكطات ، كعكامؿ اإلحباط لاس  عسدما م،رااـ 

)عبد الهادم ، داخؿ العرد ، قد مس،ج عس  بعض األمراض ، هك االضطرابات السعسم  المخ،لع  

ُٕٗٗ :ُ) 

ؿ األ راد  ي حما،هـ المكمم  ، كبك مظهر مف معد االسععاؿ خبرة تسساسم  ، عام   ،حدث لاك 

خبلؿ مظابر سلكام   ،ع،اح عسـ كعقؿ العرد ،  االسععاؿ ما بك تال ،غممر  ي مبلمح الكع  

كالحراات كاألعماؿ العسمكلكعم  كال،عبمرات اللعظم  ، اما هف االسععاؿ ماكف معرد كسمل  هك حمل  

رد ، كاأف بهذا االسععاؿ مس،طم  العرد ،غممر د اعم  للقضاة على هم مكقؼ معب مكاعه  الع

 .(ُ :َََِالسماؿ ،  كاعا ي (الاكف ك،خلمص سعس  مف بذا المكقؼ المزعج 
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 :تعريف انفعال الغضب
 لغاياً 

 ملي: معرؼ الغضب لغكمان اما

( علم  -ُ ابه ، كبي غىٍضبىى . -)غىًضبى . )ج( ًغضى بان : سخط علم .  هك غًضبه ، كغىٍضبىافه  غىضى
ابى.  )ج( غىضى

رى  ك،بىاعد عس . -ِ (  بلسان : بىعى بى ًب . )غىاضى مىلى  على الغىضى  )هٍغضبى ي( : حى

( : اس،عاب  السععاؿ ،،ممَّز بالممؿ تلى االع،داة. -ّ  )الغضبي

ب.  -ْ ( : الاثمري الغىضى كبي  .(ُْٓ: ََُِ)معم  اللغ  العربم ، )الغضي

 اصطبلحاً 

، حمػرم س كال،حلمؿ السعسي باع،بار   اسععاؿ سػية غمػرمكسكع  علـ السع ي معرؼ الغضب 

سزاؿ الضػرر بػ طػ  كآخػركف، )خرمف هك بالػذات هحماسػا .اآلكمماحب الرغب   ي االع،داة هك ال،دممر كا 

ََِّ :َٖٔ). 

  بأسػ  اسععػاؿ ممػدر عػف العػرد حمػث ال،عػرض تلػى  كمعرؼ اػؿ مػف اعػا ي كالسمػاؿ الغضػب

عػػػؿ باسػػػ  هك لكمػػػان مػػف شػػػأس  هف محػػػط مػػف قػػػدر ، كلػػػ  ردكد  مكاقػػؼ كهحػػػداث معمسػػػ  م،عػػرض  مهػػػا إل

 .(ٗ، ُٕٗٗاعا ي ك السماؿ،  )  سمكلكعم  كهخرل عسمم  

 ) من  بلل المااصفات التالية:Ellis,1993ااصفو ثليس (

 هف الغضب مسب  مف االع،قاد البلعقبلسي كالبلمسطقي. -

تلػػى معػػاالت هخػػرل  ػػي حمػػاة  الغضػػب اسععػػاؿ قػػكم سكعػػان مػػا مممػػؿ تلػػى ال،ػػدخؿ هك االم،ػػداد -

اإلسسػػاف،  معظػػـ السػػاس عسػػدما مغضػػبكف معبػػركف عػػف هسعسػػهـ بطرمقػػ  عداامػػ  بار،باطػػات ال 

 مشعركف بالغضب معها.
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االا،اػػاب كالقلػػػؽ الساعمػػاف عػػػف ال،ػػك،ر الم،زامػػػد السػػػاب  مػػف الغضػػػب ممسػػ  األداة الععػػػاؿ  ػػػي  -

 سكاحي هخرل مف حماة الشخص.

ت سلبم  مف األشخاص اآلخرمف ،سبب بدكربا الشعكر بالسقد مماف هف مخلؽ الغضب اسععاال -

 الشدمد للسعس، كم  هشخاص آخرمف مأخذ هشااالن مف ،حقمر الذات.

هف ،اػػػػػػرار الغضػػػػػػب مماػػػػػػف هف مخلػػػػػػؽ ،ػػػػػػك،ران مػػػػػػعبان داخػػػػػػؿ الػػػػػػسعس ك ػػػػػػي عبلقػػػػػػ  اإلسسػػػػػػاف  -

 .)133: 2447( بدرل باآلخرمف

مز بدرع  عالم  مف السشاط  ي العهػاز اسععاؿ م،م  اسععاؿ الغضب بأس  دا مدكؼ ،عرؼاما 

 َََِ)دا مػدكؼ ، . العمبي السمبثاكم كبشعكر قكم مف عدـ الرضا سبب  خطأ كبمػي هك حقمقػي

 :ُُٖ). 

بػػػك اسععػػػاؿ طبمعػػػي كً طػػػرم  ػػػي اإلسسػػػاف كبػػػك ممثًػػػؿ عاسبػػػاف :   هف الغضػػػب  رل شػػػحا، ك،ػػػ

ثػػاسي معمػد ألسػػ  معمػػؿ ام،ػػسعس لمػػا األكؿ ضػار ألسػػ  مػػؤثر علػػى عسػػـ كعقػؿ كهيسػػرة كعمػػؿ العػػرد ، كال

مشػػػعر بػػػ  العػػػرد مػػػف ضػػػمؽ كاسزعػػػاج ، كالمهػػػـ بػػػك تدراؾ العػػػرد لاػػػؿ مكقػػػؼ م،عػػػرض لػػػ   ػػػإذا هىدراػػػ  

،عيقؿ لف مغضب مف بذا المكقؼ  .(ُُٕ: ََِٔشحا، ،(. بمكضكعم  كى

،بػػػده  الػػػدرعات،بأسػػػ  حالػػػ  اسععالمػػػ  ،شػػػ،مؿ علػػػى معمكعػػػ  مػػػف  سػػػلمماف الغضػػػب   ،عػػػرؼك 

ـ سػلكؾ كم،سػ العسػؼ،الم،مثػؿ  ػي كالضمؽ ثـ ،س،هػي بالغضػب الشػدمد  كاالس،ثارة، لبسمط،ابالغضب 

 .(ُْ:  ََِٕ) سلمماف ، مراخ كال،دممرالعرد بالهماج الشدمد كال

حال  اسععالم  ،حدث لدل العرد س،مع  ،عرضػ  لمكاقػؼ مػدراها   معرؼ الباحث الغضب بأس ك 

كشػػػعكر  بكعػػػكد عااقػػػان مقػػػؼ همػػػاـ اشػػػباع  ، كر  باإلحبػػػاطعلػػػى هسهػػػا ،مثػػػؿ ،هدمػػػدان لذا،ػػػ ، هك عسػػػد شػػػع

    هك بدسم  لعظم شاؿ اس،عابات،ظهر  ي  ال شعكرم  ردة  عؿ،ماحبها  حاعا، ،

 ايتضل من تعريفات الغضب اآلت :

 الغضب مشاعر م،اررة سسبمان. -

 مشاعر سلبم  غمر سارة. -



61

 

 ،،سـ بذ  المشاعر بخكؼ شدمد، مقارس  بمشاعر الحزف. -

 لع،رة هطكؿ مف غالبم  الحاالت الكعداسم  األخرل.مس،مر  -

 عس  مقارس  بغمر  مف المشاعر. ر،،عدد السلكامات ال،ي ،ر،بط بال،عبم -

 معبر عس  لعظمان هاثر مف غمر  مف المشاعر األخرل. -

 ،اكف ال،غمرات اللعظم  لمكت الشخص الغاضب قكم . -

 مشعر األ راد بأقؿ رغب  ل،غممر هك ضبط بذا االسععاؿ. -

 مس،ج عس  ممؿ قكم لل،قرب مف كلمس ،عسب المسبهات المثمرة. -

 .(ُِِ: َُُِ) حسمف،  مدرا  الشخص الغاضب على هس  مهدد لعبلقا،  البمسشخمم -

 ثنااع الغضب :

 الغضب ى  : ثنااع) إلى ثن 15:  2444ثشار (كفا   ا النيال ل

   العرد داخؿ سعس  .:  كبك السكع الذم مابح Suppressed Angerالغضب المابكح    .ُ

: كبػػػػك الغضػػػػب الػػػػذم معبػػػػر عػػػػف سعسػػػػ   ػػػػي شػػػػاؿ   Expressed Angerالغضػػػػب ال،عبمػػػػرم  .ِ

 هعراض عسمم  كمظهر على شاؿ مداع مثبل. 

 : حمث ممًاف ال،عبمر عس  ظابرمنا . Anger- Outالغضب المكع  سحك الخارج    .ّ

د عسا تلػػى ممارسػػ  ه عػػاؿ تمعابمػػ  : كبػػك السػػكع الػػذم مػػ Positive Angerالغضػػب اإلمعػػابي   .ْ

 حمث ماكف حا زنا لئلسعاز كالعمؿ بعدم  .

:   مسػػبب بػذا السػػكع مػػف الغضػب ضػػغطنا علػػى مػػاحب   Negative Angerالغضػب السػػلبي  .ٓ

،ظهر  م  االضطرابات   اقرح  المعدة كالمداع السمعي كهمراض القلب .  السعس عسممكى

: حمػػث معػػاسي مػػاحب  مػػف الشػػعكر بالػػذسب كلػػـك  Disgusted Angerالغضػػب االشػػمازازم   .ٔ

 الذات عقب سكبات الغضب ال،ي اع،ر،  ، كملعأ العرد  ي هحماف اثمرة تلى تساار  . 

: حمػػث محػػًكؿ العػػرد غضػػب  سحػػك  شػػية معػػمف ،  Displacement Angerغضػػب اإلزاحػػ    .ٕ

،خدـ اممااسزمـ د اعي .  كبك مسى
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 لمغضب اى  :  ثنااعناك  بل ة ) ثن ى 51:  2441كما ثاضل (عم  ل 

ا كماػػكف العػػرد علػػى علػػـ  Manifest Angerالغضػػب المػػرمح   .ُ : حمػػث ماػػكف كاضػػحن

 ب  .

: كم،ممز باب،   ي المسػ،كل البلشػعكرم كال معػي بػ    Latent Angerالغضب الاامف  .ِ

 العرد . 

 ػػػػؽ :  كبػػػػك ممثًػػػػؿ مشػػػػال  حقمقمػػػػ   ػػػػي ال،كا Chronic Angerالغضػػػػب المػػػػزمف    .ّ

  .للعرد الشخمي 

 إلى ىذه  األنااع ما يم  :  كارال اريتشارد اقد ثضاف 

عػػػف  الهمػػاج :  حمػػث ماػػكف الغضػػب  مػػ  خػػارج سطػػاؽ سػػمطرة العػػرد ، كبػػك ،عبمػػر خػػارعي .ُ

 هم ماكف ظابر لؤل راد اآلخرمف . ،الغضب 

الغػػمظ :   ،اػػكف مشػػاعر مباشػػرة مػػف الغضػػب ،عػػا  األشػػخاص كالمكضػػكعات ال،ػػي ماػػػكف  .ِ

 عبمر  مها عف الغضب داخلي  ،اكف السبب  ي شعكر العرد بعدـ الراح  .ال،

: ََِٔ)شػحادة، السػمطرة السخط :  كبك ه ضؿ هسكاع الغضب اإلمعابي كالذم ماػكف ،حػت .ّ

ُٕٕ). 

 )  فد صنفت انفعال الغضب إلى:112 : 2447 ل طاب (ثما 

 كمعي ب  الشخص كماكف كاضحا.حالغضب المرم : 

  اب،  كال معي ب  الشخص، كملعب دكرا  ي االا،ااب المزمف.الغضب الاامف: م،ـ 

 :الغضب المزمف: كممثؿ مشال  حقمق   ي ال،كا ؽ الشخمي للعرد كبك 

 .مرضي: كمممؿ تلى تحداث الشقاة  ي حماة العرد كمسهـ  ي حدكث المرض السعسي 

  زااد عف الحد:  الغضب الػذم معبػر عسػ  الشػخص ماػكف خارعػا عػف الحػدكد ااسػ،عاب 

 لئلحباط الذم مكاعه  الشخص.

  . غمر عقبلسي: حمث مر،بط بعارة غمر مسطقم 
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كمماحب الغضب المزمف هعراض تضػا م  ،،مثػؿ  ػي: عػدـ المػبر، ال،مراػز حػكؿ الػذات، العػدكاف 

 اللعظي، العداة المبالغ  م .

 ًا مفترحــاً تصــنيف) Eckhardt & Deffenbacher 1995(إكيــارت اديفنبــا ير قــدم ا 

 :س  لات لمغضبيتضمن  م

 .باضراب ال،امؼ الممحكب بمزاج الغض -

 .كالغضب المكقعي غمر الممحكب بالعدكاف  -

 .كاضطراب الغضب المكقعي الممحكب بالعدكاف  -

 (.ُِّ: َُُِحسمف،)كاضطراب الغضب العاـ الممحكب بالعدكاف.  -

تصنيفًا آ ـر لمغضـب  )Eckhardt & Deffenbacher (كما اضع إكيارت اديفنبا ير

 تمد ثيضًا عمى ثساليب التعبير عنو إلى:يع

 ال،عبمر الخارعي عف الغضب: حمث معبر األ راد بشاؿ سلبي عف غضبهـ..ُ

 ال،عبمر الداخلي عف الغضب: كمممؿ  م  العرد تلى ابت مشاعر الغضب كاالح،عاظ بها..ِ

هـ هسلكب ال،حاـ  ي الغضب: كمسشغؿ مف ممسعكف ضمف بذ  العا  عسد ،عبمربـ عف غضب.ّ

 بمهارات ال،امؼ الم،سكع  كالي مماف هف ،هد  مف حال،هـ ك،خعض مف اس،ثار،هـ.

األسػػلكب السشػػط ل،أامػػد الغضػػب اع،ماعمػػان: كم،ممػػز األ ػػراد  ػػي بػػذ  العاػػ  بػػأسهـ عسػػد الغضػػب .ْ

ممارسػػكف هسشػػط  مساسػػب  عدمػػدة ،عمػػؿ علػػى ،شػػ،مت الغضػػب كمسهػػا حػػؿ المشػػابلت، كال،كامػػد، 

 (.ُِْ: َُُِحسمف، )كالمهارات ال،عاكضم 

 نفعال الغضب:ال العاامل الم يرة ا سباب األ

تلػػػػى هف ،اػػػرار كدرعػػػػ  سكبػػػات الغضػػػب كطػػػػرؽ ال،عبمػػػر عسػػػػ   :(ِ: ََُِ ،بامػػػر )،شػػػمر 

،خ،لؼ مف شخص آلخر، باخ،بلؼ ال،سشا  االع،ماعم  كال،ارم  الشخمي للعرد، كامؼ م،عامؿ م  

أف الشػخص الكحمػد الػذم مسػبب الغضػب للعػرد بػك ال،هدمد هك المكقؼ الضاغط، لذلؾ مماف القكؿ بػ
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العرد سعس ،  هػك الػذم مخ،ػار امػؼ مسػ،عمب لؤلحػداث ال،قػي ،زععػ   ػي ضػكة مػا محملػ  مػف ه اػار 

 كمع،قدات.

إلـى  بل ـة مفامـات النفعـال الغضـب االتـ  تتفاعـل  :)36:  2447 لحسين (الفد ثشار 

 لتالد الغضب لدى الفرد : 

ؿ علػى اسػ،ثارة الغضػب، كقػػد ،اػكف بػذ  المثمػرات ذات ممػدر خػارعي مػػف المثمػرات ال،ػي ،عمػ ثاال:

 البما  الخارعم  هك ممدر داخلي مر،بط بذات العرد.

حال  العرد قبؿ الغضب، ك،،ضػمف الحالػ  العسػمم  كاالسععالمػ  كالمعر مػ  كالخمػااص السعسػم    انيا:

 للعرد  ي الكقت الذم م،عرض  م  لبلس،عزاز.

سػػمر العػػرد للمثمػػرات ال،ػػي ،سػػ،ثمر الغضػػب، كقػػدرة العػػرد علػػى ال،عامػػؿ هك ال،امػػؼ مػػ  ،قمػػمـ ك،ع  ال ــا:

 بذ  المثمرات.

تلػػػى هف الطعػػػؿ مػػػف مػػػغر  مػػػ،علـ هف مغضػػػب مػػػف  (ُّٓ:  ُٖٓٗ ،مػػػكسس  )امػػػا ،شػػػمر 

مكاقؼ دكف هخرل، كبذ  المكاقؼ ،،غمر ب،قدـ العمر كزمادة الخبرات كسمك اإلدراؾ تلى غمر ذلؾ مف 

 ل،ي ،زمد مف معابمم  للعالـ الخارعي.العكامؿ ا

 مػػف المػػعب ،حدمػػد عممػػ  الظػػركؼ كاألسػػباب ال،ػػي ،ثمػػر اسععػػاؿ الغضػػب، ألف الظػػركؼ 

،اكف م،سكع  كمعقدة هحماسا، اما هف االسععاالت بشاؿ عاـ م،غلغل   ي عمم  شػؤكف حما،سػا، تال هف 

  تلػػى اسػػ،ثارة اسععػػاؿ الغضػػب بػػذا لػػـ ممسػػ  بعػػض البػػاحثمف مػػف محاكلػػ  البحػػث  ػػي األسػػباب المؤدمػػ

 لدل األ راد.

اسععاؿ الغضػب مرعػ  تلػى هسػباب م،عػددة،  هػك مسػ،ج  ( بأفِّْ:  ََُِ،الخالدم )  مرل

شػباع حاعا،ػ  األساسػم ، كمحػدث  عسدما م،عرض العرد لظركؼ العشؿ كاإلحباط  ي ،حقمؽ هبدا  ، كا 

ؾ بعػض األ ػراد عسػدما مكاعهػكف مكقعػا الزااػدة ال،ػي م،مػؼ بهػا سػلك  اإل،االمػ اسععاؿ الغضب س،معػ  

مح،اج تلى المثابرة كاإلسعاز كاالع،ماد على السعس، كمظهر اسععاؿ الغضب مف كعكد العرد  ي حال  
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حعاـ ل،حقمؽ بػدؼ مرغػكب مسػعى تلمػ ، امػا مسػ،ثار اسععػاؿ الغضػب لػدل  مراع سعسي بمف تقداـ كا 

 البعض مف الساس بسبب شعكر  بالغمرة مف اآلخرمف.

ــذ ــداف  (كرات ــدا دا ي ــى 121:  2444 للين ــؤدي إل ــد ت ــ  ق )  ثيضــا عــددا مــن األســباب الت

 الغضبل اى  كالتال : 

 .اإلحباط 

 .المراع 

 .األلـ العسدم 

 .ال،قرم  كاإلباس  كال،هدمد 

 كقد ،لعب العكامؿ الكراثم  دكر  ي زمادة هك سقماف اسععاؿ الغضب. 

ف لقبااؿ بمملهػا للمقا،لػ  هاثػر مػبعض األمـ كاكذلؾ سظرا لعطرم  بذا االس،عداد،  لقد عر ت   

غمربا، كاذلؾ الرعاؿ هاثر ممبل للمقا،ل  مف السساة، كاذلؾ ،عثر العكامؿ البمامػ   ػي الغضػب مثػؿ: 

 .(ْٓ:  ََِْ) محمد ، ال،قالمد، كالمعامل ، كدرع  الحرارة، ال،غذم ، كالحماة األسرم  

تعرضو النفعال الغضبل  مفد حـددت  ارجـت  ـ      اً رد سببكما قد يكان ألسماب تفكير الف

 : ي إلى انفعال الغضبل اى  كالتال دؤ لتفكير ت) ثربعة ثنااع من ا1997عام (

  ال،شكم   ػي االسػ،س،اج، مثػؿ: قػراةة األ اػار كال،عامػر االسععػالي، كبػذ  الهػا ،قػكد تلػى ،عسػمر

 األحداث المحمط  بطرمق  غمر محمح .

 ، حمؿ األحداث غمر المرغكب  مها، مثؿ : االس،مرار  ي القكؿ الخكؼ كعدـ الؽ قدرة على

 ال هس،طم  هف ه،حمؿ ذلؾ.

  ال،كق  العالي للحمكؿ على م،طلبات العرد، كبذا مقػكد تلػى عػدـ القػدرة علػى ،حمػؿ حػاالت

 اإلحباط كالعشؿ.

  ال،قممـ العاـ لؤلشخاص اآلخرمف، مثؿ: ،مسمؼ اآلخر بأس  سخمؼ كسية، كبذ  ،ععؿ 

 .(ٓ:  ََِٓ) عامر ،  مغضب بسرع العرد 
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هف مف ضمف ما مثمر غضػب العػرد بػك طرمقػ   (ٓ، ُٕٕٗ Ellis  :C) هلمس اما هكضح 

 ،اػكف السػبب  ػي تثػارة الغضػب لدمػ   مػثبل عسػدما مقػكؿ     Irrational،عامر   إذا ااسػت العقبلسمػ  

دكف بػػذا العمػػؿ ، هسػػا لػػف هسػػا معػػب هف هحمػػؿ علػػى بػػذا العمػػؿ ، هسػػا لػػف هسػػ،طم  هبػػدنا هف هعػػمش بػػ

هس،طم  هف هحمؿ على ما هرمد  هبدنا   ،  األ راد الذمف م،مساكف بهذ  األ اار البلعقبلسمػ  م،كقعػكف 

ألسعسهـ ،كقعات عالم  كمس،ظػركف مػف الغمػر هشػماة اثمػرة كعسػدما ممػطدمكف بػأف بػذ  ال،كقعػات لػف 

 ،،حقؽ ممابكف بخمب  األمؿ كالغضب .

 : يأت  ما منيا ك يرة االغضب العصبية ) ثن اسباب1: 2412اتشير (الم زام ل 

 . مهسم  اك اع،ماعم  اك اق،مادم  اك عاالم  ااست اف الم،راام  الحماة مشااؿ. ُ

 ،حملػت اعى مقكؿ حال  كلساف ، لها م،عرض اخرل مشااؿ معابه  على العرد ممااسزمات ععز .ِ

 . الاثمر

 . مخ،لع  اسبعك  مف العرد ل  م،عرض الذم االحباط .ّ

 الػذم السػرطاف اك الضػغط بأمراض االماب  اك السار ار،عاع مسها المخ،لع  باألمراض االماب  .ْ

 . عمبي ماكف عسدبا االمؿ  قد قد المماب  ماكف بعبلع  اال،ماف عف الطب مععز

 .الزكع  لدل خام  الغمرة سمطرة. ٓ

 اػػاف مػػف علػػى غضػػب  سػػار ممػػب عسػػدبا مر،بػػ  مسػػ  علػػىه  اػػاف مػػف معابهػػ  عػػف العػػرد ععػػز .ٔ

 . مس  اضعؼ

 الغضػػب ذلػػؾ اظهػػار عسػػد حاعا،ػػ  ،لبػػى بحمػػث غضػػب  اظهػػار عسػػد العػػرد م،لقػػا  الػػذم ال،شػػعم  .ٕ

 . لدم  عادة ك،مبح ذلؾ على مس،مر  بال،الي

 . غضب  ،ثمر ال،ي المكاقؼ  ي اسععاال،  على العرد سمطرة ضعؼ .ٖ

 . االخرمف سلكؾ مف العرد حساسم  .ٗ
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 أل،عػػػ  علػػػمهـ كمثػػػكر ،عػػػابهـ كقلػػػؽ ،ػػػك،ر حالػػػ   ػػػي ماػػػكف عسػػػدبا االخػػػرمف مػػػف العػػػرد ،كقعػػػات .َُ

 . سباباأل

 . علم  االخركف مطلقها ال،ي كالغمب  السممم  بسماع ال،أثر .ُُ

 . عدمدة ألسباب كالقلؽ بالخكؼ الشعكر .ُِ

 . كااللـ كالحزف بالاآب  االماب  .ُّ

 كاالطماساف. الحساف  قداف .ُْ

 . بالغضب م،مؼ ااف اف احدبـ اك الكالدمف مف ال،علـ .ُٓ

 . بالغضب ماس  عبلق  ل  الذم االدرسالمف برمكف اضطراب .ُٔ

إلــى ثن ىنــاك ثحــدا ًا دا ميــة ا ارجيــة  ) Carolyn(كــارالين  ا ــ  ىــذا الصــدد ثشــارت

 تعتبر اقاد الغضب امنيا :

  ثمػػػر الغضػػػب مػػػف عسػػػؼ كق،ػػػؿ المع،مػػػ  :   ػػػالعرد معػػػمش  ػػػي مع،مػػػ  ملػػػية باألحػػػداث ال،ػػػي،

،عًلػـ األعمػاؿ  كحركب مشابدبا  ي ال،لعاز كعمم  كسااؿ اإلعبلـ ال،ػي ،يقػكـ بعػرض مشػابد العسػؼ كي

 اس،عابات غمر مساسب  .

 األيسرة :   هي ممدر مهـ عدنا إلثارة الغضب ،  أ راد األيسرة الذمف ميقكمكف ًبسب 

  هم شخص عادم مس،م  ل،لػؾ اإلباسػات تال الطعؿ مثبل بألعاظ مثؿ غبي هك معسكف ، لمس مف

ذالؿ .  كمغضب كعادنة ما ممحبها ،كبم  ك مع  على الكع  كضرب كا 

  الشااكم المزًمسػ  :  حمػث العراحػات كاألمػراض الخطمػرة ال،ػي ،حػًرـ العػرد مػف ال،عامػر اإلمعػابي

 كالعمؿ كالسعادة اباقي األ راد .

 ا ،  ػػػػاأل راد الػػػػذمف معػػػػاسكف مػػػػف بػػػػذا اضػػػػطراب مػػػػا بعػػػػد المػػػػدم  :  حمػػػػث الحػػػػركب كالضػػػػحام

 االضطراب مشعركف بالغضب مف اثرة األبكاؿ ال،ي مشابدكسها .

  االا،ااب :  حمث ماكف األ راد الما،ابمف هاثر عرض  لسكبات الغضػب بمػكرة م،اػررة ،  ماػكف

 غضبهـ مكع  سحك ذكا،هـ كلمس لآلخرمف. 
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 اج .األدكم  :   بعض العبلعات ،اكف مثمرة للغضب كالهم 

  المخػػدرات :  مثػػؿ المارمعكاسػػا ال،ػػي ،عمػػؿ علػػى زمػػادة مػػرض الباراسكمػػا ، كالاكاػػاممف الػػذم مبعػػث

علػػى الهمػػاج المسػػ،مر ، كاألمعم،اممسػػات ال،ػػي ،عمػػؿ علػػى زمػػادة الهمػػاج ، كالمسػػًاسات ال،ػػي ،ػػؤدم 

ذم معمػؿ تلى السلكؾ االس،حارم كالعسؼ ، كعقاقمر الهلكس  ال،ي ،دًمر اإلحسػاس ، كالهمػركمف الػ

  على غماب العرد عف كعم  كلاف بعد اس،هاة مععكؿ العرع  ممًبح العرد  ي غضبو عاـر .

  ىساًكؿ للاحكلمات معى،ًقػد هسػ  سػمظؿ  ػي سػعادة داامػ  تلػى هف مس،هػي، الاحكؿ :  حمث تف العرد المى

 .(ُُٕ: ََِٔ)شحادة،المععكؿ  مرع  لغضب  مرة هخرل

إلــى ثن ىنــاك عــدة م يــرات لمغضــب عنــد اإلنســان ) 126:  1987كمــا ثشــار (ثســعد ل   

 اى  :

  تعاق  ال،عبمر عف اإلرادة :   عسدما مرمد العرد ،حقمؽ بدؼ ما كمعى،ًرض  عااؽ  سرعاف ما مسخرط

  ي غضب عممؽ .

  الحرماف مف تشباع حاع  بمكلكعم  هساسم  :  مثػؿ الحرمػاف مػف الحمػكؿ علػى الطعػاـ هك المػاة

 هك العسس .

 عادة مف العادات ال،ي اع،اد علمها العرد . اع،راض طرمؽ 

  كعم  تباس  للعرد ،حط مف قدًر   إس  مغضب بشد  . االباس،   : 

 . اإلماب  بألـ عسمي مباشر :   م،ـ ،كعم  الغضب للشخص المى،سًبب  ي بذا األلـ 

) العاامـل االمااقـف الم يـرة لمغضـب ل قـد تكـان دا ميـة ثا 18: 2443 لسـعفان(يحدد ا 

 ية اى  عمى النحا التال  : ارج

 . الضغكط البمام  :ُ

كمف همثل  ذلؾ ضغكط البما  الطبمعم  مثؿ الضكضاة ، كال،لكث ، كار،عاع درع  الحرارة ، كضغكط 

البما  المشمدة مثؿ : مساح  المسػزؿ ، هك ضػمؽ ماػاف العمػؿ ، هك الدراسػ  ، كازدحػاـ المكامػبلت ، 

مثػػػؿ سػػػمطرة القػػػمـ المادمػػػ  كضػػػعؼ القػػػمـ األخبلقمػػػ  هك زمػػػادة كضػػػغكط البماػػػ  الثقا مػػػ  االع،ماعمػػػ  
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ضػػغكط اآلخػػرمف كسػػمطر،هـ ، كال،سػػا س علػػى  ػػرص العمػػؿ رغػػـ سػػدر،ها ، كعػػدـ تشػػباع الحاعػػات ، 

عاق  ال،عبمر عف اإلرادة .  ك كضى ال،حرر ، كالمحا ظ  المارم  ، كمعكب  ممارس  الحرم  كا 

 . المكاقؼ الماركب :2

شعكر بخمب  األمػؿ ، كال،عػرض للخماسػ  ، الشػعكر بال،هدمػد مػف  قػد عمػؿ هك مراػز كمف همثل  ذلؾ ال

اع،ماعي ، ساراف العممػؿ ، ال،عػرض للعسػؼ ك العػدكاف ، ال،عػرض للكشػام  كالغمبػ  ، ال،عػرض للسقػد 

الهػػداـ خامػػ   ػػي كعػػكد اآلخػػرمف ، ال،عػػرض ألزمػػات مػػحم  خامػػ  تذا ااسػػت مزمسػػ  مػػ  مػػعكب  

   اح،ماالت الشعاة .،ك مر الدكاة ، كقل

 . العقداسات:3

كمػػف همثلػػ  ذلػػؾ  قػػد هشػػخاص مهمػػمف لسػػا مػػف األبػػؿ، كاألقػػارب ، كاألمػػدقاة ،  قػػد مم،لاػػات ،  قػػد 

 .عمؿ هك مراز اع،ماعي ،  قد األمف السعسي ، كاالع،ماعي ، كالدمسي كاالق،مادم 

 . عكامؿ مر،بط  بالعمر الزمسي كالعركؽ بمف العسسمف: 4

ذلػػؾ تمػػرار اآلبػػاة علػػى ،ربمػػ  األبسػػاة بأسػػالمب ،ػػـ ،ػػربم،هـ علمهػػا ، ك ػػي المقابػػؿ ر ػػض كمػػف همثلػػ  

األبساة لهذ  األسالمب ، كالمراع بمف األعماؿ بشاؿ عاـ ، كا،هاـ الذار بال،خسث ، كعدـ القدرة على 

سػدما ،حمؿ المساكلم  ، كا،هاـ األسثى بأسهػا عدممػ  القممػ  هك هسهػا العػسس األقػؿ كالضػعمؼ خامػ  ع

م،ر،ػػب علػػى ذلػػؾ ،قممػػد حرم،هػػا ، كمسػػاكلم،ها ، ك ػػرض سظػػاـ مػػاـر مػػف القمػػكد ، كاألكامػػر ، كعسػػدما 

،عد األسثى هف المع،م  محاـ على الخطأ بمعمارمف : معمػار للػذار مقلػؿ بػ  الخطػأ كآثػار  كال م،عػدل 

ى كآثػار  كقػد ممػؿ العزاة  م  عف لعت االس،با  هك ال،أسمب كمعمار آخر لؤلسثى مضخـ ب  خطػأ األسثػ

العزاة تلى الر ض كالعقاب رغـ عدـ كعكد ،شرمعات دمسم  هك قاسكسم   ،عرؽ بمف خطأ الذار ك خطأ 

 .األسثى

  "   ضا  نظرية " ثليس توعالجطريفة م ث الغضب اا حد طريفة
  ي ضكة سظرم    هلمس   مماف ،عسمر امعم  حدكث الغضب ااآل،ي :

     A- Activating experienceشط  للغضب           هك ،عرب  محرا  كمسة خبر  .  ُ
    B- Irrational belief system      .   سسؽ مع،قدات العقبلسم  مر،بط  بالغضب  ِ
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      C- Emotional consequence ( ange )         . س،مع  اسععالم  ) الغضب (    ّ
  D- Dispute                             . دحض كمساقش  األ اار البلعقبلسم        ْ 
 E- Effect ( Psychological health)       . األثر ) المح  السعسم  (            ٓ
 

 ك قػػان لهػػذا السمػػكذج ،  ػػإف المعكقػػات ك المشػػابلت المكممػػ  ال،ػػي ،بػػدك هسهػػا محراػػ  للغضػػب

 (A ) لمسػت بػي  ػي الكاقػ  ،ػؤدم للغضػب  (C ) م مػؤدم تلػى الغضػب بشػاؿ مباشػر ، كلاػف الػذ

( كلػػػذلؾ اسػػػ،طاع الشػػػخص قلمػػػؿ  Bبشػػػاؿ مباشػػػر بػػػك سظػػػاـ مع،قػػػدات الشػػػخص غمػػػر العقبلسمػػػ  ) 

( هك ال،عامؿ بإمعابم  م  اػؿ األحػداث ال،ػي البػد كهف ،حػدث ، كالمعكقػات  Aاالسشغاؿ باألحداث ) 

لشػػػػخص المكعػػػػكدة ك المسػػػػ،مرة ك ال،ػػػػي ممػػػػعب ،غممربػػػػا ، هك مقاكمػػػػ  الغضػػػػب كذلػػػػؾ بػػػػأف ماػػػػكف ا

الغاضب هاثر اسضباطا ك،حامان  ي غضب  ، ثـ ملي ذلؾ ،رامز الشخص على ضػركرة ،غممػر سظػاـ 

( كاا،سػػاب معر ػػ  عدمػػدة كه اػػار  Dالمع،قػػدات عػػف طرمػػؽ دحػػض كمساقشػػ  األ اػػار البلعقبلسمػػ  ) 

 عقبلسم  عدمدة ، ككاقعم  ،قكـ على هساس قبكؿ الذات كقبكؿ اآلخرمف ،  إف الس،مع  ضبط الشخص

( ، هك علػى األقػؿ م،م،ػ  بػال،كا ؽ السعسػي   Eالسععاال،  كغضب  ، كبال،الي م،م،  بالمح  السعسم  ) 

 .(َُٓ: ََِٓ)حسمف ، 

 :لك  يعبر عن غضبوالبدالل ثمام اإلنسان 
 يرى " ثليس " ثن اإلنسان ثمامو  بل ة بدالل لك  يعبر عن غضبو اى  :

  ال،عبمر عف الغضب بحرم  غمر مقمدة 
   ك ابت الغضب قم 
   ال،عبمر عف الغضب بحرم  ك مسضبط 

 اناضل البدالل ال بل ة كاآلت  :
الغضػػػب لػػػ  كظمعػػػ  تمعابمػػػ  ألسػػػ  محمػػػي اإلسسػػػاف مػػػف العػػػالـ العػػػدااي ، كلاػػػف تذا غضػػػب 

الشخص كعبػر عػف غضػب  بحرمػ  غمػر مقمػدة ،  ػإف بػذا ال ماعػي ، ألف اآلخػرمف ربمػا مسعزلػكا عػف 

دكف قمػػػكد ، كربمػػػا مسػػػ،عمبكا لػػػ  بسػػػلكؾ عػػػدكاسي . همػػػا تذا غضػػػب الشػػػخص الػػػذم مظهػػػر غضػػػب  بػػػ

الشػػخص كلاسػػػ  مػػػاؿ تلػػػى قمػػػ  هك ابػػػت غضػػػب  بػػدالن مػػػف ال،عبمػػػر عسػػػ  ،  ػػػإف بػػػذا الشػػػخص ماػػػكف 
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عرضػػ  لسػػمطرة اآلخػػرمف الػػذم مممػػؿ تلػػى قمػػ  هك ابػػت غضػػب  بطمبػػ  القلػػب ،  ػػإف طمبػػ  القلػػب ال 

إمعابم  ، كلاس  ماكف عرض  الس،غبللهـ كسمطر،هـ . ،عسي هف اآلخرمف سكؼ مح،رمكس  كمعاملكس  ب

بذا السكع مف الغضب مسػبب الاثمػر مػف االضػطرابات العسػمم  مثػؿ : ضػغط الػدـ ، كاالضػطرابات 

 .قلؽ ك االا،ااباالسععالم  األخرل مثؿ : ال

مبقػػى البػػػدمؿ الثالػػث همػػػاـ الشػػػخص لل،عبمػػر عػػػف غضػػب  كبػػػك ال،عبمػػػر عػػف الغضػػػب بحرمػػػ  

السلكؾ مماف هف مؤثر تمعابمان  ي اآلخرمف كمععلهـ م،عاعلكف م  الشخص كمس،معكف مسضبط  بذا 

 .( ٕٓ:  ََِّ)سععاف ، ل  ، كمغمركا مف ا،عابا،هـ سحك  بإمعابم  ، كبذا بك ه ضؿ بدمؿ 

 الغضب االش صية : 
هف األشػػخاص الػػذمف م،سػػمكف (  Zumer  &Deffenbacher)زمػػكمر كدمعسباشػػر  هكضػػح 

،مر كالسػػػرم  لػػػدمهـ ممػػػؿ سحػػػك لػػػكـ الػػػذات كاس،قػػػاد اآلخػػػرمف ، امػػػا هسهػػػـ مًمملػػػكف تلػػػى بالغضػػػب المسػػػ

لاثمػػر مػػف  ك،ضػػخمـ األمػػكر ، كلػػدمهـ قلػػؽ ، كمبحثػػكف عػػف الامػػاؿ الػػدااـ ؛ ممػػا معًرضػػهـالمبالغػػ  

 .(ُٖٓ: ََِٔ)شحادة،سكبات الغضب

ر علػػى ( تلػػى هف العػػرد سػػرم  الغضػػب ماػػكف غمػػر قػػادُِ:  ََِِامػػا هشػػارت )محمػػد ، 

، امػا  اإلحباطػاتألس  لـ مع،اد علمها ، كمرل هس  ال معب هف م،عػرض لمثػؿ بػذ   اإلحباطات،حمؿ 

هس  اثمر السقد كاللكـ للغمر على ه،ع  األسباب كهىبسط األخطاة ، اما هس  معى،ًقر تلى مهارات اال،ماؿ 

،ايثر المشاحسات بمف ه راد هسر،  .  االع،ماعي كاالسععالي ، كى

تلػػػى هف بسػػػاؾ  ركقنػػػا بػػػمف الػػػذاكر كاإلسػػػاث  ػػػي امعمػػػ   :(ُٓ:  ََُِر )علػػػي ، كقػػػد هشػػػا

ال،عبمػػػر عػػػف ممػػػادر الغضػػػب ال،ػػػي ،ػػػكاعههـ ،  سعػػػد هف  ػػػي المع،معػػػات الشػػػرقم  بسػػػاؾ اسػػػ،ساار 

 لل،عبمر المرمح عف الغضب كبذا بالسسب  للسساة  قط .

عكاطعػ  كاسععاال،ػ  ماػكف  تلػى هف العػرد الػذم ،ػ،حاـ  مػ :( ُ:  ََِْاما هشػار )عمػراف ،   

هاثر عرض  لسكبات الغضب العامح ، كبذا الشخص مسمى   عبد العاطع    ، حمث مشعر بالراحػ  

كالرضا عف حما،  تذا ما ،عرض بسسب  م،ساكم  لحاالت مػف العػرح كاالب،هػاج كالسػعادة ، امػا هسػ  ال 
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ها بؿ م،راها عاام  كمقكؿ هف بذ  مشال  للمشابلت ال،ي م،عرض ل مى،ىقبؿ السقد البساة ، كال مىقًدـ حبل

  قط دكف تمعاد حؿ لها.

تلػى هف العػرد الغاضػب ضػعمؼ اإلرادة ، كغمػر قػادر  :(ُِّ:  َََِاما هشار )سعا،ي ، 

 .عس  الشهكاسم  ، كعبد السععاال، على ال،حاـ  ي هبكاة س

،  هف العػػرد الغاضػػب ،،سػػـ شخمػػم (et al  Chemtob (شػػمم،كب كآخػػركف امػػا هكضػػح 

بالعسؼ كعدـ ال،عامر ، اما هف سلكا  العدكاسي مأخذ العدمد مف األشااؿ مسها العدكاف ،عػا  الغمػر ، 

العدكاف السلبي ) االشػااكم كال،ػأخمر عػف العمػؿ ( ، العػدكاف سحػك الػذات ، لػـك الػذات ، امػا هسػ  ال 

 .(ُٕٖ: ََِٔخص ، ك،،سـ شخمم،  بالشؾ كالرمب  )شحادة،مًثؽ  ي هم ش

 :لمغضب ةالفسيالاجي األ ار

هاػػػد العلمػػػاة هف العدمػػػد مػػػف االضػػػطرابات السعسػػػم  ،ػػػؤثر علػػػى العسػػػد،  ػػػاألمراض السعسػػػم  

كالضغكط االع،ماعم  المزمس  ،ؤثر على مساع  العسد كمقاكم،  لؤلمراض، كهف الضغكط السعسم  قد 

مػف همػراض ،سهـ  ي سشكة همراض عضػكم  االسػار كالسػرطاف كهمػراض القلػب كالعلطػات، كغمربػا 

.  الغدد المماة كاالضطرابات الهرمكسم  كالشمخكخ  كالهـر

حمػػػث مقػػػـك العهػػػاز العمػػػبي بػػػال،حاـ  ػػػي بعػػػض كظػػػااؼ األعضػػػاة  ػػػي العسػػػـ اضػػػربات 

القلػػػب كضػػػغط الػػػدـ كعملمػػػات الهضػػػـ كعهػػػاز المساعػػػ  كالغػػػدد المػػػـ ك،،مػػػؿ معهػػػا ا،مػػػاال مباشػػػرا 

االسععػاالت السعسػم  سػمؤدم تلػى خلػؿ  ػي العهػاز العمػبي بسػبب كعسدما محػدث هم خلػؿ  ػي عمػؿ 

 .(ٔ: َُِّ)السعممي،األعهزة األخرل مسببا األمراض العضكم 

 برمكسات المماة الغدد ،عرز حمث المساع  عهاز على السعسي االضطراب ،أثمر مؤدم اما

 مف( فالسكرابسمعرم)ك( األدرمسالمف) مثؿ السعسي االضطراب هثساة تلمها الطبمعي العسـ حاع  عف ،زمد

 ااسػػػػت ال،ػػػػي المػػػػدخرات بمػػػػرؼ السعسػػػػي اإلعهػػػػاد كمقػػػػكـ ،(الالكمػػػػ  عػػػػار) األدرمسػػػػالمف غػػػػدة سخػػػػاع

  ػي ضػعؼ تلػى مػؤدم مما الحاع  عسد عس  للد اع كاس،خدامها العسـ  ي البساة لعملمات مخمم 

 .العسـ مساع 
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الاثمػر اما مزمد الضغط السعسي مف سعكذمػ  الشػعمرات الدمكمػ   ػي المػ  الػذم مسػمح بمػركر 

 مف المكاد الامماكم  تلى داخل  مسببان هعراضان ال ،حدث تال بسعاذبا مثؿ المداع كالغثماف كالدكخ .

كاإلعهاد الم،ارر مسبب ار،عاع ضغط الدـ، كم  الزمف مؤدم تلى زمادة سمؾ الشراممف ال،ي 

ك سػػػا،  ،حمػػؿ الػػػدـ تلػػى السمػػػؼ األمػػامي مػػػف المػػ ، األمػػػر الػػذم قػػػد مػػؤدم تلػػػى حػػدكث العلطػػػ  ه

 دماغم .

اما مؤدم ،اػرار حػدكث االسععػاالت السعسػم  غمػر السػاٌرة تلػى ،عطمػؿ كظػااؼ عهػاز الهضػـ 

مثؿ سكة الهضـ كخلؿ  ي ت راز العمارة المعدم  ال،ي ،عمؿ على ،سػهمؿ عملمػ  الهضػـ، بػؿ ،ػؤدم 

 ى  اإلثسػهحماسا تلى ،لؼ هسسع  العسػـ امػا بػك الحػاؿ  ػي القرحػ  الهضػمم  مثػؿ قرحػ  المعػدة كقرحػ

 (ُ: َُُِ)شهاب الدمف، عشر كال،هاب القكلكف.

عسػػد الغضػػب هك الخػػكؼ هك ال،عػػرض لحػػادث طػػار  غمػػر م،كقػػ  ، ،ع،ػػرم العسػػـ هعػػراض 

كعبلمػػات ،ػػ،لخص  ػػي شػػحكب كامػػعرار لػػكف الكعػػ  ك األطػػراؼ ، كا،سػػاع حدقػػ  العػػمف ، كاس،مػػاب 

دمػػاد ضػغط الػدـ .. ك،عػزل ظهػػكر شػعر الػرهس ، ك،مػبب العػرؽ الغزمػػر ، ك،سػارع دقػات القلػب ك از 

بذ  األعراض ك العبلمات تلى ،أثمر برمكف مهـ مسػمى )األدرمسػالمف( هك مػا مماػف  هف سطلػؽ علمػ  

برمػػػػكف الغضػػػػب هك برمػػػػكف الطػػػػكار  . معػػػػرز بػػػػذا الهرمػػػػكف بكاسػػػػط  الغػػػػدة  ػػػػكؽ الالكمػػػػ  ) الغػػػػدة 

علػػى قمػػ  اػػؿ المػػ  ، كبمػػا ( كبمػػا غػػد،اف مػػغمر،اف ، ممسػػى ك مسػػرل ، ،ر،اػػز اػػؿ كاحػػدة  الاظرمػػ 

اغمربمػػا مػػف الغػػدد المػػماة ،عػػرز برمكسا،هػػا مباشػػرة  ػػي معػػرل الػػدـ ، حمػػث ،قػػـك بػػذ  الهرمكسػػات 

 بأعماؿ بالغ  األبمم   ي اثمر مف مساشط العسـ .

برمػػكف األدرمسػػالمف  الاظرمػػ كلقػػد كعػػد العلمػػاة هسػػ   ػػي حالػػ  الغضػػب المع،ػػدؿ ،عػػرز الغػػدة 

 ،سشط الدكرة الدمكم  ك ،زداد اعاةة القلب  ػي تمػداد العسػـ بالػدـ ك السػار بامم  محدكدة  ي الدـ ، 

) الطاقػػ  ( ، كبػػذا مسػػاعد العسػػـ علػػى االسػػ،عداد لمكاعهػػ  اآلثػػار المح،ملػػ  للغضػػب كاػػذلؾ الس،ػػااج 

 .(ِْ:  ُٕٗٗال،ي مماف هف ،سعر عسها ، كال خطر كال ضرر مف بذا )السمرم، 
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طراب  ي سظـ القلب  بل ،غضب،  هرمكف األدرمسػالمف تف ااف لدمؾ اض (طهماز)كمكضح  

ممارس ،أثمر  على القلب  مسرع القلب  ي دقا، ، كقد مضطرب سظـ القلب كمحمد عف طرمق  السكم، 

كلهػػذا  ػػإف االسععػػاؿ كالغضػػب مسػػبباف اضػػطرابان  ػػي ضػػربات القلػػب كاثمػػران مػػا سشػػابد مػػف مشػػاك مػػف 

 الخعقاف  ي القلب حمسما مغضب هك مسععؿ.

ف اسػػت ،شػػاك مػػف ار،عػػاع  ػػي ضػػغط الػػدـ  ػػبل ،غضػػب ألف الغضػػب مر ػػ  مسػػ،كل بػػذمف  كا 

الهرمػػػكسمف  ػػػي الػػػدـ ممػػػؿ مػػػؤدم تلػػػى ار،عػػػاع ضػػػغط الػػػدـ، كاألطبػػػاة مسمػػػحكف المرضػػػى الممػػػابمف 

 بار،عاع ضغط الدـ هف م،عسبكا االسععاالت كالغضب.

ف است ممابان بمرض  ي شراممف القلب  بل ،غضب ألس  مزمد مف  ،قل ػص القلػب كحرا،ػ ، كا 

ف است ممابان بالساَّرم  بل ،غضب:  ػإف األدرمسػالمف مزمػد  كقد مهمئ ذلؾ لحدكث هزم   ي القلب، كا 

ٌار الدـ، كقد ثبت علممان هف بذ  الهرمكسات ،سخعض باالس،لقاة  .(ُٔ: َُِّ)السعممي،مف سي

اإلسسػاف اػالخكؼ  تف االسععػاالت الشػدمدة كالضػغكط ال،ػي م،عػرض لهػاكمشمر )حساف باشا( 

كالغضػػب محػػرض الغػػدة السخاممػػ  علػػى ت ػػراز برمكسهػػا المحػػرض إل ػػراز اػػؿ مػػف األدرمسػػالمف كالسػػكر 

)الػػػدقر، هدرمسػػػالمف مػػػف قبػػػؿ الغػػػدة الاظرمػػػ ، امػػػا ،قػػػـك األعمػػػاب الكدمػػػ  علػػػى ت ػػػراز السػػػكر هدرمسالمف

ُٖٗٗ :ُُْ). 

ثر علػػى قلػػب الشػػخص امػػا ثبػػت علممػػان هف الغضػػب امػػكرة مػػف مػػكر االسععػػاؿ السعسػػي مػػؤ 

الذم مغضب؛ ا،أثمر العدك هك العرم على القلػب، كاسععػاؿ الغضػب مزمػد مػف عػدد مػرات اسقباضػا،  

 ي الدقمق  الكاحدة  مضػاعؼ بػذلؾ اممػ  الػدماة ال،ػي مػد عها القلػب هك ال،ػي ،خػرج مسػ  تلػى األكعمػ  

هػد القلػب ألسػ  مقسػر  علػى الدمكم  م  اؿ كاحدة مػف بػذ  االسقباضػات هك السبضػات كبػذا بال،ػالي مع

زمادة عمل  عف معدالت العمؿ الذم مع،رض هف مؤدم  بمػع  عادمػ  هك ظػركؼ معمسػ  تال هف العػدك 

هك العرم  ي تعهاد  للقلب ال مس،مر طكمبل ألف المرة مماف هف م،كقؼ عف العرم تف بك هراد ذلؾ 

ف اػاف قػد اع،ػاد علػى عػدـ هما  ي الغضب  ػبل مسػ،طم  اإلسسػاف هف مسػمطر علػى غضػب  السػمما كا  

 .(ُ:  ََُِ)عبد الممد ، ال،حاـ  ي مشاعر 
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 :تأ ير الغضب عمى النفس البشرية
 آ اره السمبية :    

هف عػػدـ القػػػدرة علػػػى ال،عبمػػر عػػػف الغضػػػب  :(ِِٗ:  َُٗٗ،  Allen هلػػػمف(  امػػا هكضػػػح

لػؾ مػف خػبلؿ مؤدم تلى المرض السعسي ،  معب علػى العػرد هف معبًػر عػف غضػب  بشػاؿ تمعػابي كذ

 مكاعه،  ح،ى مس،طم  العرد ال،كا ؽ م  الحماة .

   ػػػي حػػػدكد اػػػؿ مػػػف الخبػػػرة م( هف الغضػػػب مػػػف االسععػػػاالت السػػػلبAverillكمضػػػمؼ ا رمػػػؿ )

الذا،م  كال،قممـ االع،ماعي ل  عكاقب سلبم  ،ؤثر على العرد كالمع،مػ   هػك دا ػ  سحػك العػدكاف، كبػذا 

ب بعمػػدان عػػف معػػاؿ اإلدراؾ مػػف عاسػػب الشػػخص الغاضػػب هك الػػدا   مماػػف مسعػػ  ك،حكملػػ   ػػي الغالػػ

 (ُّٕ،ََِٕ)بدر،م،حكؿ تلى عاس .

تلى هف اسععاؿ الغضػب لػ  عكاقػب اع،ماعمػ   :(ٓٓ:  ََُِك ي بذا المدد هشار )علي ،

م،مثل    ي االسطباعات السلبم  ال،ي قد ماكف مسها مػا ماًكسػ  العػرد مػف عػداة كعػداكة سحػك الشػخص 

عػػف غضػػب  ، لػػذا معػػب ترشػػاد العػػرد ذك الغضػػب الظػػابر هك الػػداخلي تلػػى طػػرؽ هخػػرل دااػػـ ال،عبمػػر 

،اكف هقؿ كطأة علم  ، م  العلـ بأف ابت ممادر الغضب كعدـ ال،عبمر عسها مؤدم تلػى اثمػر مػف 

 األمراض العسمم  مثؿ ضغط الدـ كزمادة سبضات القلب .

عطؿ ال،عامر ، لذلؾ اثمػرنا هف الغضب مؤدم تلى ،: ( َُٓ:  َََِاما هكضح )سعا،ي ، 

مػػا مسػػدـ العػػرد علػػى مػػا ممػػدر  مػػف سػػلكؾ هك هقػػكاؿ هثسػػاة غضػػب  ،  الغضػػب الشػػدمد مععػػؿ اإلسسػػاف 

مدار القرارات المااب  ؛ كممًبح مف السهؿ كقكع   ي الخطأ  .غمر قادر على ال،عامر السلمـ كا 

آثػػػػار ضػػػػارة علػػػػى  تلػػػػى هف االسععػػػػاالت الثػػػػاارة لهػػػػا: ( ُٖٕ:  ُٗٗٗامػػػػا هشػػػػار )راعػػػػح ، 

ػػػسظـ كالقػػػدرة علػػػى حػػػؿ  الكظػػػااؼ العقلمػػػ  ،  االسععػػػاالت الشػػػدمدة ،شػػػًك  اإلدراؾ ، ك،عًطػػػؿ ال،عامػػػر المى

،ًشػػؿ سػػمطرة اإلرادة ؛ ممػػا مععػػؿ سػػلكؾ العػػرد  المشػػابلت ، ك،ضػػعؼ القػػدرة علػػى ال،ػػذار كالػػ،علـ ، كي

ى ،شكم  اإلدراؾ ،  الشخص م،حكؿ تلى سلكؾ غمر مهىذب ، اما هف اسععاؿ الغضب الثاار مؤدم تل

الغاضػػب ال مػػرل  ػػي خمػػم  تال عمكبػػ  ، كال مسػػم   ػػي ابلمػػ  تال تباسػػات مكعهػػ  تلمػػ  ، امػػا هف 
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عػػؿ بعػػض السػػاس م،حػػدثكف بلهعػػ  بهػػا هلعاظنػػا بذماػػ  ،  االسععػػاؿ مػػسًاص حػػاالت الغضػػب الشػػدمد ،ع

 باللغ  تلى المس،كل الطعلي .

ك بعض التأ يرات التـ  تصـيب الفـرد مـن  ـبلل إلى ثن ىنا) :  Bettyكما ثشارت بيت  (

 :كبت غضبو م ل 

  دممر الذات :   العرد مدًمر سعس  دكف هف معىلـ ،  ربما مغضب العرد مػف سعسػ  بسػبب  شػل   ػي،  

 هداة عمؿو ما .

  االا،اػػػاب :   هػػػك مسيػػػ،ج عػػػف الغضػػػب المابػػػكت ،  مشػػػعر العػػػرد بػػػأف الحمػػػاة ملماػػػ  بالمشػػػابلت

  .كاألحزاف

  سػػكـ :   ى،ًقػػؿ  ،ػػرات السػػكـ للشػػخص الغاضػػػب لػػمبل ، ك ػػي حػػاالت هخػػرل سعػػد هف بعػػػض قلػػ  ال

 األ راد مسامكف كق،نا طكمبل للهركب مف مشابل،هـ ال،ي ،سبب  مها الغضب .

   تدمػػػاف المخػػػدرات :  حمػػػث ملعػػػأ العػػػرد الغاضػػػب  ػػػي حالػػػ  غضػػػب  تلػػػى تدمػػػاف المخػػػدرات لاػػػي

عػػػض الحبػػػكب المهداػػػ   مع،ػػػاد علمهػػػا كممػػػًبح مهػػػرب مػػػف مشػػػابل،  ال،ػػػي ،غضػػػب  ، هك مأخػػػذ ب

 مدمسنا .

   العمػػؿ الزااػػد :   ػػالعرد الغاضػػب معمػػؿ بشػػاؿ زااػػد لاػػي مهػػرب مػػف مكقػػؼ مثمػػر غضػػب  ، كبػػذ

الطرمقػػػػػػػ  ،بعػػػػػػػد  عػػػػػػػف هسػػػػػػػر،  ، كعػػػػػػػف حما،ػػػػػػػ  الخامػػػػػػػ  ، ك،ععلػػػػػػػ  غمػػػػػػػر قػػػػػػػادر علػػػػػػػى حػػػػػػػؿ 

 .(ُُٖ: ََِٔ)شحادة،المشابلت

 لمغضب آ ار ك يرة ضارة منيا ما يم :ن اثشار (صبح  ا عكاشة اثبا العزالم ) ث

  مؤثر االسععاؿ  على ال،عامر  ممسع  مػف االسػ،مرار كمععلػ  غمػر كاضػحف كمععػؿ اإلسسػاف هاثػر

 اس،عدادان ك،همؤان لبلع،داة البدسي.

  خضاع ال،مػر ات لرقابػ  اإلرادة ممػا قػد مػؤدم تلػى مقلؿ االسععاؿ مف قدرة الشخص على السقد كا 

 ،مر ات عشكاام .
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  مساعد االسععاؿ على ،عاؾ المعلكمات الدقمق  كالما،سب  حػدمثان  ،غلػب المعلكمػات الغرمزمػ  علػى

 ال،عامر كالسلكؾ مما قد مؤدم تلى سلكؾ اع،ماعي غمر مهذب.

  تذا اسػػ،مرت دااػػرة االسععػػاؿ دكف اف ،س،هػػي اسػػ،مرت الم،غمػػرات العسػػمكلكعم  الممػػاحب  لهػػا ممػػا

: ََِٕ)بػدر، سسع   مسشأ عسهػا األمػراض السعسػم ضكم   ي األمؤدم  ي السهام  تلى ،غمرات ع

ُّٔ). 

العظممػػ  ال،ػػي ،م،ػػد  مػػف المضػػار اثمػػره  للغضػػبهف  ( ْ: ََِٓ اد ،رن )هبػػك عػػكقػػد هكضػػح  

،ؤاػد  ال،ػيك ، كالعسمم  ، كالسعسم  ، كالعارمػ   كاالع،ماعم ل،شمؿ عمم  عكاسب الحماة العردم  ، 

لمػاةس  معم  الشر ال  امػا هشػار تلػى ذلػؾ هحػد عممعها هف الغضب مع،اح الشركر أل السػلؼ  عي

ز ) ال،كقي ( مس   تفبقكل  :    ف ال،حر   الخمر  . عماعالغضب عماع الشر ، كا 

، كمسػلب  عقلػ  ، كمد عػ  تلػى السػب ، كالشػ،ـ  مكاب ميعقد اإلسساف  هس  الفردية مضاره  مف 

دبػػ  ال،ػػي قػػد ،يسػػبب لػػ  الحسػػرة كالسدامػػ   ممػػا بعػػد ، كغمػػر المؤ  البذماػػ ، كالسػػخرم  ، كالػػ،لعظ باأللعػػاظ 

السػػػاس ؛ تضػػػا  ن تلػػػى مػػػا قػػػد مقػػػكـ بػػػ  اإلسسػػػاف حػػػمف غضػػػب  مػػػف ال،مػػػر ات  هعػػػمفكقػػػد ،يسػػػقط  مػػػف 

 عف الحام  ، كالميعاسب  للمكاب .  البعمدةالطااش  

لد   هس  االجتماعية الغضب مضار كمف ضمار السكة للساس  مكَّ كبذا  ،الحقد  ي القلكب ، كا 

ر العػػداكة ،ثػػك  كباػػذاربمػػا هدل تلػػى تمػػذاة المسػػلممف كبعػػربـ ، كمزمػػد الشػػما،  بهػػـ عسػػد الممػػمب  ، 

 ك،سهار المع،معات  . الحماة، ك،سقط  المل  بمف األقرباة ،  ،عسد كالبغضاة بمف األمدقاة

ؿ الشػػدمد ميعطػػ االسععػػاؿف   تعسػػد اإلسسػػاف تذ  الجانــب الفكــري علػػى،ػػأثمراته سػػما   كللغضػػب

 معقػداإلسساف غمر قادرو علػى ال،عامػر السػلمـ هك تمػدار القػرارات السػلمم  ، كبػذلؾ  كميمبحال،عامر ، 

 .)5: 2445 اد لرً "(ثبا عاإلسساف هبـ كظااع  ال،ي م،ممز بها كبي اال،زاف العقلي 

  االده اإليجابية: المغضب
حالػ  سػػاكف كعػدـ حراػػ ،  مع،بػر الغضػػب اسععػاال طبمعمػػان كبػك محػػمط بسػا ، كلػػكال  لبقمسػا  ػػي

 هػػػك قػػػكة خمػػػر تذا هحسػػػف العػػػرد ،كعمهػػػ  ك،كظمعػػػ  بطرمقػػػ  مػػػحمح  ،  ػػػال،سعمس عػػػف الغضػػػب همػػػر 
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مطلكب ،  هك مساعد العرد على ال،سعمس عف االس،ثارة االسععالم  ال،ي ،سببها المكاقؼ  اإلحباطم  ، 

عاق  الهػدؼ ، ك،عسػح المعػاؿ همػاـ العػرد لمس،مػر علػى ،ػردد  ، كلم، حػرر مػف قساعػ  مسػمطرة علػى كا 

سػػلكا  ، مػػف هعػػؿ ال،غلػػب علػػى العقبػػات ال،ػػي ،حػػكؿ بمسػػ  كبػػمف ،حقمػػؽ هبدا ػػ  لمػػ،ماف مػػف تشػػباع 

حاعا،ػػ  ، كالحمػػكؿ علػػى مػػا مرمػػد ، امػػا هسهػػا ،ماػػف العػػرد مػػف ال،كامػػؿ مػػ  اآلخػػرمف ، مػػف خػػبلؿ 

ك،ضػػامق  ك،ععلػػ  رغب،ػػ   ػػي الحػػدمث مػػ  هشػػخاص آخػػرمف لل،عبمػػر عػػف األشػػماة ال،ػػي ،اػػاد ،زععػػ  

مشػػعر بالغضػػب مػػف ساحم،هػػا ، همضػػػان ،ماسػػ  مػػف ال،مممػػز بػػػمف الخبمػػث كالطمػػب، كمػػكقظ اآلخػػػرمف ، 

كممػػحح األمػػكر ، ملحػػؽ الضػػرر بػػاآلخرمف كمػػف ثػػـ االع،ػػذار لهػػـ كال،سػػامح مػػسهـ ،  هػػك ميعلػػـ مبػػده 

عػػف السػػاس ، ك  ال،سػػامح ، كهبممػػ  الحلػػـ ، كاظػػـ الغػػمظ قػػاؿ ،عػػالى   كالاػػاظممف الغػػمظ كالعػػا مف

ك مػػ  اخ،بػػار كابػػ،بلة ، لبلس،مػػار علػػى الػػسعس ، كلػػكال  لمػػا  ( ُّْآؿ عمػػراف : )محػػب المحسػػسمف 

 .(ٖٕ:  ََِٕ)سلمماف، دا   هحد عف دمس  ، كعرض  ، ككطس 

 ثما اآل ار االيجابية الممكن حصاليا من انفعال الغضب  ي  كالتال :
  المشال  ال،ي ،ع،رض ،امؼ العرد.  تمداد العسـ بالسشاط كالطاق   ي مكاعه 
  د الرامم  تلى حؿ المشال ،عمؿ كظااؼ الغضب امؤشرات ،مممزم   ،رشد العهك . 
 .خدـ هغراض الغرااز، مثؿ: الملام ، الطعاـ، 
 .قكة لخدم  ،قدـ المع،معات 
 . مد   العرد لئلسعاز كاإلبداع 
 . مساعد على ،سشمط المرااز العمبم 
 سمط .مسهؿ هداة المهمات الب 
 .مزمد الغضب شعكر العرد ب،قدمر الذات 
 .مقكم شعكر العرد بالضبط كالسمطرة 
 محمد،  مع،بر الغضب بمثاب  رد  عؿ د اعي على ،هدمد األسا(ََِْ  :ِٓ).  
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أثمرا تمعابما لغضب م،ضح هس  معثر على السلكؾ ،ك ي ضكة الكظااؼ الم،عددة السععاؿ ا
الغضب مزمسا  إس   ي بذ  الحال  ماكف هسلكب سلبي  ي  هك سلبما، كلاف عسدما ممبح اسععاؿ

 .ال،عامؿ م  مطالب الحماة
 الغضػػب احالػػ  اسععالمػػ  لػػ  كظػػااؼ مخ،لعػػ  مسهػػا ،امعمػػ  كهخػػرل غمػػر ،امعمػػ ،  هػػك مػػدعـ 

السشاط الهادؼ ضد المشال  ال،ي ،ع،رض ،امػؼ القػرد بالطاقػ ، كهف الغضػب  ػي مقػدكر  هف م،ػدخؿ 

عػػػدادبا، كمعػػػكت العرمػػػ  علػػػى العػػػرد الغاضػػػب  ػػػي اس،بمػػػار   معطػػػؿ عملمػػػ  ،شػػػامؿ  المعلكمػػػات كا 

 .(ِْٔ:  ََُِ) الخالدم ، الذات كال،قمي كال،حلمؿ، كمحرض على السلكؾ العدكاسي

 : النظريات المفسرة لمغضب
 ىناك العديد من النظريات الت  اىتمت بتفسير الغضب امنيا :

 النفس  التحميل نظرية. 1

 مف هم الذم هغعل،  األمر االسععاؿ مشال  مف عاسب باـ ،كضمح  ي سعسيال ال،حلمؿ هـسه

 . كطاق،  االسععاؿ ممدر كبك هال السظرمات السابق 

 تلػى ،،حػكؿ ،بػد ها بلػكغ عػف ؽ،عػا اعسػدم )دكاللمبػسػم  )العس قػ الطا" هف  ركمد حضهك  كقد

 علػي اللمبػدك ،،راػز عكلػ الط مرحلػ  ك ػي لبلسطبلؽ، العرص ك،،حمف ؼال،مرم ،بغي اسععالم  شحس 

 ك،زامد رعيالخا لـالعبا الطعؿ ؾاح،اا كس،مع  ) السرعسي اللمبدك(  ركمد علمهـ هطلؽ ما كبي ـسالع

 .كعيالمكض اللبمدك تلى  م،حكؿ كعم 

 عسػيالسر  اللمبػدك عػف ،عبمػران  االسععػاؿ اسطػبلؽ ممػبح كعيضػالمك  اللمبػدك تلابػ كس،معػ 

 عئمعػا بشػاؿ القدممػ  فالحرمػا لػ لحا ك،مػكمران  ،خملػي بسػلك بأ لػ  ان عكاشػبا ةمخعػا بطرمقػ 

 .(ّٗ: َُِّ)عمسى،مضغا

 . النظرية السماكية:2

،ػػػرل السظرمػػػ  السػػػلكام  هف األ ػػػراد مسػػػ،عمبكف  ػػػي المكاقػػػؼ علػػػى هسػػػاس الػػػ،علـ السػػػابؽ  ػػػي 

تسهػػـ م،عػػاعلكف اػػرد  عػػؿ علػػى مسبهػػات البماػػ   ػػي هسمػػاط السػػلكؾ ال،ػػي ،سلسػػؿ ‘المكاقػػؼ المشػػابه ، 
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حا ز اس،عاب . كلـ مع،قد المسظر السلكاي هف بذ  األسماط داام  ، لاسها مماف هف ،،غمر مػف خػبلؿ 

 (Thompson, & Rudolph , 2000خبرات ال،علـ العدمدة.)

كك قان للمسظرمف السلكاممف،  إف االس،عاب  للغضب كالعدكاف مماف هف ،،علـ، ،مامان اما بػي 

علػػى العقبػػات  ػػي البماػػ  عدكاسمػػ   ، مػػ،علـ األ ػػراد االسػػ،عاب  بمػػدالسػػلكامات األخػػرل. كعلػػى كعػػ  الحد

 (Adams , 1973ألف بذ  االس،عابات ،ـ ،عزمزبا.)

كاثمػػر مػػف السػػلكاممف مع،قػػدكا هف الػػ،علـ، كبخامػػ  ،ػػارم  ال،عزمػػز كالعقػػاب، مزكدسػػا بأ ضػػؿ 

الػػػ،علـ كالعكامػػػؿ  ،عسػػػمر لمػػػاذا ،حػػػدث السػػػلكامات العدكاسمػػػ ، مػػػ  ،أامػػػد اآلخػػػرمف علػػػى ال،عاعػػػؿ بػػػمف

 البمكلكعم .

 سمكذعان لهذا ال،عاعؿ، الذم كمؼ  م  ثبلث  ماكسات: Berkowitzكقد اق،رح بمراككم،ز 

بػي ال،ػي ،ععػؿ العػرد مبػده اسػ،عداد    الماكف األكؿ: مق،رح هف س،ااج اإلحباط  ي االسػ،عاب  العاطعمػ

سػػكؼ مػػؤدم تلػػى السػػلكؾ العػػدكاسي  عداداالسػػ،للممػػؿ تلػػى ردكد الععػػؿ العدكاسمػػ . الماػػكف الثػػاسي: بػػذا 

 قػػط عسػػدما ،اػػكف الظػػركؼ مساسػػب . همػػا الماػػكف الثالػػث: المسبػػ  المساسػػب مسػػ،سد تلػػى كعػػكد مػػل  هك 

 (p. 156 Adams , 1973 ,.)ات السابق  للعدكاف. ار،باط بمف عقؿ الاااف كبعض المحدد

مػػف خػػبلؿ بػػرامج ،عػػدمؿ كاق،ػػرح المسظػػركف هف خعػػض السػػلكامات العدكاسمػػ  مماػػف هف م،حقػػؽ  

السػػلكؾ ال،ػػي ،سػػ،خدـ  سمػػات العزمػػز المباشػػر، كال،عاقػػد، كالمهلػػ  الزمسمػػ ، كالعػػ  االسػػ،عاب ، الس،ػػااج 

  (Adams , 1973 , Fendler , Marriot & Lawata , 1984)المسطقم  كاق،مادمات البكسات. 

ذاربػػا كبخامػػ  كقػػد درس المسظػػركف كعلمػػاة الػػسعس بعػػض هسػػالمب ،عػػدمؿ السػػلكؾ السػػابؽ  

،أثمر العقاب كالع  االس،عاب   ي خعض العدكاف لسسكات عدمدة، م  س،ااج غمػر حاسػم  بػؿ ككعػدكا 

هس   ي بعض األحماف مزداد السلكؾ العدكاسي؛ لذلؾ  إف ،كع  البرامج اآلف على ،علمـ ضػبط الػسعس 

 , Schippers , Maerker)كالمهػارات االع،ماعمػ  كال،ػي مماػف هف ،سػاعد  ػي اسػ،عاب  الغضػب.

&Defuentes ,2001) 
 (ْٕ: ََُِ)هبكغزال ،
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 :(RABT)السماكية  ة. النظرية العفبلنية االنفعاليّ

السظرمػػػ  العقبلسمػػػ  االسععالمػػػ  السػػػلكام  بػػػي ،مػػػكر معػػػمف مػػػف السظرمػػػ  المعر مػػػ  السػػػلكام ،  

المعر ػػي همضػػان  كال،ػػي ،ممػػؿ تلػػى ال،رامػػز هاثػػر علػػى العكاسػػب السػػلكام ، علػػى الػػرغـ مػػف هف العاسػػب

 ((Thombson & Rudolph , 2000 مع،بر  ي غام  األبمم .

هلبرت تلمس بك مؤسس سظرم  العبلج العقبلسي االسععالي السلكاي، كقد هسس سظرم،ػ  علػى  

 لسع  هبا،م،كس  تف ما مزعج عقػكؿ الرعػاؿ لػمس األحػداث، كلاػف حامهػـ علػى االحػداث  ، ك،،بسػى 

   بي:السظرم  هربع  مباد  هساسم

 عف اسععاال،هـ كه عالهـ. ف. األ راد بـ المسؤكلك ُ

 . األ اار البلعقبلسم  ،ؤدم تلى اإلضرار باالسععاالت كالسلكامات الكظمعم .ِ

 المماف ،علـ كعهات سظر كاقعم  كاس،معابها بالممارس . مف. تس  ّ

. لحمػػػػاةكعهػػػػ  سظػػػػر سػػػػلمم  ،سػػػػكؼ مسػػػػهؿ ،قمػػػػؿ الػػػػذات كالرضػػػػا عػػػػف ا علػػػػى. الكاقػػػػ  المؤسػػػػس ْ

(Edelstein, 2001)51: 2414(ثباغزالةل(. 

) ثن ىناك  بل ة  راض ثساسية لنظريـة العـبلج  214:  1998كما ثاضل (الشنااي ل 

 العفبلن  االنفعال  أللبرت ثليس اى  : 

 .  هف ال،عامر كاالسععاؿ بمسهما مل  كثمق 

 . درع  المل  بمف االسععاؿ كال،عامر قكم  عدنا  هما م،بلزماف 

   ابل مف ال،عامر كاالسععاؿ مممبلف تلى هف ماكسا  ي مكرة حػدمث ذا،ػي هك عبػارات داخلمػ  كبػذ

 العبارات قادرة على ،عدمؿ االسععاالت .

 نشأ بسبب المشكبلت االعفبات الت ): ثن الغضب يC 1977 :3ل  Ellisايرى( ثليس    

 بل ة بدالل لمتعامل مع   Ellisيااجييا الفرد اتمنعو من الاصال ألىدا و ل اقد حدد ثليس  

 الغضب اى  :
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  ابت الغضب  هك لف معمد بؿ مضر العرد كمممب  باألمراض مثؿ قرح  المعدة كار،عاع

 ضغط الدـ كالقلب .

 . ال،عبمر الحر عف الغضب كبذا مسبب للعرد المشابلت 

 ه  ال،عبمر عف الغضب بشاؿ بٌساة  معًبر العرد عف غضب  بشاؿ ساضج  مس،م  غمر  لكع

 سظر  كمق،س  برهم  .

) ثن ىنـــاك بعًضـــا مـــن األ كـــار البلعفبلنيـــة  22:  1977 لBل   Ellis( ثلـــيس  اذكـــر

 المرتبطة بالغضب اى  : 

 .  اـ ااف شمانا  ظمعنا هف ،عاملسي بهذ  الطرمق  الظالم 

 .  ال هس،طم  هف ه،حمؿ معامل،ؾ لي بهذ  الطرمق  غمر العادل 

 لطرمق  .ال مسبغي هف ،عاملسي بهذ  ا 

 . ألسؾ ،عاملسي بهذ  الطرمق   أست شخص مس،حؽ العقاب 

 كمف ضمف هسالمب ال،عامر البلعقبلسي المر،بط  بالغضب : 

  خعػاة دالالت  مبػاىلغ المبالغ  :   مممؿ العرد تلى المبالغ   ػي تدراؾ األمػكر كالخبػرات الكاقعمػ  كا 

قلؽ ، حمػػػث مبػػػالغ العػػػرد  ػػػي ،عسػػػمر  مهػػػا ا،مػػػكر الخطػػػر ، كبػػػذا  مممًػػػز األشػػػخاص الممػػػابمف بػػػال

المكقػػؼ ؛ ممػػا مػػؤدم تلػػى تثػػارة مشػػاعر الخػػكؼ كال،ػػك،ر  م،كقػػ  العػػرد الشػػر لسعسػػ  كألسػػر،  كبػػذا مػػا 

مسمى ال،هكمؿ كمسبغي علػى العػرد معابػدة سعسػ  علػى اإلدراؾ المكضػكعي لؤلحػداث دكف ،هكمػؿ هك 

 مبالغ  .

 ػي ال ،عى،ًمػد علػى ،عامػر دقمػؽ كال،ػي عػادنة مػا ،يقػكـ ال،عممـ الزااػد :  حمػث معًمػـ العػرد الس،ػااج ال،

علػػى المبلحظػػ  العردمػػ  مثػػؿ   هسػػا  شػػلت  ػػي االخ،بػػار   ، كماػػكف ال،عمػػمـ مػػف خػػبلؿ   هسػػا عػػادنة مػػا 

 .ه شؿ ، هسا ال ام،لؾ القدرة على السعاح 

 لػػػى األ حػػػداث هخطػػػاة العػػػزك :   مرًعػػػ  العػػػرد مشػػػابل،  كاسػػػ،س،اعا،  كدكا عػػػ  تلػػػى اآلخػػػرمف ، كا 

ػا  لى حال،  السعسم  ، كبذا العزك مؤثر  ي سػلكا  كاسععاال،ػ  كخامػ  عسػدما ماػكف قاامن الخارعم  ، كا 
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على تدرااات خادع  ك مضًلل  ، األمر الذم قػد مػؤدم تلػى سشػكة اضػطراب اسععػالي قػااـ علػى بػذا 

 .) B 1977  :24ل  Ellis( ثليس الخاطئ  الغزك

 : James  &Lange Theoryنظرية  جيمس النج      .4

 السج اارؿ يالداسمارا سمكلكعيعال كالعالـ عممس كلماـ األمرماي السعس عالـ مف اؿ كمؿ

 ببعض. ا،مالهـ عدـ رغـ االسععاؿ بمدد كاحدة تلى سظرم 

ل،عطػي  سػمكلكعمان  األعضػاة  ،سشػط  ـ،سػالع  ػي المثمػرات الخارعمػ  ،ػؤثر هف السظرمػ  بػذ  كمػؤدل

 كمزمػدان طسشػا مػزداد قلبػ  ألف الشػخص مخػاؼ سظرم،همػا كحسػب ،اسععػاؿ تلػى م،حػكؿ ان معمسػ تحساسػان 

 لل،غمػرات س،معػ  االسععػاؿ هف السظرمػ  بػذ  فمضػمك  هف كمضػطرب ،سعسػ ، كالكاقػ  لدمػ  العػرؽ  ػرازت

 مػػراتال،غ تلػى مػؤدم الػذ بػػك مػػثبلن  ؼالخػػك  فبػػأ الشػػاا رهم الػػمغلػب  مػا كبػك مكلكعم سػالع

 ).44: 2413لعيسى ( يالاجيةسالف

تلػػػى هف شػػػعكر الخػػػكؼ مثمػػػر  ػػػي العػػػرد بعػػػض ال،غمػػػرات  :(ُٖٓ:  ُٗٗٗهشػػػار )راعػػػح ، ك 

العسمم  كالعسمكلكعم  س،مع  الخكؼ كلاف مف خبلؿ بذ  السظرم  ا،ضح هف العرد ،حدث لػ  ،غمػرات 

ػعر باالسععػاؿ ،  هػذا الشػعكر  بسبب تدراا  للمكقػؼ المخمػؼ  مضػطرب لػذلؾ عسػم  ، كلػمس ألسػ  شى

ػػا بهػػذ  ال،غمػػرات العسػػمم  ،  ػػسحف ال سشػػعر باالسععػػاؿ تال عسػػدما سشػػعر بخعقػػاف القلػػب معى،بػػر ت حساسن

،عمد األطراؼ .  كالعرؽ كى

 مػف الحمػاف، ألسػ  همػاـ العربػ  شػبمه  بكضػ  كاع،بركبػا السظرمػ  بػذ  العلمػاة سقػد كقػد

 .(ّٗ: َُِّ)عمسى،لبلسععاؿ الكحمدة العل  بي ال،غمرات العسدم  العـز بأف المعب

كعػػػكد حػػػاالت مػػػف األ ػػػراد الػػػذمف معػػػاسكف مػػػف بعػػػض اإلعاقػػػات الحسػػػم  كرغػػػـ ذلػػػؾ  حمػػػث

 مشعركف باالسععاالت الشدمدة هدل تلى ر ض  ارة السج .

ال،ػػػي  علػػػى االسػػػ،عابات العسػػػمكلكعم  الحشػػػكم اع،مػػػدت  بػػػذ  السظرمػػػ  هف  :رل الباحػػػثمػػػك 

 . لبلسععاالت اي ،عسمرب ،حدث هثساة المكقؼ المثمر للغضب ، كلـ ،ه،ـ بالمكقؼ سعس  
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 :Victor Frankl Theory  ) يكتار  رانكل(نظرية المعنى   .5

هف  راساػؿ عػالـ الكعكدمػ  اسػ،خدـ ممػطلح  ( ٕٕ : ََِّ) محمد هحمد تبرابمـ ، هكضح 

العبلج بالمعسى ااسـ لسظرم،   ي ،عسػمر الغضػب ،  هػذ  السظرمػ  ،هػ،ـ بكعػكد بػدؼ  ػي حمػاة العػرد 

مػػف هعػػؿ ،حقمقػػ  ؛  هػػك هىدرؾ هف حما،ػػ  ،سػػ،حؽ هف معمشػػها مػػف هعػػؿ ،حقمػػؽ بػػذا  م،حمػػؿ المػػعاب

الهػػدؼ ، همػػا  ػػي حالػػ  مػػا تذا اػػاف العػػرد معػػمش دكف بػػدؼ  ػػي حما،ػػ  مسػػعى ل،حقمقػػ   إسػػ   ػػي بػػذ  

الحال  ماكف عرض  لىت  ميلؾ الغضب مف سعس  ، كمف الحاالت ال،ي مف المماف هف سعد العرد  ي 

 شل   ي تمعػاد معسػى مساسػب  كبػدؼ معػمش مػف هعػؿ ،حقمقػ  ، امػا مماػف هف حال  غضب  مها بي 

م،عرض لحال  مف الملؿ كالعراغ الذم ماكف السبب  ي اثمر مف المشابلت ، امػا مسػًبب لػ  الشػعكر 

لقػػي مػػف المماػػف هف ماػػكف السػػبب  ػػي تحػػداث  بػػاأللـ كالحػػزف ، امػػا هسسػػا سعػػد هف المػػراع الًقممػػي كالخي

ماكف العرد  ي حال  مف عدـ ال،كازف كال مس،طم  ،حدمػد مكقعػ   ػي هم شػية ، بذا الغضب ؛ حمث 

اما هس  مغضػب  ػي حالػ  مػا تذا اػاف مخػاؼ مػف حما،ػ  ااػؿ كمػف المكاقػؼ الممػمرم   مهػا هك ال،ػي 

،،طلب مس  ا،خاذ قرار بشأسها كعلى بذا مري ض العرد هف ماكف لدمػ  معػاال للخطػأ ، امػا هسػ  مػري ض 

اهف معاًقب الغ  .معهـ رغـ اخ،بل   معهـ  ي الرهم مر على هخطااهـ  ماكف م،سامحن

 :النظريات عمى عام تعفيب

ات حػكؿ ،عسػمر اسععػاؿ الغضػب سػرل هف بسػاؾ ،مػامز سظرمػ مػف س،عراضػ ا ،ػـ ما خبلؿ مف

ععاؿ الغضب،  عي حمف سرل هف سظرم  ال،حلمؿ السعسي  سرت ،اػكف االسععػاؿ سكاخ،بلؼ  ي ،ساكؿ ا

 السػػلكام سػػرل هف السظرمػػ  عسػػد تعاقػػ  الطاقػػ  العسسػػم  عػػف بلػػكغ هبػػدا ها، ت الػػذم محػػدث س،معػػ  الابػػ

االسػػػ،عاب  للغضػػػب  حػػػدكث االسععػػػاؿ عػػػف طرمػػػؽ الػػػ،علـ الخػػػاطئ مػػػف خػػػبلؿ البماػػػ  ، حمػػػث  سػػػرت

السظرمػػػػ  العقبلسمػػػػ  االسععالمػػػػ  همػػػػا ، ،مامػػػػان امػػػػا بػػػػي السػػػػلكامات األخػػػػرلكالعػػػػدكاف مماػػػػف هف ،ػػػػ،علـ، 

،عامػػر لل هف هلبػػرت هلػػمس مػػرل رااػػدبا ام ، ي ،مػػكر معػػمف مػػف السظرمػػ  المعر مػػ  السػػلك هػػ السػػلكام  

دكر ال،عامر  ي تحػداث االسععػاالت بشػاؿ عػاـ  كاذلؾ  ي تحداث سكبات الغضب ،  دكران  البلعقبلسي

 ابلبمػػا مػػؤثر  ػػي اآلخػػر كم،ػػأثر بػػ  ، امػػا هف هسػػالمب ال،عامػػر البلعقبلسػػي لهػػا دكر ابمػػر  ػػي تثػػارة 
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على االس،عابات العسمكلكعم    ي ،عسمربا لبلسععاؿعممس السج كاع،مدت سظرم  ،ضب لدل العردالغ

الحشػػػػكم  ال،ػػػػي ،حػػػػدث هثسػػػػاة المكقػػػػؼ المثمػػػػر للغضػػػػب ، كلػػػػـ ،هػػػػ،ـ بػػػػالمكقؼ سعسػػػػ   ػػػػي ،عسػػػػمربا 

 سػػػـااممػػػطلح العػػػبلج بػػػالمعسى علػػػى  ( راساػػػؿ عما،ػػػكر)لالمعسػػػى كهخمػػػران راػػػزت سظرمػػػ  لبلسععػػػاالت.

مػػف الحػػاالت ال،ػػي مػػف المماػػف هف سعػػد العػػرد  ػػي حالػػ  هف  حمػػث مػػرل ػػي ،عسػػمر الغضػػب ، لسظرم،ػػ 

 .غضب  مها بي  شل   ي تمعاد معسى مساسب  كبدؼ معمش مف هعؿ ،حقمق 

 ضبط الغضب االتحكم  يو:

ال،كعمػ  المسػبق  ألم مكقػػؼ م،عػرض لػ  العػػرد  (  هفِْ:  َََِالسمػػاؿ ، ك )اعػا ي  هكضػح

 اسععال  ، لها دكر باـ  ي خعض الغضب لدم  . كم،كق  هف مزمد  م 

تلػػى هف ه ضػػؿ طرمقػػ  للػػ،حاـ  ػػي الغضػػب بػػي الهػػدكة   ( ُ:  َََِ)الكامػػؿ ، امػػا هشػػار 

ال،ػػاـ كعػػدـ تطاعػػ  الػػسعس  ػػي مملهػػا ل،عسػػمر الحػػدث ،عسػػمرنا سػػلبمنا اػػأف ،عى،بًػػر  ،هدمػػدنا هك اح،قػػارنا  هػػذا 

ؼ اآلخػر كمع،ػرض هسػ  دً ػ  تلػى مكقعػ  بضػغكط هخػرل ، ال،عسمر مزمد اإلثارة بؿ ملػ،مس العػذر للطػر 

اما معػب هف مراعػي العػرد حال،ػ  السعسػم  قبػؿ الحػدث  ػإف اػاف م،ػك،رنا  لػمعلـ هسػ  ممػاؿ كبػك  ػي بػذ  

الحالػ  تلػى المبالغػ   ػػي رد  علػ  ، كممًاػف للعػػرد كبػك  ػي بػذ  الحالػػ  هف ممشػي هك معػرم السػػ،هبلؾ 

،كًلػػػدة كمعالعػػ  المك  قػػػؼ بعػػػد بػػدكة  كمماػػػف هف مػػ،علـ  ػػػف االسػػػ،رخاة العممػػؽ حمػػػث محمًػػػد الطاقػػ  المى

 الغضب .

هف العػػرد  ػػي حػػاالت الغضػػب  (ُ:  ََِْعبػػد هللا عمػراف ،  ك) اػػرمـ عمػػراف امػا هكضػػح 

مماس  االس،رخاة كال،سعس بعمؽ ك،خمػؿ بعػض ال،عػارب اللطمعػ  ال،ػي ،سػاعد علػى ،هداػ  األعمػاب 

مػػات هك العبػػارات المرمحػػ  خػػبلؿ عملمػػ  ال،ػػسعس ، امػػا هسػػ  مػػف باإلضػػا   تلػػى هسػػ  مػػرًدد بعػػض الال

زالػػ  هم ،ػػك،ر ، امػػا هسػػ   المماػػف هف ممػػاًرس رماضػػ  المكعػػا ال،ػػي ،سػػاعد علػػى اسػػ،رخاة العضػػبلت كا 

مماس  هف مس،بدؿ األ اار ال،ي قاد،ػ  تلػى الغضػب بأ اػار هخػرل هاثػر عقبلسمػ  كهف معاػر  ممػا مقكلػ  

علػػى العػػرد هف مععػػؿ كقػػت للراحػػ  لمسػػ،رمح مػػف المشػػابلت كالمسػػاكلمات قبػػؿ هف مػػ،لعظ بػػ  ، امػػا هف 

 .كذلؾ لمدة ساع  هك ساع،مف مكممناالمكمم  ال،ي ،ععل  معمش ،حت ضغط 
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)  مان  استراتيجيات ثساسية تساعد عمى  فـض التـاتر احالـة klienkeاثشار كبلنيك (

 -عدم االتزان الت  تصيب الفرد اى :

 .اس،خداـ سظـ الدعـ 

 دة حؿ المشابلت.ما 

 .االس،رخاة الذا،ي 

 . اس،خداـ الدعام 

 . ال،مارمف الرماضم 

 .ماا أة الذات على االسعاز 

 .المحا ظ  على الضبط  الذا،ي 

 (ُّٖ: َُِّس،م)عرعالحدمث الذا،ي خبلؿ ال،حدمات. 

يمِكـن الـتحكم  ـ   ثنـو ) Chemtob et al (ا   ىذا الصـدد ثاضـل شـيمتاب اآ ـران

 تحكم    مكاناتو عمى النحا التال  : الغضب من  بلل ال

  بالسسب  للهماج كالثكرة :  ممًاف ال،حاـ  مهما عف طرمؽ مساعدة العرد على ،علـ مهػارات عدمػدة

 ػػػي ال،عامػػػؿ مػػػ  المكاقػػػؼ المهػػػددة كبػػػذ  المهػػػارات ،شػػػمؿ االسػػػ،رخاة ك،مػػػارمف العسػػػـ لخعػػػض 

 ال،ك،ر .

 مهػػارات سػػلكام  عدمػػدة مسهػػا ا،ابػػ  األ اػػار  بالسسػػب  للسػػلكؾ :  ممًاػػف للعػػرد الغاضػػب هف مػػ،علـ

ال،ي ،عكؿ بخاطر  هثساة المكقؼ المثمػر للغضػب ، كا عطػاة  رمػ  لسعسػ  قبػؿ هف م،مػرؼ بعسػؼ ، 

 ك،غممر ه اار  البلعقبلسم  كاس،بدالها بأ اار عقبلسم  ) ال،عامر قبؿ الًععؿ ( .

 دة كالمبلحظػ   لطػرؽ ال،عامػر بالسسب  لؤل اار كالمع،قػدات :  حمػث معطػي لسعسػ   رمػ  للمشػاب

السابق  قبؿ هف مغضب ، حمث محؿ ال،عامر اإلمعابي محؿ ال،عامر السػلبي ، كعلػى العػرد ،قبػؿ بػذا 

ال،عامر اإلمعػابي ، كبهػذا مسػ،طم  العػرد ،اػكمف عبلقػات اع،ماعمػ  هى ضػؿ علػى المسػ،كل الشخمػي 

 .(ُٖٗ: ََِٔ)شحادة،  كالعملي
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ىناك عدة طـرق لمسـيطرة عمـى الغضـب االـتحكم  يـو  ) ثن 1 :2445 (الناصرل اثشارت

  اى :

 .  االب،عاد عف مااف األزم 

  العممؽ.ال،سعس 

  الكرؽ.اس،عماؿ مذارات مكمم  ل،عرمغ شحسات الغضب على 

 . ال،عبمر بكضكح عف مثمرات الغضب 

) إلـى ثن معظـم بـرامج إدارة الغضـب تتضـمن  ـبلث 118 -117:  2447حسـين  (اثشار

 :ل اى  كالتال مراحل ثساسية

 ثاال: اإلعداد المعر  : 

ك ػػػي بػػػذ  المرحلػػػ  مػػػ،ـ ال،رامػػػز علػػػى ،عػػػؿ قػػػمـ األ ػػػراد المشػػػارامف  ػػػي بػػػرامج تدارة الغضػػػب 

 هسباب الغضب كالماكسات المعر م  كاالسععالم  كالسلكام  للغضب كالس،ااج الم،ر،ب  علم .

  انيا: اكتساب الميارة: 

اد علػػى ،علػـ مهػارات المكاعهػ ، مثػؿ : ال،علممػات الذا،مػػ  ك ػي بػذ  المرحلػ  مػ،ـ ،ػدرمب األ ػر 

كال،درمب على حؿ المشابلت كال،درمب على االس،رخاة كال،ػدرمب علػى المهػارات االع،ماعمػ ، كذلػؾ 

مف خبلؿ ،علمـ األ راد معمكع  مف االسػ،عابات االع،ماعمػ  ال،كا قمػ  كاإلمعابمػ  ال،ػي مماػسهـ القمػاـ 

،س،ثمر الغضب لدمهـ، امػا هف ال،ػدرمب ال،كامػدم  احباطم قؼ اس،عزازم  هك بها عسدما مكاعهكف بمكا

م،م  لؤل راد ال،درمب على حممل  مف السلكامات العدمدة ال،ي ،ساعدبـ على حؿ المراعات بطػرؽ 

 مبلام  كمقبكل .

  ال ا: تطبيق التدريب: 

عػػب األدكار  ػػي حمػػث مػػ،ـ ممارسػػ  ك،طبمػػؽ المهػػارات ال،ػػي ،علمهػػا العػػرد كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ل

 الكاق  الحي هك على مس،كل ال،خمؿ.
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تاجد بعض الفااعد الت  يمكن من  بلليا التحكم ثنو  )186:  2447( الزعب ل ذكر كما 

 :   االنفعاالت بصارة عامةل اانفعال الغضب بصارة  اصةل اى  كالتال 

زااػػدة ،سػػاعد الشػػخص  ،مػػرمؼ االسععػػاالت بأعمػػاؿ معمػػدة،  االسععػػاالت ،كلػػد  ػػي العسػػـ طاقػػ  . ُ 

  ي اسعاز هعماؿ مهم   ي حما،  تذا هحسف االس،عادة مسها.

،ػػزكم قػػد الشػػخص بمعلكمػػات كمعػػارؼ عػػف المسبهػػات المثمػػرة لبلسععػػاؿ بهػػدؼ مسػػاعد،  علػػى  . ِ

 ،خعمض شدة االسععاؿ، كال،غلب على ما مماحب  مف اضطراب.

 ؼ بالسقمض(.البحث عف اس،عابات معارض  الس،عاب  االسععاؿ )الا .ّ

عػػػدـ ،رامػػػز الشػػػخص علػػػى األشػػػماة المثمػػػرة لبلسععػػػاؿ،  الشػػػخص الػػػذم ال مسػػػ،طم  الػػػ،حاـ  ػػػي  .ْ

اسععاال،  عف طرمؽ البحث عف العكاسب االمعابم   ي الشية ممدر االسععاؿ،  إس  مماس  هف مغمػر 

 اب،مام  عف بذا الشية تلى األشماة المهم  ال،ي ،ساعد  على الهدكة.

ر األحااـ على األمكر المهم   ي حماة اإلسساف هثسػاة  ،ػرة االسععػاالت، ألف الشػخص عدـ تمدا .ٓ

ماػكف  ػي حالػ  عػدـ اسػ،قرار هثػف قػاة االسععػاالت، كبال،ػالي ،اػكف رؤم،ػ  لؤلمػكر كالحاػـ علمهػا غمػر 

 محمح .

) سـبع  طـاات لمتعامـل السـميم مـع الغضـبل اىـ   1997   حين اقترح براير ابراان (

 كالتال : 

 االع،راؼ بالغضب: كذلؾ بأف مدرؾ العرد هف الغضب اسععاؿ تسساسي كال معكز تساار . .ُ

الػػ،حاـ باأل اػػار: ،بػػده مشػػابلت الغضػػب بأ اػػار مثػػؿ : اإلشػػعاؽ علػػى الػػذات، ك،ثبػػمط العزممػػ ،  .ِ

اـ كالغمرة كغمربا مف األ اػار السػلبم ،  ػإذا اسػ،طاع العػرد هف مػدرؾ بػذ  األ اػار،  إسػ  مسػ،طم  الػ،ح

 بها كمف ثـ ،بدمدبا.

تدراؾ هسػػباب الغضػػب:  قػػد ماػػكف مػػف هسػػباب الغضػػب مخػػاكؼ مرضػػم ، ك،كقعػػات كمع،قػػدات ال .ّ

عقبلسمػػ ،  ػػإذا عر ػػت األسػػباب مسػػ،طم  العػػرد هف مكاعػػ  بػػذ  األسػػباب ك مػػف ثػػـ ال،خعمػػؼ مػػف شػػدة 

 الغضب.



88

 

تلػػػػى ،حػػػػدم سظػػػػاـ ،حػػػػدم المع،قػػػػدات البلعقبلسمػػػػ :  ػػػػإذا ،اػػػػرر الغضػػػػب  سػػػػكؼ مح،ػػػػاج العػػػػرد  .ْ

المع،قدات لدم ،  إس  مف غمر الطبمعي هف ،،كق  هف ،اكف مػح  العػرد داامػا سػلمم ،  عسػدما ،مػبح 

 المع،قدات كاقعم ،  سكؼ ماكف الغضب طبمعما خالما مف المشابلت.

 عدـ االسزعاج مف اؿ شية. .ٓ

 ساعد،هـ، كمسامح،هـ.األخذ بعمف االع،بار هبداؼ العبلقات اإلسساسم : كبي محب  الساس، كم .ٔ

ـ كالشػػعكر بالقػػدرة ،طػػكمر عقػػؿ مسػػكد  السػػبلـ:  اػػؿ شػػخص مسػػ،طم  هف م،مػػؼ بالمػػبر كالسػػبل .ٕ

 .(ٔ:  ََِٓامر، ع)على ضبط السعس

  :الغضب اانفعال اإلسبلم

مكد الباحث هف مخ،ـ العرض السظرم عف اسععاؿ الغضب برهم الدمف  م ، كبك رهم علمي 
هللا عز كعؿ، كقاؿ ب  عس ، سمدسا محمد ملى ال  علم  كسلـ، حمث تس   –قاؿ ب  هحاـ القاالمف 

م،ضمف  ي الاثر مف عكاسب ، العكاسب ال،ي لـ م،كمؿ تلمها علماة السعس تال بعد زمف، كمسها على 
 سبمؿ المثاؿ العكاسب العسمكلكعم  للغضب، كبشاؿ هبرز كهكضح مما قاؿ ب  علماة السعس الحدمث.

عم   ي بذا المدد، ال ،،ساكؿ  ي اثمر مسها ما م،ساكل  الدمف مف سمكص كاآلراة السماكلك 
 قرآسم  كسبكم  بخمكص مكضكع الغضب، خمكمان  مما م،علؽ بأسباب  كعبلع .

 اإلسبلـ ال محـر الغضب  ي حد ذا،  كال مععل  خطما  ، بؿ مع،رؼ بكعكد   ي العطرة 
 طر،  كهمر دمس ، كلاس   ي الكقت ذا،  مقكد  تلى  كالطبمع ،  مععى اإلسساف مف الحمرة كال،مزؽ بمف

 هف مغلب غضب ، كهف مغعر كمععك، بؿ محسب ل  بذا مع  مثلى مف معات اإلمماف المحبب .

 النصاص الااردة    ذم الغضب:

عاة ذـ الغضب مراح  مرة، كضمسان مرة هخرل، كبممغ  ال،رغمب  ي ،رؾ الغضب ثالث ، 
رمـ، ك ي سس  سبمسا محمد ملى ال  علم  كسلـ، ك مما ملي سذار بعض  ي عدة آمات مف القرآف الا

 مف ،لؾ السمكص:
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ـٍ   ي القرآف الارمـ: قاؿ ،عالى:   -ُ ذىا مىا غىًضبيكا بي ٍثـً كىاٍلعىكىاًحشى كىاً  كىالًَّذمفى مىٍع،ىًسبيكفى اىبىاًارى اإٍلً
كفى   (ّٕ )الشكرل:مىٍغًعري

رَّاًة كىاٍلاىاًظًممفى اٍلغىٍمظى كىاٍلعىاً مفى عىًف السَّاًس الًَّذمفى ميٍسًعقي كقاؿ ،عالى:   -ِ رَّاًة كىالضَّ  كىا َّي  ۚ كفى ً ي السَّ
 (ُّْ )آؿ عمراف:اٍلميٍحًسًسمفى  ميًحب  

  ي السس  السبكم  المطهرة: -ّ

عػػػف هبػػػي برمػػػرة رضػػػي هللا عسػػػ : هف رسػػػكؿ هللا مػػػلى هللا علمػػػ  كسػػػلـ قػػػاؿ:  لػػػمس الشػػػدمد 
،  ٕٔٔٓ)هبك برمػػػػر ، مػػػػحمح البخػػػػارم،ا الشػػػػدمد الػػػػذم مملػػػػؾ سعسػػػػ  عسػػػػد الغضػػػػب بالمػػػػرع ، تسمػػػػ

كعس  ملى هللا علم  كسلـ هس  قاؿ  مف اظـ غمظان كبك قادر على هف مسعذ ، دعا  هللا على ( ُُْٔ
ركا  هبػك داكد كال،رمػذم  )رؤكس الخبلاؽ مكـ القمام  ح،ى مخمر  مػف الحػكر العػمف  مزكعػ  مػا مشػاة 

 .(ُْٕ :َُُِ) علي، (سفكقاؿ حدمث ح

 ثسباب الغضب من منظار الدين:

 اى  ثسباب عديدة نذكر منيا:

. العيعب:  العيعب بالرهم كالمااس  كالسسب كالماؿ سبب للعداكة، تف لـ ميعقؿ برد  كد ع  ألف 1
العيعب قرمف الابر كمبلـز ل ، كالابر مف اباار الذسكب، كبال،الي ماكف العيعب مف لكاـز مسببات 
الغضب كباعث علم ، ك ي بذا مقكؿ الرسكؿ ملى هللا علم  كسلـ:  اا،مركا بالمعركؼ ك،سابكا عف 
المسار ح،ى تذا رهمت شحان مطاعان كبكلن م،بعان، كدسما مؤثرة، كا ععاب اؿ ذم رهم برهم ،  علمؾ 

 .(ٖ: َُِّ)السعممي،  (كا  ال،رمذم كهبك داكد كابف ماع ر )سعسؾ كدع همر العكاـ 

لمراة كالعداؿ: المراة رااد الغضب ،  أخذل هللا عقبلن مأ،مؾ ب  الغضب، كالمراة سلطاف لمف لـ . اِ
محاـ قبض،  على لساف حاؿ العداؿ، كبك هحد هسباب الغضب تف لـ ماف سبباي رامسمان ل . ك ي 

ف ااف بذا مقكؿ رسكؿ هللا ملى ال  علم  كسلـ:  هسا زعمـ ببمت  ي ربض العس  لمف ،رؾ المراة كا  
 .(ُْٕ: َُُِ) علي،   (األلباسيحسس  ،ركا  هبك داكد)محقان 
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. المزاح: تف المزاح بدؤ  حبلكة لاف هخر  عداكة، مح،د مس  الرعؿ الشرمؼ، كمع،ر  سخع  ّ
هخرع  ) السخمؼ، ك ي مقكؿ علم  المبلة كالسبلـ:  ال مأخذ هحداـ م،اع ماحب  عادان كال العبان 

 .(ٖ: َُِّ)السعممي، (سس  األلباسيكح،هبك داكد  ي سسس  

. بذاةة اللساف ك حش : كماكف ذلؾ بش،ـ هك سب هك ،عبمر مما مكغؿ المدكر، كمثمر الغضب، ْ
هخرع  البخارم  ي األدب المعرد ) كقد قاؿ ملى هللا علم  كسلـ:  تف هللا مبغض العاحش كالبذمة 

 .(ُْٕ :َُُِعلي،) (ْْٔ، برقـ: ُْٔ/ ُماف باب الر ؽ ا،اب البس

. الغدر كالحرص على  ضكؿ الماؿ كالعا : ك ي بذا المدد مقكؿ )الغزالي(  كمف هشد البكاعث ٓ
هاؿ ،سمم،هـ الغضب شعاع  كرعكلم  كعزة سعس كابر بم  .   )السعممي، علم  عسد هاثر العي

َُِّ :ٖ). 

 :الدينعبلج الغضب من منظار 

ال ميماػػػف د عػػػ  ،  ػػػإف مػػػف عظمػػػ  اإلسػػػبلـ  اسطبلقػػػان مػػػف اػػػكف الغضػػػب طبػػػ ه بشػػػرمه  طػػػرمه 
كامال  هف اع،ر ت ال،ربم  اإلسبلمم  بذلؾ كبمَّست طرؽ الكقام  مس  ، كامعم  عبلع  ، بطرؽو مخ،لع  

 ، ككسااؿ م،سكع  سيعملها  ي ما ملي :

محاكل  البعد عف دكاعػي الغضػب ك،عسػب هسػباب : كمسهػا الابػر كال،عػالي كال،عػاخر علػى السػاس،  -ُ
السػػ،هزاة كالسػػػخرم  بػػػاآلخرمف، كاثػػػرة المػػػزاح كال سػػػمما  ػػي غمػػػر الحػػػؽ، كالعػػػداؿ كال،ػػػدخؿ  ممػػػا ال كا

 معسي.

ػٍمطىاًف سىػٍزغه االس،عاذة با العظمـ مسف الشمطاف الرعمـ: عمبلن بقكل  ،عالى    -ِ سَّؾى ًمػفى الشَّ مَّا مىٍسزىغى كىاً 
ًمم ي  بيكى  ًتسَّ ي  ۚ  ىاٍس،ىًعٍذ ًبا ًَّ  ـي ا السَّ  (ّٔ ملت:  )ٍلعىًلم

مػػف الشػػمطاف تسمػػا مع،مػػـ بعظمػػ  هللا ،عػػالى  ،عػػالى اإلسسػػاف الغاضػػب عسػػدما مسػػ،عمذ بػػا 
بطػػاؿ ماػػر  ، كمػػف ثػػـ   ػػيكملػػكذ بهػػا ، كمس،حضػػربا  ػػي سعسػػ  لمػػا  ذلػػؾ مػػف طػػردو للشػػمطاف كدحػػر  كا 

ػػرىد هسػػ  قػػا-،عػػالى  هللابػػإذف  –مسػػاف الغضػػب ك،هػػده ثكر،ػػ   ؿ : اسػػ،ب رعػػبلف .  عػػف سػػلمماف بػػف مي
ػػر عمسػػا  ، ك،سػػ،ع  هكداعػػ  .  قػػاؿ رسػػكؿ هللا   ععػػؿ عسػػد السبػػي  ألعػػرؼ  تسػػي:    هحػػدبما ،حمَّ
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،  ْ، ج مػػف الشػػمطاف الػػرعمـ   ) هبػػك داكد  بػػاالمػػ ن لػػك قالهػػا بػػذا لػػذبب عسػػ  الػػذم معػػد ، هعػػكذ 
 ( . ِْٗ، ص  ُْٖٕالحدمث رقـ 

دكف كقػكع الغاضػب  ػي مػا  –بػإذف هللا  –مػف الحملكلػ   الابلـ لما  ي ذلؾ كعدـالممت  ال،زاـ -3
هك سحػك ذلػؾ ( . كألف ، هك سػخرم ن ، هك شػ،مان ، مف بذمة اللعظ كسمئ الابلـ ) سػبان  عيقبا ال ،يحمد 

. تذا  العيبػكسالساس مف ال مسات عسد الغضب ،  هػك ثػكرةه داامػ  ، ك،غػمظه مطبػ  علػى كعهػ   مف  
 ، كهسشأ ميرغي ك ميزبد ، ك ملعف كمطعف  .مسَّ  هحده ار،عش االمحمكـ 

عػف ابػف عبػاسو  ركمكلهذا ااف ساكت الغاضب ك ،را  للابلـ عبلعان مساسبان للغضػب لمػا 
،  ُ، ج ثبلثػان . ) هحمػػد  قالهػػاغضػب هحػػداـ  لمسػات    تذا:    قػػاؿ رضػي هللا عسهمػػا هف السبػي 

 ( . ِّٗ، ص  ُِّٔالحدمث رقـ 

بال،زاـ الممت كعدـ الاػبلـ    للغاضب السبكم الم،مثؿ  ي ،كعمه   بكمال،ر مبلحظ اإلععاز  كبسا
ألف الغضباف ممدر مسػ   ػي حػاؿ غضػب  مػف القػكؿ مػا مسػدـ علمػ   ػي  ؛دكاةه عظمـه للغضب  كبذا

  إذا سات زاؿ بػذا الشػر الػ  عسػ   مف السباب كغمر  ، مما معظـ ضرر  ،  اثمران حاؿ زكاؿ غضب  
 .)24-14: 2445(ثبا عرًاد: 

ػػدرم لمػػا ركم  بػػاألرضاإلسسػػاف الغاضػػب  ال،مػػاؽ -ْ  هف السبػػي مر كعػػان  عػػف هبػػي سػػعمد الخي
ف الغضب عمرةه  ػي قلػب ابػف آدـ ، همػا رهمػ،ـ تلػى  هال:    قاؿ عمسمػ  كاس،عػاخ هكداعػ  ،  مػف  مػرةحي كا 

 ( . ّْٖ، ص  ُُِٗ، الحػدمث رقػـ  ْ، ج ال،رمػذمهحس بشػيةو مػف ذلػؾ  لملمػؽ بػاألرض   ) 
تلػػػى ذلػػػؾ هحػػػد  ميشػػػمركلعػػػؿ المقمػػػكد باالل،مػػػاؽ بسػػػا بقػػػاة الغاضػػػب  ػػػي مااسػػػ  كعػػػدـ الحراػػػ  امػػػا 

 لثكرة الغضػب ، كمػع  الرسػكؿ  العبلج ي بذا الحدمث لكسان مف هلكاف  سيبلحظالباحثمف بقكل  :   
  مادم ضبم  عسها آثاره غ مسعـكبك اللمكؽ باألرض ، كالغرض مس  ،عممد ايؿَّ حرا و مماف هف  هال

سيػػكا الَّػػًذمفى : ﴿،عػػالى قػػاؿ: ،عػػالى هللا ذاػػر مػػف اإلاثػػار -ٓ ػػًاف   آمى ،ىٍطمى  ا ًَّ  بًػػًذٍارً  هىال ا ًَّ  بًػػًذٍارً  قيليػػكبيهيـٍ  كى
ًاف    قاؿ الغضب، عف ماكف ما هبعد ااف ،عالى هللا بذار قلب  اطمأف  مف[ ِٖ: الرعد﴾ ]اٍلقيليكبي  ،ىٍطمى
بَّػػػػؾى  كىاٍذايػػػػٍر : ﴿،عػػػػالى قكلػػػػ   ػػػػي- ،عػػػػالى هللا رحمػػػػ - عارمػػػػ   تذا: هم[ ِْ: الاهػػػػؼ﴾ ]سىًسػػػػمتى  ًتذىا رى
 .غضبت
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كلػك  –ال،ي ماكف علمها الغاضب تلى حال و هيخرل ألف  ي ذلؾ شغؿه ل  كاسمراؼه  الحال  ،غممر -ٔ
غضػب هحػداـ  تذا:    قػاؿ رسػكؿ هللا  هف عف ما بك  م  مف غضب ؛  عف هبػي ذرو  – مسمر

اللس ،  ػػػإف ذبػػػػب عسػػػ  الغضػػػػب كبػػػك قػػػااـه  لػػػػمع ، الحػػػدمث رقػػػػـ  ْ، ج لمضػػػطع   ) هبػػػػك داكد  كا 
 .(ُْٕ :َُُِ) علي،   (  ِْٗ، ص  ِْٖٕ

آخر  الغاضب القااـ ماكف  ي حالػ  ،همػئو كاسػ،عدادو لسػرع   ،ربكمان كبسا سبلحظ تععازان سبكمان 
الاػرمـ داعمػان تلػى ،غممػر الحالػ  ااف عالسان هك ميضطععان ؛  عاة ال،كعم  السبػكم  لكاالس،قاـ هاثر مما 

 هف   حمػػػثماػػػكف علمهػػػا الغاضػػػب مسعػػػان لمػػػا قػػػد م،كقػػػ  مػػػف ردة الععػػػؿ المباشػػػرة ، كعبلعػػػان لهػػػا  ال،ػػػي
علػػى مقاكمػػ   ميسػػاعدممػػا  العلػػكس هك االضػػطعاع  ػػي حالػػ  الغضػػب مؤدمػػاف تلػػى اسػػ،رخاة البػػدف ،

الغاضب ،درمعمان ، ثػـ  اسععاؿحدة  ال،ك،ر الذم هحدث  الغضب ؛ كمؤدم ذلؾ  ي السهام  تلى ،خعمؼ
 ممؿ اإلسساف تلى العدكاف   مقاكمافال،خلص مس  سهاامان . اما هف العلكس ك االضطعاع 

 كآل  علم  هللا ملى سبمسا مف ،علمسابا عدا كسا ع  همضا معرب  الطرمق  كبذ : للكضكة القماـ.  -ٕ 
  بف عركة السعدم هس  قاؿ : قاؿ رسػكؿ  عف عطم كاس،امال  الغضب زكاؿ  ي بالغ هثر  مها كسلـ
لؽ مف السار ،  تف:    هللا  ف الشمطاف خي سماالغضب مف الشمطاف ، كا  ،يطعػأ السػار بالمػاة ،  ػإذا  كا 

 ( ِْٗ، ص  ْْٖٕ، الحدمث رقـ  ْ، ج غضب هحداـ  لم،كضأ   ) هبك داكد 

  ػي البػالغ هثربا لها م طب ،كمم  هحدث ب ، كالمدمف الكع  غسؿ هك البارد بالماة كاالغ،ساؿ
 المػاة كمػأ،ي بالضمؽ، كاإلحساس كال،عرؽ العام  الحرارة مف م،كلد  الغضب. العمبي العهاز ،هدا 
 ذلؾ  كؽ مضعي كسلـ علم  هللا ملى السبي كمع  الذم كالكضكة. األعراض بذ  مف لمخعؼ البارد
 .كالرضى باألمف تحساس  مف مدمز  ال،عبدم، الععؿ بهذا الغاضب قماـ عسد  بالعبكدم  شعكران 

كمحاكلػ  تخمػاد عذك،ػ  لمػا  ػي ذلػؾ مػف العضػؿ العظػمـ الػذم  ،الغمظ بعدـ تسعاذ الغضػب  اظـ -ٖ
ػػًف السَّػػػاًس كىا َّي ميًحػػب  اٍلميٍحًسػػػًسمفى  ،عػػالى : سػػػبحاس  ك قػػاؿ  مػػ   ػػاًظًممفى اٍلغىػػػٍمظى كىاٍلعىػػاً مفى عى ) آؿ  كىاٍلاى

:   هسػ  قػاؿ  السبػي ركم عف ابف عباس ) رضي هللا عسهمػا ( عػف ك  . ( ُّْعمراف : مف اآلم  
  مف عرع و هحبي تليَّ مف عرع  غمظو ماظمها عبده ؛ ما اظمها عبده  تالَّ مػؤلى عك ػ  تمماسػان  ما.. ك 

.(  ِّٕ، ص  َُّٕ، الحدمث رقـ  ُ، ج  ) هحمد
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هف ميسعذ  ، دعا  هللا على  قدر علىاظـ غمظان كبك م مف:    قاؿ كعف معاذ بف هسس هف السبي 
مَّر   القمام رؤكس الخبلاؽ مكـ  ، الحدمث رقـ  ْ، ج هم الحكر شاة   ) ال،رمذم  ي ح،ى ميخى

بيعده ،ربكمه ميشع  المسلـ على ال،حاـ  ي اسععاالت السعس ، كعدـ   م ( . كبذا  ٔٓٔ، ص  ِّْٗ
غضب ، كالعمؿ على عدـ تسعاذ  رغب ن  مما هعدَّ  اما هف  م  ،عكمده لها على قهر ال ،االس،عاب  لها 

 .(ٖ: َُِّ)السعممي،      ،عالى لمف اب،غى بذلؾ األعر كالثكاب . هللا

الػػسعس ك،ربم،هػػا بػػمف الحػػمف كاآلخػػر علػػى ال،حلػػي بعضػػااؿ األخػػبلؽ كاػػرمـ  ،ػػركمضعلػػى  العمػػؿ -ٗ
،ػػركم ، ك،،ربػػى علػػى عػػدـ المػػعات ح،ػػى ،ع،ػػاد الحلػػـ كالمػػعح ، ك،ػػألؼ المػػبر كال كحممػػدالسػػعاما 
مػرة ميمػبح  بعػدكال،سرع  ي الرد كاالس،قاـ عسػد الغضػب سػكاةن بػالقكؿ هك الععػؿ . كباػذا مػرةن  االسد اع

ااف مسبؽ حلم  غضػب  ، كععػك  عقكب،ػ   الذم برسكل   م  ذلؾ طبعان عسد اإلسساف المسلـ مق،دمان 
لمػاة ، ال بيػد الحلػـ عسػد هللا ، كميبلحػظ ال  ضػؿالػذم معلػـ   ػالمؤمف   ثػكاب العظػمـ الػذم هعػدَّ  هللا للحي
الػػسعس ،  كميغالبػػ معػػد  ػػي سعسػػ  اسػػد اعان قكمػػان الا،سػػاب  ضػػمل  الحلػػـ ، كلػػك علػػى سػػبمؿ ال،الػػؼ  هف
لقمػػ  ما،سػػب  ،  الحلػػـال،ػػدرب خػػبلؿ مػدةو مػػف الػػزمف قػد ،طػػكؿ هك ال ،طػػكؿ  قػد ميمػػبح  دكبعػ سػعم ن خي

   كلك لـ ماف  ي األمؿ طبعان  طرمان 

 ي االسععاالت كام،بلؾ السعس عسد الغضػب اسػكعو مػف قػكة الشخمػم  ال،ػي  ال،حاـعلى  العمؿ -َُ
ػرىعى  الشػدمدي  لػمس:    قػاؿ  رسكؿ هللا  هف  هبي برمرة ما ركم عف   ي  السبيحث علمها    بالم 

ػالغى  عسػد سعسػ ي  الػذم مملػؾي  مػا الشػدمدي ، تسَّ  ( .  ُُْٔـ ، الحػدمث رقػػ َُٔٔ، ص ب   ) البخػارم ضى
الػسعس كالسػمطرة علمهػا عسػد  ػكراف  امػ،بلؾالحقمقمػ  ،امػف  ػي  القػكة  الميراد م،مثػؿ  ػي اػكف كالمعسى 

 ألفعلػػى ميعابػدة الػػسعس كميغالب،هػا علػػى عػدـ الغضػػب    مسػلـسسػػاف اللئلالغضػب   كبػذا  مػػ  ،ربمػ ه 
ي عممػػػ  هبػػػكاة الػػػسعس الغضػػػب تسمػػػا ميقػػػكم ترادة اإلسسػػػاف علػػػى الػػػ،حاـ  ػػػ اسععػػػاؿ،علػػػـ الػػػ،حاـ  ػػػي 

اإلسسػػاف  ػػي السهامػػ  مػػف هف ماػػكف مالػػؾ سعسػػ  كسػػمدبا كلػػمس عبػػدان السععاال،ػػ  ،  كميماًٌػػفكشػػهكا،ها ، 
.(َِ-َُ: ََِٓ)هبك عرناد: كشهكا،    كهبكاا 

اإلسساف الغاضب تلى ما ميبعد  عف الغضػب بكسػمل و هك بػأخرل ح،ػى محػكؿ ذلػؾ  اس،با  مرؼ -ُُ
الغضػب  اسععػاؿميساعد على ال،خلص مػف  كمماضب . مقكؿ هحد الباحثمف :   ثكرة الغ اس،مراردكف 

عػػف األمػػر الػػذم هثػػار  بعمػػدان همضػػان ،غممػػر حالػػ  اإلسسػػاف السعسػػم  ، ك،كعمػػ  االس،بػػا  تلػػى همػػكر هيخػػرل 
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 ػػي األمػػر الػػذم هثػػار الغضػػب .  ال،عامػػرالغضػػب ،  مشػػ،غؿ اإلسسػػاف بػػال،عامر  مػػ  ، كمسمػػرؼ عػػف 
بمعهػكدو بػدسيو عسمػؼ ل،بدمػد الطاقػ  البدسمػ   القمػاـساعد على ال،خلص مف االسععػاؿ كاذلؾ  إف مما مي 

 .االسععاؿكال،ك،ر العضلي اللذمف هثاربما 

مس،ج عف الغضب مف الس،ااج المؤسع  كالعكاقب الكخمم  ال،ي ،ؤدم  ي الغالب  ما ي  ال،عار -ُِ
 شخمم هبكجو ، ال م،عؽ م  ما ،م،از ب   كالحسرة على ما ااف مف قكؿو عارحو ، هك عمؿو  السدـتلى 

هكؿ ما معسي  كالغضبافاإلسساف المسلـ مف عممؿ المعات كارمـ الخماؿ . مقكؿ هحد العلماة :   
على مف ظلم  اس،قام  ، ك  كمزمدعلى سعس   ،قبيح مكر،  ، ك ،،شسج هعماب  ، ك معحيش ابلم  ، 

 .(ُِ: َُِّ)السعممي،  بعضان قؿ هف ،را  تال كبك شعل ه مف سارو مأاؿ بعضها 
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 انفصم انثانث
 دراسات سابقة

 

 :اجملًىعة األويل: اندراسات انعزبُة 
   .الدراسات الت  تناالت األ كار البلعفبلنية 

  الدراسات الت  تناالت الغضب.  

  .اجملًىعة انثاَُة: اندراسات األجُبُة 
  ب معًا.الدراسات الت  تناالت األ كار البلعفبلنية االغض 
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 العمؿ الثالث

 سابفةدراسات 

 

 مفدمة: 
 ػي بػذا  يالسعسػاألدب ال،ربكم كال،ػراث العلمػي ك بعد االطبلع الكاس  مف قبؿ الباحث علي     

المعػػاؿ، ك قمػػػاـ الباحػػث ب،عممػػػ  هابػػر عػػػدد مػػػف البحػػكث ك الدراسػػػات سػػكاة المحلمػػػ  هك العربمػػػ  هك 

ث ك الدراسػػات السػػابق   ػػي عممػػ  المعػػاالت ال،ػػي ،خػػدـ ،قػػاة بعػػض البحػػك ساألعسبمػػ ، قػػاـ الباحػػث با

ك،قػػػكم دراسػػػ  الباحػػػث الحالمػػػ ، كعلمػػػ   قػػػد رهل الباحػػػث بػػػأف معػػػرض بسػػػا ألبػػػـ البحػػػكث كالدراسػػػات 

العربمػػػ  كاألعسبمػػػ  ال،ػػػي ،ساكلػػػت األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  كالغضػػػب بمػػػكرة مباشػػػرة هك غمػػػر مباشػػػرة مػػػ  

 مكضكع الدراس  الحالم .

 مؼ البحكث كالدراسات السابق  تلي معمكع،مف علي السحك ال،الي:بذا كقد ،ـ ،مس

 المجماعة األال : الدراسات العربية:

 الدراسات ال،ي ،ساكلت األ اار البلعقبلسم . 

 الدراسات ال،ي ،ساكلت الغضب 

 المجماعة ال انية: الدراسات األجنبية. 

 .ت األ اار البلعقبلسم  كالغضب معان الدراسات ال،ي ،ساكل
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 المجماعة األال : الدراسات العربية:

 األ كار البلعفبلنيةتناالت ماضاع  العربية ثااًل  الدراسات:  
 :)2447لعبد الغفار (دراسة . 1

                  "اال كار البلعفبلنية المنبلة باضطراب االكتلاب لدى عينة من طبلب الجامعة "بعناان 

لبلعقبلسمػػػ  المسباػػػ  بإضػػػراب االا،اػػػاب لػػػدل عمسػػػ  مػػػف ا األ اػػػار،حدمػػػد  ىتلػػػالدراسػػػ   بػػػد ت

طالبػػا الالمػػات السظرمػػ  ك العملمػػ  بعامعػػ  (  َٔٔ) مػػف عمسػػ  الدراسػػ  ك،اكسػػت  طػػبلب العامعػػ  ، 

البلعقبلسمػػػػ  ، كمقمػػػػاس بمػػػػؾ  األ اػػػػارمقمػػػػاس  ، كاسػػػػ،خدمت الباحثػػػػ  األدكات ال،المػػػػ : بسػػػػي سػػػػكمؼ 

 األ اػػارعبلقػػ  دالػػ  ،سبكامػػ  بػػمف ،كعػػد   ااج ال،المػػ : هسػػهبػػـ الس،ػػ ىك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ لبلا،اػػاب ،

 ػػي سسػػب اس،شػػار  كاإلسػػاثالبلعقبلسمػػ  كمؤشػػرات االا،اػػاب ، كاػػذلؾ كعػػكد  ػػركؽ دالػػ  بػػمف الػػذاكر 

هثر داؿ لل،خمص  عدمك  س ه اما ،كملت الدراس  همضان البلعقبلسم  ،  األ ااراالا،ااب ، كاـ كسكع 

ف ه ، امػػػا ،كمػػػلت الدراسػػػ  همضػػػان ح طػػػبلب  الالمػػػات العملمػػػ  الدراسػػػي  ػػػي حػػػدكث االا،اػػػاب لمػػػال

البلعقبلسم  على طبلب العامع  ، كبي  ا  لـ مس،خدـ المقماس لها   األ اارالاعاةة القماسم  لمقماس 

تلى كض  معاممر لمرحل  المرابق  الم،أخرة على بذا المقمػاس  اما ،كملت الدراس  همضان مف قبؿ ، 

 ج  ي ضكة ال،راث السعسي .، ك،ـ ،عسمر الس،اا

 :)2447لالعنزي  (دراسة. 2

" عبلقة الفمق باأل كار البلعفبلنية دراسة مفارنة بين األحداث المنحر ين اغير المنحـر ين بعناان 

    مدينة الرياض"

ال،عرؼ على عبلق  القلؽ باأل اػار البلعقبلسمػ  لػدل األحػداث المسحػر مف  ىتلالدراس   بد ت

 مسػ،كل األ اػار البلعقبلسمػ  كمعر ػ  مسػ،كل القلػؽ ى تلػ همضػان  الدراسػ  ،امػا بػد ت كغمر المسحر مف

معر ػ  العػركؽ بػمف  ىتلػ همضػان  الدراسػ  ، اما بد تعسد اؿ مف األحداث المسحر مف كغمر المسحر مف

 همضػان  الدراسػ  ، اما بد ت ي األ اار البلعقبلسم   ك األحداث المسحر مف كغمر المسحر مف  ي القلؽ

معر ػػػ  العػػػركؽ بػػػمف اػػػؿ مػػػف  األحػػػداث المسحػػػر مف كغمػػػر المسحػػػر مف علػػػى هسػػػاس الم،غمػػػرات  ىلػػػت
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(  مبحػػكث ممثلػػكف ََّ) مػػف عمسػػ  الدراسػػ  ك،اكسػػت  ،الشخمػػم   ػػي القلػػؽ كاأل اػػار البلعقبلسمػػ  

لؤلحػػػداث غمػػػر المسحػػػر مف مػػػف طػػػبلب المػػػدارس  كاألحػػػدث المسحػػػر مف المػػػكدعمف بػػػدار المبلحظػػػ  

مقمػػػػاس القلػػػػؽ هعػػػػد   رمػػػػؽ مػػػػف  كاسػػػػ،خدـ الباحػػػػث األدكات ال،المػػػػ :  ،دمسػػػػ  الرمػػػػاض الثاسكمػػػػ  مػػػػف م

: هعػػد  للبماػػػ  العربمػػ  سػػػلمماف مقمػػػاس األ اػػار البلعقبلسمػػػ ، ك ( ُّٗٗالبػػاحثمف )الػػػدلمـ كآخػػركف ، 

اسخعػػػػاض مسػػػػ،كمات القلػػػػؽ لػػػػدل هبػػػػـ الس،ػػػػااج ال،المػػػػ :  ى، ك،كمػػػػلت الدراسػػػػ  تلػػػػ(ُٖٓٗالرمحػػػػاسي )

المسحػػػر مف ، ار،عػػػاع مسػػػ،كمات القلػػػؽ لػػػدل األحػػػداث المسحػػػر مف المػػػكدعمف  ػػػي دار  األحػػػداث غمػػػر

اسخعػاض مسػ،كمات األ اػار البلعقبلسمػ  لػدل األحػداث  ى، امػا ك،كمػلت الدراسػ  همضػان تلػالمبلحظ 

، امػػا ك،كمػػلت غمػػر المسحػػر مف ، ار،عػػاع مسػػ،كمات األ اػػار البلعقبلسمػػ  لػػدل األحػػداث المسحػػر مف 

ى ، امػػا ك،كمػػلت الدراسػ  همضػػان تلػػكعػػكد عبلقػػ  بػمف القلػػؽ كاأل اػػار البلعقبلسمػ   ىتلػ الدراسػ  همضػػان 

كعكد  ركؽ بمف األحداث المسحر مف كاألحداث غمر المسحر مف  ي القلؽ لمالح األحداث المسحر مف 

كعػكد  ػركؽ بػمف األحػداث المسحػر مف كاألحػداث غمػر المسحػر مف  ى، اما ك،كملت الدراسػ  همضػان تلػ

كعػكد  ػركؽ  ى، امػا ك،كمػلت الدراسػ  همضػان تلػاأل اػار البلعقبلسمػ  لمػالح األحػداث المسحػر مف  ي

 ي بعض م،غمرات الشخمم  بمف األحداث المسحر مف كاألحداث غمر المسحر مف   ي القلؽ كاأل اار 

 البلعقبلسم  .

 :)2448لالفيق (دراسة . 3

 ان الجميمة بغزة اعبلقتيا ببعض المتغيرات "  البلعفبلنية لدى طمبة كمية الفن األ كار"بعناان 

البلعقبلسمػػ  بػػمف طلبػ  المػػ  العسػػكف العمملػػ   األ اػاربػد ت الدراسػػ  تلػػى معر ػ  مػػدل اس،شػػار 

( مػػف طلبػػ  المػػ  ََُ) مػػفعمسػػ  الدراسػػ  ك،اكسػػت  بعامعػػ  األقمػػى كعبلق،هػػا بػػبعض الم،غمػػرات ،

 األ اػاراخ،بػار س،خدـ الباحث األدكات ال،الم : ، كاالعسكف العممل  بعامع  األقمى مف ابل العسسمف

هبػػـ الس،ػػااج  ىك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ(، ُٕٖٗ) سػػلمماف الرمحػػاسي  :العقبلسمػػ  كالبلعقبلسمػػ  مػػف تعػػداد

هف األ اار البلعقبلسم  ال،ي مشملها االخ،بار مكعكدة بسسب م،عاك،ػ  بػمف طلبػ  المػ  العمملػ  ال،الم : 

، امػا  (  ػي حػدبا األعلػى ْٗ (  ػي حػدبا األدسػى ك )ُِبػمف ) ، ،راكحػت مػا األقمػىبعامعػ  
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بػػمف م،كسػػطي ،قػػدمرات العمسػػ  حػػكؿ مػػدل اس،شػػار  تحمػػاام د  ػػركؽ ذات داللػػ  ك كعػػ تلػػى ك،كمػػلت

ال   امػا ك،كمػلت الدراسػ  همضػان هسػ ،البلعقبلسم  بمسهـ ،رعػ  لم،غمػر العػسس لمػالح الػذاكر األ اار

 ػي الدرعػ  الالمػ  لؤل اػار العقبلسمػ  ك البلعقبلسمػ  لػدل ه ػراد عمسػ   تحمػاام  ،كعد  ركؽ ذات دالل 

ال ،كعػد   امػا ك،كمػلت الدراسػ  همضػان هسػ ،قرمػ  (  –مخػمـ  –الدراس  م،بعػا لم،غمػر السػاف ) مدمسػ  

  ي الدرع  الالم  لؤل اار العقبلسم  ك البلعقبلسم  لدل ه راد عمس  الدراسػ  تحماام  ركؽ ذات دالل  

 مسخعض (. –م،كسط  –م،بعا لم،غمر المس،كل االق،مادم ) مر،ع  

 :) 2448لناري  (دراسة. 4

"األ كـــار البلعفبلنيـــة اعبلقتيـــا بـــالتكيف النفســـ  ااالجتمـــاع  لـــدى الطبـــة  ـــ  جامعـــة بعنـــاان 

     الماصل"

  عهـب،اػػمبػػ  العامعػ  كعبلق،هػػا لعلػػى األ اػػار البلعقبلسمػ  لػػدل طال،عػرؼ  ىتلػػالدراسػػ   بػد ت

 ( طالبػػػان ََْ)مػػػفعمسػػػ  الدراسػػػ  ، ك،اكسػػػت  ََِٔ – ََِٓالسعسػػػي كاالع،مػػػاعي للعػػػاـ الدراسػػػي 

مقمػػاس األ اػػار البلعقبلسمػػ   كاسػػ،خدـ الباحػػث األدكات ال،المػػ : ، طلبػػ  عامعػػ  المكمػػؿمػػف  كطالبػػ 

بػـ ه  ى، ك،كملت الدراس  تل ُٓٗٗمقماس ال،امعي السعسي كاالع،ماعي، ؿ مامر،ك  ،ُِٗٗلمحمد، 

بسػػػػاؾ  ػػػػػركؽ ذات داللػػػػ  تحمػػػػػاام   ػػػػي األ اػػػػػار البلعقبلسمػػػػ   بػػػػػمف )الطػػػػػبلب  الس،ػػػػااج ال،المػػػػػ : هف

بسػػػاؾ  هف ى امػػػا ك،كمػػػلت الدراسػػ  همضػػػان تلػػػ ،كالطالبػػات( ك قػػػا  لم،غمػػػر العػػػسس، كالمرحلػػ  الدراسػػػم 

العػػسس  تحمػاام   ػي األ اػػار البلعقبلسمػ  بػمف الطلبػ  ،عػػزل  تلػى ،عاعػؿ م،غمػرم    ػركؽ ذات داللػ

بسػػػاؾ  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام   ػػػي هف   ى، امػػػا ك،كمػػػلت الدراسػػػ  همضػػػان تلػػػكالمرحلػػػ  الدراسػػػم 

، امػا لم،غمػر  العػسس، كالمرحلػ   الدراسػم  ال،امؼ السعسي كاالع،ماعي بػمف الطػبلب كالطالبػات ،بعػان 

الع،مػاعي بسػاؾ  ػركؽ  ذات داللػ  تحمػاام   ػي ال،امػؼ السعسػي كاهف  ىك،كملت الدراس  همضان تلػ

  هسػ ى،اما ك،كملت الدراس  همضان تلبمف الطلب  ،عزل  تلى ،عاعؿ م،غمرم العسس كالمرحل  الدراسم 

ال ،كعد عبلق  ذات دالل  تحماام   ي األ اار البلعقبلسم   كال،امؼ السعسي كاالع،مػاعي بػمف طبػ  

 العامع  ك قا لمعامؿ ار،باط بمرسكف.
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 :)2449لالحماري (دراسة . 5

    البلعفبلنية لدى طمبة جامعة اليرماك " ااأل كارالتفكير  ثساليبن يب العبلقة" بعناان

بد ت الدراس  تلى الاشؼ عف مدل مسػابم  هسػالمب ال،عامػر حسػب سظرمػ  السػلط  الذا،مػ  

سػػابم  مػػدل اخػػ،بلؼ بػػذ  المكاػػذلؾ البلعقبلسمػػ  لػػدل طلبػػ  عامعػػ  المرمػػكؾ ، األ اػػارالعقلمػػ   ػػي 

، ( مػػف طلبػػ  الباػػالكرمكس  ػػي عامعػػ  المرمػػكؾ ّٖٓ) مػػف ،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ ، بػػاخ،بلؼ العػػسس 

مقمػػاس هسػػالمب ال،عامػػر   ، كمقمػػاس األ اػػار البلعقبلسمػػ  لابلقػػس  كاسػػ،خدـ الباحػػث األدكات ال،المػػ :

 تحمػػاام داللػػ   كعػػكد  ػػركؽ ذات ى هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ ،لشػػ،مرسبمرغ ككاعسػػر 

، امػػا البلعقبلسمػػ   األ اػػار،عػػزل للعػػسس  ػػي هسػػالمب المسػػ،خدم  لػػدل عمسػػ  الدراسػػ  ، ك ػػي مسػػ،كل 

هف بساؾ بعض هسالمب ال،عامر ال،ي ،ؤدم بالعرد ، بشاؿ هابر مف غمربا ،  ك،كملت الدراس  همضان 

،ؤدم بػالعرد تلػى  كهخرل،  تلى ،بسي سظاـ مع،قدات العقبلسم  ، اأسالمب ال،عامر المحلي كالعكضكم

اما ك،كملت الدراس  همضػان  ،بسي سظاـ مع،قدات هاثر عقبلسم  ، اأسلكبي ال،عامر الهرمي ، كاألقلم 

 هف القدرة ال،سبؤم  ألسالمب ال،عامر ،خ،لؼ باخ،بلؼ العسس.

 :)2449لالعايضة (دراسة . 6

ات الصحة النفسية عند عينة من طمبة العفبلنية  البلعفبلنية امستاي األ كار" العبلقة بين بعناان

 جامعة عَمان األىمية " 

البلعقبلسمػػ  ،  ،اػػؿ مػػف سسػػب  اس،شػػار األ اػػار العقبلسمػػ   علػػىال،عػػرؼ  ىتلػػ بػػد ت الدراسػػ  

معاد العبلق  بمسهـ لدل عمس  م،اح  مػف ا ىاما بد ت الدراس  همضان تلكمس،كمات المح  السعسم  ، 

  ، كاس،خدمت الباحثػكطالب   ( طالبان ُُٖ) مف عمس  الدراس  ،اكست ك  طلب  عامع  عمىاف األبلم  ،

، مقمػاس غكلػدبمرغ  ُٖٓٗالرمحاسي، : تعدادالبلعقبلسم   ،مقماس األ اار العقبلسم   األدكات ال،الم :

 األ اػػػاركعػػػكد ار،عػػػاع  ػػػي مسػػػ،كل اس،شػػػار هبػػػـ الس،ػػػااج ال،المػػػ :   ى، ك،كمػػػلت الدراسػػػ  تلػػػككملمػػػاـ 

كمس،كمات المػح  السعسػم  سػمادة ، ( درعات ٓل ه راد عمس  الدراس  ، بلغ هعلى مف )البلعقبلسم  لد

 ( ، ملمػػػػػػ  المسػػػػػ،كل المػػػػػػسخعض ، بلػػػػػػغ ُٖ,ِالمسػػػػػ،كل الم،كسػػػػػػط مػػػػػف المػػػػػػح  السعسػػػػػػم  ، بلػػػػػغ )



111

 

عػػدـ  ى، امػػا ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان تلػػ (  ّ,ٗ  ( ، كهخمػػرا المسػػ،كل المر،عػػ  ، بلػػغ ) ُْ,ٗ)

البلعقبلسمػػ  ،عػػزل لم،غمػػر العػػسس ، باسػػ،ثساة العاػػرة  األ اػػار ػػي عممػػ   مان تحمػػااكعػػكد  ػػركؽ دالػػ  

امػا ك،كمػلت الدراسػ   ،بمف الذاكر كاإلسػاث  ان حماامس  ، ،بمف كعكد  ركؽ دال  تالبلعقبلسم  الخام

البلعقبلسمػ  ،عػزل للعسسػم  ، باسػ،ثساة  األ اػار ػي عممػ   عػدـ كعػكد  ػركؽ دالػ  تحمػاامان  ىهمضان تل

 مهػا بػمف الطلبػ  األردسمػمف، كغمػر  عقبلسم  الثاسم  عشرة ، ،بػمف كعػكد  ػركؽ دالػ  تحمػاامان العارة البل

 ػػي عممػػ  األ اػػار  عػػدـ كعػػكد  ػػركؽ دالػػ  تحمػػاامان  ى، امػػا ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان تلػػاألردسمػػمف 

 ػي  عػدـ كعػكد  ػركؽ دالػ  تحمػاامان  ىاما ك،كملت الدراسػ  همضػان تلػ ،البلعقبلسم  ،عزل لل،خمص

ى تلػػ امػػا ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان  ل المػػح  السعسػػم  ،عػػزل للعػػسس ، كالعسسػػم  ، كال،خمػػصمسػػ،ك 

بػػمف األ اػػار البلعقبلسمػػ  كمسػػ،كمات المػػح  السعسػػم  ،  تحمػػاامان سػػلبم  دالػػ    ار،باطمػػكعػػكد عبلقػػ  

 ( .َ,ّٖ-بلغت )

 :) 2449لثحمد ا الشركس   (دراسة. 7

 البلعفبلنية "   " التطرف االجتماع  اعبلقتو باأل كاربعناان 

بػػػػد ت الدراسػػػػ  تلػػػػى الاشػػػػؼ عػػػػف العبلقػػػػ  االر،باطمػػػػ  بػػػػمف هشػػػػااؿ ال،طػػػػرؼ  ػػػػي المكاقػػػػؼ 

مػػف طػػبلب  ان ( طالبػػَُٓ) مػػفعمسػػ  الدراسػػ  ، ك،اكسػػت البلعقبلسمػػ   األ اػػاراالع،ماعمػػ  كبػػمف هبعػػاد 

 :،ماعي تعػداد مقماس ال،طرؼ االع ، كاس،خدـ الباحث األدكات ال،الم : المرحل  الثاسكم  السعكدممف 

هبػـ الس،ػااج  ى، ك،كمػلت الدراسػ  تلػالباحػث األكؿ  :مقمػاس األ اػار البلعقبلسمػ   تعػداد، ك الباحثمف

: البلعقبلسمػ  مسهػا األ اػاربمف ال،طػرؼ االع،مػاعي كبػمف بعػض هبعػاد  داالن  بساؾ ار،باطان ال،الم : هف 

، ، كال،هكمػػػػؿ كالمبالغػػػػ   ػػػػي األمػػػػكركاالسػػػػ،س،اعات السػػػػلبم  ،مادمػػػػ  ، كالامالمػػػػ  المطلقػػػػ  للػػػػذاتاالع،

دراؾ، كال،شػػكم   ػػي  هػػـ كال،عمممػػات الخاطاػػ  مر،ععػػي  ف، امػػا ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان هالسػػاس كا 

لبلس،س،اعات السلبم  ، كالقبكؿ كالرضا المطلؽ مػف العممػ  ، كال،أكمػؿ الشخمػي  ال،طرؼ هاثر ممبلن 

دراؾ مها ، كال،شكم   ي  هـ  ، كال،هكمؿ كالمبالغ لؤلمكر تلػى ، امػا ك،كمػلت الدراسػ  همضػان السػاس كا 

دراؾهف بعض األ اار البلعقبلسم  ،،سبأ بال،طرؼ  ي المكاقؼ االع،ماعم  مثؿ ) ال،شػكم   ػي  هػـ   كا 
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الساس ، كالمبالغ  كال،هكمؿ لؤلمكر ، كال،عمممات الخاطا  ( كمف ثـ ،عد مسباات مهمػ  عػف ال،طػرؼ 

 ي ، كاشعت بذ  الخطكة ال،حلملم  عف س،ااج ذات مغزل ابمر.االع،ماع

 :) 2414لعفيف  (دراسة . 8

 "عبلقة الضغاط النفسية باأل كار البلعفبلنية لدى الشباب من الجنسين"بعناان 

معر   تلى هم مدل مماف للضغط السعسي هف مد   بالعرد للعػكة لؤل اػار بد ت الدراس  تلى 

ل،عػػرؼ علػػى العػػركؽ بػػمف العسسػػمف كهمهمػػا ملعػػأ بشػػاؿ ا ىت الدراسػػ  همضػػا تلػػ، امػػا بػػد البلعقبلسمػػ  

عػػداد مقماسػػمف مماػػف مػػف خبللهمػػا قمػػاس ا  ىتلػػ ، امػػا بػػد ت الدراسػػ  همضػػان هابػػر للخرا ػػ  كم،ػػأثر بهػػا 

الضغكط السعسم  كاأل اار البلعقبلسم  لدل الشباب مف العسسمف كال،ي مماف اس،خدامها مس،قببل  ػي 

 ة( شػاب ك ،ػآَُمػف )عمسػ  الدراسػ  ك،اكست  ،ث ال،ي ،عرم على عمسات مشابه الدراسات كالبحك 

كاسػػ،خدمت الباحثػػ   ،ادم  كمػػف مسػػ،كمات ،علمممػػ  م،عػػددةكمػػف مخ،لػػؼ الشػػرااح االع،ماعمػػ  كاالق،مػػ

، ك،كملت  الباحث  :ماس األ اار البلعقبلسم    تعدادمق، ك مقماس الضغط السعسي األدكات ال،الم : 

بػمف الػذاكر كاإلسػاث علػى مقمػاس  تحمػاامان ال ،كعػد  ػركؽ دالػ    هبػـ الس،ػااج ال،المػ : هسػ ىتلػ الدراس 

ث بمف الذاكر كاإلسا  تحماامان ال ،كعد  ركؽ دال    ، اما ك،كملت الدراس  همضان هسالضغط السعسي 

 .على مقماس األ اار البلعقبلسم 

 :) 2411لحسين (دراسة . 9

 نية المنبلة بانفعال الغضب" البلعفبل  األ كار" بعناان 

البلعقبلسمػ  المخ،لعػ   األ اػار ػي اػؿ مػف  كاإلسػاثبد ت الدراس  تلػى  المقارسػ  بػمف الػذاكر 

،حدمد ما تذا ااست بػذ  األ اػار البلعقبلسمػ   همضان تلىكاسععاؿ الغضب كهبعاد  ، اما بد ت الدراس  

 (ُِٗ)،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ  مػػف، ك راسػػ  المخ،لعػػ   مماسهػػا ال،سبػػؤ باسععػػاؿ الغضػػب عسػػد عمس،ػػي الد

مقمػػاس ، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػػ : ،مػػرمض بسػػي سػػكمؼ   عامعمػػ  مػػف المػػ طالػػب كطالبػػ

 األ اػاركمقمػاس  ،(ُِٖٗعػممس ه رمػؿ )هعػد  الخبرات الشخمم  المر،بط  باسععاؿ الغضب كالػذم 

هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ :  ى، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ( ُّٖٗالبلعقبلسمػػ  لؤلطعػػاؿ كالمػػرابقمف لهػػكبر كالمػػر )
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: بلعقبلسمػ  كبعػدمف  قػط للغضػب كبمػاد  ركؽ دال  بمف الذاكر كاإلساث  ي بعض األ اار الكع،  هس

 ػػركؽ بػػمف  ال ،كعػػد   ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان هسػػ بالغضػػب ، المر،بطػػ مثمػػرات الغضػػب كالمشػػاعر 

هسػ  مماػػف لؤل اػار البلعقبلسمػػ  هف ،كمػلت الدراسػػ  همضػان امػػا ك السػكعمف  ػي الػػدرج الالمػ  للغضػب ، 

 ،اكف مسبا  باسععاؿ الغضب ، كذلؾ  ي اؿ مف العمس  الالم  كعمس  اإلساث ك الذاكر.

 :)2411لسبلمة  (دراسة. 14

البلعفبلنيــة االتحصــيل الجــامع  لــدى الطالبــة  ااأل كــاربــين ال جــل االجتمــاع   "العبلقــةبعناان

 ".الجامعية

 كاأل اػػػػػارالدراسػػػػػ  تلػػػػػى  ال،عػػػػػرؼ علػػػػػى طبمعػػػػػ  العبلقػػػػػ  بػػػػػمف الخعػػػػػؿ االع،مػػػػػاعي بػػػػػد ت 

، ( طالب  ََْ،اكست عمس  الدراس  مف )ك  البلعقبلسم  كال،حممؿ العامعي لدل طالبات العامع  ،

 األ اػػارتعػػداد الباحثػػ  ، كمقمػػاس  :مقمػػاس الخعػػؿ االع،مػػاعي كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػػ : 

همػا ال،حمػمؿ الدراسػي  قػد ،ػـ قماسػ  بال،قػدمرات  ،ُٗٗٗتعداد محمد مهمب مزسػكؽ ،  :البلعقبلسم 

عبلقػػ  ،كعػػد   هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : هسػػ ىك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ السهاامػػ   ػػي ام،حاسػػات العػػاـ الدراسػػي ،

البلعقبلسمػػ  كال ،كعػػد عبلقػػ   كاأل اػػارمكعبػػ  ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف الخعػػؿ االع،مػػاعي   ار،باطمػػ

 ف الخعؿ كال،حممؿ . بم

 :) 2411لجعفر (دراسة  . 11

 جامعة عدن"  ب" األ كار العفبلنية االبلعفبلنية اعبلقتيا باالكتلاب لدى طمبة كمية التربية بعناان 

ال،عرؼ على العبلقػ  بػمف ال،عامػر العقبلسػي كالبلعقبلسػي كاالا،اػاب، امػا  ىتلالدراس   بد ت

لى العركؽ بمف الذاكر كاإلساث  ي ال،عامر العقبلسي كالبلعقبلسػي ال،عرؼ ع ىهمضان تلبد ت الدراس  

مػػػف عمسػػػ  الدراسػػػ  ، ك،اكسػػػت كاػػػذلؾ  ػػػي االا،اػػػاب لػػػدل طلبػػػ  المػػػ  ال،ربمػػػ  )مػػػبر( عامعػػػ  عػػػدف

  اسػػػ،باس، كاسػػػ،خدمت الباحثػػػ  األدكات ال،المػػػ : طالبػػػا كطالبػػػ  مػػػف المػػػ  ال،ربمػػػ  )مػػػبر(  ( ِِٗ) 

  هبـ الس،ااج ال،الم : هس ى، ك،كملت الدراس  تلبؾ لبلا،ااب  ، كاس،باسسم  األ اار العقبلسم  كالبلعقبل

، امػػا ،كعػد عبلقػ  مكعبػ  ذات داللػ  تحمػاام  بػػمف بعػض األ اػار العقبلسمػ  كالبلعقبلسمػ  كاالا،اػاب
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د  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام  بػػػمف الػػػذاكر كاإلسػػػاث  ػػػي األ اػػػار ك كعػػػ ىك،كمػػػلت الدراسػػػ  همضػػػان تلػػػ

ال ،كعػػد  ػػركؽ ذات داللػػ    ، امػػا ك،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان هسػػ  كالبلعقبلسمػػ  لمػػالح الػػذاكرالعقبلسمػػ

 تحماام  بمف الذاكر كاإلساث  ي االا،ااب.

 :)2412لمالك  االرشيدي ( دراسة. 12

 البلعفبلنية بالسماك العداان  لدى طبلب ال اناي"   األ كار" عبلقة بعناان 

عمسػػػ  ، ك،اكسػػػت  اػػػار البلعقبلسمػػػ  بالسػػػلكؾ العػػػدكاسي بػػػد ت الدراسػػػ  تلػػػى بحػػػث عبلقػػػ  األ

، كاسػػػػ،خدـ  مػػػػف طػػػػبلب المرحلػػػػ  الثاسكمػػػػ   ػػػػي مدمسػػػػ  حااػػػػؿ بالسػػػػعكدم  ( طالبػػػػان َُِ)مػػػػف الدراسػػػػ  

، ( ُٖٓٗسػػػػلمماف الرمحػػػػاسي ) :مقمػػػػاس ال،عامػػػػر البلعقبلسػػػػي مػػػػف تعػػػػدادالباحثػػػػاف األدكات ال،المػػػػ : 

، ك،كملت الدراس   (ُٓٗٗعبد هللا ك مالح هبك عباة )مع،ز سمد  :كمقماس السلكؾ العدكاسي تعداد

البلعقبلسم  كاؿ مف الغضب ، كالعدكاف  األ اارعبلق  مكعب  بمف ،كعد   ى هبـ الس،ااج ال،الم : هستل

اللعظػػي ، كالعػػػدكاف البػػدسي ، كالعػػػداكة ، كالسػػلكؾ العػػػدكاسي لػػدل عمسػػػ  البحػػث ، امػػػا ،مػػامزت البسمػػػ  

بلسمػ  ، حمػث ،اكسػت هربعػ  عكامػؿ : اشػ،مؿ العامػؿ األكؿ علػى سػبع  ه اػار العاملم  لؤل اار البلعق

كهماف ،سمم،  ) هف الماضي مؤثر على الحاضر كالبد مف االع،ماد على األقكماة كمحارب  الشػر( ، 

كالثاسي  ار،مف كهماف ،سمم،  )الرعػؿ مااس،ػ  هبػـ مػف المػرهة كالظػركؼ الخارعمػ  ،ػ،حاـ  ػي العػرد( ، 

، كالرابػ   اػر،مف هف ماكف الشخص محبكبا كل  قمم  (،مف كهماف ،سمم،  )مف الضركرم كالثالث  ار 

 الحلكؿ المثالم  كاألشماة المخمع  البد مف ال،عامر  مها(. تمعادكهماف ،سمم،  )البد مف 

 

 

 

 :) 2412 لالشرع (دراسة  . 13

    ار البلعفبلنية "" الفدرة التنبؤية لمعاامل ال مسة الكبرى    الش صية باأل كبعناان 
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ال،عػػػػرؼ ال،سبؤمػػػػ  للعكامػػػػؿ الخمسػػػػ  الابػػػػرل  ػػػػي الشخمػػػػم  العمػػػػابم   ىتلػػػػبػػػػد ت الدراسػػػػ  

،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ   ، كباأل اار البلعقبلسمػػ  ،كاالسبسػػاطم  ك االسع،احمػػ  كالمكا قػػ  كمقظػػ  الضػػممر

قاامػػ  العكامػػؿ  مػػ : ، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،ال كطالبػػ  مػػف عامعػػ  مؤ،ػػ  ( طالبػػان َِٓمػػف  )

اخ،بػػػػػار ، ك (   Costa  &McCara، ُِٗٗالخمسػػػػػ  الابػػػػػرل  ػػػػػي الشخمػػػػػم  )اكسػػػػػ،ا كمػػػػػاارم  

هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : هف   ى، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ( ُٖٓٗالعقبلسمػػ  كالبلعقبلسمػػ  ) الرمحػػاسي  األ اػػار

 قػػ  ( علػػى ال،ػػكالي ، هاثػػر عكامػػؿ الشخمػػم  شػػمكعا بػػمف الطلبػػ  بػػي) االسبسػػاطم  كاالسع،احمػػ  كالمكا

مػػػف  بػػػمف الطلبػػػ  بػػػي ) مػػػف السػػػهؿ ،عسػػػب المػػػعكبات بػػػدالن  كهف هاثػػػر األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  شػػػمكعان 

، ،سشػأ  اإلسسػافهسمر الماضي ، معب هف ،س،حكذ األشػماة الخطػرة علػى ،عامػر  اإلسسافمكاعه،ها ، 

 ػركؽ ال ،كعد   مضان هس، اما ك،كملت الدراس  هالمعاساة كعدـ السعادة دااما عف ظركؼ خارعم  ( 

، امػا ك،كمػلت بػمف الػذاكر كاإلسػاث  ػي عكامػؿ الشخمػم  ك ػي األ اػار البلعقبلسمػ   تحمػاامان دال  

عكامػػػؿ العمػػػابم  كاالسع،احمػػػ  كالمكا قػػػ  هاثػػػر قػػػدرة علػػػى ال،سبػػػؤ بمعظػػػـ األ اػػػار الدراسػػػ  همضػػػان هف 

 البلعقبلسم  .

 :)2412لدانيال (دراسة . 14

جتماعيـة اعبلقتيـا باأل كـار البلعفبلنيـة لـدى عينـة مـن طـبلب الصـف األال المسـاندة االبعناان" 

 مفارنة "  ارتباطيومن المرحمة ال اناية  دراسة 

بد ت الدراس  تلى الاشؼ عف العبلقػ  بػمف المسػاسدة االع،ماعمػ  كاأل اػار البلعقبلسمػ  لػدل 

( طالػػػب ََْراسػػ  مػػػف )ك،اكسػػت عمسػػػ  الد،  عمسػػ  مػػػف طػػبلب المػػػؼ األكؿ مػػف المرحلػػػ  الثاسكمػػػ 

مقمػػػػػاس المسػػػػػاسدة  ، كاسػػػػػ،خدمت الباحثػػػػػ  األدكات ال،المػػػػػ : كطالبػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػبلب المرحلػػػػػ  الثاسكمػػػػػ  

، البلعقبلسمػػػ  لؤلطعػػػاؿ كالمػػػرابقمف لهػػػكبر كالمػػػر  األ اػػػاركمقمػػػاس ، الباحثػػػ   تعػػػداداالع،ماعمػػػ  مػػػف 

بػمف المسػاسدة  ان سػالب  دالػ  تحمػاام  ار،باطمػعبلقػ  ،كعػد  هبػـ الس،ػااج ال،المػ :  ىك،كملت الدراس  تل

كاالع،ماعمػػ  كاأل اػػار البلعقبلسمػػ  لػػدل اػػؿ مػػف الػػذاكر كاإلسػػاث ،  ممػػا عػػدا ه اػػار االع،مادمػػ  ال،ػػي 

بالمسػاسدة االع،ماعمػ  لػدل الػذاكر ،  ػي حػمف ار،بطػت اػؿ مػف ه اػار االع،مادمػ  ،  ار،بطت امعابمػان 
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 بالمسػػاسدة االع،ماعمػػ   لػػدل اإلسػػاث ، املػػ  تمعابمػػان االسزعػػاج لمشػػااؿ اآلخػػرمف ، كاب،غػػاة الحلػػكؿ الا

بػمف الػذاكر كاإلسػاث  ػي المسػاسدة   تحمػاام تلى كعكد  ركؽ ذات دالل  همضان اما ،كملت الدراس  

 ػركؽ ذات  تلػى كعػكدهمضػان االع،ماعم  كعاةت العػركؽ ا،عػا  عمسػ  اإلسػاث ، امػا ،كمػلت الدراسػ  

  ي األ اار البلعقبلسم  ، كعاةت العركؽ با،عا  عمس  الذاكر . بمف الذاكر كاإلساث   تحماامدالل  

 :)2412لعم  (دراسة . 15

" األ كــار البلعفبلنيــة اعبلقتيــا بإيــذا  الــذات اث ــر برنــامج عفبلنــ  انفعــال  ســماك   ــ  بعنــاان 

 تعديميا لدى عينة من طبلب الجامعة "     

ار البلعقبلسمػ  لػدل عمسػ  مػف طػبلب بد ت الدراس  تلػى ال،عػرؼ علػى مسػ،كل اس،شػار األ اػ

ال،عػرؼ علػى مسػ،كل اس،شػار  ىهمضػان تلػلػدمهـ ، امػا بػد ت الدراسػ    اس،شػاران  األ اارالعامع  كهاثر 

تمذاة الذات لدل عمس  الدراس  مف طبلب العامع   كهاثر هسكاع تمذاة الػذات لػدمهـ ، امػا بػد ت تلػى 

مػػػذاة الػػػذات  لػػػدل طػػػبلب ال،عػػػرؼ علػػػى العػػػركؽ بػػػمف الػػػذاكر كاإلسػػػاث  ػػػي األ  اػػػار البلعقبلسمػػػ  ك كا 

العامع  ، اما بد ت الدراس  تلى ال،عرؼ على طبمع  العبلق  االر،باطم  بمف األ اار البلعقبلسمػ  ك 

تمذاة الذات ، كال،عػرؼ علػى  اعلمػ  برسػامج عقبلسػي اسععػالي سػلكاي  ػي ،عػدمؿ اال اػار البلعقبلسمػ  

الدراسػػ  مػػف ،اكسػػت عمسػػ  ك  ،لعامعػػ ه ػػراد العمسػػ  مػػف طػػبلب ا كال،خعمػػؼ مػػف حػػدة تمػػذاة الػػذات لػػدل

، ثاسمػػ  كالثالثػػ  مػػف المػػ  ال،ربمػػ كطالبػػ  مػػف طػػبلب العرقػػ  ال ان (  طالبػػْٓٓعمسػػ  سػػماكم،رم  قكامهػػا )

ب العرق  الثالث  شعب  ( طالب  مف طبلُٗكعمس  ارشادم  ،ـ اش،قاقها مف العمس  السماكم،رم  قكامها )

كمقمػاس  ،الباحثػ   :  تعدادالبلعقبلسم األ اارمقماس  اس،خدمت الباحث  األدكات ال،الم : ك  الطعكل  ،

زمسػػػب شػػػقمر : ،شػػػخمص سػػػلكؾ تمػػػذاة الػػػذات للمػػػرابقمف كالراشػػػدمف كالعػػػادممف كغمػػػر العػػػادممف تعػػػداد

هبػػـ  ، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػىالباحثػػ :عقبلسػػي اسععػػالي سػػلكاي تعػػداد  ترشػػادمبرسػػامج ك ( ، ََِٔ)

لػػدل عمسػػ  الدراسػػ  مػػف طػػبلب العامعػػ  ،  ار،عػػاع مسػػ،كل األ اػػار البلعقبلسمػػ  سسػبمان ااج ال،المػػ :  الس،ػ

كاسخعػػاض مسػػ،كل تمػػذاة الػػذات لػػدل عمسػػ  الدراسػػ  مػػف طػػبلب العامعػػ  مػػ  كعػػكد سسػػب  مػػف عمسػػ  

  مػف عمسػ  الدراسػ  ، امػا ،كمػلت الدراسػ  ُٔالدراس  لدمهـ مس،كل مر،ع  مف تمذاة الػذات بلغػت 
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بػػػػػمف م،كسػػػػػطات درعػػػػػات معمكعػػػػػ  الػػػػػذاكر  تحمػػػػػاام تلػػػػػى عػػػػػدـ كعػػػػػكد  ػػػػػركؽ ذات داللػػػػػ   مضػػػػػان ه

كم،كسػػػػطات درعػػػػات معمكعػػػػ  اإلسػػػػاث مػػػػف طػػػػبلب العامعػػػػ   ػػػػي الدرعػػػػ  الالمػػػػ  لمقمػػػػاس األ اػػػػار 

مكعبػػػ  كدالػػػ  تحمػػػااما بػػػمف  ار،باطمػػػ تلػػػى كعػػػكد عبلقػػػ  همضػػػان البلعقبلسمػػ  ، امػػػا ،كمػػػلت الدراسػػػ  

راسػػػ  مػػػف طػػػبلب العامعػػػ  علػػػى الدرعػػػ  الالمػػػ  لمقمػػػاس األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  درعػػػات ه ػػػراد عمسػػػ  الد

المسػ،خدـ  اإلرشػادم اعلمػ  البرسػامج اس تمػذاة الػذات ، امػا هاػدت س،ػااج الدراسػ  كدرعا،هـ على مقم

  ي ،عدمؿ األ اار البلعقبلسم  كال،خعمؼ مف حدة تمذاة الذات لدل عمس  الدراس  مف طلب  العامع  . 

   ًالغضبالت  تناالت ماضاع  الدراسات   انيا:  

 ):2445. دراسة (عميان ا عسمية ل1

بعنــاان"  عاليــة العــبلج الفــالم عمــى المعنــى االتــدريب عمــى الميــارات االجتماعيــة  ــ   فــض حــدة 

 الغضب لدى عينة من األطفال "

مهػارات بد ت الدراس  تلى ال،عرؼ على  عالمػ  العػبلج القػااـ علػى المعسػى كال،ػدرمب علػى ال

( َِاالع،ماعمػػ   ػػي  خعػػض حػػدة الغضػػب لػػدل عمسػػ  مػػف األطعػػاؿ ، ك ،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ  مػػف )

المقمػػػاس العربػػػي   طالػػػب مػػػف ذاػػػكر المرحلػػػ  االب،داامػػػ  العلمػػػا ، كاسػػػ،خدـ الباحثػػػاف األدكات ال،المػػػ :

رمب علػػى ، كبرسػػامعي العػػبلج بػػالمعسى كال،ػػدعػػبلة الػػدمف اعػػا ي كمامسػػ  السمػػاؿ :للغضػػب مػػف تعػػداد

،كعػد   هسػ هبػـ الس،ػااج ال،المػ : ىلدراس  تلػالمهارات االع،ماعم  كبما مف تعداد الباحثمف ، ك،كملت ا

 ركؽ ذات دالل  تحماام  بمف م،كسط درعات ه راد المعمكع ال،عرمبم  األكلى على مقماس الغضب 

خدـ كذلؾ  ي القماس  ي المقماس القبلي ، ك م،كسط درعات  سعس األ راد على سعس المقماس المس،

د  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  ك كعػػتلػػى لػػي ، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان البعػػدم لمػػالح القمػػاس القب

بمف م،كسطات درعات ه راد المعمكع  ال،عرمبم  الثاسم  على مقماس الغضب  ي القمػاس القبلػي ، ك 

البعػدم لمػالح القمػاس  سعس األ راد على سعس المقماس المس،خدـ كذلؾ  ػي القمػاسدرعات   م،كسط

،كعػػد  ػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف م،كسػػط درعػػات ه ػػراد   امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان هسػػ ،القبلػي

المعمكع  ال،عرمبم  األكلى على مقماس الغضب ، كم،كسط درعات ه راد المعمكع  ال،عرمبم  الثاسم  
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األكلػػى ، امػػا عػػ  ال،عرمبمػػ  علػػى سعػػس المقمػػاس المسػػ،خدـ كذلػػؾ  ػػي القمػػاس البعػػدم لمػػالح المعمك 

د  ػػػػركؽ ذات داللػػػػ  تحمػػػػاام  بػػػػمف م،كسػػػػط درعػػػػات ه ػػػػراد ك كعػػػػعػػػػدـ  تلػػػػى اػػػػذلؾ،كمػػػػلت الدراسػػػػ  

المعمكعػػ  ال،عرمبمػػ  األكلػػى علػػى مقمػػاس الغضػػب  ػػي القمػػاس البعػػدم ، ك م،كسػػط درعػػات  سعػػس 

ال هسػػ   تلػػى سػػ األ ػػراد علػػى سعػػس المقمػػاس المسػػ،خدـ كذلػػؾ  ػػي القمػػاس ال،،بعػػي ، امػػا ،كمػػلت الدرا

،كعد  ركؽ ذات دالل  تحماام  بػمف م،كسػط درعػات ه ػراد المعمكعػ  ال،عرمبمػ  الثاسمػ  علػى مقمػاس 

الغضػب  ػي القمػاس البعػدم ، ك م،كسػػط درعػات  سعػس األ ػراد علػػى سعػس المقمػاس المسػ،خدـ كذلػػؾ 

  ي القماس ال،،بعي .

 ):2446. دراسة (سميمان ل2

 ع لئلنجــاز اماضــاع الضــبط انــاع التعمــيم لــدى عينــة مــن طمبــة بعنــاان " الغضــب اعبلقتــو بالــدا

 المدارس ال اناية" 

ل،عػػػرؼ علػػػى طبمعػػػ  العبلقػػػ  بػػػمف م،غمػػػرات الػػػدا   لئلسعػػػاز كمكضػػػكع ا ىبػػػد ت الدراسػػػ  تلػػػ

، طػػبلب كطالبػػات المػػدارس الثاسكمػػ  دار،ػػ  لػػدل عمسػػ  مػػفاضػػبط كسػػكع ال،علػػمـ بالغضػػب كهسػػلكب ال

( طالبا كطالب  مف طلبػ  المػؼ الثػاسي الثػاسكم بمدمسػ  ال،ػؿ الابمػر َِّ،اكست  عمس  الدراس  مف )

تعػداد:  ػاركؽ عبػد  ال،المػ :  مقمػاس الػدا   لئلسعػاز بمحا ظ  االسماعلم ، كاسػ،خدـ الباحػث األدكات

الع،اح مكسى ، كمقماس مكض  الضبط لػ رك،ر  تعداد: عبلة الدمف اعا ي ، كمقماس الػذااة العػالي 

  هبـ الس،ااج ال،المػ : هسػ ىداد : الباحث، ك،كملت الدراس  تلخمرم، كمقماس الغضب تعللسمد محمد 

غضػب، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان ال ،كعد  ركؽ دال  تحمػاامان بػمف الػذاكر كاإلسػاث  ػي مسػ،كل ال

 ىمـ ، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان تلػ ػي الغضػب بػاخ،بلؼ سػكع ال،علػ د  ركؽ دال  تحماامان ك كع ىتل

از،  بمف الذاكر كاإلساث  ي الغضػب بػاخ،بلؼ مسػ،كل الػدا   لئلسعػ  ،كعد  ركؽ دال  تحماامان ال  هس

بػػػمف الغضػػػب كالػػػدا   المر،عػػػ   د ار،بػػػاط سػػػالب داؿ تحمػػػاامان ك كعػػػ ىامػػػا ،كمػػػلت الدراسػػػ  همضػػػان تلػػػ

 بػػػػمف الغضػػػػب كالػػػػدا   المػػػػسخعض لئلسعػػػػاز، امػػػػا لئلسعػػػػاز ، بمسمػػػػا لػػػػـ ماػػػػف االر،بػػػػاط داؿ تحمػػػػاامان 

  ي الغضب باخ،بلؼ مكض  الضبط . ،كعد  ركؽ دال  تحماامان  ال  هس ىالدراس  همضان تل،كملت 
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 ):2447. دراسة ( طاب ل3

 بعناان "األ كار البلعفبلنية اعبلقتيا بالغضب"    

ات الغضػػب ، امػػا بػػد ت الدراسػػ  تلػػى الاشػػؼ عػػف العبلقػػ  بػػمف األ اػػار البلعقبلسمػػ  كخبػػر 

مسػػ،كمات االس،شػػار كالعبلقػػ  االر،باطمػػ  بمسهمػػا ، ك،اكسػػػت ال،عػػرؼ علػػػى  ان تلػػىبػػد ت الدراسػػ  همضػػ

( طالبػػ  مػػف طالبػػات المػػ  ال،ربمػػ ، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػػ :  مقمػػاس األ اػػار ِٖٓمػػف)

البلعقبلسم  : تعداد زارما الشربمسي، ك مقماس الخبرات الشخمم  المر،بط  بكمػؼ اسععػاؿ الغضػب 

هبػـ  ىدراسػ  تلػمحمػد ، ك مقمػاس األ اػار البلعقبلسمػ  ك،كمػلت التعداد: هحمد عبد العاطي ك علػي 

  ، امػػػا ،كمػػػلت  ٗ،ٓٗهف شػػػمكع األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  لػػػدل عمسػػػ  الدراسػػػ  بلغػػػت  الس،ػػااج ال،المػػػ :

  هسػ ىتلػ اػذلؾ كمػلت الدراسػ   ،  ّ،ٔٓار،عاع معػدالت الغضػب كال،ػي بلغػت  ىاس  همضان تلالدر 

، امػػػا ،كمػػػلت دالػػػ  تحمػػػاامان بػػػمف األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  كاسععػػػاؿ الغضػػػب  ،باطمػػػال ،كعػػػد عبلقػػػ  ار 

ااست األ اار البلعقبلسمػ  : الكعكبمػ  ، الحمػكؿ علػى الامػاؿ ، لػـك الػذات ،   هس ىالدراس  همضان تل

،كق  المشااؿ ، عدـ االا،راث ، ،حب المشااؿ ، الخكؼ مف الشعكر بالععز ، السعي لئلمػبلح ، 

اعػػب اآلخػػرمف ،  طلػػب ال،أممػػد ، المثالمػػ  ، الرعػػؿ بػػك ممػػدر السػػعادة الكحمػػد للمػػرهة ، االسزعػػاج لم،

المؤدمػػ  للغضػػػب ااسػػػت اإلعابػػػ  العسػػػمم  ،  قػػػداف المم،لاػػػات ، اإلحبػػػاط ، االسقطػػػاع عػػػف العمػػػؿ ، 

 االسقطاع عف األسشط  المكمم  ، الشعكر بعقداف االح،راـ.

 ):2449. دراسة (منصار ل4

  "بلقتو بكل من الرضا عن الحياة االعاامل ال مسة الكبرى لمش صية االغضببعناان"العفا اع

،حدمػد  ىلععػك ،امػا بػد ت الدراسػ  همضػان تلػ،حدمد العركؽ بمف السكع  ي ا ىبد ت الدراس  تل

،حدمػد العبلقػات  ىامػا بػد ت الدراسػ  همضػان تلػ ،لععكالعركؽ بمف الذاكر البدك كالذاكر الحضر  ي ا

مػػدل   معر ػػ ىاسػػ  ، امػػا بػػد ت الدراسػػ  همضػػان تلػػهبعػػاد الععػػك كهبعػػاد م،غمػػرات الدر  االر،باطمػػ  بػػمف

( مػػػف طلبػػػ   َّّتسػػػهاـ بػػػذ  الم،غمػػػرات  ػػػي ،عسػػػمر هبعػػػاد الععػػػك ، ك،اكسػػػت عمسػػػ  الدراسػػػ  مػػػف  )

العامعػ  بقسػـ ال،ربمػ  الخامػ  بالمػ  ال،ربمػ   عامعػ  الطػااؼ بالمملاػ  العربمػ  السػعكدم  ، كاسػػ،خدـ 
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األدكات ال،المػػػ : مقمػػػاس الععػػػك  تعػػػداد : ،كمسػػػكف كآخػػػركف، ك مقمػػػاس الرضػػػا عػػػف الحمػػػاة الباحػػػث 

تعداد: معدم الدسكقي، كقاامػ  العكامػؿ الخمسػ  الابػرل للشخمػم  تعػداد: اكسػ،ا كمػاارم ، كقاامػ  

 ال ،كعػػد  هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : هسػػ ى، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػتعػػداد: سػػبملبمرعر لحالػػ  ، السػػم الغضػػب ا

 ػػركؽ دالػػ  تحمػػاامان بػػمف م،كسػػطي درعػػات معمػػكع،ي الطلبػػ  مػػف  اإلسػػاث كالػػذاكر  ػػي الععػػك عبػػر 

 ،كعػد سػ اكر، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان هالمكاقؼ كالدرعػ  الالمػ  للععػك كااسػت العػركؽ لمػالح الػذ

 ػػػركؽ دالػػػ  تحمػػػاامان بػػػمف م،كسػػػطي درعػػػات معمػػػكع،ي الػػػذاكر البػػػدك كالػػػذاكر الحضػػػر  ػػػي الععػػػك 

 ،كعػد سػ حضر، اما ،كملت الدراسػ  همضػان هعاد  كااست العركؽ لمالح الطبلب الذمف مقطسكف الكهب

: ف الحمػاة ، كبػمف األبعػاد ال،المػ عػ بػمف الدرعػ  الالمػ  للععػك كالرضػادال  تحماامان   عبلقات ار،باطم

: ل،المػػػػػ اد االعمػػػػابم  كالمقبكلمػػػػ  ، كعػػػػدـ كعػػػػكد ار،باطػػػػات دالػػػػػ  بػػػػمف الدرعػػػػ  الالمػػػػ  للععػػػػك كاألبعػػػػ

الخبػػػرة ، مقظػػػ  الضػػػممر ، كار،باطػػػات سػػػلبم  دالػػػ  تحمػػػاامان بػػػمف الدرعػػػ   ىاالسبسػػػاطم  االسع،ػػػاح علػػػ

مسبػئ بعػد العمػابم  كالمػزاج  سػ ه تلػى غضب، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان الالم  للععك كحال  كسم  ال

عف اآلخرمف كبعػد السػعادة الغاضب بالععك عبر المكاقؼ كحال  الغضب  كالمقبكلم  كالسعادة بالععك 

السػػعادة العمػػابم  كالمقبكلمػػ  كحالػػ  كسػػم   ؤ،سبػػ تلػػىلػػذات امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان بػػالععك عػػف ا

 الغضب بالدرع  الالم   للععك.

 ):2449. دراسة (آدم ل5  

 ىالتــذكر ل االســترجاع ل النســيان لــد"ث ــر ســمت  الفمــق االغضــب عمــى عمميــات الــذاكرة   بعنــاان

 "اسية    محا ظت  دمشق ادير الزارمرحمة األسمعمم  ال

الاشؼ عف هثر سم،ي القلػؽ كالغضػب علػى عملمػات الػذاارة ) ال،ػذار ،  ىالدراس  تل تبد 

( مػػػػف معلمػػػي المرحلػػػػ  األساسػػػم   ػػػػي  ْْٕاالسػػػ،رعاع ،السسػػػماف (، ك،اكسػػػػت عمسػػػ  الدراسػػػػ  مػػػف) 

 :لمػػػ :  مقمػػػاس سػػػم  القلػػػؽ تعػػػػدادمحػػػا ظ،ي دمشػػػؽ كدمػػػر الػػػزكر، كاسػػػ،خدمت الباحثػػػ  األدكات ال،ا

،كعػد   هبـ الس،ااج ال،المػ : هسػ ى، ك،كملت الدراس  تلسبملبرعر :، كمقماس الغضب تعداد رسبملبمرع

 ركؽ بمف العسسػمف  ػي هدااهػـ علػى مقمػاس سػم  القلػؽ لمػالح اإلسػاث كعلػى مقمػاس سػم  الغضػب 
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م  القلػػؽ المر،ععػػ  كالم،كسػػط  الاشػؼ عػػف هثػػر سػػ ىكر ، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان تلػػلمػالح الػػذا

علػػى عملمػػات الػػذاارة ) ال،ػػذار ، االسػػ،رعاع ، السسػػماف ( كاػػذلؾ هثػػر سػػم  الغضػػب علػػى المر،ععػػ  

كالم،كسػػط  علػػى عملمػػات الػػذاارة ) ال،ػػذار ، االسػػ،رعاع ( كلػػـ ،عػػد هم هثػػر لسػػم  الغضػػب لسػػمات 

 الغضب على عملم  السسماف .

 ):2449. دراسة (السفافل6

ل فة بـالنفس اانفعـال الغضـب لـدى عينـة مـن طـبلب اطالبـات جامعـة الممـك عبـد العزيـز بعناان" ا

 بجدة اجامعة ثم الفرى بمكة المكرمة"

ال،عػػرؼ علػػى سسػػب  اس،شػػار الثقػػ  بػػالسعس كاسععػػاؿ الغضػػب بػػمف طػػبلب  ىبػػد ت الدراسػػ  تلػػ

معر ػ   العػرؽ  ىتلػ كطالبات عامع  الملؾ عبد العزمػز كعامعػ  هـ القػرل ، امػا بػد ت الدراسػ  همضػان 

غضػب ، امػا بمف طبلب كطالبات عامع  الملؾ عبػد العزمػز ك هـ القػرل  ػي الثقػ  بػالسعس كاسععػاؿ ال

معر ػ  العػركؽ لػدل طػبلب كطالبػات عامعػ  الملػؾ عبػد العزمػز كعامعػ  هـ  ىبد ت الدراس  همضان تلػ

كال،خمػػػص ، ك الحالػػػ  القػػػرل  ػػػي الثقػػػ  بػػػالسعس كاسععػػػاؿ الغضػػػب ،بعػػػان لم،غمػػػر السػػػف ، كالعػػػسس ، 

( طالػب كطالبػ  مػف عػامع،ي  ِٕٗاالع،ماعم  ، كالمس،كل الدراسي ، ك،اكست عمسػ  الدراسػ  مػف ) 

مػػاس الثقػػ  بػػالسعس مػػف تعػػداد الملػؾ عبػػد العزمػػز كهـ القػػرل ، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػ :  مق

 ىدماطي ، ك،كمػلت الدراسػ  تلػكمقماس الغضب الم،عدد األبعاد تعداد ك،قسػمف الشػساكم كالػ ،شركعر

ال ،كعد  ركؽ دال  بمف طبلب كطالبات عامع،ي الملؾ عبد العزمز كهـ القرل   هبـ الس،ااج ال،الم : هس

ال ،كعػػد  ػػركؽ ذات سػػ  غضػػب، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان ه ػػي مسػػ،كمات الثقػػ  بػػالسعس كاسععػػاؿ ال

زمػز كهـ القػرل  ػي الثقػ  بػالسعس كاسععػاؿ دالل  تحماام  بمف طبلب كطالبات عامع،ي الملؾ عبػد الع

ال ،كعػد  ػركؽ ذات داللػ  تحمػاام  لػدل طػبلب كطالبػات   سػاما ،كملت الدراسػ  همضػان هالغضب، 

عػػامع،ي الملػػؾ عبػػد العزمػػز كهـ القػػرل  ػػي الثقػػ  بػػالسعس كاسععػػاؿ الغضػػب ،بعػػان لم،غمػػر السػػف ، امػػا 

م  لػدل طػبلب كطالبػات عػامع،ي الملػؾ عبػد ال ،كعد  ركؽ ذات داللػ  تحمػاا  سبأ،كملت الدراس  

العزمز كهـ القرل  ي الثق  بالسعس ،بعان لم،غمر للعػسس ، بمسمػا ،كعػد  ػركؽ ذات داللػ  تحمػاام  بػمف 
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ال ،كعػد  سػ أب)عمس  الدراس (  ي اسععػاؿ الغضػب كذلػؾ لمػالح اإلسػاث، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان 

عػػامع،ي الملػػؾ عبػػد العزمػػز كهـ القػػرل  ػػي الثقػػ   ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  لػػدل طػػبلب كطالبػػات 

د  ػركؽ ذات ك كعػ تلػىمص ، اما ،كملت الدراسػ  همضػان بالسعس كاسععاؿ الغضب ،بعان لم،غمر ال،خ

داللػػ  تحمػػاام  لػػدل طػػبلب كطالبػػات عػػامع،ي الملػػؾ عبػػد العزمػػز كهـ القػػرل  ػػي الثقػػ  بػػالسعس ،بعػػان 

كعمف ، بمسمػا ال ،كعػد  ػركؽ بػمف )عمسػ  الدراسػ  (  ػي لم،غمر الحال  االع،ماعم  كذلؾ لمػالح الم،ػز 

ال ،كعػد  ػركؽ ذات داللػ  تحمػاام  لػدل طػبلب  سػ ضػب ، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان هكاسععاؿ الغ

كطالبات عامع،ي الملؾ عبد العزمز كهـ القرل  ي الثق  بالسعس ،بعان لم،غمر المس،كل الدراسػي، بمسمػا 

 .لغضب كااست لمالح المس،كل الراب (  ي اسععاؿ ا،كعد  ركؽ بمف ) عمس  الدراس  

 ): 2414. دراسة (صالل ل7

 " الغضب اعبلقتو باجية الضبط "الدا م  ل ال ارج " لدى األطفال الصم "    بعناان

، الخػارعي لػدل ال،عػرؼ علػى الغضػب كعبلق،ػ  بكعهػ  الضػبط الػداخلي  ىبد ت الدراس  تل

( طالب كطالب  مف العادممف ك المـ، كاسػ،خدمت َٔس  مف )،اكست عمس  الدرا كاألطعاؿ المـ ، 

خ،بػار مراػز الػ،حاـ لؤلطعػػاؿ اغضػب لؤلطعػاؿ تعػػداد : الباحثػ  ، ك الباحثػ  األدكات ال،المػ : مقمػاس ال

:  اركؽ عبد الع،ػاح، ك اخ،بػار الممػعك ات الم،درعػ  الملػكف تعػداد : عػكف را ػف ، ك اسػ،مارة ،رعم 

هبػـ الس،ػااج  ى، ك،كمػلت الدراسػ  تلػ،ماعي تعداد: عبد العزمز الشخمػي عالمس،كل االق،مادم كاال

بػػمف درعػػات األطعػػاؿ المػػـ علػػى مقمػػاس  ان دالػػ  تحمػػاام مكعبػػ   قػػ  ار،باطمػػ،كعػػد عبل  ال،المػػ : هسػػ

عػػد الغضػػب كعهػػ  الضػػبط كدرعػػا،هـ علػػى هبعػػاد مقمػػاس الغضػػب كالدرعػػ  الالمػػ  للمقمػػاس باسػػ،ثساة بي 

بمف م،كسطات األطعاؿ العادممف   ركؽ دال  تحماامان  ،كعد س الدراس  همضان ه،كملت الداخلي،  اما 

،  كاألطعاؿ المـ على عمم  هبعاد مقماس الغضب كالدرع  الالم  للمقماس  ي ا،عا  األطعاؿ المػـ

عسػػد مسػػ،كل داللػػ  بػػمف م،كسػػطي األطعػػاؿ العػػادممف   ػػركؽ دالػػ  تحمػػاامان  دك كعػػاػػذلؾ ،كمػػلت تلػػى 

مػػـ ، امػػا ،كمػلت الدراسػػ  همضػػان ى مقمػػاس كعهػػ  الضػبط  ػػي ا،عػػا  األطعػاؿ الكاألطعػاؿ المػػـ علػ

بػػمف م،كسػػطات  درعػػات الػػذاكر كاإلسػػاث المػػـ علػػى عممػػ  هبعػػاد   ػػركؽ دالػػ  تحمػػاامان  دك كعػػ تلػػى
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عػػػد الغضػػػب الػػػداخلي كقػػػد ااسػػػت العػػػركؽ ا،عػػػا  مقمػػاس الغضػػػب كالدرعػػػ  الالمػػػ  للمقمػػػاس باسػػػ،ثساة بي 

بػمف م،كسػطي ر،ػب درعػات الػذاكر كاإلسػاث  د  ػركؽ دالػ  تحمػاامان ك عػك تلػى  ،كمػلت اذلؾر، الذاك 

 المـ على مقماس كعه  الضبط  ي ا،عا  الذاكر.

 ) :2414. دراسة (الصباة ا التمار ل8

بعناان" الفراق بـين مرضـى السـكر مـن األطفـال ااألصـحا  مـن الجنسـين  ـ  الغضـب ااالكتلـاب 

 االسعادة اناعية الحياة " 

الاشػػؼ عػػف العػػركؽ بػػمف مرضػػى السػػار مػػف األطعػػاؿ  )الػػسمط األكؿ(  ىلػػالدراسػػ  ت تبػػد 

كاألمحاة مف العسسمف ،  ي اؿ مف الغضب ، كاالا،اػاب ،  كالسػعادة ، كسكعمػ  الحمػاة ، ك،اكسػت 

( طعػػػػبل مػػػػف الػػػػذاكر كاإلسػػػػاث مػػػػف مرضػػػػى السػػػػار مػػػػف الػػػػسمط األكؿ ك َُٔ)  عمسػػػػ  الدراسػػػػ  مػػػػف

كمقمػػاس  امػػ  الغضػػب كال،عبمػػر عسػػ  لؤلطعػػاؿ،ت ال،المػػ :  قااألمػػحاة، كاسػػ،خدمت الباحثػػاف األدكا

، علػى مػ  الحمػاة م،عػدد األكعػ  لؤلطعػاؿاالا،ااب لؤلطعاؿ ، كقاامػ  السػعادة لؤلطعػاؿ ، كمقمػاس سكع

رات ه ػػراد اػػؿ معمكعػػ  مػػف معمػػكع،ي الدراسػػ  بعػػدما ،ػػـ هحػػداث ال،اػػا ؤ بمسهمػػا  ػػي عػػدد مػػف الم،غمػػ

 ماسػيبات األمػحاة  ػي مقكسػطات اسػ،عاهبـ الس،ااج ال،المػ : هف م، ىالدخمل  ، ك،كملت الدراس  تل

مػف م،كسػطات اسػ،عابات مرضػى السػار مػف األطعػاؿ ،  سكعم  الحماة كالسػعادة ااسػت هعلػى عكبرمػان 

اما ،كملت الدراس  همضان هػف م،كسطات مرضى السػار مػف األطعػاؿ  ػي الغضػب كاالا،اػاب هعلػى 

 مف م،كسطات األمحاة. عكبرمان 

 ) :2414راسة (ثبا سممية ل. د9

 بعناان "إدارة الغضب اعبلقتيا بالضبط الذات  لدى طبلب الجامعة"

د ال،عػرؼ علػى طبمعػ  العبلقػ  مػا بػمف الضػبط الػذا،ي كالغضػب لػدل ه ػرا ىبد ت الدراس  تل

الاشؼ عف داللػ  العػركؽ بػمف الػذاكر كاإلسػاث  ػي درعػا،هـ علػى  ىالعامع  ، اما بد ت الدراس  تل

الاشػػػؼ عػػػف داللػػػ  العػػػركؽ بػػػمف الػػػذاكر كاإلسػػػاث  ػػػي   ىس الغضػػػب، امػػػا بػػػد ت الدراسػػػ  تلػػػمقمػػػا

كطالب  مف طلب  العرقػ   ( طالبان ٖٔدرعا،هـ على مقماس الضبط الذا،ي، ك،اكست عمس  الدراس  مف )
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األكلى ، بالم  ال،ربمػ  عامعػ  بكرسػعمد، كاسػ،خدـ الباحػث األدكات ال،المػ :  مقمػاس الغضػب لطػبلب 

حممػػػد ، ، ك مقمػػػاس ضػػػبط الػػػذات  تعػػػداد: مػػػدحت عبػػػد الََِٕمعػػػ   تعػػػداد:  اػػػرم عسػػػار، العا

ال ،كعػػد  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف   هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : هسػػ ى، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ ََِٖ

  ، امػػا ،كمػػلت م،كسػػطات درعػػات الطػػبلب الػػذاكر كاإلسػػاث  ػػي مقمػػاس الغضػػب لطػػبلب العامعػػ

د  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف م،كسػػطات درعػػات الطػػبلب الػػذاكر ك كعػػ عػػدـ تلػػىالدراسػػ  همضػػان 

سػالب  دالػ  تحمػاامان بػمف الغضػب   ،كعد عبلقػ  ار،باطمػ  ذلؾ هسذات، اكاإلساث  ي مقماس ضبط ال

ب  سػػال  د عبلقػ  ار،باطمػك كعػػ تلػىسػ  همضػان كالمراقبػ  الذا،مػ  لػدل طلبػػ  العامعػ  ، امػا ،كمػػلت الدرا

د عبلقػػػ  ك كعػػػ تلػػػىكمػػػلت ل طلبػػػ  العامعػػػ ، امػػػا ،دالػػػ  تحمػػػاامان بػػػمف الغضػػػب كال،قػػػمـ الػػػذا،ي لػػػد

مع ، ( بمف الغضب كال،عزمز الذا،ي لدل طلب  العاَ¸َُسالب  دال  تحماامان عسد مس،كل )  ار،باطم

( بػمف َ¸َُعسد مس،كل ) سالب  دال  تحماامان   د عبلق  ار،باطمك كع تلى س  همضان اما ،كملت الدرا

 الغضب كمهارات ضبط الذات لدل طلب  العامع .

 ) :2411. دراسة (العجم  ل14

بعناان " الذكا  الاجدان  اعبلقتو بمشاعر الغضب االعنف لدى الطبلب بطيل  التعمم المـدماجين 

    مدارس التعميم العام    دالة الكايت"

اة الكعػػداسي علػػى اػػػؿ مػػف الغضػػب كالسػػػلكؾ ال،عػػػرؼ علػػى ،ػػأثمر الػػػذا ىبػػد ت الدراسػػ  تلػػ

العدكاسي لدل عمس  مف طبلب  بطماي ال،علـ المػدمكعمف  ػي مػدارس ال،علػمـ العػاـ  ػي دكلػ  الاكمػت 

سػػػاث باألسػػػلكب  – ػػي ضػػػكة مسػػػ،كما،هـ المخ،لعػػػ  مػػػف الػػذااة االع،مػػػاعي)مر،ع   مػػػسخعض( ذاػػػكر كا 

العػػػدكاف كبػػػمف الػػػذااة الكعػػػداسي، الػػػذم مػػػف خبللػػػ  سسػػػ،طم  هف ساشػػػؼ عػػػف العبلقػػػ  بػػػمف الغضػػػب ك 

كطالبػػ  مػػف طػػبلب بطماػػي الػػ،علـ المػػدمكعمف  ػػي مػػدارس  ( طالبػػان ُُٕك،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ  مػػف )

الباحػػث، كمقمػػاس  :اخ،بػػار الػػذااة الكعػػداسي  تعػػداد ال،علػػمـ العػػاـ، كاسػػ،خدـ الباحػػث األدكات ال،المػػ :

ي لػػػبص كبمػػػرم ، ك،كمػػػلت لكؾ العػػدكاسمقمػػػاس السػػػ، ك ُّٗٗ: الشػػػساكم كالػػدماطي دادالغضػػب  تعػػػ

د  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام   ػػػي الغضػػػب بػػػمف م،كسػػػطات ك كعػػػبػػػـ الس،ػػػااج ال،المػػػ : ه  ىالدراسػػػ  تلػػػ
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الطبلب مر،ععي الذااة الكعداسي ، كم،كسطات الطبلب مسخعضي الذااة الكعػداسي لمػالح الطػبلب 

 ركؽ ذات دالل  تحمػاام   ػي السػلكؾ العػدكاسي بػمف  دك كع كاذلؾ، مسخعضذكم الذااة الكعداسي ال

م،كسػػػطات الطػػػبلب بطماػػػي الػػػ،علـ مر،ععػػػي الػػػذااة الكعػػػداسي ، كم،كسػػػطات الطػػػبلب بطماػػػي الػػػ،علـ 

، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  بلب ذكم الػػذااة الكعػػداسي المػسخعضمسخعضػي الػػذااة الكعػػداسي لمػالح الطػػ

لذاكر بطماي ال،علـ م   ي الغضب بمف م،كسطات اإلساث ك اقمم  ذات دالل  تحماا ،كعد س ضان ههم

اث ، امػا ،كمػلت الدراسػ  همضػان ، هم هف الذاكر ذكم مشػاعر غضػب هاثػر مػف اإلسػلمالح الذاكر

إلسػػاث بطماػػي د  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام   ػػي السػػلكؾ العػػدكاسي بػػمف م،كسػػطات الػػذاكر كاك كعػػ تلػى

سػاث، امػا ،كمػلت الدراسػ  لعدكاسي ماكف هابر للذاكر مف اإل، هم هف السلكؾ اال،علـ لمالح الذاكر

 ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف الػػذاكر كاإلسػػاث بطماػػي الػػ،علـ  ػػي الدرعػػ  الالمػػ   ،كعػػد هسػػ همضػػان 

 للذااة الكعداسي لمالح عمس  الذاكر.

 ):2411. دراسة (حسين ا عبد الاارث ل11
لغضب لدى طالبات جامعة الطالف بالمممكة بعناان ""  اعمية برنامج تدريب  ل فض مستاى ا

 العربية السعادية" 
ال،عػػرؼ علػػى  اعلمػػ  برسػػامج  ػػي خعػػض مسػػ،كل الغضػػب لػػدل طالبػػات  ىبػػد ت الدراسػػ  تلػػ

( طالبػػ  مػػف طالبػػات ِْعامعػػ  الطػػااؼ بالمملاػػ  العربمػػ  السػػعكدم  ، ك ،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ  مػػف )

اف األدكات ال،الم : مقماس حالػ  كسػم  ،كاس،خدمت الباحث الدبلكـ العاـ  بالم  ال،ربم  عامع  الطااؼ

مف ، ك،كمػػػلت ،، كالبرسػػػامج ال،ػػػدرمبي مػػػف تعػػػداد البػػػاحث  Spilbeger: سػػػبملبرعر  تعػػػداد الغضػػػب

د  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام  بػػػمف درعػػػات ه ػػػراد المعمكعػػػ  عػػػك هبػػػـ الس،ػػػااج ال،المػػػ : ك  ى  تلػػػالدراسػػػ

ضػػب بػػمف القمػػاس القبلػػي كالقمػػاس البعػػدم بعػػد ،قػػدمـ البرسػػامج ال،عرمبمػػ  علػػى مقمػػاس حالػػ  كسػػم  الغ

ال ،كعػد  ػركؽ ذات داللػ  تحمػاام   س عدم، اما ،كملت الدراس  همضان هال،درمبي لمالح القماس الب

بمف درعات ه راد المعمكع  الضابط  على مقمػاس حالػ  كسػم  الغضػب بػمف القمػاس القبلػي كالقمػاس 

كعػد  ػركؽ ذات داللػ  تحمػاام  بػمف درعػات ه ػراد المعمكعػ  ل همضػان دم ، اما ،كمػلت الدراسػ  البع

ال،عرمبمػػػػ  كالمعمكعػػػػ  الضػػػػابط  علػػػػى مقمػػػػاس حالػػػػ  كسػػػػم  الغضػػػػب  ػػػػي القمػػػػاس البعػػػػدم لمػػػػالح 
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ال ،كعد  ركؽ ذات دالل  تحماام  بمف درعات  س بم ، اما ،كملت الدراس  همضان هالمعمكع  ال،عرم

 .مف القماس البعدم كقماس الم،ابع قماس حال  كسم  الغضب به راد المعمكع  ال،عرمبم   على م

 )2412. دراسة عيساي (12

 " ممارسة العبلج المعر   السماك  لت فيف حدة الغضب لدى الشباب الجامع "

امعي، امػا بػد ت بد ت الدراس  تلى ،خعمؼ حدة الغضب )احالػ  كسػم ( لػدل الشػباب العػ

عبلج المعر ي السلكاي  ػي ،خعمػؼ حػدة الغضػب )احالػ  كسػم ( اخ،بار  اعلم  ال ىالدراس  همضان تل

(  شاب مف الشباب الذمف مس،مكف تلى هسػر َُُلدل الشباب العامعي، ك،اكست عمس  الدراس  مف )

برعامػػ  شػػباب المعهػػد العػػالي للخمػػ  االع،ماعمػػ  باعػػر الشػػم  ، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػػ :  

، كلسػػدف ، ك برسػػامج ال،ػػدخؿ عرلغضػػب احالػػ  كسػػم  لاػػؿ مػػف سػػبملبمر ال،قػػارمر الذا،مػػ  ، كمقمػػاس ا

هبػػػـ الس،ػػػااج  ىالباحثػػػ ، ك،كمػػػلت الدراسػػػ  تلػػػ :دادالمهسػػػي القػػػااـ علػػػى العػػػبلج المعر ػػػي السػػػلكاي تعػػػ

 ي ،حسػمف قػدرة الشػباب علػى الػ،حاـ  ػي اسععػاؿ الغضػب  ال،الم : هف هاثر األسالمب العبلعم  ،أثمران 

عادة البساة المعر ي ، كال،ااف هسلكب المراقب  ا هاثر  هفدعمـ ، اما ،كملت الدراس  همضان لذا،م  ، كا 

الحاالت اس،عاب  بي الحال  الثامس  كال،اسع  على ال،كالي كذلػؾ قػد مرعػ  لؤلسػباب اآل،مػ  : مسػ،كل 

ر قػدر ،علمـ الكالدمف ، ار،عاع العكاسب الركحم  لدل الشباب ، البماػ  ال،ػي معػمش  مهػا الشػباب ، ،ػكا 

عػػػد مكضػػح  ال،حسػػف لمػػالح بي  بػػذ  الدراسػػ  س،ػػااجعػػػاةت ك ل،مف، مػػف ،قػػدمر الػػذات لػػدل بػػذمف الحػػا

هعراض الغضب احال  هاثر مف هعػراض الغضػب اسػم  كبػذا مكضػح هبممػ  األسػرة  ػي اعامػؿ مػف 

برسامج ال،دخؿ المهسي  ي  حاع  تلىاما ،كملت الدراس  همضان  العكامؿ المر،بط  باسععاؿ الغضب،

،عامػػؿ مػػ  االضػػطرابات بمػػع  عامػػ  كاسععػػاؿ الغضػػب بمػػع  خامػػ  تلػػى معمكعػػ  مػػف المهػػارات ال

هثسػػاة ،طبمػػؽ البرسػػامج هبمهػػا مهػػارة اإلقسػػاع ، المساقشػػ  ، المهػػرة  ػػي ال،عسػػمر، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  

(  كبػك ٔٓ¸  ٖهمضان هف الم،كسط العاـ لل،حسف  ي هعراض الغضػب احالػ  لػدل الشػباب قػد بلػغ  )

الم،كسػػط العػػاـ لل،حسػػف  ػػي  فاسػػ  همضػػان هعػػاؿ، امػػا ،كمػػلت الدر ط مر،عػػ  بالسسػػب  لهػػذا االسعم،كسػػ

(  كبػك م،كسػط مر،عػ  بالسسػب  لهػذا االسععػاؿ، ٔٓ¸ ِهعراض الغضب اسم  لدل الشباب قد بلغ  ) 
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هف الم،كسػط العػػاـ لل،حسػػف  ػي هعػػراض الغضػػب  ػي المقمػػاس ااػػؿ  تلػػىامػا ،كمػػلت الدراسػ  همضػػان 

 (  كبك م،كسط مر،ع  بالسسب  لهذا االسععاؿ.ٔٓ¸ ٕشباب قد بلغ ) لدل ال

 ) :2412. دراسة (الداسري ل13

 "العفا اعبلقتو بانفعال الغضب لدى عينة من طالبات جامعة ثم الفرى بمكة المكرمة"  بعناان

معر ػػػ  درعػػػ  اػػؿ مػػػف الععػػك بأبعػػػاد  المخ،لعػػػ  كاسععػػاؿ الغضػػػب احالػػػ   ىبػػد ت الدراسػػػ  تلػػ

معر ػ  مقػدار كا،عػا  العبلقػ  بػمف تلػى لدل طالبات عامع  هـ القرل، اما بد ت الدراس  همضان كسم  

الععػك بأبعػاد  المخ،لعػ  كاسععػاؿ الغضػب احالػ  كسػم  لػدل طالبػات عامعػ  هـ القػرل، ك،اكسػت عمسػ  

(  طالبػػ  مػػف طالبػػات عامعػػ  هـ القػػرل  ػػرع الزابػػر، كاسػػ،خدمت الباحثػػ  األدكات ْٕٔالدراسػػ  مػػف)

، كمقمػػػػػاس الغضػػػػػب احالػػػػػ  كاسػػػػػم  (ََِٕ)  Mulletالمػػػػػ : مقمػػػػػاس الععػػػػػك مػػػػػف تعػػػػػداد مكلمػػػػػ  ال،

( ، ك،كمػػػلت ُٖٗٗد )حممػػػلسػػػبملبمرعر كلسػػػدف ،رعمػػػ  ك،قسػػػمف محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف ك كقمػػػ  عبػػػد ال

 ػي درعػ  بعػد اسػ،مرارم  الشػعكر باالسػ،ماة لػدل  بسالػؾ اسخعاضػان هبـ الس،ااج ال،المػ : هف  ىالدراس  تل

عد الرغب   ي الععك دراس ،  ي حمف ،ر،ع  درع  بعد الحساسم  للظركؼ، هما بالسسب  لدرع  بي عمس  ال

 ػػي درعػػ   بسالػػؾ اسخعاضػػان  فه ضػػان مع،دلػػ ، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  هم لػػدل عمسػػ  الدراسػػ   هػػي درعػػ 

  د عبلقػػ  ار،باطمػػك كعػػ تلػػى،كمػػلت الدراسػػ  ك  ، لغضػػب اسػػم  لػػدل عمسػػ  الدراسػػالغضػػب احالػػ  كا

كاسععػػػاؿ  ذات داللػػػ  تحمػػػاام  بػػػمف الععػػػك )بعػػػد اسػػػ،مرار الشػػػعكر باالسػػػ،ماة( امعابمػػػ  مسخعضػػػ  عػػػدان 

 دالػػ  تحمػػاامان   د عبلقػػ  ار،باطمػػك كعػ تلػػى عػػدـكاسػػم ، امػػا ،كمػلت الدراسػػ  همضػػان الغضػب احالػػ  

 سػػم ، امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان بػػمف الععػػك )بعػػد الحساسػػم  للظػػركؼ( كاسععػػاؿ الغضػػب احالػػ  كا

ذات داللػ  تحمػاام  بػمف الععػك )بعػد الرغبػ   ػي الععػك(  سػالب  مسخعضػ  عػدان   د عبلق  ار،باطمػك كعل

 كاسععاؿ الغضب احال  كاسم . 
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 ):2412.  دراسة (شاىين ل14

 بعناان " تنمية العفا اضبط الغضب لدى عينة من المراىفين بطل   التعمم"  .

لػ،علـ  ػي كاإلسػاث مػف المػرابقمف بطاػي ا الاشؼ عف العػركؽ بػمف الػذاكر ىراس  تلبد ت الد

،سممػػ  الععػػك كضػػبط الغضػػب لػػدمهـ ، ك،اكسػػت   ى، امػػا بػػد ت همضػػان تلػػالغضػػب كماكسا،ػػ  العرعمػػ 

برسػػامج ،خدمت الباحثػػ  األدكات ال،المػػ : كاسػػ، مػػف المػػرابقمف بطماػػمف الػػ،علـ  (َٕعمسػػ  الدراسػػ  مػػف )

، ك،كمػلت الدراسػ  ، كالغضب ك مػف تعػدادباعكالع ، مقماس، كضبط الغضبرشادم ل،سمم  الععكاإل

بػػمف الػػذاكر كاإلسػػاث  ػػي الدرعػػ  الالمػػ  علػػى  ال ،كعػػد  ػػركؽ دالػػ  تحمػػاامان  هبػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : ىتلػػ

، كاألعػػػػراض العسػػػػمكلكعم  الععػػػػؿ الغاضػػػػب، كالػػػػ،حاـ  ػػػػي الغضػػػػب مقمػػػػاس الغضػػػػب كماكسا،ػػػػ   رد

 ػػػركؽ بمسهمػػػا  ػػػي ماػػػكف الغضػػػب الػػػداخلي ،عػػػا   كعػػػكد تلػػػىامػػػا ،كمػػػلت الدراسػػػ  همضػػػان ، للغضػػػب

د  ػػركؽ بػػمف القماسػػمف القبلػػي ك كعػػ ك،كمػػلت تلػػى ،ف الغضػػب الخػػارعي ا،عػػا  الػػذاكرماػػك اإلسػػاث ، ك 

، امػػػا ،كمػػػلت عػػػك ، كالغضػػػب( ،عػػػا  القمػػػاس البعػػػدمكالبعػػػدم للعمسػػػ  ال،عرمبمػػػ  علػػػى مقماسػػػي )الع

ركؽ بػػػمف القماسػػػمف البعػػػدم كال،،بعػػػي للعمسػػػ  ال،عرمبمػػػ  علػػػى مقماسػػػي ال ،كعػػػد  ػػػ  الدراسػػػ  همضػػػان هسػػػ

 الدراس  . 

 ):2413. دراسة( جرجيس ل15

 بعناان " الغضب اعبلقتو ببعض سمات الش صية "

ادم ، امػػػا بػػػد ت قمػػػاس الغضػػػب لػػػدل طلبػػػ  المػػػؼ الخػػػامس اإلعػػػد ىبػػػد ت الدراسػػػ  تلػػػ

امػا بػد ت ،   المػؼ الخػامس اإلعػدادمقماس بعض سمات الشخمم  لػدل طلبػ ىالدراس  همضان تل

، غضػػب كدرعػػات سػػمات الشخمػػم  المقاسػػ ال،عػػرؼ علػػى العبلقػػ  بػػمف درعػػات ال ىالدراسػػ  همضػػان تلػػ

مػف  اس،باس ( طالب كطالب  ، كاس،خدمت الباحث األدكات ال،الم : ََّك،اكست عمس  الدراس  مف  )

مػػف اإلسػػاث علػػى  الػػذاكر هاثػػر غضػػبان مػػ : هف هبػػـ الس،ػػااج ال،ال ىتعػػداد الباحػػث، ك،كمػػلت الدراسػػ  تلػػ

اإلسػػاث مم،لاػػكف شخمػػم  سػػكم  كم،م،عػػكف  بثقػػ  بػػالسعس كباا،عػػاة  فه تلػػى،كمػػلت ك ااػػؿ، المقمػػاس 

د عبلقػػ  ك كعػػ تلػػى،كمػػلت الدراسػػ  همضػػان  لعػػ ، امػػاذا،ػػي كسػػمطرة علػػى اآلخػػرمف  ػػي المكاقػػؼ المخ،
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د عبلقػػ  مكعبػػ  دالػػ  تحمػػاامان بػػمف ك كعػػ كاػػذلؾعػػ  ، لمخ،لمكعبػػ  دالػػ  علػػى اآلخػػرمف  ػػي المكاقػػؼ ا

درعات مقماس الغضب كدرعات مقماس سمات الشخمم  للعمس  ااؿ ، كاذلؾ لعمسػ  الػذاكر كعمسػ  

 اإلساث .

 المجماعة ال انية: الدراسات األجنبية. 

 :)2442ل  Addis & Bernardدراسة (ثديس ابرنارد  .1

 كالسػمات البلعقبلسمػ  كالمع،قػدات الزكاعػي ال،كا ػؽ بػمف العبلقػ  علػى لػى ال،عػرؼبػد ت ت

 عمس  ،اكست كقد. الزكاعي( اإلرشاد مرااز بعض  ي ( االس،طبلع حب ، القلؽ ،لغضبااالسععالم  

ػا ) ُٔ  (مػف  :الدراسػ   الزكاعػي بمرااػز اإلرشػاد ان ( زكعػُٖ) كمػسهـ الم،ػزكعمف األ ػراد مػف زكعن

 البلعقبلسمػ  / المع،قدات العقبلسم  مقماس  :الباحثاف ، اس،خدـ المرااز بذ  خارج مف ان عزك  (ّْ،)

اال،مػاؿ، كقػد  كمقمػاس مهػارات ، االسػ،طبلع حػب مقمػاس ، القلػؽ كمقمػاس ، الغضػب كقاامػ  ،

 كالمع،قػدات الزكاعػي ال،كا ػؽ بػمف دالػ  تحمػاام  عبلقػ  دك عػك الدراسػ  تلػى الس،ػااج ال،المػ :  ،كمػلت

كالغضػب  اال،مػاؿ مهػارات بػمف دالػ  تحمػاام  عبلقػ  ،كعػد ال كهسػ  . كالقلػؽ كالغضػب البلعقبلسمػ 

 . الزكاعي كال،كا ؽ كالقلؽ االس،طبلع كحب

 ) :C. Fives  2443دراسة (كريستا ر  ابفز . 2

 حػػص عبلقػػ  الغضػػب كالعػػدكاف باأل اػػار البلعقبلسمػػ  لػػدل عمسػػ  مػػف  تلػػى الدراسػػ   بػػد ت

( ُّٓ، كمػػػا تذا ااسػػػت بػػػذ  األ اػػػار مسباػػػات بالغضػػػب كالعػػػدكاف، ك ،اكسػػػت العمسػػػ  مػػػف) المػػػرابقمف 

هف المع،قػػػػدات  بػػػػـ الس،ػػػػااج ال،المػػػػ :ه  حلػػػػ  الثاسكمػػػػ ، ك،كمػػػػلت الدراسػػػػ  تلػػػػىطالبػػػػا مػػػػف طػػػػبلب المر 

البلعقبلسمػػػ  الخامػػػ  بعػػػدـ القػػػدرة علػػػى ،حمػػػؿ اإلحبػػػاط ،،سبػػػأ بالغضػػػب كالعػػػدكاف، ك،سبػػػأت األ اػػػار 

 ـ القدرة على ،حمؿ اإلحباط م،كسطها م،غمر الغضب.الخام  بعد

 ):2443 لHerman  and  Mcuhirterىيرمان اميك رايتر (دراسة . 3

، ك،اكسػت عمسػ  ت ال،ي ،،علؽ بالعدكاسم  كالغضبال،عرؼ علي المشابل تلى الدراس   بد ت

مج علػػػى امعمػػػ  تدارة ( مػػػف المػػػرابقمف كقػػػدـ لاػػػؿ مػػػسهـ برسػػػامج ترشػػػادم كاع،مػػػد البرسػػػإَِالدراسػػػ  )
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قشػػػػات ( علسػػػػ  ك،،ضػػػمف العلسػػػػ  الكاحػػػدة مسأُالغضػػػب كال،عامػػػؿ معػػػػ  ، ك،اػػػكف البرسػػػػامج مػػػف )

هف ،كملت  المعالع  السعسم  تلى مس،كمات هقػؿ هبـ الس،ااج ال،الم :  تلى،كملت الدراس  ، ك عماعم 

معمػػكع،مف  ػػي درعػػ  للغضػػب كالسػػلكؾ العػػدكاسي كلػػـ ماػػف بسػػاؾ  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام  بػػمف ال

 ال،حاـ بالغضب .

 ) :Fischer , Mosquera  &  Manstead  Evers , ،2445دراسة ( . 4

المقارس  بمف الذاكر كاإلسػاث  ػي الغضػب كال،قمػمـ االع،مػاعي ،ك،اكسػت  تلى الدراس   بد ت

 مػػػف اإلسػػػاث( مػػػف عامعػػػ  همسػػػ،رداـ ، ٗٔمػػػف الػػػذاكر ، ك َٓ( طالبػػػا ) ُُٗعمسػػػ  الدراسػػػ  مػػػف ) 

بػػـ الس،ػػااج ال،المػػ : هف اخػػ،بلؼ الػػذاكر كاإلسػػاث  ػػي ،عبمػػرا،هـ عػػف الغضػػب ه  تلػػىك،كمػػلت الدراسػػ  

 اسػ،مر هسػ  تلػىمضػان هدة ، امػا ،كمػلت الدراسػ  على الرغـ مف هف خبرة الغضب ال،ي مركا بهػا كاحػ

السكع  غضب اإلساث لع،رة هقؿ مف الذاكر ، ك،كسط ال،قممـ االع،ماعي  بشاؿ عزاي  ي العبلق  بمف

 كال،عبمر عف الغضب.

 ) :Anderson  ، 2446دراسة (ثندرسان . 5

بد ت الدراس  تلى ال،عرؼ علي  العبلق  بمف اؿ مف الممكد كالععك كال،عبمر عػف الغضػب 

مػػػف  ّْ) ( مرابقػػػا بالمػػػدارس العلمػػػا َٕلػػػدل عمسػػػ  مػػػف المػػػرابقمف ، ك،اكسػػػت عمسػػػ  الدراسػػػ  مػػػف  )

، ك (ARAS: ا،عابػػػػات المرابقػػػػ  المػػػػامدة )ت علػػػػمهـ مقػػػػاممس، طبقػػػػمػػػػف الػػػػذاكر ( ِٕاإلسػػػػاث ك 

اط تمعابي عف كعكد ار،ببـ الس،ااج ال،الم : ه تلى دراس  ، ك،كملت ال، ك،قدمر الغضب)تسرامت( للععك

ان بمسهمػػا كعػكد عبلقػػ  سػالب  دالػ  تحمػاام تلػىهمضػان ، امػا ،كمػػلت الدراسػ  بػمف المػمكد كالععػك داؿ

 ف عدـ كعكد هم ،أثمر داؿ للسكع  ي ال،عبمر عف الغضب.ع ،  ضبلن كبمف الغضب

 ) :Modi  &  Thingujam  ،2447دراسة (مادي ا ينجاجام  .6

ال،عػػرؼ علػػي العبلقػػ  بػػمف الغضػػب كاأل اػػار البلعقبلسمػػ  ، كمشػػابلت تلػػى  الدراسػػ   بػػد ت

لعػػ  مػػف الهسػػد ، ( مػػف الم،ػػزكعمف مػػف هسحػػاة مخ،ُِٓ) بدسمػػ  ، ك،اكسػػت عمسػػ  الدراسػػ  مػػفالمػػح  ال

،عامػػػر البلعقبلسػػػي بػػػمف الغضػػػب كال داالن  كعػػػكد ار،باطػػػان  بػػػـ الس،ػػػااج ال،المػػػ :ه  تلػػػى ك،كمػػػلت الدراسػػػ 
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هف تدراؾ المػػح  البدسمػػ  خػػبلؿ األشػػهر الثبلثػػ   تلػػى همضػػان امػػا ،كمػػلت الدراسػػ  ، كالمػػح  البدسمػػ 

د الععػػؿ المر،بطػػ  ، كار،بطػػت اػػؿ مػػف سػػم  الغضػػب كردك ماضػػم  ار،ػػبط بشػػاؿ داؿ بسػػم  الغضػػبال

بالغضب ، كال،عبمر الخارعي عف الغضب ، كال،عبمر الداخلي عف الغضب باػؿ مػف الحاعػ  للراحػ  

، ز، كالحاع  لئلسعاداؿ بالدكسم  ، كبشاؿ غمر، كبشاؿ عاـ بال،عامر البلعقبلسي، كم،طلبات العدؿ 

 كالحاع  لل،قدمر.

 ) :2448ل  Stifflerدراسة (ستيفمر  . ٕ

دراسػػػػ  تلػػػػى اخ،بػػػػار هثػػػػر بعػػػػض الم،غمػػػػرات مثػػػػؿ العػػػػسس ، األمػػػػدقاة ، اإلسعػػػػاز بػػػػد ت ال

االاػادممي ،عػػدد ه ػػراد األسػػرة ( علػى اػػؿ مػػف مسػػ،كمات الغضػػب كالػ،حاـ  مػػ  كعلػػى الغضػػب بشػػاؿ 

طالب(، كقد ،كمػلت الدراسػ  تلػى الس،ػااج ال،المػ : عػدـ كعػكد  ْٕعاـ ، ك،اكست عمس  الدراس  مف )

، سػ،كمات الغضػب ، كالػ،حاـ  ػي الغضػبما بػمف الػذاكر كاالسػاث  ػي اػؿ م ركؽ ذات داللػ  احمػاا

عػدـ كعػكد  ػركؽ ذات داللػ  احمػااما بػمف اػؿ مػف األ ػراد األمػغر تلػى  مضان هلت الدراس  اما ،كم

هف  تلػػى اػػذلؾالدراسػػ  ك،كمػػلت ، اـكاألابػػر سػػسا  ػػي مسػػ،كمات الغضػػب كالػػ،حاـ  مػػ  كالغضػػب العػػ

 م  م،أثركف بسلكامات االقراف اما مؤثر مس،كل االسعاز االاػادممي علػى  مس،كمات الغضب كال،حاـ

 حمث ،زداد مس،كمات الغضب بزمادة مس،كمات االسعاز االاادممي. ،مس،كمات الغضب

 :)persampiere ،2449بيرسامبير  (دراسة . 8

ل تلػػػى  حػػص ار،بػػاط اسػػػ،ثارة الغضػػب باأل اػػار كالمع،قػػػدات البلعقبلسمػػ  لػػػدالدراسػػ   بػػد ت

بػػػـ الس،ػػػااج ه  تلػػػىك،كمػػػلت الدراسػػػ   ،ف درعػػػت لهػػػـ قضػػػاما عسػػػؼ  ػػي المحامػػػ الػػذاكر العسمعػػػمف ممػػػ

امػا ار،باط األ اار البلعقبلسم  بشاؿ داؿ باإلساةة البدسم  كالسعسػم  قبػؿ العػبلج ،  كعكد تلى ال،الم :

 االل،ػزاـ بـ  ػي مف غمر  هف المر،ععمف  ي درع  الغضب ااسكا هقؿ اس،ظامان  تلىمضان ه،كملت الدراس  

 العبلعم . بالعلسات
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 ) :2414لDryden  &  Saskia دراسة (درايدن ا ساسكيا   .ٗ

بػد ت الدراسػ  تلػى ال،عػرؼ علػى األ اػػار البلعقبلسمػ  المر،بطػ  بسػلكؾ ال،سػكمؼ األاػػادممي 

( ٔٗكدكر االرشػاد العقبلسػي االسععػالي  ػػي ال،خعمػؼ مػف بػذا السػػلكؾ ، ك،اكسػت عمسػ  الدراسػ  مػػف )

طالبػػػا عامعمػػػا مػػػف العسسػػػمف مر،ععػػػي ال،سػػػكمؼ ، كمػػػف خػػػبلؿ المقابلػػػ  الشخمػػػم  الم،عمقػػػ  ك،حلمػػػؿ 

تلػػى هف بػػؤالة الطػػبلب ،سػػمطر علػػمهـ ه اػػار غمػػر مسطقمػػ  ،،مثػػؿ  ػػي  :اسػػ،عابا،هـ ،كمػػلت الدراسػػ 

معػاممر ) ،عسب هداة المهاـ الدراسم  ، الخكؼ مف العشؿ ، ال،ردد  ي ا،خاذ القرارات ، ال،باعد بػمف ال

ال ،كعػػػػد  ػػػػركؽ دالػػػػ  بػػػػمف الطػػػػبلب   المكضػػػػكعم  كاألداة الععلػػػػي( ، امػػػػا ،كمػػػػلت الدراسػػػػ  تلػػػػى هسػػػػ

 كالطالبات  ي ،لؾ األ اار.

 ) :2414ل Capanدراسة (كابان . 14

كالعمابم ( كعبلق،هػا باػؿ مػف  –بد ت الدراس  تلى حمث اب،مت باأل اار الامالم  )السكم  

مف  ( طالبان َِّلحماة لطبلب العامع  ، ك،اكست عمس  الدراس  مف )ال،سكمؼ الدراسي كالرضا عف ا

المات ال،ربم  بأقسامها المخ،لع  ، كاس،خدمت مقمػاس الامالمػ  ببعػدمها كاسػ،باس  ال،سػكمؼ األاػادممي 

كمقمػػػػاس الرضػػػػا عػػػػف الحمػػػػاة ، ،كمػػػػلت الدراسػػػػ  تلػػػػى الامالمػػػػ  العمػػػػابم  ااسػػػػت مسباػػػػ  بال،سػػػػكمؼ 

المسػػ،كل السػػكم للامالمػػ  مر،بطػػا بالرضػػا عػػف الحمػػاة ، همػػا م،غمػػرات العػػسس األاػػادممي ، بمسمػػا اػػاف 

 كال،خمص الدراسي لـ ماف لها ،أثر داؿ  ي ال،سكمؼ األاادممي.
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 :ى الدراسات السابفةتعفيب عم
 يمف خبلؿ العرض السابؽ للبحكث ك الدراسات السابق  كال،ي ،ساكلت م،غمرات الدراس  كال،ػ  

 تلي معمكع،مف كبي: قسمها الباحث

 .األ اار البلعقبلسم المعمكع  األكلي: ك،خ،ص بالدراسات ال،ي ،ساكلت مكضكع 

 .اسععاؿ الغضبالمعمكع  الثاسم : ك،خ،ص بالدراسات ال،ي ،ساكلت مكضكع 

  قد رهم الباحث هس   ي ضكة ما سبؽ عرض  هف معقب علي بذ  الدراسات علي السحك ال،الي:
 

 :األ كار البلعفبلنيةت  تناالت ماضاع ثاال: الدراسات ال
 قػػد هراد األ اػػار البلعقبلسمػػ  بعػػد اسػػ،عراض الدراسػػات ال،ػػي ،ساكلػػت ،خمػػص الباحػػث كبػػك   

 الباحث هف معقب علي بذ  الدراسات مف عدة زكاما كبي علي السحك ال،الي:
     

 ثااًل: من حيث الماضاع: 
،  قػػػػد ،ساكلػػػػت كراػػػػزت البلعقبلسمػػػػ   األ اػػػػارلقػػػػد اخ،لعػػػػت الدراسػػػػات  ػػػػي ،سػػػػاكؿ مكضػػػػكع  

البػاحثمف درس  ف ػي معػاالت ضػمق   الغالبمػ  مػاأل اار البلعقبلسم  الدراسات السابق  على مكضكع 

،سػاكؿ األ اػار البلعقبلسمػ  ( ََِٖ،القمػؽ ادراسػ  ) ،ببعض الم،غمرات اكعبلق،ه األ اار البلعقبلسم 

عبد ،  بمسما ،ساكلت دراس )(كالمس،كل االق،مادمم،غمر العسس كالساف )كعبلق،ها ببعض الم،غمرات 

العسػػزم ، بمسمػػا ،ساكلػػت دراسػػ  ) اال اػػار البلعقبلسمػػ  المسباػػ  باضػػطراب االا،اػػاب  (ََِٕ،الغعػػار 

األ اػػػػػػار ( ََِٖ،سػػػػػػكرم بمسمػػػػػػا ،ساكلػػػػػػت دراسػػػػػػ  )، عبلقػػػػػػ  القلػػػػػػؽ باأل اػػػػػػار البلعقبلسمػػػػػػ ( ََِٕ،

ف مبػػػػ ( العبلقػػػ ََِٗ،الحمػػػكرم ، ك دراسػػػ  ) ،مػػػاعيالبلعقبلسمػػػ  كعبلق،هػػػا بػػػال،امؼ السعسػػػي كاالع

 األ اارالعبلق  بمف  ( ََِٗ،العكمض   ، بمسما ،ساكلت دراس ) البلعقبلسم  كاأل اارال،عامر  هسالمب

 (ََِٗ،هحمد ك الشراسػي ، بمسما ،ساكلػت دراسػ ) العقبلسم   البلعقبلسم  كمس،كمات المح  السعسم 

عبلقػػ  (   ََُِ،ععمعػػي ) ، بمسمػػا ،ساكلػػت دراسػػ  اػػار البلعقبلسمػػ ال،طػػرؼ االع،مػػاعي كعبلق،ػػ  باأل

بػػمف الخعػػؿ  العبلقػػ  (َُُِ،سػػبلم  ، بمسمػػا ،ساكلػػت دراس ) الضػػغكط السعسػػم  باأل اػػار البلعقبلسمػػ 

األ اػار  (َُُِ،عععػر ، بمسما ،ساكلػت دراسػ  )البلعقبلسم  كال،حممؿ العامعي كاأل ااراالع،ماعي 



124

 

عبلقػػ  ( َُِِ،مالاي كالرشػػمدم ، بمسمػػا ،ساكلػػت دراسػػ ) مػػ  كعبلق،هػػا باالا،اػػابالعقبلسمػػ  كالبلعقبلس

المسػػاسدة االع،ماعمػػ  ( َُِِ،داسمػػاؿ ، بمسمػػا ،ساكلػػت دراسػػ  )البلعقبلسمػػ  بالسػػلكؾ العػػدكاسي األ اػػار

كااست بساؾ قل  مف الباحثمف مف ،ساكؿ المكضكع على هسها مشال  ،  كعبلق،ها باأل اار البلعقبلسم 

هف ،ضػػ  لهػػا هسػػالمب ترشػػادم  هك ،ا،ماػػات عبلعمػػ  تذا لػػـز  د،ػػاج تلػػي ،ػػدخؿ كحلػػكؿ كمػػف ثػػـ البػػ،ح

كال،ػي ( َُِِ،علي ،  كدراس   )( َُِِ ،الشرع ( ،  كدراس  )َُُِ،حسمف األمر مثؿ دراس  )

 .األ اار البلعقبلسم مف شأسها هف ،ساعد المه،ممف  ي بذا المعاؿ للمساعدة  ي ،خعمؼ حدة 
 

 

 ًا: من حيث األىداف: اني
،عددت األبداؼ ب،عدد المكاضم  ال،ي ،ساكل،ها البرامج كالدراسات  ااسػت ،هػدؼ  ػي معملهػا   

المكعػػكد لػػدل عمسػػ  الدراسػػ   ػػي اػػؿ دراسػػ   هسػػاؾ  األ اػػار البلعقبلسمػػ تلػػى معر ػػ  كاشػػؼ مسػػ،كل 

األ اػار علػى  دراسات بد ت تلػى الاشػؼ عػف العػركؽ بػمف المعمكعػات كاػذلؾ بػد ت تلػى ال،عػرؼ 

كعبلق،ػػ  بػػبعض الم،غمػػرات دكف الخػػكض  ػػي ،قػػدمـ الحلػػكؿ المساسػػب  لل،خعمػػؼ مػػف حػػدة البلعقبلسمػػ  

( ، ك  دراسػػػػ  ََِٖ،سػػػػكرم ( ، ك دراسػػػػ  )ََِٖ،القمػػػػؽ مثػػػػؿ دراسػػػػ  )األ اػػػػار البلعقبلسمػػػػ  بػػػػذ  

هف ، باإلضػػػا   ( َُُِ،عععػػػر ) ، ك  دراسػػػ  (َُُِ،سػػػبلم  ( ، ك  دراسػػػ  )ََِٗ،الحمػػػكرم )

 ابرسػػامج ترشػػادم لل،خعمػػؼ مػػف حػػدة األ اػػار البلعقبلسمػػ  بسػػاؾ بعػػض الدراسػػات ،ساكلػػت المكضػػكع

 (.َُِِ ،الشرع ( ، كدراس  )َُِِ،علي ادراس  )
 

  ال ًا: من حيث العينات:
 لسػطمف، الخلػمج العربػي ،   ممػر،لقد هعرمػت معظػـ الدراسػات السػابق   ػي البماػ  العربمػ  )   

 ػي ،سػاكؿ العمسػ   تهعرم الػبعض األخػر  ػي بماػات هعسبمػ ، كلقػد اخ،لعػت الدراسػا االسعكدم  (، بمسم

ال،ػػػي ،قػػػكـ علمهػػػا الدراسػػػ  كقػػػد ،ساكلػػػت بعػػػض الدراسػػػات كالبحػػػكث مراحػػػؿ عمرمػػػ  مخ،لعػػػ  االمرحلػػػ  

( ، ََِٖ،سػكرم ، ك دراسػ  )  (ََِٕ،عبد الغعػار ( ،  ك دراس )ََِٖ،القمؽ )العامعم  ادراس  

، دراسػ   (َُُِ،سػبلم  ، ،ك دراس ) ( ََِٗ،العكمضػ   ( ،ك دراس )ََِٗ،م الحمكر ك دراس  )

علػي ( ، كدراس   )َُُِ،حسمف ( ، دراس  )َُِِ،مالاي كالرشمدم ك دراس ) ، (َُُِ،عععر )
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( ، ك ََِٕ،العسػزم ( ، ك دراسػ  )َُِِ ،الشػرع )، كالمرابق  كالمرحل  الثاسكم  ادراس  ( َُِِ،

 (َُِِ،داسماؿ ( ، كدراس  )  ََُِ،ععمعي ) ( ك دراس ََِٗ، هحمد ك الشراسيدراس )

 رابعًا: من حيث النتالج:
كعبلق،ػػػ  بػػػػبعض الم،غمػػػػرات  قػػػػد  البلعقبلسمػػػػ  األ اػػػػارهمػػػا بالسسػػػػب  للدراسػػػػات ال،ػػػي ،ساكلػػػػت   

عبػػد علػػى عػػدة م،غمػػرات زمػػادةن كاسخعاضػػان مثػػؿ دراسػػ  ) األ اػػار البلعقبلسمػػ  هظهػػرت معظمهػػا ،ػػأثمر 

بعػػض الدراسػػات  ت( ، كا،عقػ ََِٕالعسػػزم،( ، ك دراسػػ  )  ََِٖالقمػؽ،( ، دراسػػ  )ََِٕ،الغعػار

 َُِِالشػراع،ادراسػ  )  األ كار البلعفبلنيـةعلى عدـ كعكد  ركؽ عكبرم  بمف العسسمف  ي كعكد 

 قػد هثب،ػت هف األ اػار البلعقبلسمػ  بالسسػب  للبػرامج اإلرشػادم   ا( ، همَُُِعععر،( ، ك دراس   ) ٕ

دكر سػاعح ك عػاؿ ك األ اػار البلعقبلسمػ  سػلكاي  ػي ،عػدملها السععػالي االعقبلسػي ال سػامجر للبسػاؾ اثػر ب

 .(َُِِ،علي مثؿ دراس  )األ اار البلعقبلسم   ي ال،خعمؼ مف حدة 

 :انفعال الغضب انيًا: الدراسات الت  تناالت ماضاع 

 قػػػد هراد  اؿ الغضػػػباسععػػػبعػػػد اسػػػ،عراض الدراسػػػات ال،ػػػي ،ساكلػػػت ،خمػػػص الباحػػػث كبػػػي   

 الباحث هف معقب علي بذ  الدراسات مف عدة زكاما كبي علي السحك ال،الي:
     

 ثااًل: من حيث الماضاع: 

،  قػػد ،ساكلػػت كراػػزت الدراسػػات  اسععػػاؿ الغضػػبلقػػد اخ،لعػػت الدراسػػات  ػػي ،سػػاكؿ مكضػػكع    

اسععػػػاؿ حثمف درس  ػػػي معػػػاالت ضػػػمق   الغالبمػػػ  مػػػف البػػػا اسععػػػاؿ الغضػػػبمكضػػػكع السػػػابق  علػػػي 

الععك كعبلق،  باؿ مف الرضا عف الحماة كالعكامػؿ الخمسػ  كعبلق،  ببعض الم،غمرات مثؿ  الغضب

( ََِٔسػلمماف ،( ،  بمسمػا ،ساكلػت كدراسػ  )ََِٗمسمػكر ،ادراسػ  ) الابرل للشخمم  كالغضػب

(  ََِٕطػاب ،خ) ، ،ساكلػت دراسػ الغضب كعبلق،  بالدا   لئلسعاز كمكضكع الضػبط كسػكع ال،علػمـ 

الغضػػػب كعبلق،ػػػ  ( ََُِمػػػالح ،بمسمػػػا ،ساكلػػػت دراسػػػ  )األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  كعبلق،هػػػا بالغضػػػب 

تدارة الغضب كعبلق،هػا (  ََُِهبك سلمم  ،،  ،ساكلت دراس  )بكعه  الضبط  الداخلي ، الخارعي  
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عػػػرعمس ) ، الععػػك كعبلق،ػػ  باسععػػاؿ الغضػػب (َُِِالدكسػػرم ،)،ساكلػػت دراسػػ  ،  بالضػػبط الػػذا،ي

كااسػت بسػاؾ معمكعػ  مػف البػاحثمف مػف ،سػاكؿ  كعبلق،  ببعض سمات الشخمػم الغضب (َُِّ،

كمػػػف ثػػػـ البػػػد هف ،ضػػػ  لهػػػا هسػػػالمب ترشػػػادم  هك   ،ػػػدخؿهسهػػػا مشػػػال  ،ح،ػػػاج تلػػػي  ىالمكضػػػكع علػػػ

عُغوووىٌ كدراسػػػ  )، ( 2411ل حسػػػمف ك عبػػػد الػػػكارث،ا،ماػػات عبلعمػػػ  تذا لػػػـز األمػػػر مثػػػؿ دراسػػػ  )

( كال،ػػػي مػػػف شػػػأسها هف ،سػػػاعد المه،مػػػمف  ػػػي بػػػذا ََِٓعلمػػػاف ك عسػػػلم  ،كدراسػػػ  )  ، ( ٕٕٔٓ،

 .ال،خعمؼ مف اسععاؿ الغضبالمعاؿ للمساعدة  ي 
 

 

  انيًا: من حيث األىداف:
،عػػددت األبػػداؼ ب،عػػدد المكاضػػم  ال،ػػي ،ساكل،هػػا الدراسػػات  ااسػػت ،هػػدؼ  ػػي معملهػػا تلػػى   

 هسػػاؾ دراسػػات بػػد ت تلػػي الاشػػؼ عػػف  ،اػػؿ دراسػػ  لػػدل عمسػػ  الدراسػػ   ػػي الغضػػبمعر ػػ  كاشػػؼ 

( ، ك دراسػ  ََِٗالسػقاؼ،( ، ك دراسػ  )ََُِمػالح ،ادراس  ) م،كسط ه راد العمس  العركؽ بمف 

باإلضا   هف بساؾ بعض الدراسات ،ساكلت المكضػكع ك بػد ت تلػي ال،عػرؼ علػي    ،( ََِٗآدـ ،)

ـ الحلػكؿ المساسػب  لل،خعمػؼ مػف حػدة بػذ  كعبلق،  ببعض الم،غمرات دكف الخػكض  ػي ،قػدم الغضب

الععمػػػػي ،  كدراسػػػػ  ) (َُِِالدكسػػػػرم ،دراسػػػػ  )، ك ( َُِّ) عػػػػرعمس ،مثػػػػؿ دراسػػػػ    المشػػػػال

 (.ََُِالمبكة ك ال،مار ،،  كدراس  ) (ََُِهبك سلمم  ،)(  ،  كدراس  َُُِ،
 

  ال ًا: من حيث العينات:
 لسػػػطمف، الخلػػػمج العربػػػي ،   ممػػػر،عربمػػػ  )لقػػػد هعرمػػػت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابق   ػػػي البماػػػ  ال  

 ػي ،سػاكؿ العمسػ   تهعرم الػبعض األخػر  ػي بماػات هعسبمػ ، كلقػد اخ،لعػت الدراسػا االسعكدم  (، بمسم

ال،ػػػي ،قػػػكـ علمهػػػا الدراسػػػ  كقػػػد ،ساكلػػػت بعػػػض الدراسػػػات كالبحػػػكث مراحػػػؿ عمرمػػػ  مخ،لعػػػ  االمرحلػػػ  

( ، ََِٗالسػػقاؼ،( ،  كدراسػػ  )ََِٕ،خطػػاب ( ، ك دراسػػ  )ََِٗمسمػػكر ،العامعمػػ  ادراسػػ  )

عمسػػػػكم ( ،  كدراسػػػػ  )َُُِحسػػػػمف ك عبػػػػد الػػػػكارث ،(  ، كدراسػػػػ  )ََُِهبػػػػك سػػػػلمم  ،كدراسػػػػ  )

،  (َُُِالععمػي ،دراسػ  ) ( ، كََِٔسلمماف ،، كالمرابق  كالمرحل  الثاسكم  ادراس  )  (َُِِ،

 .(َُِّعرعمس ،كدراس  )( ، َُِِشابمف ،ك دراس  )
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 يث النتالج:رابعًا: من ح
كعبلق،ػ  بػبعض الم،غمػرات  قػد هظهػرت معظمهػا  الغضبما بالسسب  للدراسات ال،ي ،ساكلت ه

الععمػػػي ، دراسػػػ  ) (ََِٗآدـ ،)علػػػى عػػػدة م،غمػػػرات زمػػػادةن كاسخعاضػػػان مثػػػؿ دراسػػػ   للغضػػػب،ػػػأثمر 

بعض الدراسات علي عدـ كعكد  ػركؽ عكبرمػ   ت( ، كا،عقَُِِالدكسرم ،( ، ك دراس  ) َُُِ،

المػػبكة ك ال،مػػار )( ، ك دراسػػ  ََُِهبػػك سػػلمم  ،ادراسػػ  )  ػػي الغضػػبمف العسسػػمف  ػػي كعػػكد بػػ

 قػػػد  بػػػرامج للغضػػػببالسسػػػب  للدراسػػػات ال،ػػػي ،ساكلػػػت  ا( ، همػػػََُِمػػػالح ،، ك دراسػػػ  ) (ََُِ،

( ، كدراسػػ  ََِٓعلمػػاف ك عسػػلم  ،مثػػؿ دراسػ  ) ،خعمػػؼ الغضػػبهثب،ػت لػػ   دكر سػػاعح ك عػػاؿ  ػي 

 .(َُِِ،عمسكم ) كدراس ،  (َُُِكارث ،حسمف ك عبد ال)

 السابفة:  تتعفيب عام عمى الدارسا

 النفاط الت  اتففت  ييا الدراسة الحالية مع الدراسات السابفة:ثااًل: 

البلعقبلسمػػػ  األ اػػػار )مكضػػػكع الدراسػػػ   ػػػي مػػػ  الدراسػػػات السػػػابق   قػػػد ا،عقػػػت الدراسػػػ  الحالمػػػ  . ُ

 كالغضب(.

 .اس،خداـ المسهج الكمعي ال،حلملي الم  م  الدراسات السابق   يا،عقت الدراس  الح . اماِ

 ػي   الدراسػ  الم،مثلػ السػابق   ػي اسػ،خداـ هداة . كاذلؾ ا،عقت الدراس  الحالم  م  بعػض الدراسػاتّ

 ،(َُِِ)مػػػالاي كالرشػػػمدم ،،(َُِِ)الشػػػرع ، مقمػػػاس األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  للرمحػػػاسي مثػػػؿ دراسػػػ  

  .(ََِٕ) العسزم ، ،(ََِٖمؽ ،)الق ،(ََِٗ)العكمض  ،

 :اسة الحالية عن الدراسات السابفةالدر بيا تميزت  : النفاط الت  انياً 

 كقد ،ممزت بذ  الدراس  عف الدراسات السابق  بمعمكع  مف المممزات مف هبمها: 

األ اػػػػار  ال،ػػػي ،ساكلػػػت الحػػػدمث عػػػف – ػػػي حػػػدكد علػػػػـ الباحػػػث  –،ع،بػػػر بػػػذ  الدراسػػػ  األكلػػػى  .ُ

 بلسم  كاسععاؿ الغضب لدل ه راد الشرط . البلعق

األ اػػار البلعقبلسمػػ  ،قػػدـ بػػذ  الدراسػػ  تطػػاران سظرمػػان غسمػػان بمعمكعػػ  ابمػػرة مػػف المعلكمػػات حػػكؿ  .ِ

 طبلب البحث العلمي  ي بذا المكضكع.، معمد كاسععاؿ الغضب
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 اإل ادة من الدراسات السابفة: ال ًا:  

 بفة بشـكل كبيـرل امـن تمـك االسـتفادة عمـى سـبيل الم ـال القد استفاد الباحث من الدراسـات السـا 

 الحصر:

 السابق  . الدراسات مماغ  ك،حدمد  ركض الدراس  كهبدا ها، مف خبلؿ االطبلع على .ُ

 اخ،مار األدكات المساسب   ي الدراس . .ِ

 على الدراسات السابق . ،عسمر الس،ااج كمساقش،ها بساةن  .ّ

 ي كض  مق،رحات ك،كممات.كاذلؾ االس،عادة مسها  . ْ

 بعػػض الدراسػػات ،ع،بػػر مسطلقػػان لهػػذ  الدراسػػ ، كذلػػؾ اسػػ،اماالن للسسػػؽ البحثػػيف بػػذا  ضػػبلن عػػف ه .ٓ

اماؿ بعض سكاحي القمكر  ي الدراسات السابق   .العلمي  ي سد كا 
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 راض الدراسة : 
بػمف م،كسػط  (05.0) داللػ  مسػ،كل عسػد تحمػاام  داللػ  ذات  ػركؽ بسػاؾ ،كعػد ال .ُ

 الم،كسػػػػطكبػػػػمف  األ اػػػػار البلعقبلسمػػػػ  لػػػػدل ه ػػػػراد الشػػػػرط  العلسػػػػطمسم   ػػػػي محا ظػػػػات غػػػػزة

درعػػ  بػػكزف  78 كالػػذم مبلػػغ  البلعقبلسمػػ  المسػػ،خدـ  ػػي الدراسػػ  أل اػػارا لمقمػػاس الحمػػادم

 . 75سسبي

بػمف م،كسػط  (05.0)داللػ   مسػ،كل عسػد تحمػاام  داللػ  ذات  ػركؽ بسػاؾ ،كعػد ال  .ِ

الحمػػادم  اسععػػاؿ الغضػػب لػػدل ه ػػراد الشػػرط  العلسػػطمسم   ػػي محا ظػػات غػػزة كبػػمف الم،كسػػط

 . 60بكاق   درع   213لمقماس اسععاؿ الغضب  ي بذ  الدراس  كالبالغ 

 راأل اػػا بػػمف( 05.0) داللػػ  مسػػ،كل عسػػد تحمػػاام  داللػػ  ذات عبلقػػ  بسػػاؾ ،كعػػد ال  .ّ

 . ي محا ظات غزة العلسطمسم  الشرط  ه راد لدل الغضب اسععاؿك  البلعقبلسم 

م،كسػػػط   ػػػي (05.0) داللػػػ  مسػػػ،كل عسػػػدال ،كعػػػد بسػػػاؾ  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام    .ْ

 ػػػي محا ظػػػات غػػػزة ،عػػػزل للم،غمػػػرات   األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  لػػػدل ه ػػػراد الشػػػرط  العلسػػػطمسم

 معاؿ العمؿ (. ساف، المؤبؿ العلمي، الر،ب  العسارم ،) العمر، الال،الم :

م،كسػػػط   ػػػي (05.0) داللػػػ  مسػػػ،كل عسػػػدال ،كعػػػد بسػػػاؾ  ػػػركؽ ذات داللػػػ  تحمػػػاام   .ٓ

 ػػػػػي محا ظػػػػػات غػػػػػزة ،عػػػػػزل للم،غمػػػػػرات   اسععػػػػػاؿ الغضػػػػػب لػػػػػدل ه ػػػػػراد الشػػػػػرط  العلسػػػػػطمسم

 معاؿ العمؿ (. عسارم ،) العمر، الساف، المؤبؿ العلمي، الر،ب  الال،الم :
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 انفصم انزابع
 .إجزاءات اندراسة

 

 .منيج الدراسة 

 .مجتمع الدراسة 

 .عينة الدراسة 

 .األداات المست دمة    الدراسة 

 .األساليب اإلحصالية 

 .إجرا ات التطبيق 
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 إجرا ات الدراسة
 :مفدمة

مػػد المسػػػار العملػػػي العمػػػؿ ،حدمػػدان  رضػػػمات الدراسػػػ  اخطػػكة هكلػػػى ل،حدم،سػػػاكؿ بػػذا سػػكؼ 
عرضػػان لمػػسهج الدراسػػ ، كمع،مػػ  الدراسػػ  كعمس،هػػا كهدكا،هػػا، ثػػـ ملػػي ذلػػؾ لئلعابػػ  عسهػػا، ثػػـ م،سػػاكؿ 

بسػػاة ، ثػػـ الدراسػػات السػػابق  ، ثػػـ ملػػي ذلػػؾ االطػػار السظػػرم عرضػػان لخطػػكات الدراسػػ  كال،ػػي ،،ضػػمف 
 ػػػػي ،حلمػػػػؿ الدراسػػػػ ، سػػػػكؼ مع،مػػػػد علمهػػػػا الباحػػػػث  ال،ػػػػي ، كمػػػػف ثػػػػـ األسػػػػالمب اإلحمػػػػاام االدكات

 كخطكات الدراس .
 ك مما ملي عرض لهذ  اإلعراةات:

  ًةـج الدراسـمني :ثاال 

قاـ الباحػث  ػي بػذ  الدراسػ  باسػ،خداـ المػسهج الكمػعي ال،حلملػي االر،بػاطي  ػي بػذ  الدراسػ ، 
  كذلؾ ألس  المػسهج األسسػب ل،حقمػؽ هبػداؼ الدراسػ ، كاإلعابػ  عػف هسػال،ها، كالػذم محػاكؿ مػف خبللػ

كمػػؼ الظػػػابرة مكضػػكع الدراسػػػ  ك،حلمػػؿ بماسا،هػػػا كبمػػاف العبلقػػػ  بػػمف ماكسا،هػػػا كاآلراة ال،ػػي ،طػػػرح 
 حكلها كالعملمات ال،ي ،،ضمسها كاآلثار ال،ي ،حدثها.

علػػى  الحمػػكؿ مسهػػا ماػػفم امػػمكعػػكدة حال قضػػم اك  ظػػابرة اك حػػدثان  درسمػػالمػػسهج الػػذم  كبػػك
 (ّٖ: ََِٗ )اآلغا كاألس،اذ، هامباحث  عف اسال  البحث دكف ،دخؿ ال بممعلكمات ،ع

 
 
 
 
 
 

   ًالمجتمع األصم  لمدراسة: : انيا 
مػػػػف عممػػػػ  ه ػػػػراد الشػػػػرط  العػػػػاملمف  ػػػػي قػػػػكات ال،ػػػػدخؿ كالػػػػدكرمات  مع،مػػػػ  الدراسػػػػ  م،اػػػػكف

ك  مػكزعمف علػي المحا ظػات اػؿ علػي حػدل ،(ُِِٕكالبلدمات  ي محا ظات غػزة كالبػالغ عػددبـ )
 .ـ َُِْللعاـ كاإلدارة الخام  بعهاز الشرط  ال،سظمـ ذلؾ حسب تحماام  

 

   ة:ـة الدراسـعين:  ال ًا 

 تألفت عينة الدراسة من:
 Pilot Sampleثااًل: العينة االستطبلعية:  

حمث قاـ الباحث باخ،مػار عمسػ  عشػكاام  مػف ه ػراد الشػرط    ػي محا ظػات غػزة ، كعػددبا  
 قسمف هدكات الدراس ، كال،حقؽ مف المدؽ كالثبات. ، حمث اس،خدـ العمس  االس،طبلعم  ل،  ردا (َٓ)
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 Actual Sample انيًا: العينة الحفيفية الفعمية: 
ممثل  للمع،م  األملي للدراس  مف ه ػراد الشػرط ،   حمث قاـ الباحث باخ،مار عمس  عشكاام

العػاملمف  ( مف ا راد الشرط ِّٗكذلؾ إلمااسم  ،طبمؽ الدراس  علمهـ ، ك،اكست عمس  الدراس  مف )
 .، مكزعمف على السحك ال،الي ي قكات ال،دخؿ كالدكرمات كالبلدمات

 
 ) 1الجدال رقم (

 ياضل تازيع ث راد العينة الفعمية
 العدد مجال العمل

 162 قاات التد ل احفظ النظام
 127 شرطة الداريات
 44 شرطة البمديات
 329 المجماع

 
 

 :كالتال  يفن  امبسان اى تم تحديد حجم العينة من  بلل معادلة ست
 
 

 
 حيث ثن 

 
 
 
 
 
 
 

N حجم المجتمع = 
Z 4.95= الدرجة المعيارية المفابمة لمستاى الداللة  
d  =  1.96اتسااي  
d 4.45= نسبة ال طأ  اتسااي 

 
     ppzdN

ppN
n






11

1
22
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  ًالاصف اإلحصال  لعينة الدراسة ا ق ال صالص االسمات الش صية :رابعا:    
 الساف، )العمر، الدممكعرا م  للم،غمرات الماكم ر كالسسب كقد قاـ الباحث بحساب ال،ارا

 ( معاؿ العمؿ ، العسارم المؤبؿ العلمي ،الر،ب  
 العمرحسب تازيع ث راد العينة ثااًل: 

سػػس ،  َّ  مػػف ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  عمػػربـ هقػػؿ مػػفّ.ِٓ( هف ِمػػف عػػدكؿ رقػػـ ) ضػػحم،

( مكضػػح ،كزمػػ   ِسػػس ، كالعػػدكؿ رقػػـ )ُّ  مػػف ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  عمػػربـ هاثػػر مػػف ٕ.ْٕكهف 

 ه راد عمس  الدراس  حسب العمر.

 ) 2الجدال رقم (
 العمرتازيع ث راد العينة حسب  ياضل

 
 منطفة السكنث راد العينة حسب تازيع  انيًا: 
  مػػف ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  مػػف سػػااف مسطقػػ  ُ.ُٔ( هف سسػػب   ّمػػف عػػدكؿ رقػػـ ) م،ضػػح      

  مف ه راد عمس  ِ.ُٓ.  مف ه راد عمس  الدراس  بـ مف سااف مسطؽ غزة، كهف ّّالشماؿ، كهف 
  مػف ه ػراد عمسػ  الدراسػ  بػـ مػف سػااف مسطقػ  ٗ.ُٕالدراس  بـ مف سااف مسطق  الكسطى، كهف 

( ّه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  بػػـ مػػف سػػااف مسطقػػ  ر ػػح، كالعػػدكؿ رقػػـ )    مػػفّ.ُٕخػػاف مػػكسس، كهف 
 مكضح ،كزم  ه راد عمس  الدراس  حسب مسطق  الساف.
 ) 3جدال رقم (

 منطفة السكن تازيع ث راد العينة حسب ياضل
 اىْغثح اىتنشاساخ ٍْطقح اىغنِ

 16.1 53 اىشَاه

 33.4 110 غضج

 15.2 50 اىىعطً

 17.9 59 َىّظ ُاخ

 17.3 57 حسف

 100 329 االجَاىٍ

 اىْغثح اىتنشاساخ اىعَش

 52.3 172 عْح 30أقو ٍِ

 47.7 157 فأمخش عْح 31

 100 329 اإلجَاىٍ
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 المؤىل العمم تازيع ث راد العينة حسب  ال ًا: 

  مػف ه ػراد عمسػ  الدراسػ  مسػ،كل ،علػممهـ غمػر ٔ.ٓٓ( هف سسػب  ْمف عدكؿ رقـ ) م،ضح     
( مكضػػح ْ  مػػف ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  مسػػ،كل ،علػػممهـ عػػامعي، كالعػػدكؿ رقػػـ )ْ.ْْعػػامعي، كهف 

 اس  حسب المؤبؿ العلمي.،كزم  ه راد عمس  الدر 
 )4جدال رقم ( 

 ياضل تازيع ث راد عينة الدراسة حسب المؤىل العمم  
 اىْغثح اىتنشاساخ اىَؤهو اىعيٍَ

 55.6 183 غُش جاٍعٍ

 44.4 146 جاٍعٍ

 100 329 اإلجَاىٍ

 الرتبة العسكرية:تازيع ث راد العينة حسب رابعًا: 

  مف ه راد عمس  الدراسػ  ر،بػ،هـ العسػارم  عسػدم، ٓ.ْٔ( هف سسب  ٓمف عدكؿ رقـ ) ضحم،      

( مكضػػح ،كزمػػ  ه ػػراد عمسػػػ  ٓ  مػػف ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػػ  ر،بػػ،هـ ضػػابط، كالعػػدكؿ رقػػػـ )ٓ.ّٓكهف 

 الدراس  حسب الر،ب  العسارم .

 )5جدال رقم ( 
 الرتبة العسكريةتازيع ث راد العينة حسب  ياضل

 اىْغثح اىتنشاساخ اىشتثح اىعغنشَح

 46.5 153 ٌجْذ

 53.5 176 ضاتظ

 100 329 اإلجَاىٍ

 
 مجال العملتازيع ث راد العينة حسب :  امساً 

  مػف ه ػراد عمسػ  الدراسػ  معملػكف ضػمف عهػاز ِ.ْٗ( هف سسػب  ٔمف عدكؿ رقـ ) م،ضح
  مػف ه ػراد عمسػ  الدراسػ  معملػكف ضػمف شػرط  الػدكرمات ، كهف ٔ.ّٖال،دخؿ كحعظ السظػاـ ، كهف 

 .  راد عمس  الدراس  معملكف ضمف شرط  البلدمات  مف ه ِ.ُِ
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 )6جدال رقم ( 
 ياضل تازيع ث راد عينة الدراسة حسب مجال العمل

 اىْغثح اىتنشاساخ ٍجاه اىعَو

 49.2 162 اىتذخو

 38.6 127 اىذوسَاخ

 12.2 40 اىثيذَاخ

 100 329 االجَاىٍ

 

  :ة:ـثداات الدراسسادسًا 
 كبما اال،الي: مؽ هدا،مف لعم  البماسات  ي دراس،  الحالم قاـ الباحث بإعداد ك ،طب

 )1987ل مفياس األ كار العفبلنية ا البلعفبلنية : ( إعداد : سميمان الريحان  ثااًل:
 البلعفبلنية األ كار مفياس اصف: 

  اػر،مف الرمحػاسي لهػا هضػاؼ ك  اػرة عشػر تحػدل تلػمس كضػعها امػا البلعقبلسمػ  األ اػار

 لممبح المقماس على  قرات هرب  ل  األ اار بذ  مف  ارة اؿ ك العربم  البما  م  لمقماسبذا ا لم،ساسب

 . قرة (ِٓ) ااؿ االخ،بار على عدد العقرات
 االستحسان) طمب  (بو المحيطين كل من محبابا اإلنسان يكان ثن الضراري من : األالى الفكرة

 : ى  الفكرة ىذه تفيس الت  االففرات

 **اآلخرمف حب ك رضا سبمؿ  ي رغبا،ي ك بممالحي بال،ضحم  هبدا ه،ردد ال .ُ

 **اآلخرمف قبؿ مف مقبكؿ غمر مععلسي سلكؾ عسي ممدر هف مزععسي .ِ

 *،درؾ ال غام  العمم  رضا بأف هؤمف .ّ
 *لي اآلخرمف ر ض  ي سببا ااست تف ك الشخمم  كرغبا،ي بأ اارم ال،مسؾ ه ضؿ .ْ
 الكمـال (ابتغـا  "المنا سـة ا الكفـا ة مـن عاليـة رجـةد عمـى الفـرد يكـان ثن يجب : "ال انية الفكرة

 :ى  الفكرة ىذه تفيس الت  الففرات الش ص ) ا

 **الاماؿ مف مماف ما بأقمى هبدا   ل،حقمؽ دااما مسعى هف معب شخص اؿ باف هكمف .ُ

 *بالاماؿ ،،مؼ لـ تف ك ح،ى هعماؿ مف مسعز ما بمقدار ،ر،بط العرد قمم  باف هكمف .ِ
 ااست مهما بالاماؿ م،مؼ بشاؿ لي المكال  األعماؿ هسعز لـ تذا لي  قمم ال بأف هشعر .ّ

 ** الظركؼ .ْ
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 ا ليم المام تاجيو من البد لذا الدنا ة ا الاضاعة ا بالشر يتصفان الناس بعض : "ال ال ة الفكرة
 :ى  الفكرة ىذه تفيس الت  الففرات ا اآل رين) ا لمذات الفاس  (المام "عفابيم

 *لكمهـ ك عقابهـ مف بدال المسمامف تمبلح كراة السعي ه ضؿ .ُ
 *األسباب ه،بمف ح،ى الشرمرة األعماؿ مر،ابي معاقب  عف االم،ساع ه ضؿ .ِ
 ك عػسهـ االب،عػاد الكاعػب مػف ك السذالػ  ك الخسػ  ك الشػر علػى معبكلػكف السػاس بعػض .ّ

 **اح،ااربـ
 **لهـ مسية ك اآلخرمف مؤذم مف عقاب ك اللكـ  ي ه،ردد ال .ْ
 الففـرات ا "الفـرد يتمنـى مـا عكـس األمـار تسـير ثن النكبات ا المصالب لمن إنو : "ةالرابع الفكرة

 : ى  الفكرة ىذه الت  تفيس
 **ه،كق  ما غمر على ،أ،ي هعماؿ س،ااج هقبؿ هف اس،طم  ال .ُ
 **هرمد ما غمر على األمكر ،سمر هف دااما ه،خكؼ .ِ

 *،غممر  على قادرا ماف لـ تذا الكاق  باألمر اإلسساف مقبؿ هف معب .ّ
 * مدرا  العرد م،مسى ما اؿ لمس بأف هؤمف .ْ
 الففرات ا االنفعال  التيار "(  ارجية ظراف عن تنتج التعاسة ا المصالب إن :"ال امسة الفكرة

 : ى  الفكرة ىذه الت  تفيس

 *بسعس  سعاد،  ،حقمؽ على قادر شخص اؿ بأف هؤمف .ُ
 *ال،عاس  هك بالسعادة شعكر   ي ابمرا دكرا ،لعب الحماة  ي  لسع،  ك لعرد ه اارا بأف هؤمف .ِ
 **،عاس،هـ ك الساس مشابلت  ي ابمرا دكرا ملعب الحظ بأف هؤمف .ّ

 ** لسعاد،  ،حقمق  ضد ،قؼ ما غالبا اإلسساف ترادة عف الخارع  الظركؼ بأف هؤمف .ْ

 الففـرات ا الكـاارث) تاقـع " ( لحظـة كـل    الكار ة حداث دالفر  يتاقع ثن يجب :"السادسة الفكرة

 : ى  الفكرة ىذه الت  تفيس

 *المخاطر ك الاكارث حدكث بإمااسم  ال،عامر  ي سعس  الشخص مشغؿ هال معب .ُ
 *حدكث  اح،ماؿ مف مقلؿ ال مارك  همر حدكث تمااسم  مف الخكؼ بأف هؤمف .ِ
 **المخاطر حدكث تمااسم  مف مقظا ك حذرا الشخص ماكف هف معب .ّ
 ** الاكارث ك الحكادث كقكع م بإمااس ال،عامر معرد مف شدمد خكؼ مس،ابسي .ْ



137

 

 الش صـية المسلاليات ا الصعابات بعض يتفادى ثن الفرد عمى األسيل من إنو : "السابعة الفكرة

 :الفكرة ىذه تفيس الت  الففرات ا  )المشكبلت تجنب(   "مااجيتيا بدال من
 **مكاعه،ها مف بدال المعكبات ،عسب ه ضؿ .ُ

 **المعكبات مكاعه  ك المساكلم  ،حمؿ مف ،خلك ال،ي السهل  الحماة  ي السعادة هف اع،قد .ِ
 **مسي هقكل بـ مف مساعدة دكف سعسي ه،مكر هف مماف ال .ّ
 **مساكلما،ي مكاعه  مف كحمدا هاكف حمف بالضعؼ هشعر .ْ

 الفكـرة تفـيس التـ  االففـرات " اإلنسـان سـماك    تؤ ر الت  ى  الماض  ثحداث :"التاسعة الفكرة

 :ى 
 **المس،قبؿ ك الحاضر  ي سلكا  مقرر الذم بك سافاإلس ماضي بأف هؤمف .ُ

 ** ذلؾ حاكؿ تف ك ح،ى الماضي ،أثمر مف م،خلص هف للعرد مماف ال .ِ
 *الماضي ل،أثمر خاضعا هاكف هف هر ض .ّ
 قػدر،هـ عػدـ ل،برمػر الػبعض مسػ،خدم  عػذر بػك بالماضػي ال،مسػؾ علػى اإللحػاح هف هع،قػد .ْ

 على

 *ال،غممر
 لمشـاكل االنزعـاج(   "اآل ـرين يصـيب لمـا يضـطرب ا الفـرد يحـزن ثن يجـب :"العاشـرة الفكـرة

 :الفكرة ىذه تفيس الت  االففرات ) اآل رين

 **بالسعادة الشعكر مف ،مسع  هف اآلخرمف لمشابلت الشخص مسم  هف معب .ُ

 غمػر  تسػعاد علػى قػادر غمر بأس  شعر تذا السعادة مف سعس  الشخص محـر هف الحؽ غمر مف .ِ

 *الشقاة مف معاسكف ممف
 **بالسعادة الشعكر مف ،حرمسي ك اآلخرمف مشابلت ،ؤرقسي ما غالبا .ّ

 *م،عذب غمرة مرل بك ك الشخص مسعد هف الحؽ غمر مف .ْ
 الكاممـة) الحمـال ابتغـا (  "مشـكمة لكـل صـحيل ااحـد حـل دالمـا ىنـاك : "عشـر الحاديـة الفكـرة

 :ى  المشكمة الت  تفيس االففرات
 **تلم  الكمكؿ مف البد مشال  لاؿ مثالي حؿ بساؾ هف هع،قد .ُ

 مف هكاع  لما مثالما حبل هع،بر  الذم الحؿ تمعاد  ي ه شؿ حمف شدمد باضطراب هشعر .ِ

 *مشابلت
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 *مشابلت مف مكاع  لما المثالي الحؿ مع،بر  ما تمعاد على العرد ممر هف العبث مف .ّ
 بػدالن  اػفمم ك عملػي بػك مػا مقبؿ هف ك  لمشابل،  حؿ مف هاثر  ي العرد معار هف المسطؽ مف .ْ

 *مثالما حبل مع،بر  عما البحث على تمرار مف
 

 قبـل مـن محترمـا ا مفبـاال ليكـان الرسـمية ا بالجديـة الفرد يتصف ثن يجب : "عشر ال انية الفكرة

 :الفكرة ىذه عن تعبر الت  االففرات "اآل رين

 **اح،رامهـ مس،حؽ ال اآلخرمف م  ،عامل   ي رسمما ك عدما ماكف ال الذم الشخص هف .ُ
 **المزاح ك المرح مف هاثر تذا ل  الساس اب،ماـ ك بمب،  المرة معقد .ِ

 *ل  الساس اح،راـ مف مقلؿ المزاح ك للمداعب  العرد ممؿ هف هع،قد ال .ّ
 بالرسمم  سعس  مع،بر هف مف بدال بععكم  م،مرؼ هف معب المسطقي الشخص بأف هؤمف .ْ

 *كالعدم 
 ىـذه تفـيس التـ  الففـرات ا " بـالمرثة عبلقتـو    ىماأل ى  الرجل مكانة ثن"  :عشر ال ال ة الفكرة

 :الفكرة
 *المساكاة هساس على المرهة م  الرعؿ م،عامؿ هف الحام  مف هع،قد .ُ
 ،قػكـ هف معػب ال،ػي العبلقػ   ػي ،ضػر علمهػا ،عكقػ  مسطػؽ مػف المػرهة مػ  الرعػؿ ،عامػؿ تف .ِ

 *بمسهما
 **المساكاة هساس على األخر العسس م  ال،عامؿ هر ض .ّ

 *للمرهة ،ابعا ماكف هف الرعؿ على مبالع مف .ْ
 مبلحظ :

 العبلم ** ،عبر عف  ارة ال عقبلسم  ك ،عطي درع،اف.  -
 درع  كاحدة. ىعطعف  ارة عقبلسم  ك ، العبلم  * ،عبر -
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 )7جدال رقم(
 بلعفبلنية االعبارات المرتبطةاأل كار ال

 

 
 
 

رقم 

 الفكرة
 
 الفكرة مضمان

   تفيسياالت  الففرات

 44-27-14-1 ااالستحسان) التأييد بو (طمب المحيطين جميع من محبابا الش ص يكان ثن الضراري نم ُ

 الكمال ميما(ابتغا  يكان ش صا حتى عالية بدرجة منجزا ثا كف  يكان ثن الفرد عمى يجب ِ

 الش ص )
2-15-28-41 

 42-29-17-4 الآل رين) تالفاس  لمذا االتابيخ(المام العفاب يستحفان اجبنا  ثشرار الناس بعض ّ

 43-34-18-5 (تاقع الكاارث) إن من المصالب الكبرى ثن تسير األمار بعكس ما يتمنى الفرد ْ

 44-31-19-6 االنفعال ) المصاعب االتعاسة تعاد ثسبابيا لمظراف ال ارجية(التيار ٓ

 45-32-24-7 األشيا  الم يفة تستدع  االىتمام الكبير بيا بشكل دالم(الفمق الزالد) ٔ

 46-33-21-8 من األ ضل تجنب الصعابات بدال من مااجيتيا(تجنب المشكبلت) ٕ

منو ليعتمد  اثن يكان ىناك من ىا ثقاى يجب اعتماد الش ص عمى اآل رينل ٖ
 عميو.(االعتمادية)

9-22-34-47 

 48-35-23-14 لعجز)استلصاليا(الشعار با األحداث الماضية تفرر السماك الحاضر اال يمكن تجاىميا ثا ٗ

 ينبغ  لمش ص ثن يحزن لما يصيب اآل رين من مشاكل َُ
 ااضطرابات(االنزعاج لمشاكل اآل رين)

11-24-36-49 

 54-37-25-12 الكاممة) ياجد حل دالم ام ال  لكل مشكمة ال بد من إيجاده(ابتغا  الحمال ُُ

حتى تكان لو قيمة   رينينبغ  لمش ص ثن يتصف بالجدية االرسمية    تعاممو مع اآل ُِ
 امكانة محترمة بين الناس(الجدية االرسمية)

13-26-38- 
51 

 52-39-27-14 المرثة(عبلقة الرجل بالمرثة) ال شك ثن مكانة الرجل ى  األىم  يما يتعمق بعبلقتو مع ُّ 
52- 
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 البلعفبلنية األ كار تصحيل مفياس: 

،خدـ  ي الدراس  ،،راكح الدرعات لاؿ  ارة بمف لمقماس اال اار البلعقبلسم  المس حمث ك قان 

درعات احد هعلى كبي ،عبر عف  ٖ اار العقبلسم ، كدرعات احد ادسى كبي ،عبر عف األ ْ

،   اار العقبلسم  كالبلعقبلسمللمقماس الحد العامؿ بمف األ ٔع  األ اار البلعقبلسم ، ك،ع،بر الدر 

عارة مع،بر  رد ،عامر  العقبلسي  مها، كالعاس درعات  أاثر  ي ال ٕلذلؾ لاؿ  رد محمؿ على 

درعات مع،بر ،عامر  عقبلسي  ي بذ  العارة، هما  ٕمحمح هم اؿ  رد محمؿ على هقؿ مف 

درع  مع،بر هس  لدم  ا اار العقبلسم  كبي  ٖٕبالسسب  لؤل اار ااؿ  اؿ  رد حمؿ على هاثر مف 

درع ، بكزف سسبي  ٖٕ قرة =  ِٓ*  ٓ.ُ الدرع  الحمادم  لؤل اار العقبلسم  كالبلعقبلسم )

ٕٓ)  . 

 
  اذلك  ةعمى البيلة الفمسطيني اال كار العفبلنية االبلعفبلنيةقام الباحث بتفنين  فرات استبانة

 لمتأكد من صدقيا ا باتيا كالتال  بطريفتين:

  ًاستبانة اال كار العفبلنية االبلعفبلنية : صدقثاال 

 صدق االتساق الدا م  .1

  ردا( َٓب مدؽ االس،باس  على عمس  الدراس  االس،طبلعم  البالغ حعمها )،ـ حساحمث 
معامبلت االر،باط بمف اؿ  قرة مف مف خبلؿ حساب  مدؽ اال،ساؽ الداخليبحساب قاـ الباحث ل

اؿ  قرات  ( هف عمم ٗ، كم،ضح مف عدكؿ رقـ ) قرات المحكر كالدرع  الالم  للمحكر ال،ابع  ل 
 الدرع م  معدؿ حققت ار،باطات عكبرم   اال اار العقبلسم  كالبلعقبلسم  محكر مف محاكر مقماس
مما يشير إل   ( 0.05) عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف الالم  للمحكر ال،ابع  ل  

 .بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحاكراجاد 
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  )8جدال رقم (
مفياس  ت المحار االدرجة الكمية لممحار التابعة لومعامبلت االرتباط بين كل  فرة من  فرا

 اال كار العفبلنية االبلعفبلنية

 

 ٔفنشج

 

 b1 b4 b27 b40 سقٌ اىفقشج

 (**)501. (**)534. (**)599. (**)637. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٕفنشج  

 

 b2 b15 b28 b41 سقٌ اىفقشج

 (**)682. (**)591. (**)434. (*)347. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.002 0.014 ٍغتىي اىذالىح

 

ٖفنشج  

 

 b3 b16 b29 b42 سقٌ اىفقشج

 (*)300. (**)672. (**)649. (*)307. ٍعاٍو االستثاط

 0.034 0.000 0.000 0.030 ٍغتىي اىذالىح

 

ٗفنشج  

 

 b4 b17 b30 b43 سقٌ اىفقشج

 (**)401. (**)617. (**)679. (**)516. ٍعاٍو االستثاط

 0.004 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

٘فنشج  

 

 b5 b18 b31 b44 سقٌ اىفقشج

 (**)650. (**)497. (**)471. (**)517. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.001 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٙفنشج  

 

 b6 b19 b32 b45 سقٌ اىفقشج

 (**)425. (**)824. (**)513. (**)858. ٍعاٍو االستثاط

 0.002 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

7فنشج  

 

 b7 b20 b33 b46 سقٌ اىفقشج

 (**)545. (**)519. (**)389. (**)662. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.005 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

8فنشج  

 

 b8 b21 b34 b47 سقٌ اىفقشج

 (**)600. (**)588. (**)653. (**)418. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.000 0.003 ٍغتىي اىذالىح

 

9فنشج  

 

 b9 b22 b35 b48 سقٌ اىفقشج

 (**)423. (**)492. (**)705. (**)638. ٍعاٍو االستثاط

 0.002 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٓٔفنشج  

 

 b10 b23 b36 b49 سقٌ اىفقشج

 (**)437. (**)586. (**)455. (**)597. ٍعاٍو االستثاط

 0.002 0.000 0.001 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٔٔفنشج  

 

 b11 b24 b37 b50 سقٌ اىفقشج

 (**)463. (**)465. (**)568. (**)523. ٍعاٍو االستثاط

 0.001 0.001 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٕٔفنشج  

 

 b12 b25 b38 b51 سقٌ اىفقشج

ثاطٍعاٍو االست  .984(**) .964(**) .965(**) .985(**) 

 0.000 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح

 

ٖٔفنشج  

 

 b13 b26 b39 b52 سقٌ اىفقشج

 (**)984. (**)939. (**)984. (**)984. ٍعاٍو االستثاط

 0.000 0.000 0.000 0.000 ٍغتىي اىذالىح
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  صدق المفارنة الطر ية .2

(، حمث ،ـ ،ر،مب ه راد  ال،مممزمراة مدؽ المقارس  الطر م  ) المدؽ قاـ الباحث بإع

العمس  االس،طبلعم  الخمسمف ،ر،مبا ،سازلما حسب الدرع  الالم  ال،ي حققها اؿ مسهـ  ي اس،عاب،  

  مف الدرعات ِٕعلى الدرع  الالم  لمقماس اال اار العقبلسم  كالبلعقبلسم ، ثـ ،ـ اخ،مار هعلى 

  مف الدرعات كعددبـ ِٕردا ) معمكع  مر،عع  اال اار البلعقبلسم  (، كهدسى   ُْكعددبـ 

 رد )معمكع  مسخعض  اال اار البلعقبلسم  (، ك،ـ اعراة المقارس  بمف درعات المعمكع،مف ُْ

 .t( مكضح س،ااج اخ،بار ٗللعركؽ بمف عمس،مف مس،قل،مف، كالعدكؿ رقـ )  tباس،خداـ اخ،بار 

 )9جدال رقم (

 صدق المفارنة الطر ية لمفياس اال كار العفبلنية االبلعفبلنية ياضل

ٍتىعظ  اىعذد اىَجَىعح اىثُاُ

 اىذسجاخ

االّحشاف 

 اىَعُاسٌ

 ٍغتىي اىذالىح tقَُح 

 داىح 0.000 21.353- 1.834 70.143 14 ٍْخفضح االفناس األفناس

 1.454 83.500 14 ٍشتفعح االفناس

 

قمم  مس،كل الدالل  بمف م،كسط درعات المعمكع،مف مسخعض   هف (ٗرقـ) مف العدكؿ ،ضحم

، مما 0.05كمر،عع  األ اار البلعقبلسم  ااست هقؿ مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

مشمر هف بساؾ  ركؽ ذات دالل  تحماام  بمف م،كسط درعات معمكع،مف مسخعض  كمر،عع  

 ماس قادر على ال،مممز بمف درعات ه راد عمس  الدراس .األ اار البلعقبلسم  ، كبذا معسي هف المق

  ًاستبانة األ كار العفبلنية االبلعفبلنية  بات  انيا 

، كذلؾ ا رد (َٓ)على ه راد العمس  االس،طبلعم  البالغ عددبا س  ،ـ ،قدمر ثبات االس،با

 .باس،خداـ طرمق،ي ال،عزا  السمعم  كهلعا اركسباخ
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 )14اجدال رقم (

طريفت  التجزلة النصفية اثلفا ال بات الستبانة األ كار العفبلنية االبلعفبلنية ا فا  ياضل معامل

 كرانباخ.

 أىفا مشوّثاخ اىتجضئح اىْظفُح اىثُاُ

عذد  اىَحىس

 اىفقشاخ

ٍعاٍو اىخثاخ 

 قثو اىتظحُح

 ٍعاٍو اىخثاخ

 تعذ اىتظحُح

 ٍعاٍو اىخثاخ

 0.687 0.644 0.475 52 األفناس اىعقَلُّح واىَلعقَلُّح

اس،باس  األ اار العقبلسم  كالبلعقبلسم  معامؿ الثبات قمم  ( هف َُم،ضح مف عدكؿ رقـ )

ي كب(،  0.687، 0.644ااف على ال،كالي )  باس،خداـ طرمق،ي ال،عزا  السمعم  كهلعا اركسباخ

طبمقها ، ىمف الثبات ،طماف الباحث تل بمس،كل عمد،،م،   االس،باس ،دؿ على هف  عمدة  قمم ،ع،بر

مما سبق يتضل ثن مفياس األ كار العفبلنية االبلعفبلنية يتسم بدرجة جيدة ، على عمس  الدراس 

 .من الصدق اال بات

 ( من إعداد  الباحث)  انيًا : مفياس انفعال الغضب:
 المفياس : طاات إعداد 

 .المقماسف  ي تعداد ماد علي خطك،قاـ الباحث باالع،م

 ال طاة األال  : 

باحث بإعداد مقماس الغضب لرعاؿ الشػرط  العػاملمف  ػي قػكات ال،ػدخؿ كحعػظ السظػاـ قاـ ال

كشرط  الدكرمات ك شرط  البلدمات، بعد اس،طبلع آراة عمس  مسهـ كال،عرؼ على المكاقؼ كاألحداث 

ال،ػػي ،شػػػاؿ لػػػدمهـ مثمػػرات للغضػػػب هثسػػػاة عملهػػـ سػػػكاة مػػػ  المػػكاطسمف ك المسػػػؤكلمف كاػػػذلؾ زمػػػبلة 

ال،عػػرؼ علػػى ،لػػؾ المثمػػرات مػػف خػػبلؿ آرااهػػـ ، قػػاـ الباحػػث ببلػػكرة ،لػػؾ اآلراة لعقػػرات  العمػػؿ ، كبعػػد

عبػػر عسهػػا مػػف خػػبلؿ المقمػػاس ، كبػػالرغـ مػػف ك ػػرة مقػػامس الغضػػب، تال هف الباحػػث لػػـ مػػ،ماف مػػف 

 تمعاد مقاممس للغضب ،بلاـ مكضكع  كالعمس  المس،هد   كذلؾ لخمكمم 

 عملها.
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 :  ال انيةال طاة 

المعػاؿ، كذلػؾ بهػدؼ  س السابق  الخامػ  بهػذاممكالمقا الدراساتعلي  باالطبلعحث قاـ البا

 األبعاد الخام  ب  . ك،حدمدالحالي ،  المقماساالس،عادة مسها  ي تعداد 

 ها اآل،ي :معل االطبلعسر للباحث مس ال،ي ،ممف المقامكقد ااف مف ب

د، مػػحسػػف عبػػد الحم  مػػرحمف ،  كقد عبػػد الػػمالغضػػب احالػػ  كسػػم  ، تعػػداد محمػػد السػػ مقمػػاس  -ُ

ُٖٗٗ. 

 .ََُِابك ممطعي ،  الغضب لدم الشباب العلسطمسي تعداد ، سظمي عكدة مثمرات مقماس  -ِ

الشػػػساكم عبػػػد الغعػػػار   ( تعػػػداد محمػػػد محػػػركسمػػػسػػػ  عاملاالغضػػػب الم،عػػػدد األبعػػػاد )در  مقمػػػاس -ّ

 .ُّٗٗاطي ، مالدم

 لبرعرملسػػبعسػػ   كال،عبمػػر حالػػ  كسػػم  الغضػػب اسمػػقمل العربمػػ المػػدؽ كالثبػػات للمػػكرة  ،قرمػػر -ٓ

 .ُٕٗٗتعداد عبد الع،اح القرشي 

 .َََِ،  ؿامالس س  احمدمف اعا ي ، مامالعربي للغضب ، تعداد ، عبلة الد المقماس -ٔ

 .ـَُِِ،  قُّّْللمرابقمف ، تعداد هحمد حمزة ،  الغضب مقماس -ٕ

 م  النحا التال :إيضاح المراحل الم تمفة إلعداد المفياس ع يمكنا 

  ًاألالية الصارة  ثاال: 

ال،ػػي  العربمػ  كاألعسبمػ س ممسػات السػابق  كالمقػاامػف الدر  بالعدمػداسػ،عاف الباحػث  ػي البدامػ  

ت المسػاعدة الباحػػث  ػػي اس،قػػاة العقػػر  للغضػػب ، كذلػػؾ مقمػػاسـ م  ،مػممػػعم،ساكلػت الغضػػب كاػػذلؾ ا

 حػػكؿ آرااهػػـكذلػػؾ لمعر ػػ  ه ػػراد الشػػرط  د مػػف عػػد اسػػ،طبلع آراةة االباحػػث بػػإعر  مػػاـباإلضػػا   تلػػي ق

 السظرم   مف الساحمب المقماست اث مظابر  المخ،لع  كذلؾ ح،ى ،،كا ؽ  قر ممف ح ك الغضبمثمرات 

 .الممداسم  كالساحم 

 :  ال،الم س  ي العكاسب ممسات كالمقااكقد اس،عاد الباحث مف ،لؾ الدر 

 . المقماست ا قر  مماغ   معما -ه
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 .احدث ،ارار مح،ى ال  دقمقا ،حدمدات العقر ا ،حدمد -ب

 اس .مها اؿ بعد مف هبعاد المقمح،ك مت ال،ي اد عدد العبار م،حد -ج 

ت االعبػار  مػماغ ضػكا   ر ال،اب  )الغضػب( كالػذم ،ػـ  ػيماس الم،غمد محاات قماالس،عادة ب،حد -د

 لاؿ محؾ .

 المفياس اصف : 

، ك،حدمػد   الم،علق  معػاؿ اسععػاؿ الغضػب بعد االطبلع الكاس  علي المقاممس كاالس،بماسات

هبػـ هبعػاد    مػ الباحػث مقمػاس  عدمػد ،سػاكؿالباحث ألبـ عكاسب كهبعاد اسععاؿ الغضػب ،  قػد مػمـ 

كذلػؾ قبػؿ (  قػرة ٕٓكالدال  علي اسععػاؿ الغضػب كبػي سػ،  هبعػاد ، مشػ،مبل  علػى )اسععاؿ الغضب 

 .عرض  على السادة المحاممف

 : ال،الم ف األبعاد الغضب م مقماس،اكف كم
 

م تلػى غضػب رعػؿ الشػرط  سػكاة بمػا م،علػؽ ،ػؤد ال،ػي العكامػؿ: م يـرات الغضـباألال   بعـدال .ُ

 غضػبي مثمػر ممػا ، هكالشػرط  لدكرمػ  الطرمػؽ ا سػاحهـ لعدـ السااقمف مف هغضب :بالمكاطسمف مثؿ

 األشػماة مػف :مثػؿ العهػات المسػاكل عكامػؿ خامػ  بهك  ،العمػؿ  ػي كهسػا لعظػي الع،ػداة ه،عرض هف

 معػد ال عسػدما غضبي مثار، هك العقكبات امقاع  ي زمبلاي كبمف بمسي المساكاة عدـ لغضبي المثمرة

 هحػػد هم  م،ػػدخؿ  عسػػدما هغضػػب، هك عكامػػؿ خامػػ  بػػزمبلة العمػػؿ: المسػػاكلمف مػػف اب،مامػػا عملػػي

 ( . ُٖ -ُ(  قرة مف )  ُٖالعمؿ، كعدد  قرا،  )   ي باخ،مامي
  
 ،س،ػاب ال،ػي المشػاعر مػف دمػالعد الغضػب مػاحبم :المشاعر المصـاحبة لمغضـب ال ان   بعدال .ِ

، كالعسػؼ العػدكاف  ػي كالرغبػ   مػالعداا كالمشػاعر ؽمكالضػ باإلحبػاط الشػعكر مثػؿ الغاضػب الشػخص

عسدما هغضب ،سمطر علػي ، مبلـز غضبي شعكرم بالرغب   ي االس،قاـ مف اؿ ما محمط بي  مثؿ:

-ُٗ( مػػػف )  ُُ، كعػػػدد  قرا،ػػػ  ) الشػػػعكر بالمػػػأس عسػػػدما هغضػػػب  مس،ػػػابسي، ك مشػػػاعر الخػػػكؼ 

ِٗ .) 
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 م كهخػرم عسػم م للغضػب عكاسػب سعسػ: ( م )السعسعسم األعراض السيكاساماتيةالبعد ال الث   .ّ

 ماكسػػكما،م ض السااألعػػر  مهػػاعل مطلػػؽكبػػي مػػا  م  كالعسػػمم العكاسػػب السعسػػ مفبط بػػا،ػػر  مكعػػدكعػػادة 

: مثػػؿ م ذلػػؾ عكاسػػب عسػػم ممػػاحبسعسػػي ك ػػي سعػػس الكقػػت  هػػذا عاسػػب  مغضػػب الشػػخص عسػػدما 

،  عػػادة مػا هشػػعر بمػػداع عسػػدما هغضػػب، ك عسػدما مشػػ،د غضػػبي هشػػعر بسػرع   ػػي ضػػربات قلبػػي 

 (. َْ – َّ( مف )  ُُ، كعدد  قرا،  )  عسدما هغضب هشعر بحال  مف عدـ اال،زاف العسدم

اب علػي ذا،ػ  هثسػاة الغضػب كقػد بك ما محدث للشخص مػف اسسػح:الغضب الذات البعد الرابع   .ْ

المػا ، مثػؿ: مكع  غضب  سحك قط  مبلبس  هثساة الغضب ، خدش الكعػ  هك الضػغط علػى األسػساف

،  كعػدد هشػد شػعرم عسػدما هغضػب ،  عسدما هغضب هعض همابعي، ك  اغضب هقكـ بإذاة سعسي

 (. َٓ – ُْ( مف )  َُ قرا،  ) 

الظػابر المبلحػظ هثسػاة غضػب الشػخص سػكاة بػك السػلكؾ .:الغضـب ال ـارج البعد ال ـامس   .ٓ

 ،كاآلخػرمف مثػؿ العسػؼ المكعػ  سحػك الػزمبلة مػ هك بمػكرة بدس ماحمثػؿ المػ م بمكرة لعظ هااف ذلؾ

حػػاؿ  ،ك هلقػي مػا  ػي مػدم عسػدما هغضػب ، كعسػدما مس،ػابسي الغضػب ،خػرج مسػي هلعػاظ بذماػ مثػؿ: 

 (. ِٔ – ُٓ( مف )  ُِ) كعدد  قرا،    اكسي غاضبا  ال ه،ردد  ي اس،خداـ السبلح

بمع  الشدة كالحدة ال،ي ،خ،لؼ  م،ممزسعد هف اسععاؿ الغضب  :مفدار الغضبالبعد السادس    .ٔ

 هك الشػػعكر باالسععػػار مػػف ال،امػػ  علػػي سعسػػ  هثسػػاة الغضػػب مطرةمثػػؿ  قػػداف السػػ آلخػػر شػػخص مػػف

سػ،ثمر السػاس مػف السػهؿ هف م، ك  لدم تحساس قكم بأسسي هغضب هاثر ممػا مسبغػي، مثؿ: الغضب

 (. ٕٓ – ّٔ( مف )  ُّ، كعدد  قرا،  ) هشعر هسي هغضب أل،ع  األسباب ،  غضبي
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 )11جدال رقم( 

 االففرات المرتبطة بكل بعد لمفياس الغضباألبعاد الرليسية 

   البعد ثرقام الففرات الت  تفيس البعد الرليس  ـ

 (العينة االستطبلعية)

رقم الففرات   

 الت  حذ ت

 دالة) (غير

  البعد ثرقام الففرات الت  تفيس

 )الصارة النيالية(

 العدد

-ِٗ-ِّ-ِِ -ُٔ-ُٓ-ٗ-ٖ-ِ-ُ 11 -1 ُٖ –تلى  – ُ م يرات الغضب ُ

َّ-ّٔ-ّٕ-ّْ-ْْ-َٓ-ُٓ 

ُٔ 

المشاعر  ِ

 المصاحبة لمغضب
-ِٓ-ْٓ-ّٖ-ُّ-ِْ-ُٕ-َُ-ّ  ِٗ-تلى-ُٗ

ٕٓ-ِٔ-ٔٔ 

ُُ 

األعراض  ّ

 السيكاساماتية
-*ْٔ-ّٗ-ِّ-ِٓ-ُٖ-ُُ-ْ  َْ-تلى-َّ

ّٓ-ٖٓ-ّٔ-ٕٔ 

ُُ 

-ْٕ-َْ-ّّ- ِٔ -ُٗ -ُِ-ٓ 48 َٓ-تلى-ُْ الغضب الذات  ْ

ْٓ-ٓٗ- 

ٗ 

-ْٖ-ُْ-ّْ-*ِٕ-َِ-ُّ-ٔ  ِٔ-تلى-ُٓ الغضب ال ارج  ٓ

ٓٓ-َٔ* -ْٔ-ٖٔ-َٕ 

ُِ 

-ٔٓ-ْٗ-ِْ-ّٓ-ِٖ-ُِ-ُْ-ٕ 74 ٕٓ-تلى-ّٔ مفدار الغضب ٔ

ُٔ-ٔٓ-ٔٗ-ُٕ 

ُِ 

 (*َٔ-*ْٔ -*ِٕ)العبارات العاسم  
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 تصحيل المفياس:

 م،ـ ،محمح المقماس اما ملي: 

، ال ،سطبؽ بدرع  ّ -ال ،سطبؽ تلى حد ما ،ْ -، ،سطبؽ بدرع  ابمرة ٓ -،سطبؽ ،ماما)  

 .(ُ –، ال ،سطبؽ ِ -ابمرة 

، ال ِ -، ،سطبؽ بدرع  ابمرة ُ -ك ي حال  العبارات السلبم  ،اكف بالعاس)،سطبؽ ،ماما  

 .(ٓ –، ال ،سطبؽ ْ -، ال ،سطبؽ بدرع  ابمرة ّ -ا ،سطبؽ تلى حد م

 ي  ( ُٕك)  ( احد هعلى َّٔبمف)  كبذلؾ م،راكح المعمكع الالي لدرعات المقماس ما  

المسخعض  على  بمسما ،شمر الدرع ار،عاع مس،كل الغضب احد األدسى. كالدرع  المر،عع  ،شمر 

 اسخعاض مس،كل الغضب
 

 :انيًا  الصارة النيالية  

 إل راج المفياس بصارتو النيالية قام الباحث باإلجرا ات التالية:ا 

 (مفياس الغضب) صدق ثداة الدراسة :  Test Validity 
  بطريفتين: اذلك لمتأكد من صدقيا ا باتيا كالتال  استبانو الغضبقام الباحث بتفنين  فرات 

   :مفياس الغضب صدقثااًل 
 . صدق المحكمين:1

س  ي مكر،  السهاام ،  قد قاـ الباحث بعرض المقماس   ي مكر،  كمف هعؿ تخراج المقما

علػػػي عػػػدد ابمػػػر مػػػف المخ،مػػػمف  ػػػي معػػػاؿ علػػػـ الػػػسعس اإلرشػػػاد السعسػػػي كالمػػػح  السعسػػػم    األكلمػػػ

لهماػػ  ال،درمسػػم   ػػي مػػف هعضػػاة امحامػػمف   (  ٖكاإلحمػػاة، كبلػػغ عػػدد  رمػػؽ السػػادة المحامػػمف ) 

((، كقػػد اسػػ،عاب الباحػػث آلراة السػػادة ُ، اسظػػر ملحػػؽ رقػػـ ))  المػػ  ال،ربمػػ  بالعامعػػات العلسػػطمسم

المحامػمف كقػاـ بػإعراة مػا ملػـز مػػف حػذؼ ك،عػدمؿ  ػي ضػكة مق،رحػػا،هـ بعػد ،سػعملها  ػي سمػكذج ،ػػـ 

العمسػ  االسػ،طبلعم ، اسظػر  ىالسهاام  لم،ـ ،طبمقهػا علػ  تعداد ، كبذلؾ خرج المقماس  ي مكر،  شب

 .هاام  للمقماس(( مكضح المكرة السٓملحؽ ))
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  صدق االتساق الدا م  .2

 ، ردا( َٓ،ـ حساب مدؽ االس،باس  على عمس  الدراس  االس،طبلعم  البالغ حعمها )حمث 

معامبلت االر،باط بمف اؿ  قرة مف مف خبلؿ حساب  مدؽ اال،ساؽ الداخليبحساب قاـ الباحث  ا

 . قرات المحكر كالدرع  الالم  للمحكر ال،ابع  ل 

حققت ار،باطات  محكر مثمرات الغضب قرات  ( هف عمم ُِف عدكؿ رقـ )حمث م،ضح م

( باس،ثساة  0.05عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف ) الالم  للمحكر  الدرع م  معدؿ عكبرم  

(، حمث  0.05بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هابر مف حققت ار،باط غمر عكبرم )  ُُ، ُالعقرة رقـ 

 ث بحذ ها لاي ماكف بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكر.قاـ الباح

 )12جدال رقم ( 
 االدرجة الكمية لممحار م يرات الغضب  فرة من  فرات محار ياضل معامبلت االرتباط بين كل

 ٍغتىي اىذالىح ٍعاٍو االستثاط اىفقشج

 0.05غُش داىح عْذ  0.168 0.198 ٔاىفقشج

 0.05اىح عْذ د 0.000 (**)497. ٕاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.030 (*)307. ٖاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)438. ٗاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)619. ٘اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)561. ٙاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)466. 7اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)608. 8اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)461. 9اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.018 (*)332. ٓٔاىفقشج

 0.05غُش داىح عْذ  0.053 0.275 ٔٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)461. ٕٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)636. ٖٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)537. ٗٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)578. ٘ٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)517. ٙٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)650. 7ٔاىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)710. 8ٔاىفقشج
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 )13جدال رقم ( 
االدرجة  المشاعر المصاحبة لمغضب  فرة من  فرات محار ياضل معامبلت االرتباط بين كل

 الكمية لممحار

 الفقرة
معامل 
 الداللة مستوى االرتباط

 0.05دالة عند  0.001 (**)472. 91فقرة

 0.05دالة عند  0.002 (**)421. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.027 (*)312. 09فقرة

 0.05دالة عند  0.004 (**)400. 00فقرة

 0.05دالة عند  0.000 (**)514. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.006 (**)385. 02فقرة

 0.05ة عند دال 0.000 (**)710. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.000 (**)708. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.000 (**)712. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.013 (*)348. 02فقرة

 0.05دالة عند  0.000 (**)574. 01فقرة

حققت  محكر المشاعر المماحب  للغضب قرات  ( هف عمم ُّم،ضح مف عدكؿ رقـ )
عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف ) الالم  للمحكر  ع الدر م  معدؿ ار،باطات عكبرم  

 .بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكرمما يشير إل  اجاد  ( 0.05
 )14جدال رقم ( 

 االدرجة الكمية لممحار األعراض السيكاساماتية  فرة من  فرات محار ياضل معامبلت االرتباط بين كل

 اىفقشج

ٍعاٍو 

 غتىي اىذالىحٍ االستثاط

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)473. ٖٓفقشج

 0.05داىح عْذ  0.002 (**)421. ٖٔفقشج

 0.05داىح عْذ  0.042 (*)289. ٕٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.004 (**)399. ٖٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)514. ٖٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.006 (**)385. ٖ٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)711. ٖٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)708. 7ٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)712. 8ٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.015 (*)343. 9ٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)559. ٓٗفقشج

حققت ار،باطات  األعراض السيكاساماتيةمحكر  قرات  ( هف عمم ُْم،ضح مف عدكؿ رقـ )
مما يشير  ( 0.05عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف ) الالم  للمحكر  لدرع ام  معدؿ عكبرم  
 .بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكرإل  اجاد 
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 )15جدال رقم ( 

 االدرجة الكمية لممحار الغضب الذات   فرة من  فرات محار ياضل معامبلت االرتباط بين كل
 اىذالىحٍغتىي  ٍعاٍو االستثاط اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.004 (**)397. ٔٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)599. ٕٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)451. ٖٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)551. ٗٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)488. ٘ٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)597. ٙٗفقشج

 0.05ح عْذ داى 0.000 (**)653. 7ٗفقشج

 0.05غُش داىح عْذ  0.189 0.189 8ٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)465. 9ٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)525. ٓ٘فقشج

حققت ار،باطات عكبرم   الغضب الذات محكر  قرات  ( هف عمم ُٓم،ضح مف عدكؿ رقـ ) 
( باس،ثساة العقرة  0.05اإلحماام  هقؿ مف عممعها بلغ مس،كل الدالل  ) الالم  للمحكر  الدرع م  معدؿ 

(، حمث قاـ الباحث  0.05بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هابر مف حققت ار،باط غمر عكبرم )  ْٖرقـ 
 بحذ ها لاي ماكف بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكر.

 
 )16جدال رقم ( 

 االدرجة الكمية لممحار ال ارج الغضب   فرة من  فرات محار ياضل معامبلت االرتباط بين كل

 اىفقشج

ٍعاٍو 

 ٍغتىي اىذالىح االستثاط

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)683. ٔ٘ج فقش

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)712. ٕ٘فقشج 

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)791. ٖ٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)702. ٗ٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)474. ٘٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)835. ٙ٘شجفق

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)750. 7٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)742. 8٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)789. 9٘فقشج

 0.05داىح عْذ  0.005 (**)390. ٓٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)803. ٔٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)826. ٕٙفقشج
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حققت ار،باطات  الغضب ال ارج محكر  قرات  ( هف عمم ُٔم،ضح مف عدكؿ رقـ )
مما يشير  ( 0.05عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف ) الالم  للمحكر  الدرع م  معدؿ عكبرم  
 .بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكرإل  اجاد 

 )17جدال رقم ( 
 االدرجة الكمية لممحارمفدار الغضب   فرة من  فرات محار كلياضل معامبلت االرتباط بين 

 ٍغتىي اىذالىح ٍعاٍو االستثاط اىفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)660. ٖٙفقشج 

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)601. ٗٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)682. ٘ٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.027 (*)313. ٙٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)541. 7ٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)525. 8ٙفقشج

 0.05داىح عْذ  0.001 (**)466. 9ٙفقشج

 0.05غُش داىح عْذ  0.076 0.253 7ٓفقشج

 0.05داىح عْذ  0.018 (*)333. 7ٔفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)659. 7ٕفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)645. 7ٖفقشج

 0.05داىح عْذ  0.002 (**)431. 7ٗفقشج

 0.05داىح عْذ  0.000 (**)523. 7٘فقشج

حققت ار،باطات عكبرم  مفدار الغضب محكر  قرات  ( هف عمم ُٕم،ضح مف عدكؿ رقـ ) 

( باس،ثساة العقرة  0.05عممعها بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هقؿ مف ) الالم  للمحكر  الدرع م  معدؿ 

(، حمث قاـ الباحث  0.05بلغ مس،كل الدالل  اإلحماام  هابر مف عكبرم ) حققت ار،باط غمر  َٕرقـ 

 بحذ ها لاي ماكف بساؾ ا،ساؽ داخلي بمف عمم   قرات المحكر.

  صدق المفارنة الطر ية .3

(، حمث ،ـ ،ر،مب ه راد  ال،مممزمقاـ الباحث بإعراة مدؽ المقارس  الطر م  ) المدؽ 

،سازلما حسب الدرع  الالم  ال،ي حققها اؿ مسهـ  ي اس،عاب،   العمس  االس،طبلعم  الخمسمف ،ر،مبا

 ردا         ُْ  مف الدرعات كعددبـ ِٕعلى الدرع  الالم  لمقماس الغضب، ثـ ،ـ اخ،مار هعلى 

 رد )معمكع  مسخعض  ُْ  مف الدرعات كعددبـ ِٕ) معمكع  مر،عع  الغضب (، كهدسى 
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للعركؽ بمف عمس،مف   tالمعمكع،مف باس،خداـ اخ،بار  الغضب (، ك،ـ اعراة المقارس  بمف درعات

 مس،قل،مف.

 ) 18االجدال رقم ( 

 .tياضل نتالج ا تبار 

ٍتىعظ  اىعذد اىَجَىعح اىثُاُ

 اىذسجاخ

االّحشاف 

 اىَعُاسٌ

 ٍغتىي اىذالىح tقَُح 

 14 ٍْخفضح اىغضة اىغضة
137.14 15.10 

 داىح 0.000 11.509-

 21.62 218.28 14 ٍشتفعح اىغضة

 

هف قمم  مس،كل الدالل  بمف م،كسط درعات المعمكع،مف  (ُٖرقـ) مف العدكؿ م،ضح

، مما مشمر 0.05مسخعض  كمر،عع  الغضب ااست هقؿ مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

هف بساؾ  ركؽ ذات دالل  تحماام  بمف م،كسط درعات معمكع  مر،ععي الغضب كمعمكع  

 كبذا معسي هف المقماس قادر على ال،مممز بمف درعات ه راد عمس  الدراس .مسخعضمف الغضب، 

 : الغضبمفياس  بات  انيًا 

 رد، كذلؾ ( َٓ)على ه راد العمس  االس،طبلعم  البالغ عددبا المقماس ،ـ ،قدمر ثبات 

 باس،خداـ طرمق،ي ال،عزا  السمعم  كطرمق  هلعا اركسباخ.

 :النصفية طريفة التجزلة .1

عاد معامؿ االر،باط بمف معدؿ درعات األسال  العردم  كمعدؿ درعات األسال  الزكعم ، ،ـ تم   

العقرات ال،ي لـ ،حقؽ ار،باط عكبرم م  درع  البعد  حذؼبعد مف هبعاد االس،باسات كذلؾ بعد لاؿ 

لؤلبعاد  ، كقد ،ـ ،محمح معامؿ االر،باط باس،خداـ معامؿ ار،باط سبمرماف براكف لل،محمحالالم 

 الزكعم  كاس،خداـ معامؿ ع،ماف لؤلبعاد العردم .
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 ) 19جدال رقم (

 التجزلة النصفيةالستبانة الغضب ا فا لطريفة  ال باتياضل معامل 
ٍعاٍو اىخثاخ  عذد اىفقشاخ اىَحىس سقٌ

 قثو اىتظحُح

ٍعاٍو اىخثاخ تعذ 

 اىتظحُح

 0.810 0.681 16 ٍخُشاخ اىغضة 1

 0.694 0.557 11 اىَشاعش اىَظاحثح ىيغضة 2

 0.686 0.546 11 األعشاع اىغُنىعىٍاتُح 3

 0.685 0.471 9 اىغضة اىزاتٍ 4

 0.917 0.848 12 اىغضة اىخاسجٍ 5

 0.860 0.755 12 ٍقذاس اىغضة 6

 0.934 0.878 71 اىذسجح اىنيُح ىيغضة

باسػػ،خداـ طرمقػػ  اسػ،باس  الغضػػب معامػػؿ الثبػػات قممػػ  ( هف ُٗم،ضػح مػػف عػػدكؿ رقػـ )
،،م،ػ  بدرعػ   االسػ،باس مر،ععػ  ،ػدؿ علػى هف   قممػ ي ،ع،بػركبػ،  0.934اػاف عزا  السمػعم  ال،

 عالم  مف الثبات ،طماف الباحث تلي ،طبمقها على عمس  الدراس .
 طريفة ثلفا كرانباخ:.2

اسػػػ،خدـ الباحػػػث طرمقػػػ  هخػػػرل مػػػف طػػػرؽ حسػػػاب الثبػػػات كذلػػػؾ إلمعػػػاد معامػػػؿ ثبػػػات 
 سباخ.االس،باس  كبي طرمق  هلعا ارك 

 )24جدال رقم (

 طريفة ثلفا كرانباخالستبانة الغضب ا فا  ال باتياضل معامل 
 ٍعاٍو اىخثاخ عذد اىفقشاخ اىَحىس سقٌ

 0.827 16 ٍخُشاخ اىغضة 1

 0.712 11 اىَشاعش اىَظاحثح ىيغضة 2

 0.706 11 األعشاع اىغُنىعىٍاتُح 3

 0.687 9 اىغضة اىزاتٍ 4

 0.910 12 اىغضة اىخاسجٍ 5

 0.770 12 ٍقذاس اىغضة 6

 0.924 71 اىذسجح اىنيُح ىيغضة
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باس،خداـ طرمق  هلعا اس،باس  الغضب معامؿ الثبات قمم  ( هف َِم،ضح مف عدكؿ رقـ )
،،م،  بدرع  عالم  مف  االس،باس مر،عع  ،دؿ على هف   قمم ي ،ع،بركب،  0.924ااف  اركسباخ

م،سـ  الغضب ، مما سبؽ م،ضح هف مقماس  الدراس الثبات ،طماف الباحث تلي ،طبمقها على عمس
 .بدرع  عمدة مف المدؽ كالثبات

 
 :سابعًا :األساليب اإلحصالية 

( ك،ػـ اسػ،خداـ  SPSSمػف خػبلؿ البرسػامج اإلحمػااي ) سالباحػث ب،عرمػغ ك،حلمػؿ المقمػا قاـ  .ُ

 االخ،بارات اإلحماام  ال،الم :

 .انغعتكالفكبسانالػمالَٛخا سسب  مس،كل سال،ارارات كالسسب الماكم  لقما .ِ

 لقماس ثبات المقماس. كال،عزا  السمعم  اخ،بار هلعا اركسباخ .ّ

 معامبلت االر،باط لقماس مدؽ المقماس الداخلي للعقرات. .ْ

  : كمشػػػػمؿ مقػػػػاممس السزعػػػػ  المرازمػػػػ  ) الم،كسػػػػطات الحسػػػػابماإلحصــــا  الاصــــف  التحميمــــ  .ٓ

 (.كاالسحراؼ المعمارم كالكزف السسبي

 : كمش،مؿ علي بعض االخ،بارات مثؿ:الستدالل اإلحصا  ا .ٔ

  اخ،بار ،حلمؿ ال،بامف األحادم )One Way ANOVA .) 

  اخ،بار شمعم  للمقارسات الم،عددة البعدم (Scheffe TEST .) 

 اخ،بارt   المس،قل للعمسات (Independent samples t.test .( 

 للمقارسات الم،عددة البعدم  استاخ،بار د  Dunnett T3)( 
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 انفصم اخلايس
 عزض َحائج نحساؤالت اندراسة وفزظُاجها .

 
 

 نتالج التساؤل األال اتفسيره 
 نتالج التساؤل ال ان  اتفسيره 
 نتالج التساؤل ال الث اتفسيره 
 نتالج التساؤل الرابع اتفسيره 
 نتالج التساؤل ال امس اتفسيره 
 نتالج التساؤل السادس اتفسيره 
  هنتالج التساؤل السابع اتفسير 
 نتالج التساؤل ال امن اتفسيره 
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 عرض نتالج الدراسة اتفسيرىا امناقشتيا

 مفدمة:

معػرض بػػذا العمػػؿ الس،ػااج ال،ػػي ،كمػػؿ تلمهػا الباحػػث، بسػػاةن علػي المعالعػػات اإلحمػػاام  ال،ػػي 

ال،كمػػؿ تلمهػػا مػػف خػػبلؿ ،عرمػػغ مقماسػػي اسػػ،خدمت علػػي مػػا ،ػػـ عمعػػ ، ك،حلملػػ  مػػف البماسػػات ال،ػػي ،ػػـ 

 ، الدراسة  تسةاالتت علة  لإلجابة  (،ععػاؿ الغضػباسكمقمػاس  ) مقمػاس أل اػار البلعقبلسمػ ،الدراسػ ،

 .إليها توصلت التي النتائج ومناقش  فرضياتها، من والتحقق

 مناقشة  تساؤالت ا رضيات الدراسة

   انتشار اال كار البلعفبلنية االعفبلنية لدى ث راد الشرطة الفمسطينية  مدى التساؤل األال : ما
 محا ظات غزة؟

 داللة ذات  راق ىناك تاجد " ال: ضع الفرضية التاليةا الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم 
بين متاسط األ كار البلعفبلنية لدى ث راد الشرطة  )05.0(داللة  مستاى عند إحصالية

عفبلنية المست دم    الفمسطينية    محا ظات غزة ابين المتاسط الحيادي لمفياس األ كار البل
 %".75درجة بازن نسب  78الدراسة االذي يبم   

حساب ال،ارارات كالسسب الماكم  كالم،كسط الحسابي كلل،حقؽ مف بذ  العرضم  قاـ الباحث ب 

كالكزف السسبي أل راد العمس ، حمث ك قا لمقماس اال اار البلعقبلسم  المس،خدـ  ي الدراس  ،،راكح 

درعات احد هعلى  ٖدرعات احد ادسى كبي ،عبر عف اال اار العقبلسم ، ك ْبمف الدرعات لاؿ  ارة 

للمقماس الحد العامؿ بمف اال اار العقبلسم   ٔكبي ،عبر عف األ اار البلعقبلسم ، ك،ع،بر الدرع  

درعات  أاثر  ي العارة مع،بر  رد ،عامر  العقبلسي  مها،  ٕ، لذلؾ لاؿ  رد محمؿ على  كالبلعقبلسم

درعات مع،بر ،عامر  عقبلسي  ي بذ  العارة، هما  ٕعاس محمح هم اؿ  رد محمؿ على هقؿ مف كال

درع  مع،بر هس  لدم  ا اار العقبلسم  كبي  ٖٕبالسسب  لؤل اار ااؿ  اؿ  رد حمؿ على هاثر مف 
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(،   ٕٓ، بكزف سسبي درع  ٖٕ قرة =  ِٓ*  ٓ.ُالدرع  الحمادم  لؤل اار العقبلسم  كالبلعقبلسم ) 

  ( مكضح الس،ااج ال،ارارات كالسسب الماكم .ُِ) كالعدكؿ رقـ

 )21جدال رقم (
  .النتشار األ كار البلعفبلنية ياضل النتالج التكرارات االنسب الملاية

 ّغثح االّتشاس اىتنشاساخ* األفناس

 األوىً
135 0.41 

 اىخاُّح
127 0.39 

 اىخاىخح
56 0.17 

 اىشاتعح
65 0.20 

 اىخاٍغح
42 0.13 

 اىغادعح
85 0.26 

 اىغاتعح
58 0.18 

 اىخاٍْح
36 0.11 

 اىتاععح
41 0.12 

 اىعاششج
141 0.43 

 اىحادٌ عشش
121 0.37 

 اىخاُّح عشش
95 0.29 

 اىخاىخح عشش
165 0.50 

 0.27 90 األفناس اىَلعقَلُّح

 كل.درجة    األ كار ك 78عمى ثك ر من رةل االذين حصماا درجات  أك ر    كل  ك 7*التكرارات لؤل راد البلعفبلنيين االذين حصماا عمى 
 

ثن مستاى اال كار البلعفبلنية أل راد عينة الدراسة ككل بم  ) 21من الجدال رقم ( يتضل

اىا يعتبر ثقل من المتاسط الحيادي لؤل كار البلعفبلنية الذي  73.4%درجة بازن نسب   76.37

%ل مما يشير إل  ثن األ كار 75درجة بازن نسب 78يبم     المفياس المست دم    الدراسة 

 .البلعفبلنية لدى ث راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة بشكل عام من فضة
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تلى طبمع   ،لدل ه راد الشرط  بشاؿ عاـ  كمعزك الباحث اسخعاض مس،كل األ اار البلعقبلسم

هف عمس  الدراس  ذات هبمم   حمثشاؿ خاص كهعهزة كزارة الداخلم  بشاؿ عاـ، عهاز الشرط  ب

كاما هف عهاز الشرط  ممثبلن بأ راد  ،  ي  كحساسم   ي هم مع،م ، كذلؾ لما ،قكـ ب  هدكار كمهاـ،

   شرااح المع،م ، باا كهمضان الح،ااا  الحضارم لذلؾ المع،م ،هم مع،م  ااف، معاس الكع  

، حمث برامج ال،ثقمؼ كال،كعم  اممف علم ،ماـ الخاص مف قبؿ القالقى الرعام  كاالبمكبال،الي  إس  

كال،درمب الماثؼ لبلر،قاة بمس،كل ه راد الشرط  سكاة الثقا ي هك البدسي، اؿ ذلؾ هلقى بظبلل  كاسعاس 

 بشاؿ امعابي على اسخعاض مس،كل األ اار البلعقبلسم  بشاؿ عاـ على ه راد الشرط .

ساة علمها م،ـ اخ،مار األ راد، مما اما هف مع،م  الشرط  شاؿ ك ؽ شركط كضكابط محددة ب

 بمف ه راد المع،م  الشرطي. هدل تلى كعكد ،عاسس تلى حد ابمر

، اكسها م  ال،ي م،بلقها ه راد الشرط  تلى حد ابمراما هف كحدة المدخبلت المعر م  كالثقا 

م  ،مدر مف عه  كقساة رسمم  كاحدة ، ك ؽ خطط كهبداؼ كبرامج محددة، مف قبؿ العهات المخ،

     ي كزارة الداخلم ، اهما  ال،كعم  السماسي كالمعسكم.

 مزسكؽ،) ،( ُُٗٗ طابر،) )(،ُٕٖٗ الرمحاسي،)،خ،لؼ س،مع  العرض الحالي م  دراس  ك 

 كالحمكز، المباح) ،( ََِْ هحمد،)( ،ََِّ كالعمالي، حسف) ،( ََُِ ر،مب،) ،( ُٔٗٗ

كال،ي ،مثلت  ي هف  (َُِِ(، )ارام ،َُُِ)معلي،(،ََِٕ)خطاب، (،ََِٕهبك شعر،)،( ََِٕ

،بلؼ تلى دراس  بشاؿ مر،ع . كمعزك الباحث ذلؾ االخالاأل اار البلعقبلسم  مس،شرة بمف ه راد عمس  

 حمث هعرمت  ي هغلبها على طبلب العامعات.اخ،بلؼ عمس  الدراس  ، 
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ك ر انتشـارا مـن بـين ) ثن الفكرة ال ال ة عشر ى  الفكرة األ  21من الجدال رقم ( يتضلكما 

األ كار البلعفبلنية لدى ث راد الشرطة الفمسطينية  ـ  محا ظـات غـزة اىـى تـنص عمـى ( ال شـك  ـ  

% بااقـع 54ثن مكانة الرجل ى  األىم  يما يتعمق بعبلقتـو مـع المـرثة )ل حيـث بمغـت نسـبة انتشـارىا

  أك ر ). 7رة ( درجاتيم = ه الفك رد من ث راد عينة الدراسة لدييم تفكير ال عفبلن     ىذ 165

 مطلقػػػ  لمسػػػت مسػػػأل  ،عػػػد كالبلعقبلسمػػػ  العقبلسمػػػ  مسػػػأل  هف ،لػػػؾ الس،معػػػ  تلػػػى الباحـــث ايعـــزا

 مػػػػػ  م،سػػػػػاقض الػػػػػذم الثقػػػػػا ي اإلطػػػػػار مسهػػػػػا عدمػػػػػدة عكامػػػػػؿ علػػػػػى ،،كقػػػػػؼ  العقبلسمػػػػػ  ، سسػػػػػبم  كلاسهػػػػػا

 همػر  قػط العقبلسمػ  هك بلسمػ عق تمػا األ اػار بػأف االدعػاةات هف امػا ، مع،م  لاؿ الثقا م  الخمكمم 

 مػف غمػر  مػؤازرة العػرد اح،ػاج تذا  مهػا مقبكؿ األمر ماكف مثبل االع،مادم  مثؿ  عارة المعكب  غام   ي

 مرغػب عسػدما مقبػكال ماػكف قػد العػرد م،مسابػا مػا غمػر علػى األمػكر حػدكث كاػذلؾ ، ب  المحمطمف األ راد

 حػدكثها كعػكب بالضػركرة لمسػت  العملمػ  ، الدرعػ  بػسعس المشػاعر اآلخػر الشػخص مبادل  هف  ي العرد

 مبدك قد ما ثقا    ي عقبلسمنا مبدك قد ما بأف الم،علؽ األمر كاذلؾ ، حدكثها ،مسي األمر ماكف قد كلاف

 همػر الثقا ػات اػؿ علػى العقبلسمػ  تسها علي بذا،ها ه اار ،عممـ  إف ثَـّ كمف ، هخرم ثقا    ي العقبلسمنا

 تلػي باإلضػا   الكاحػدة الثقا ػ  داخػؿ العرعمػ  الثقا مػ  الخمكمػم  م  م،ساقض كبذا ، الخطكرة غام   ي

 .( ّٗٓ:  ََِٓ ، الشربمسي) . العردم  الخمكمم 

ال شؾ  ي ك ي ضكة ذلؾ مماف هف معزك الباحث بأف العارة الثالث  عشر ال،ي ،سص على    

هخذت ال،ر،مب األكؿ مف حمث اس،شار    هف مااس  الرعؿ بي األبـ  مما م،علؽ بعبلق،  م  المرهة

بؿ لؤلخذ كالرد مف حمث األ اار البلعقبلسم  لدل ه راد الشرط ، تلى هف اع،باربا  ارة ال عقبلسم  همر قا

ف معمار الحاـ على ما بك عقبلسي كال عقبلسي مخ،لؼ مف ثقا   هخرل، كبما هسسا مع،م  ل  المبده، أل

مماف قبكؿ ،مسمؼ بذ  العارة  ا ي الثسا الثقك مكر لعارة ك ؽ خمكمم،  الثقا م  اأم مع،م   إف ا

 ماف لسا هف سعسد كسدحض ،لؾ العارة اما ملي:  بشاؿ مطلؽ، كمى هسها  العقبلسمعل
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 كمحمح؟ مسطقي المع،قد بذا بؿ: مثؿ خبلؿ بعض ال،ساؤالت مف ذلؾ كم،ـ :المسطقي ال،عسمد

  كلماذا؟

لغاة الرعاؿ بمف ال،ام  المساكاة ؿب : ،ساةلسا  لك العسسمف، كسزع  بمف العركؽ عمم  كالسساة، كا 

 كعقبلسم ؟ مسطقم  ه اار السساة على الرعاؿ قكام 

المسطؽ،  محمح ، ألف مضمكسها مخالؼ عقبلسم ، كغمر كغمر مسطقم  بأسها غمر سقكؿ  إسسا

سبحاس   –  هسزل  إلسبلمم ، كماا ال،ربم  سظاـ م  اإلسساسم ، كم،عارض العطرة على كم،عسؼ

 بك كالمرهة الرعؿ بمف االخ،بلؼ هف الشرمع ، اما السبكم  السس   ي الارمـ، كما عاة القرآف  ي -ك،عالى

كالمكعب،  السالب بمف ااالخ،بلؼ مداـ،  هك ،عارض هك ،ضاد، هك اخ،بلؼ ،اامؿ، كلمس اخ،بلؼ

 الحماة. ،،حقؽ  بهما

لؾ مف خبلؿ ال،ساؤالت: همف الدلمؿ على عدـ مح  بذا المع،قد؟ كامؼ ال،عسمد العلمي: كم،ـ ذ

 ك،ـ ،بسم ؟ خاطاا،  ااف ما تذا  ظمعا األمر ماكف بذا

لغاة الرعاؿ بمف ال،ام  المساكاة  ارة  بلمسطقم ، كخطأ العسسمف،  بمف العركؽ عمم  كالسساة، كا 

األحماة،  علـ بحكث علمما،  قد هثب،ت ؤادم همر -المثاؿ سبمؿ على-على السساة،  الرعاؿ قكام  كسزع

 العسـ ذات تلى الخارعم  المكرة  كاألعضاة شية، مف اؿ ك،حقمقا،  هف المرهة ،خ،لؼ عف الرعؿ  ي

 مف لدف حمكؿ ال،اكمف العمسي  ي العسمف مر،قي السسمعم ،  لخبلما ( البرك،مسم ) الهمكلكسم  كالعكابر

 ع .مخ،ل ال،رامب العسدم  ي المسعمف  ي مكرة

عسس  اؿ خلؽ -ك،عالى سبحاس -  هف معد كاألسثى الذار مف اؿ خلؽ  ي الم،أمؿ هف اما

كماعي  ي  هعل ، مف خلق  الذم للعمؿ عسس لاؿ تعداد اآلخر، كذلؾ  ي ،كعدكععؿ  م  معات ال 

لى  اؿً ﴿ :كقكل  ( ّٔ: عمراف )آؿ اىاأليسثى( مس الذَّاىري ذلؾ قكل  ،عالى: ﴿كى ًللرًٌعى عىًزمزه دىرىعى ه كهللا  علمًهفَّ  كى

ًامـه ﴾ )البقرة :  اؿي  )( كقكل : ِِٖحى لىى قىكَّاميكفى  الرِّعى اةً  عى ا السِّسى ؿى  ًبمى هيـٍ  ا َّي   ىضَّ لىى بىٍعضى ًبمىا بىٍعضو  عى  كى

(  ًمفٍ  هىٍسعىقيكا ـٍ  (ّْ:  السساة)هىٍمكىاًلًه
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ح تذا عر سا بأف للرعؿ معات ،ؤبل  ،بسي بذ  العارة ،ظهر بكضك   م   إف  ظاع  شؾ ال كمما

 الرعؿ القكام ،  بأمر للقماـ ،ؤبلها ال خام  معات لها المرهة هف بمد ، كمثبت األمكرألف ممسؾ زماـ 

 هف قبؿ عقل  ، ك،عامر  كاس،خداـ. االسععاؿ، كبطة كالمبلب  بالخشكس  -سبحاس  ك،عالى –زكد   

 لها األخرل  هي المرهة ذلؾ، هما تلى ،ح،اج بها  ي الحماةالمالؼ  هعمال  مس،عمب، ألف م،حرؾ، هك

 طبمع  م  االسععاؿ ، كاالس،عاب  العاعل ؛ ل،،كااـ بالرق ، كالعطؼ ،كسرع  ،خمها، ،،ممز معات

 زكج، كغمربا.   هبساة، كخدم  حمؿ، كرضاع، كرعام  مسزلها، مف  ي تلمها المكاؿ العمؿ

ال،ساؤالت: بؿ مساعد بذا المع،قد على حؿ المشابلت ال،عسمد العملي: كم،ـ ذلؾ مف خبلؿ 

 ك،حقمؽ الطمكحات؟ كبؿ مزكد العرد بس،ااج تمعابم ؟ األبداؼ،  تسعاز على مساعد.  الخام ؟ كبؿ

 على- القكؿ ممافك ي عبلق،ها بأ اار كمع،قدات المرهة الدكلم  ال،ساؤالت،  بذ  سماؽ ك ي

لغاة لرعاؿا بمف ال،ام  المساكاة هف -المثاؿ سبمؿ  قكام  العسسمف، كسزع بمف العركؽ عمم  كالسساة، كا 

كغمربا مف األ اار ال،ي ،دعكا شأس ،  مف المسزلي، كال،قلمؿممش عمؿ المرهة السساة، ك،ه على الرعاؿ

 هف تذ ، كالعلمي، ك ح،ى العملي ؛تلمها مؤ،مرات المرهة الدكلم  الها ه اار خاطا  بالدلمؿ المسطقي

 ، كال علىكلـ ،ساعد على ،حقمؽ األبداؼ المرسكم  المزعكم ،  بالحلكؿ ،أ،ي لـ عملم ،طبمقا،ها ال

بؿ زادت األمر تشااال؛ بحمث تمعابم ،  بس،ااج مع،معها كال المسلم  المرهة ،زكد الطمكحات، كلـ ،حقمؽ

 اتللبس كضماع ،كاسحبلؿ األخبلؽالمرهة،  اس،رعاؿ  ي ك،سببت للبمكت، ، كالخرابعلبت ال،مدع

 كال ما سيرق .مبقي  دمسسا دسماسا،  بل ب،رقم  لدمسسا ك،مزمؽٌ  كالبسمف؛

ى  الفكرة ال امنة  اتنص عمى ( ينبغ  عمى  ثما الفكرة األقل انتشارا من بين األ كار البلعفبلنية
الفرد ثن يكان مستندا عمى آ رين اثن يكان ىناك ش ص ث ر يستند عميو ) حيث بمغت نسبة 

 رد من ث راد عينة الدراسة لدييم تفكير ال  36% بااقع 11ث راد العينة ما نسبتو  بين انتشارىا 
  . أك ر ) 7عفبلن     ىذه الفكرة( درجاتيم = 

، كم  ،رامب  رعؿ ا م  طبمع  العمؿ الشرطي كاألمسيكمعزك الباحث ،لؾ الس،مع  تلى اسسعامه

ك،ك مر األمف، مما  المع،م   ي حمام، الشرط ، حمث هف رعؿ الشرط  بك مف مس،سد علم  مف قبؿ 
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مسعاس على ال،رامب  السعس  لشخمم  رعؿ الشرط  هس  مف العمب هف مس،سد كمع،مد على األخرمف ألف 

ذلؾ مظس  ضعؼ، كرعؿ الشرط  مسطلؽ مف مسطؽ القكة السعسم  المس،مدة مف القاسكف كالدكر المساط 

األقكماة سكاة بالعا  هك عاات الضعمع  مف ،غكؿ ب   ي حمام  المع،م  مف المعرممف، كحمام  ال

 .السلطاف

 التساؤل ال ان : ما مستاى انفعال الغضب لدى ث راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة؟
 داللـة ذات  ـراق ىنـاك تاجـد " ال :التاليـة اضـع الفرضـية الئلجابة عمـى ذلـك التسـاؤل تـم

بين متاسط انفعال الغضب لدى ث راد الشـرطة الفمسـطينية  )05.0(داللة  مستاى عند إحصالية
  213   محا ظات غزة ابين المتاسـط الحيـادي لمفيـاس انفعـال الغضـب  ـ  ىـذه الدراسـة االبـال  

 %". 60درجة بااقع 
سط الحسابي واتنحراف المعياري المتو حتسابالباحث با قام الفرضي  هذه من وللتحقق

 .بعد من ابعاد انفعال الغضبالوزن النسبي لكل و

 
 )22جدال رقم ( 

 مستاى انفعال الغضب لدى ث راد الشرطة الفمسطينية نتالج ياضل

 اىثعذ

عذد 

 اىفقشاخ

اىذسجح 

 اىَتىعظ اىنيُح

االّحشاف 

 اىَعُاسٌ

اىىصُ 

اىْغثٍ 

 اىتشتُة *

 1 56.3 9.84 45.05 80 16 ٍخُشاخ اىغضة

 5 44.2 8.53 24.30 55 11 ٍشاعش اىَظاحة ىيغضة

 4 47.1 7.27 25.92 55 11 اىغُنىعىٍاتُح

 6 40.3 6.76 18.12 45 9 اىغضة اىزاتٍ

 3 48.0 7.89 28.80 60 12 اىغضة اىخاسجٍ

 2 54.7 7.65 32.80 60 12 ٍقذاس اىغضة

  49.3 40.77 174.99 355 71 اىذسجح اىنيُح ىيغضة

 144*الان النسب  = ( المتاسط / الدرجة الكمية ) * 

   بم،كسط 49.3( هف مس،كل الغضب لدل ه راد عمس  الدراس  بلغ ِِمف العدكؿ رقـ )  م،ضح
درع  كبك مع،بر مس،كل مسخعض بالمقارس  م  الم،كسط الحمادم لمقماس اسععاؿ الغضب  174.99

،عسي االعاب  الحمادم  (  3درع ، حمث  71* 3  ) 60درع   بكاق    213 ي بذ  الدراس  كالبالغ 
 .ذا مشمر تلي هف مس،كل اسععاؿ الغضب لدل ه راد عمس  الدراس  مع،بر مسخعضكب
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مف العدكؿ هف محكر مثمرات الغضب هخذ ال،ر،مب األكؿ مف بمف محاكر اسععاؿ  م،ضحاما  

ملم  محكر مقدار الغضب الذم هخذ ال،ر،مب الثاسي مف بمف محاكر  .  56.3الغضب بكزف سسبي 

 ، ملم  محكر الغضب الخارعي كالذم هخذ ال،ر،مب الثالث مف بمف 54.7اسععاؿ الغضب بكزف سسبي 

 ، ملم  السماكسكما،م  هخذ ال،ر،مب الراب  مف بمف محاكر 48محاكر اسععاؿ الغضب بكزف سسبي 

 ، ملم  محكر المشاعر المماحب  للغضب كالذم هخذ ال،ر،مب  47.1اسععاؿ الغضب بكزف سسبي 

 ، ملم  محكر الغضب الذا،ي هخذ ال،ر،مب 44.2الغضب بكزف سسبي الخامس مف بمف محاكر اسععاؿ 

 .  40.3السادس كاألخمر مف بمف محاكر اسععاؿ الغضب بكزف سسبي 

ـــزا الباحـــث لػػػدل رعػػػاؿ الشػػػرط   الغضػػػب مسػػػ،كل بػػػذ  الس،معػػػ  الحالمػػػ  ال،ػػػي ،كضػػػح هف ايع

شػػر    ػػي كزارة الداخلمػػ  مثػػؿ كالم  مػػسخعض، تلػػى االب،مػػاـ الابمػػر مػػف قبػؿ العهػػات المسػػؤكل العلسػطمسم 

درمب، بإعطاة الدكرات بشاؿ مس،مر كال،ي ،شمؿ بما  ال،كعم  السماسي كالمعسكم ك المدمرم  العام  لل،

علػى اثمػػر مػػف المكضػكعات ال،ػػي ،بػػمف اب،ػػداة خطػكرة الغضػػب كمػػدل ،ػأثمر  السػػلبي علػػى األداة كالػػذم 

  كالحاكمػػ  بشػػاؿ عػػاـ، كاػػذلؾ ااسػػاب ه ػػراد بػػدكر  مػػسعاس علػػى المػػكرة الذبسمػػ  المػػأخكذة عػػف الشػػرط

، كاػػذلؾ المحاضػػرات الشػػرط  المهػػارات البلزمػػ  كال،ػػي ،سػػاعدبـ  ػػي عملمػػ  ضػػبط اسععػػاال،هـ كغضػػبهـ

الدمسمػػ  ال،ػػي ،بػػمف مكقػػؼ االسػػبلـ مػػف الغضػػب كامعمػػ  الػػ،خلص مػػف الغضػػب ك ػػؽ الرؤمػػ  االسػػبلمم  ، 

. امػػا هف  ػػي  ػػف ال،عامػػؿ كمهػػارات ال،كامػػؿ تلػػ  كاػػذلؾ محضػػرات كدكرات ال،سممػػ  البشػػرم  مثػػؿ دكرات

الػدكرات العسػػارم  ذات الطػػاب  البػػدسي كال،ػي ،قػػـك بهػػا المدمرمػػ  العامػػ  لل،ػدرمب علػػى سػػبمؿ المثػػاؿ، مػػف 

علػى السػمطرة    بػأف ماػكف م،زسػا اسععالمػا كقػادران هف ،مؿ بشخمم  رعػؿ الشػرط اضمف برامعها كهبدا ه

الممسهعػ  ال،ػي  ات،عرضػ  تلػى عملػ  مػف المثمػرات كاالسػ،عزاز خبلؿ  على اسععاال،  كضبطها، كذلؾ مف

مقكـ بها المدربكف لل،عرؼ على مدل قدرة ه راد الشرط  علػى ال،حمػؿ كالمػبر كضػبط الػسعس امػذاة ،لػؾ 

 كالمثمرات. تاالس،عزازا
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ف اما هف زمادة الخبرة لدل ه راد الشرط   ي معاؿ عملهـ ععلهـ ما،سػبكف الخبػرات البلزمػ  مػ 

 ، كمف خػبلؿ الػ،علـ مػف األخطػاة ، ممػا هدل تلػى اا،سػابهـ المهػارات كاألسػالمب العملم  خبلؿ الممارس

، كالغضػب ال،ي ماس،هـ مف ال،عامؿ مػ  المػكاطسمف كهداة عملهػـ باػؿ بػدكة كهرمحمػ  بعمػدا عػف االسععػاؿ

عػػػػكة تلػػػػى الغضػػػػب ألف المػػػػا ه،قػػػػف العػػػػرد المهػػػػارات هدل ذلػػػػؾ تلػػػػى هداة عملػػػػ  بسػػػػهكل  كمسػػػػر، دكف الل

كاالسععػػاؿ كبػػذا ماػػكف كاضػػحا عسػػدما ال مملػػؾ العػػرد المهػػارات الخبػػرات االزمػػ ، ممػػا ملعػػأ تلػػى الغضػػب 

 كاالسععاؿ بطرمق  ال شعكرم  ل،غطم  على ضعؼ خبر،  كمعر ، .

تلػي ار،عػاع معػدالت كال،ػي هشػارت (:ََِٕ)خطػاب ، ك،خ،لؼ س،مع  العرض الحالي م  دراس 

طػبلب المػ  ال،ربمػ ، كمرعػ  الباحػث ذلػؾ االخػ،بلؼ  لدل عمسػ  الدراسػ    ّ،ٔٓالغضب كال،ي بلغت 

 تلى اخ،بلؼ عمس  الدراس،اف.

بين  )05.0عند مستاى داللة (عبلقة ذات داللة إحصالية ىناك التساؤل ال الث: ىل تاجد 
 الفمسطينية؟ متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد الشرطة

عبلقة ذات داللة  ىناك الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم اضع الفرضية التالية:" ال تاجد
بين متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب  )05.0عند مستاى داللة (إحصالية 

 لدى ا راد الشرطة الفمسطينية".
معامؿ ار،باط بمرسكف لل،عرؼ على س  قكة العبلق  بمف لئلعاب  على ،لؾ العرضم  ،ـ اس،خداـ 

 .الم،غمرات الدراس 
 )23جدال رقم ( 

 ياضل درجة االرتباط بين األ كار البلعفبلنية اانفعال الغضب

ُح
َلّ

عق
َل

اى
س 

نا
الف

ا
 

 اّفعاه اىغضة

 0.206 دسجح االستثاط

 sig 0.000ٍغتىي اىذالىح 

 0.042 ٍعاٍو اىتحذَذ
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( هف بساؾ عبلق  طردم  ذات دالل  احماام  بمف م،كسط اال اار ِّكؿ رقـ )مف عد م،ضح
البلعقبلسم  كم،كسط اسععاؿ الغضب لدل ه راد عمس  الدراس ، حمث هف معامؿ االر،باط ااف مكعب 

 ل0.05كبي مس،كل هقؿ مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك  0.000 بمس،كل دالل 
عند عبلقة ذات داللة إحصالية ىناك رضية الفالمة بأنو " ال تاجد مما سبق يمكن ر ض الف  

ب لدى ا راد بين متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغض )05.0مستاى داللة (
 الشرطة الفمسطينية".

مف العدكؿ هف معامؿ ال،حدمد بمف اال اار البلعقبلسم  كاسععاؿ الغضب بلغ  م،ضحاما 
% من التغيرات الت  تطرث 4.2مما يدل ثن اال كار البلعفبلنية تستطيع تفسير ما نسبتو  0.042

 عمى انفعال الغضب.
س،مع  العرض الحالي س،مع  مسطقم  ك،سسعـ م  المسلمات ال،ي اسطلقت مسها ايعتبر الباحث 

رابطاف كم،داخبلف، كمؤثر العار كاالسععاؿ م،سظرم  العبلج االسععالي العقبلسي كال،ي ،ؤاد على هف   

احب بعضها بعضان ،أثمران كال،عامر كاالسععاؿ كالسلكؾ هضبلع مثلث كاحد ،م اؿ مسهما  ي اآلخر،

ال،عامر البلعقبلسي مؤدم تلى االضطراب االسععالي  العرد مف   كاسطبلقا مف ،لؾ المسلم   إف  ك،أثران 

   ي الحماة كالسعادة هك مف المماف هف ممبح ال المماف هف ممبح مسطقمان عقبلسمان محقؽ قمم  األساسم

 . عقبلسمان مخرب ،لؾ القمـ كبذا م،كقؼ على طرمق  ،عامر العرد

( هف ه اار  َََِ) معاة األعسر كعبلة الدمف اعا ي ، ك ي بذا المدد هكضح اؿ مف

ما  ان سًبب اؿو مسا غضب  ،  بل مكعد غضب بدكف سبب ، كلاف سادر مبي كقكد الغضب حمث  العرد

ار ال،ي ،دكر بذبف العرد مف األ ا  اكف بذا السبب بك المثمر لمعمكعكم ان السبب مسطقم بذا ماكف

 العقؿ كمملؤ  بالغضب ، كالما اسساؽ العرد كراة مغذممف خبلؿ الحكار الداخلي الذم  غضب  هًمج ي،

 ؛ الما كعد األسباب ال،ي ،برر ل  بذا الغضب .األحداث المثمرة لغضب 

 هف تلى (ُْٖٗ،  Zumer & Deffenbacher كدمعسباشر زمكمر) دراس  س،ااج هشارت حمث

 األمػكر ،ضػخمـ  ػي كالمبالغػ  اآلخػرمف لػكـ سحػك الممػؿ ك الشخمػي الامػاؿ عػف كالبحػث المر،عػ  القلػؽ
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 الاماؿ عف كالبحث المر،ع  القلؽ هف اما ، بالغضب ،سبئ عكامؿ ،ع،بر  البلعقبلسم  األ اار مف كبي

 . ؽبالقل ،سبئ ال،ي العكامؿ مف العسؼ كمشابلت األمكر ،ضخمـ  ي كالمبالغ  يالشخم

 هف( ُٖٔٗ،  & Deffenbacher   Hogg   كدمعسباشػر بػكج )دراسػ  س،ػااج هكضػحت امػا

 بالغضػب ان ار،باطػ البلعقبلسمػ  األ اػارهقػكل  هف امػا ، االا،اػاب ك الغضػب ،سػبب البلعقبلسمػ  األ اػار

 العػرد اع،قػاد ، بػ  المحمطػمف عممػ  ًقبػؿ مػفان مؤمػد ك محبكبػان  ماػكف هف ركرةبضػ العػرد اع،قػاد : بػي

 دااػـ ،كقػ  حالػ   ػي بقااػ  بضػركرة العػرد اع،قػاد ، األعمػاؿ اػؿ تسعػاز علػى ان قػادر  ماػكف هف بضػركرة

 . لمكاعه،ها البلزم  كاالس،عدادات لبلح،ماطات هخذ  كبضركرة كالمشابلت كالاكارث الممااب لحدكث

هسػ  مماػف ،كمػلت ( َُُِدراسػ  )حسػمف ، :بذا العرض م  س،ااج دراس  اؿ مػف ااجك،،عؽ س،

،  Addis & Bernardدراسػ  )هدمػس كبرسػارد ك  لؤل اار البلعقبلسم  هف ،اكف مسبا  باسععػاؿ الغضػب ،

،،كعد عبلق  تحماام  دال  بػمف ال،كا ػؽ الزكاعػي كالمع،قػدات البلعقبلسمػ  كالغضػب كالقلػؽ  (:هس2002

هف المع،قػدات البلعقبلسمػ  الخامػ  بعػدـ تلػى ك،كمػلت  :(C. Fives  2003)ارمس،ك ر  ػابعز  دراس 

 ( :C. Fives2003دراسػػ  )ارمسػػ،ك ر  ػػابعز ٔالقػػدرة علػػى ،حمػػؿ اإلحبػػاط ،،سبػػأ بالغضػػب كالعػػدكاف،

هف المع،قػػػدات البلعقبلسمػػػ  الخامػػػ  بعػػػدـ القػػػدرة علػػػى ،حمػػػؿ اإلحبػػػاط ،،سبػػػأ بالغضػػػب تلػػػى لت ك،كمػػػ

كعػكد تلػى  ،كمػلتحمػث ( :Modi  &  Thingujam  ،2007دراسػ  )مػكدم كثمسعكعػاـ  عػدكاف،كال

 .،عامر البلعقبلسي كالمح  البدسم ار،باطا داال بمف الغضب كال

ال   ،كملت الدراس  تلي هس حمث (:ََِٕدراس  )خطاب ،كاخ،لعت س،ااج بذا العرض م  

 .البلعقبلسم  كاسععاؿ الغضب ،كعد عبلق  ار،باطم  دال  تحماامان بمف األ اار
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    )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  ىناك : ىل تاجدالتساؤل الرابع
متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة 

 تعزى لمعمر؟
 راق ذات داللة  ىناك تاجد ضع الفرضية التالية:" الا  الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم

   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب  )05.0عند مستاى داللة (إحصالية 
 طينية    محا ظات غزة تعزى لمعمر".لدى ث راد الشرطة الفمس

 Independent)للعمسات المس،قل    tباس،خداـ اخ،بار لئلعاب  على ،لؾ العرضم  قاـ الباحث
samples t.test). 

 t اخ،بار) ياضل نتالج 24جدال رقم ( 

 عدد العمر البعد
متاسط 
 الدرجات

االنحراف 
 مستاى الداللة tقيمة  المعياري

األفكار العقالنية 
 والالعقالنية

 1.4- 4.18 76.07 172 فاقل30 
 

0.162 
 

 غير دالة

 3.88 76.69 157 فأكثر31

 انفعال الغضب

 1.234 45.22 177.64 172 فاقل30 
 

0.218 
 

 غير دالة

 35.18 172.09 157 فأكثر31

هف قمم  مس،كل الدالل  لاؿ مف األ اار كالسععاؿ الغضب ااست هابر  (ِْ)مف العدكؿ م،ضح
 اار مما مشمر لعدـ كعكد  ركؽ  ي م،كسط األ 0.05مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

 .كاسععاؿ الغضب لدل ه راد عمس  الدراس  ،عزل للعمر
عند  راق ذات داللة إحصالية ىناك تاجد  مما سبق يمكن قبال الفرضية الفالمة بأنو " ال 

   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ث راد  )05.0مستاى داللة (
 ا ظات غزة تعزى لمعمر".نية    محطيالشرطة الفمس

مس،مػػػكف تلػػػػى المػػػرحل،مف العمػػػػرم،مف  غالبمػػػػ  ه ػػػراد الشػػػػرط  هف ى،لػػػؾ الس،معػػػػ  تلػػػمعػػػزك الباحػػػػث 
كبي مف  (الرشد هك السضج)مرحل  ك ، سس   َّسس  تلى  ُِكبي مف سف   (الشبابمرحل  )ال،الم،مف: 

العسػدم   ي الخمػااصم،قارب،اف تلى حد ابمر  ػ ، ك،لؾ المرحل،اف العمرم،افسس  َْلى سف ت ُّسف 
 .كالعقلم  كالسعسم  كاالع،ماعم 

 ،كمػػلت  لهػػا ال،ػػي الس،ػػااج مػػ األ اػػار البلعقبلسمػػ ( م،كسػػط  ممػػا م،علػػؽ )ب الس،معػػ  بػػذ  ك،،عػػؽ
 مقمػاس على الالم  الدرعات  ي مكعد  ركؽ ال هس  هظهرت ( ال،يMarcotte 1996,)ماراكت  دراس 
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 هشػارت ( ال،ػيBridges & Roig , 1997)كركمػغ  برمعمػز سػ ،عػزل للعمػر، كدرا البلعقبلسم  األ اار
 .للعمر ،عزل البلعقبلسي ال،عامر  ي  ركؽ ،كعد ال هس  تلى

مػػ  مػػا ،كمػػلت تلمػػ    ممػػا م،علػػؽ )بم،كسػػط األ اػػار البلعقبلسمػػ (بػػذ  العرضػػم    ك،خ،لػػؼ س،معػػ
 درعػات يم،كسػط بػمف داؿ تحمػااي  ػرؽ مكعػد  هسػ كال،ػي  (ُّٗٗ،  Morris مػكرمس  )دراسػ

 هكضػحت امػا.اإلبداعمػ  سػم  المرابقػات هظهػرت  قػد ، القااػد سػمات  ػي القاادات كالراشدات المرابقات
ػا  ال،عامػر  ػي القااػدات كالراشػدات المرابقػات درعػات م،كسػطي بػمف داؿ تحمػااي  ػرؽ مكعػد هسػ  همضن

 المرابقػات لمػالح )المسػ،قبؿ بشػأف كالقلػؽ كاللػكـ للػذات العالمػ  ال،كقعػاتي)   خامػ البلعقبلسػي
  ،القاادات

حمػػػػػػث   لاػػػػػػبل الدراسػػػػػػ،مف،تلػػػػػػى اخػػػػػػ،بلؼ المراحػػػػػػؿ العمرمػػػػػػ   بػػػػػػذا االخػػػػػػ،بلؼكمعػػػػػػزك الباحػػػػػػث 
 خماامػها مرحلػ  لاػؿحمػث  ت،راشػدا عمسػ  مػ  مرابقػاتمػف ال  عمسػدراسػ،  علػى  (مػكرمس )اعػرل
 .األخرل عف المخ،لع  كالشخمم  السماام 

 Stifflerالغضػػب مػػ  دراس )سػػ،معلر   سػػط اسععػاؿعػؽ س،معػػ  العػػرض الحػالي  ممػػا مخػػص م،ك ك،،
( : حمث ،كملت امضان الي عدـ كعكد  ركؽ ذات دالل  احمااما بمف اؿ مف األ راد األمغر ََِٖ،

 كاألابر سسا  ي مس،كمات الغضب كال،حاـ  م  كالغضب العاـ.
 

    )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  ىناك : ىل تاجدالتساؤل ال امس
متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة 

 تعزى لمسكن؟
 راق ذات داللة  ىناك ال تاجد" ضع الفرضية التالية:ا الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم 

تاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب    م )05.0عند مستاى داللة (إحصالية 
 لدى ا راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة تعزى لمسكن ".

 One Way) باس،خداـ اخ،بار ،حلمؿ ال،بامف األحادم لئلعاب  على ،لؾ العرضم  قاـ الباحث 

ANOVA) كذلؾ لل،عرؼ على العركؽ كممدربا. 
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 )25جدال رقم ( 
 ( One Way ANOVA)  تبار تحميل التباين األحادي اياضل نتالج 

 
 البيان

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 (Sigمستوى الداللة ) Fقيمة المربعات

ار 
ال ك

ا
نية
فبل
بلع
ال

 

 36.620 4 146.479 بين المجموعات

2.271 0.061 

ذ
ػُ
خ
دان
ش
غٛ

0
.0

5
 

  

 داخل المجموعات

5224.019 324 16.124 

5370.498 328  

ضب
 الغ

عال
انف

 

 1956.976 4 7827.903 بين المجموعات

ذ 0.32 1.18
ػُ
خ
دان
ش
غٛ

0
.0

5
 

  

 داخل المجموعات

537493.1 324 1658.929 

545321 328  

 2.37( =  326 : 4لدرعات حرم  )  0.05العدكلم  عسد مس،كل دالل   fقمم  

ف قمم  مس،كل الدالل  السععاؿ الغضب كلؤل اار البلعقبلسم  ه (ِٓرقـ ) مف العدكؿ م،ضح
  0.05ااست هابر مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

مما يشير لعدم اجاد  راق    متاسط انفعال الغضب ااأل كار البلعفبلنية لدى ث راد عينة 
 .الدراسة تعزى لمسكن

ؽ  ػػػػي م،كسػػػػط اسععػػػػاؿ الغضػػػػب كاأل اػػػػار عػػػػدـ كعػػػػكد  ػػػػرك الس،معػػػػ  الحالمػػػػ   ايرجــــع الباحــــث

لبلعقبلسمػ  لػػدل ه ػراد الشػػرط  ،عػػزل لم،غمػر السػػاف تلػػى طبمعػ  البماػػ  العغرا مػػ  الكاحػدة كالمػػغمرة ال،ػػي 

الظػػركؼ المػػعب  ال،ػػي م،عػػرض تلمهػػا رعػػاؿ  هفك  ،معػػمش علمهػػا ه ػػراد الشػػرط   ػػي محا ظػػ  قطػػاع غػػزة

كاألحػػػػداث  ،كمكاعهػػػ  المشػػػابلت ،ي الم،كامػػػؿكالعػػػػدكاف المػػػهمكس ،الشػػػرط  مػػػف الحمػػػار المعػػػركض

بػي ،،بػ  لػسعس الظػركؼ ك،،شػاب  بمسػ،كل ال،عػرض لهػذ   ،المع،معم  الم،كامل  ال،ي م،ـ ال،عامؿ معهػا

لػى مهػا رعػاؿ الشػرط  بقطػاع غػزة ك  األحداث لضمؽ البقع  العغرا م  ال،ػي معػمش هف عممػ  محا ظػات  ا 

معػػمش  مهػػا رعػػؿ الشػػرط  كسعػػس الظػػركؼ ال،ػػي  قطػػاع غػػزة بػػي معرضػػ  لػػسعس الظػػركؼ المػػعب  ال،ػػي

، كلذلؾ مرل الباحث تلى هف اشػ،راؾ رعػاؿ الشػرط  بػسعس الظػركؼ م،عامؿ معها بالمشابلت بشاؿ عاـ

ال،ػػي معمشػػكف  مهػػا علػػى مسػػ،كل محا ظػػات قطػػاع غػػزة مػػف كضػػ  اق،مػػادم مػػعب كضػػغكط الحمػػار 
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اػػار البلعقبلسمػػ  اج مسػػ،كل الغضػػب كاأل كالمشػػابلت ال،ػػي مػػ،ـ ال،عامػػؿ معهػػا بػػي ال،ػػي ،عاػػس سعػػس س،ػػا

 .بمف رعاؿ الشرط 

)القمػػػؽ مػػػ  دراسػػػ  ك،،عػػػؽ س،ػػػااج العػػػرض الحػػػالي  ممػػػا م،علػػػؽ )بم،كسػػػط األ اػػػار البلعقبلسمػػػ ( 

ال ،كعػػػػد  ػػػػركؽ ذات داللػػػػ  تحمػػػػاام   ػػػػي الدرعػػػػ  الالمػػػػ  لؤل اػػػػار   هسػػػػ تلػػػػى كال،ػػػػي ،كمػػػػلت(:ََِٖ،

، كاػذلؾ قرمػ  ( –مخػمـ  –،بعػا لم،غمػر السػاف ) مدمسػ  الدراسػ   عقبلسم  لدل ه راد عمس العقبلسم  ك البل

 الساف مااف باخ،بلؼ ،خ،لؼ ال كالبلعقبلسم  العقبلسم  األ اار( بأف ََِٕ،،عؽ م  دراس  )هبك شعر،

  .العلسطمسم  العامعات طلب  مف العمس  إل راد

 ػػػػػي األ اػػػػػار :بأسػػػػػ  ،كعػػػػػد  ػػػػػركؽ (َُِِ)ارام ،ك،خ،لػػػػػؼ س،معػػػػػ  العػػػػػرض الحػػػػػالي مػػػػػ  دراسػػػػػ 

البلعقبلسم   ي الدرع  الالمػ  للمقمػاس ،بعػان لم،غمػر ماػاف اإلقامػ  كالعػركؽ لمػالح الرمػؼ. كمماػف عػزك 

( مػػ  الدراسػ  الحالمػػ  بخمػػكص م،غمػر السػػاف تلػى اخػػ،بلؼ البماػػ  َُِِاخػ،بلؼ س،معػػ  دراسػ )ارام ،

علػى المع،مػ  السػكرم، همػا ( َُِِ، حمث طبق  دراس )ارام ،المع،معم  ال،ي طبقت علمهما الدراس،مف

 قطاع غزة. يالدراس  الحالم   طبقت على المع،م  العلسطمسي  

 سػػمكرهمػا س،معػ  العػػرض الحػالي الم،علػؽ )بم،كسػػط اسععػاؿ الغضػػب(  إسهػا ،،عػؽ مػػف دراسػ  )

 .اسم  كالغضب احال  بالغضب عبلق  ماف لم،غمر الساف لـ( حمث ََِْ ،كعكاد

    )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  كىنا ىل تاجد: سادستساؤل الال
سطينية    محا ظات غزة متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد الشرطة الفم

 ؟تعزى لممؤىل العمم 
عند إحصالية  راق ذات داللة  ىناك تاجد " ال الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم ضع الفرضية التالية:

   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد  )05.0مستاى داللة (
 طينية    محا ظات غزة تعزى لممؤىل العمم  ".الشرطة الفمس
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 Independent)للعمسات المس،قل    tباس،خداـ اخ،بارلئلعاب  على ،لؾ العرضم  قاـ الباحث 
samples t.test). 

 tا تبار ) ياضل نتالج  26جدال رقم (

 البعد
المؤىل 
 عدد العمم 

متاسط 
 الدرجات

االنحراف 
 مستاى الداللة tقيمة  المعياري

األ كار العفبلنية 
 االبلعفبلنية

غير 
 2.620 4.14 76.89 183 جامع 

 
0.009 

 

 دالة

 3.84 75.72 146 جامع 

 الغضبانفعال 

غير 
 41.39 173.13 183 جامع 

-
0.926 

 
0.355 

 

 غير دالة

 40.01 177.32 146 جامع 

هف قممػػ  مسػػ،كل الداللػػ  السععػػاؿ الغضػػب ااسػػت هابػػر مػػف مسػػ،كل  (ِٔ) م،ضػػح مػػف العػػدكؿ
ممػػا مشػػمر لعػدـ كعػػكد  ػػركؽ  ػػي م،كسػػط اسععػػاؿ الغضػػب لػػدل  0.05الداللػ  المقبػػكؿ  ػػي الدراسػػ  كبػػك 

ي، اما م،بػمف مػف العػدكؿ هف قممػ  مسػ،كل الداللػ  لؤل اػار ااسػت ه راد عمس  الدراس  ،عزل للمؤبؿ العلم
مما مشمر لكعكد  ركؽ  ي م،كسط األ اار لدل  0.05هقؿ مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  ،عػػزل للمؤبػػؿ العلمػػي لمػػالح غمػػر العػػامعممف، حمػػث بلػػغ م،كسػػط األ اػػار العقبلسمػػ  
 ،ِٕ.ٕٓكبك هابر مف العامعممف الذمف بلغ م،كسط ه ااربـ  ٖٗ.ٕٔمهـ كالغمر عقبلسم  لد

مما سبق يمكن ر ض الفرضـية بالنسـبة لؤل كـار اقباليـا بالنسـبة النفعـال الغضـب االفالمـة  
 ـ  متاسـط األ كـار  )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  ىناك تاجد بأنو " ال

زة تعـزى لممؤىـل طينية  ـ  محا ظـات غـامتاسط انفعال الغضب لدى إ راد الشـرطة الفمسـ البلعفبلنية
 العمم "

كعكد  ركؽ بالسسب  أل راد الشرط  باأل اار البلعقبلسم  بالسسػب   الس،مع  الحالم   ايعزا الباحث

ا،سػػاب المسػػ،كل ال،علممػػي لػػ  دكر ابمػػر  ػػي عملمػػ  اتلػػى هف  ،لمػػالح غمػػر العػػامعممفللمؤبػػؿ العملػػي 

األ اػػار البلعقبلسمػػ  مػػف عدمػػ  ، حمػػث المػػا ار،قػػى المسػػ،كل ال،علممػػي للعػػرد كخامػػ  المرحلػػ  العامعمػػ  

ال،ػػي ما،سػػب مػػف خبللهػػا العػػرد الاثمػػر مػػف المعػػارؼ كالمهػػارات، حمػػث ما،سػػب مهػػارات ال،عامػػر العلمػػي 

امػؿ بطرمقػ  ،عامػر علممػ  كالمسطقي مف خبلؿ الدراسػ  كالبحػث العلمػي ، كبال،ػالي ماػكف لدمػ  القػدرة ال،ع
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ي حمػث المعػارؼ كالمهػارات ال،ػغمػر العػامعي كمسطقم  كعقبلسم ، هاثر مف همحاب المس،كل ال،علممي 

 العالـ الخارعي هقؿ اذلؾ.ب اا،سبها هقؿ كاسع،اح  كاح،ااا 

تف المػػ،علـ عسػػدما مكاعػػ  الممػػاعب سػػمعد معػػ  رمػػمد  العلمػػي كخبرا،ػػ  ال،علمممػػ  مماساسػػ  مػػف 

الضػػػغكط كالمشػػػااؿ االق،مػػػادم  كغمربػػػا، كاػػػؿ مػػػا ممػػػاد    ػػػي الحمػػػاة  مػػػف مػػػعاب،  ػػػالعار مكاعهػػػ  

كرا   مف مس،كل العرد، كالعلـ مسأ اثمران بماحب  عف االسععاالت، خمكمػان المػدمرة  ػي الغضػب ‘ داعـ

 كالعدكاف.

بأسػػ  ( َُِِك،،عػػؽ س،معػػ  العػػرض الحػػالي  ممػػا م،علػػؽ باأل اػػار البلعقبلسمػػ  مػػ  دراسػػ )ارام ،

،كعػػد  ػػركؽ داللػػ  احمػػاامان  ػػي األ اػػار البلعقبلسمػػ  ،بعػػان لم،غمػػر المسػػ،كل ال،علممػػي لمػػالح معمكعػػ  

 الشهادة اإلعدادم  كما دكف.

هف مػا تلى هف س،مع  عدـ كعػكد  ػركؽ بمسػ،كل الغضػب لػدم رعػاؿ الشػرط  تلػى  ايرى الباحث

كال،ػي ،شػرؼ علمهػا العهػات المسػاكل   ةم،لقا  رعاؿ الشرط  مف دكرات كمحاضػرات ،ثقمعمػ  دكف اسػ،ثسا

علػى ااسػاب رعػؿ الشػرط   عػزة مسهػا كالػذم مراػز  ي كزارة الداخلم  اهما  ال،كعم  السماسي كالمعسػكم،

، مما مقلػص العػارؽ  ػي المسػ،كل ال،علممػي حمػث هف تل   مهارات ال،كامؿ ك سمات ال،عامؿ م  األخرمف

مسمطر علمها بشاؿ هسهؿ كهسػرع مػف ،غمػر األ اػار الػذم االسععاالت بشاؿ عاـ  مماف هف م،حاـ بها ك 

  مأخذ كق،ان هابر كمح،اج عهدا معقدان، كالذم ال مأ،ي مف معرد دكرة كمحاضرة.

    )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  ىناك ىل تاجد:  بعالتساؤل السا
سطينية    محا ظات غزة ال الغضب لدى إ راد الشرطة الفممتاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفع

 ؟تعزى لمرتبة العسكرية
 راق ذات داللة  ىناك تاجد " ال ضع الفرضية التالية:ا الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم 

   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب  )05.0عند مستاى داللة (إحصالية 
 طينية    محا ظات غزة تعزى لمرتبة العسكرية ". راد الشرطة الفمسلدى ا
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 Independent)للعمسات المس،قل    tباس،خداـ اخ،بار قاـ الباحث لئلعاب  على ،لؾ العرضم 
samples t.test). 

 t اخ،بار) ياضل نتالج 27جدال رقم ( 

 عدد المجماعة البعد
متاسط 
ستاى الداللةم tقيمة  االنحراف المعياري الدرجات  

األ كار العفبلنية 
 االبلعفبلنية

 4.21 76.56 153 جندي
غير  0.433 0.784

 3.90 76.20 176 ضابط دالة

 الغضبانفعال 
 45.62 176.48 153 جندي

غير  0.538 0.616
 36.12 173.70 176 ضابط دالة

اار البلعقبلسم  ااست هف قمم  مس،كل الدالل  السععاؿ الغضب كلؤل  (ِٕ)مف العدكؿ م،ضح
مما مشمر لعدـ كعكد  ركؽ  ي م،كسط اسععاؿ  0.05هابر مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

 الغضب كاأل اار البلعقبلسم  لدل ه راد عمس  الدراس  ،عزل للر،ب  العسارم  ،
عند الية  راق ذات داللة إحص ىناك تاجد مما سبق يمكن قبال الفرضية الفالمة بأنو" ال 

   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ث راد  )05.0مستاى داللة (
  ظات غزة تعزى لمرتبة العسكرية "طينية    محاالشرطة الفمس
بي برامج كال،كعكم   بأف البرامج ال،درمبم  سكاة البدسم  هـ ال،ثقمعم  ،لؾ الس،مع  ا الباحثايعز 

لاا   الر،ب العسارم ، حمث هس  ال مكعد برامج ،درمب  مخمم  لاؿ ر،ب  دة تلى حد ابمر مكح

 عسارم  عف غمربا مف الر،ب تال  ي هضمؽ الحدكد.

مرت   خام  كاس،ثساام ظركؼل،رقمات ااف ل  الر،ب العسارم  الذم ،ـ ا،باع   اما هف سظاـ

ر،ب  ال،سظممم  كالر،ب  على سسكات األسر لدل ، حمث ،ـ ا،باع سظاـ الََِٕكزارة الداخلم   ي بها 

االح،بلؿ، كبال،الي ال مكعد ،مامز ابمر بمف همحاب الر،ب المخ،لع   ي المس،كل العلمي العسارم 

، حمث ال مكعد سظاـ م،اامؿ لاؿ ر،ب  م  اخ،بلؼ اؿ ر،ب  عف األخرل  كالخبرة الابمرة الم،ساسب

، معمؿ ب ر بأف سظاـ كاس،حقاؽ ال،رقمات للر،ب العسارم  بده كاس،حقاقات علمم  كثقا م  محددة، كسشم

  بها كزارة الداخلم . كزكاؿ الظركؼ االس،ثساام  ال،ي ااست ،مر بعد االس،قرار 
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    )05.0عند مستاى داللة ( راق ذات داللة إحصالية  ىناك : ىل تاجد  امنالتساؤل ال

متاسط انفعال الغضب لدى ا راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة متاسط األ كار البلعفبلنية ا 

 تعزى لمجال العمل؟

 راق ذات داللة  ىناك " ال تاجد ضع الفرضية التالية:ا الئلجابة عمى ذلك التساؤل تم 
    متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب )05.0عند مستاى داللة (إحصالية 

 لدى ا راد الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة تعزى لمجال العمل ".
باس،خداـ اخ،بار ،حلمؿ ال،بامف األحادم لئلعاب  على ،لؾ العرضم  قاـ الباحث  (One Way 

ANOVA). 
 )28جدال رقم ( 

 ) One Way ANOVAياضل نتالج ا تبار تحميل التباين األحادي ( 

 
 3) =  326 :2لدرجات حرية (  0.05الجدالية عند مستاى داللة  fقيمة 

البلعقبلسم   لؤل اارهف قمم  مس،كل الدالل  السععاؿ الغضب ك  (ِٖرقـ ) مف العدكؿم،ضح 
مما مشمر لكعكد  ركؽ ذات دالل   0.05ااست هقؿ مف مس،كل الدالل  المقبكؿ  ي الدراس  كبك 

 لؿالغضب كاال اار البلعقبلسم  لدل ه راد عمس  الدراس  ،عزل لمعاؿ العم تحماام   ي م،كسط اسععاؿ

روقمتوسط الف مجال العمل البيان  مستوى الداللة 

ار
فك

ال
ا

 
ية

الن
عق

ال
ال

 

Sc
h

e
ff

e
 

 التدخل

 0.002 (*)1.66681- الدوريات

 0.672 0.62685- البلديات

 الدوريات

 0.002 (*)1.66681 التدخل

 0.356 1.03996 البلديات

 البلديات

 0.672 0.62685 التدخل

 0.356 1.03996- الدوريات

ب
ض

لغ
 ا
ال

فع
ان
 

D
u

n
n

et
t 

T
 التدخل 3

 0.007 (*)15.56620- الدوريات

 0.864 4.57407- البلديات

 الدوريات

 0.007 (*)15.56620 التدخل

 0.387 10.99213 البلديات

 البلديات

 0.864 4.57407 التدخل

 0.387 10.9921- الدوريات
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عند  راق ذات داللة إحصالية الفرضية الفالمة بأنو " ال تاجد ىناك  مما سبق نر ض 
   متاسط األ كار البلعفبلنية امتاسط انفعال الغضب لدى ا راد  )05.0مستاى داللة (

 الشرطة الفمسطينية    محا ظات غزة تعزى لمجال العمل ".
لل،عرؼ على العركؽ   Scheffeلباحث اخ،بار البعدم شمعم  كلل،عرؼ على العركؽ اس،خدـ ا

لل،عرؼ على العركؽ  ي اسععاؿ  Dunnett T3 ي األ اار البلعقبلسم  كاس،خدـ االخ،بار البعدم 
، 0.919الي = ك لاؿ مف اال اار كالغضب على ال، Levene Statisticالخ،بار  sigالغضب ) قمم  

ااج االخ،بارمف، حمث م،بمف مف العدكؿ هف العركؽ ااست بمف ( مكضح س،ِٗ( كالعدكؿ رقـ ) 0.000
شرط  الدكرمات كشرط  ال،دخؿ  ي اؿ مف اال اار البلعقبلسم  كاسععاؿ الغضب كااست العركؽ لمالح 

 .ه راد شرط  الدكرمات
 )29جدال رقم (

 Scheffeا  Dunnett T3ياضل نتالج ا تبار 

م،عرضكف تلى ضغكط  ي العمؿ  شرط  الدكرمات ه راد هف تليالس،مع  الحالم   ايعزا الباحث

هاثر باثمر مف ه راد قكات ال،دخؿ، كذلؾ مرع  تلى طبمع  العمؿ المساط بهما ، حمث طبمع  عمؿ 

كؿ مف م،مدل كم،عامؿ م  المشابلت عممعها ، هما الدكرمات ال م،دخلكف تال تذا الدكرمات ماكف ه

ال،دخؿ  قكات  اس،دعت الضركرة ، ك ي هضمؽ الحدكد، كبعد طلب مف شرط  الدكرمات، هم هف دكر

تال هف  هاثر بشرط  الدكرمات  على رغـ مهاـ العمؿ المساط   ي طبمع،  مساسد كمساعد، اما هس

أل راد  عدد ه راد ال،دخؿ اما بك مبمف  ي عمس  الدراس  ،  ضغط العمؿ م  قل  العددعددبـ هقؿ مف 

 البيان
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 (Sigمستوى الداللة ) Fقيمة المربعات

ية
الن

عق
ال
 ال

ار
فك

ال
ا

 

 99.089 2 198.177 بين المجموعات

6.245 0.002 

د 
عن
  
دال

0
.0

5
 

 

 

 داخل المجموعات

5172.321 326 15.866 

5370.498 328  
ب

ض
لغ

 ا
ال

فع
ان

 

 8715.185 2 17430.37 بين المجموعات

5.382 0.005 

  
دال

د 
عن

0
.0

5
 

  

 داخل المجموعات

527890.6 326 1619.296 

545321 328  
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، هدل ذلؾ اما هظهرت الدراس  هف مس،كل الغضب  لدل ال،دخؿ الدكرمات مقارس  بضغط العمؿ كالعدد

كاذلؾ األ اار العقبلسم  لمالح ه راد الدكرمات ، ك مرل الباحث هف الس،مع  مسطقم  حمث هف ضغط 

لعمؿ مؤدم تلى الغضب ، حمث م،ـ  قد السمطرة كعدـ القدرة على ال،حاـ  ي ظؿ شعكر العرد ا

 عسدما  بالضغكط ، كاذلؾ األ اار البلعقبلسم   هما مر،بطاف م  بعضهما كهحدبما مؤدم تلى اآلخر،

، هثاركا لدم  الغضب ماكف العرد  ي حال  اسععاؿ كغضب  إس  ماكف ه اار العقبلسم  ا،عا  مف 

كالعاس  إذا ااف العرد لدم  ه اار العقبلسم  اب،داة ا،عا  هشخاص معمسكف ،  إس  سم،حرؾ كسمسلؾ  ي 

ضكة ،لؾ األ اار البلعقبلسم  ، مما سمكلد عسد  الغضب ا،عا  بؤالة األشخاص، هك هم شمئ محمؿ 

 سحك  ه اارا العقبلسم .

كهعماربـ كطبمع  ك  ـ،بلؼ ثقا ا،هاما هف اح،ااؾ ه راد شرط  الدكرمات م  المكاطسمف باخ 

، بذا االح،ااؾ كال،عامؿ معهـ بمسطؽ الحكار كاالقساع ، كمحاكل  ال،عهـ مف المكاطسمف ، مشابل،هـ 

عف المع،م   تكال،مكرات كاالسطباعا تمؤدم تلى هف ماكف بعض ه راد شرط  الدكرمات بعض القساعا

امماف بعض ه راد شرط  الدكرمات لبعض األ اار الذم م،عاملكف مع  هثساة العمؿ ، مما مؤدم تلى 

البلعقبلسم  ا،عا  المع،م  بشاؿ ال شعكرم ، بخبلؼ ه راد ال،دخؿ حث معاؿ اح،اااهـ م  المكاطسمف 

هقؿ كاذلؾ عملهـ مع،مد على اس،خداـ القكة  بل معاؿ تلى الحكار كال،عابـ ، حمث هف دكربـ مأ،ي 

 ر الذم ،قـك ب  اب،داة شرط  الدكرمات.عسدما لـ ممبح معاؿ لل،عابـ كالحكا

قكات ال،دخؿ كحعظ السظاـ، هاثر ،شددا، حمث  عسامرالخ،مار  اما هف الشركط االس،قاام 

بساؾ ،قارب تلى حد ابمر بمف العسامر  ي اثمر مف الخمااص ككعكد ،عاسس  ارم بمسهـ ، بعاس 

 ث هسهـ هاثر ،سكعان كهقؿ ،عاسسان.شرط  الدكرمات كالبلدمات حمث شركط االس،قاة هقؿ ،شددا، حم

هما بخمكص شرط  البلدمات  مرع  تلى هف سسب  ،مثملهـ  ي العمس  مغمر، بالمقارس  م  

؛ كذلؾ بسبب هف عددبـ الععلي مغمر عدان مقارس  بأعداد شرط  الدكرمات كقكات ال،دخؿ كحعظ السظاـ

 .الشرط  الخام  كالدكرمات
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 سة:ار عام لنتالج الد ريتفس
األ اػػار البلعقبلسمػػ  كاسععػػاؿ الغضػب لػػدل ه ػػراد الشػػرط   ػػي تعػػراة الدراسػػ  كال،ػػي عسكاسهػا   بعػد

 :ال،الم  ظهرت الس،ااجضكة بعض الم،غمرات  

حمػػػػث هف مسػػػ،كل اال اػػػػار هف األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  لػػػػدل ه ػػػراد الشػػػػرط  بشػػػاؿ عػػػػاـ مسخعضػػػ   -

تلػى ، كبػذا مرعػ  ْ.ّٕف سسبي  درع  بكز  ّٕ.ٕٔالبلعقبلسم  أل راد عمس  الدراس  ااؿ بلغ 

كهمضػان ، دكار كمهػاـلمػا ،قػـك بػ  هؾ هبمم  كحساسم   ي هم مع،مػ ، كذلػ ذاتهف عمس  الدراس  

كبال،ػػػالي  إسهػػػا ،لقػػػى الرعامػػػ  كاالب،مػػػاـ الخػػػاص مػػػف قبػػػؿ  الح،اااهػػػا باا ػػػ  شػػػرااح المع،مػػػ ،

بمسػ،كل ه ػراد الشػرط   ر،قػاةلبلثقمؼ كال،كعم  كال،ػدرمب الماثػؼ القااممف علمها، حمث برامج ال،

سػػكاة الثقػػا ي هك البػػدسي، اػػؿ ذلػػؾ هلقػػى بظبللػػ  كاسعاػػس بشػػاؿ امعػػابي علػػى اسخعػػاض مسػػ،كل 

 األ اار البلعقبلسم  بشاؿ عاـ على ه راد الشرط .

مسػػ،كل الغضػػب  ، حمػػث هف مسػػ،كل اسععػػاؿ الغضػػب لػػدل ه ػػراد عمسػػ  الدراسػػ  مع،بػػر مػػسخعض -

درعػػ  كبػػك مع،بػر مسػػ،كل مػػسخعض  ٗٗ.ُْٕ   بم،كسػط ّ.ْٗلػدل ه ػػراد عمسػ  الدراسػػ  بلػػغ 

درعػػ     ُِّبالمقارسػػ  مػػ  الم،كسػػط الحمػػادم لمقمػػاس اسععػػاؿ الغضػػب  ػػي بػػذ  الدراسػػ  كالبػػالغ 

بذ  الس،مع  الحالم  ال،ػي ،كضػح هف مسػ،كل الغضػب لػدل رعػاؿ كمعزك الباحث  ،  َٔبكاق  

كالمشر    ي كزارة   قبؿ العهات المسؤكلالشرط  العلسطمسم  مسخعض، تلى االب،ماـ الابمر مف 

الداخلمػػ  مثػػػؿ بماػػ  ال،كعمػػػ  السماسػػي كالمعسػػػكم ك المدمرمػػ  العامػػػ  لل،ػػدرمب، بإعطػػػاة الػػػدكرات 

بشاؿ مس،مر كال،ي ،شمؿ على اثمر مف المكضكعات ال،ي ،بمف اب،داة خطكرة الغضب كمدل 

لذبسمػػػ  المػػػأخكذة عػػػف الشػػػرط  ،ػػػأثمر  السػػػلبي علػػػى األداة كالػػػذم بػػػدكر  مػػػسعاس علػػػى المػػػكرة ا

كالحاكم  بشاؿ عاـ، كاذلؾ ااساب ه راد الشرط  المهارات البلزم  كال،ي ،ساعدبـ  ػي عملمػ  

ضبط اسععاال،هـ كغضبهـ، كاذلؾ المحاضػرات الدمسمػ  ال،ػي ،بػمف مكقػؼ االسػبلـ مػف الغضػب 

ل،سمم  البشرم  كامعم  ال،خلص مف الغضب ك ؽ الرؤم  االسبلمم  ، كاذلؾ محضرات كدكرات ا



179 

 

مثػػػؿ دكرات  ػػػي  ػػػف ال،عامػػػؿ كمهػػػارات ال،كامػػػؿ تلػػػ . امػػػا هف الػػػدكرات العسػػػارم  ذات الطػػػاب  

 االبدسي كال،ي ،قكـ بها المدمرم  العام  لل،ػدرمب علػى سػبمؿ المثػاؿ، مػف ضػمف برامعهػا كهبػدا ه

سععاال،ػ  هف ،مؿ بشخمػم  رعػؿ الشػرط  بػأف ماػكف م،زسػا اسععالمػا كقػادران علػى السػمطرة علػى ا

الممسهعػػ  ال،ػي مقػػـك  اتكضػبطها، كذلػؾ مػػف خػبلؿ ،عرضػ  تلػػى عملػ  مػػف المثمػرات كاالسػ،عزاز 

بها المدربكف لل،عػرؼ علػى مػدل قػدرة ه ػراد الشػرط  علػى ال،حمػؿ كالمػبر كضػبط الػسعس امػذاة 

 كالمثمرات. ت،لؾ االس،عزازا

مػػػ  كالغضػػػب، كبػػػذ  س،معػػػ  هسػػػ  مكعػػػد عبلقػػػ  ذات داللػػػ  احمػػػاام  بػػػمف األ اػػػار البلعقبلسامػػػا   -

  العاػر كاالسععػاؿ مسطقم  ك،،عػؽ مػ  المسػلمات ال،ػي اسطلقػت مسهػا السظرمػ  العقبلسمػ  االسععالمػ  

،كهماف م،رابطاف كم،داخبلف كمؤثر اؿ مسهمػا  ػي اآلخػر كال،عامػر ك االسععػاؿ كالسػلكؾ هضػبلع 

   مثلث كاحد ،ماحب بعضها بعضا ،أثمرا ك،أثرا 

 كم،كسػط  اسععػاؿ الغضػب دالل  تحمػاام   ػي م،كسػط األ اػار البلعقبلسمػ كعد  ركؽ ذات ال ، -

معػػزك الباحػػث ،لػػؾ الس،معػػ  تلػػي هف غالبمػػ  ه ػػراد الشػػرط  مس،مػػكف تلػػى المػػرحل،مف ك  ،،عػػزل للعمػػر

الرشػػػػد هك سػػػػس  ، ) َّسػػػػس  تلػػػػى  ُِ(  كبػػػػي مػػػػف سػػػػف الشػػػػبابالعمػػػػرم،مف ال،ػػػػالم،مف: مرحلػػػػ  )

سػػػس ، ك،لػػػؾ العا،ػػػاف م،قارب،ػػػاف تلػػػى حػػػد ابمػػػر  ػػػي  َْتلػػػى سػػػف  ُّ( كبػػػي مػػػف سػػػف السضػػػج

 الخمااص العسدم  كالعقلم  كالسعسم  كاالع،ماعم .

ل ه ػػراد ال مكعػد  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام   ػي م،كسػػط اسععػػاؿ الغضػػب كاأل اػار البلعقبلسمػػ  لػػد -

، حمػث هف ظػركؼ السػاف  ػي ، ك،ع،بر س،مع  بذ  العرضم  مسطقمػ  عمس  الدراس  ،عزل للساف

ا ظػػػات غػػػزة م،شػػػابه  تلػػػى حػػػػد ابمػػػر، امػػػا مكعػػػد ،عػػػػاسس  ػػػي العػػػادات كال،قالمػػػد، امػػػػا هف مح

 ػػػي قطػػػاع غػػػزة ،اػػػػاد ،اػػػكف كاحػػػدة؛ كذلػػػؾ لمػػػػغر الم،غمػػػرات ال،ػػػي ،،عػػػرض لهػػػا المحا ظػػػػات 

،عػػػاكت طبقػػػي ابمػػػر بػػػمف  اػػػات  دالمسػػػاح  كال،قػػػارب بػػػمف ال،عمعػػػات السػػػاسم ، امػػػا هسػػػ  ال مكعػػػ

 .كشرااح المع،م 
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لػػدل ه ػػراد األ اػػار البلعقبلسمػػ  د  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام   ػػي م،كسػػط ك كعػػث مرعػػ  الباحػػك  -

، تلػى هف المسػ،كل ال،علممػي غمػر العػامعممفد عمس  الدراسػ  ،عػزل للمؤبػؿ العلمػي لمػالح األ ػرا

ملعب دكر ابمر  ي عملم  اا،ساب األ اار البلعقبلسم  مف عػدمها، حمػث هف المػا ار،قػى العػرد 

ي ازدادت ثقا ،ػػػ  ك،كسػػػعت مداراػػػ ، امػػػا هف همػػػحاب المؤبػػػؿ العػػػامعي المسػػػ،كل ال،علممػػػ ػػػي 

العلمي ما،سبكا مهارات البحث العلمي كاذلؾ ال،عامر بالطرمق  العلمم  كالمسطقم  كطرؽ المسهج 

ال،عامػػػر كبال،ػػػالي مػػػسعاس ذلػػػؾ علػػػى طرمقػػػ  ،عامػػػربـ ك،عػػػاطمهـ كحامهػػػـ علػػػى األحػػػداث  ػػػي 

 .غمر العامعي حاب المس،كل ال،علمميهم كالمكاقؼ ال،ي م،عرضكا لها ، بخبلؼ

كعد  ركؽ ذات دالل  تحماام   ي م،كسط اسععاؿ الغضػب لػدل م،ضح مف الس،ااج عدـ اما ك   -

، كمرعػػػػ  الباحػػػػث بػػػػذ  الس،معػػػػ  تلػػػػى هف الػػػػدكرات ه ػػػػراد عمسػػػػ  الدراسػػػػ  ،عػػػػزل للمؤبػػػػؿ العلمػػػػي

دؼ اا ػػ  ه ػػراد الشػػرط  كالمحاضػػرات ال،ػػي ،قػػـك بهػػا بماػػ  ال،كعمػػ  السماسػػي كالمعسػػكم ، ،سػػ،ه

الذم مسػ،هدؼ ه ػراد الشػرط  كاحػد، ممػا  على مخ،لؼ شرااحهـ العمرم ، حمث المدخؿ المعر ي

 مقلؿ العركؽ  ي المس،كل ال،علممي بمف ه راد الشرط .

 ركؽ ذات دالل  تحماام   ي م،كسط اسععاؿ الغضب كاأل اػار اذلؾ مرع  الباحث عدـ كعكد  -

، تلػػى سظػػاـ ال،رقمػػات كالر،ػػب الم،بػػ  سػػ  الدراسػػ  ،عػػزل للر،بػػ  العسػػارم البلعقبلسمػػ  لػػدل ه ػػراد عم

بدام  عمؿ كزارة الداخلم  كح،ى كقت قرمب سظران للظركؼ االس،ثساام  ال،ي ،را قت م  بدام   ي 

، اػػػاف مع،مػػػدان علػػػى سػػػسكات الخبػػػرة ال،سظمممػػػ   ممػػػا سػػػمي ََِٕاسػػػ،بلمها مهػػػاـ العمػػػؿ سهامػػػ  

ال،رقمػػات كالر،ػػب علػػى سػػسكات األسػػر، كبال،ػػالي لػػـ ماػػف بسػػاؾ  ػػارؽ  كاػػذلؾ بالر،ػػب ال،سظمممػػ ،

عكبرم للر،ب العسارم   ي مس،كل األ اار البلعقبلسم  كالغضب، حمث هسها لـ ،أ،ي بساةن على 

 اس،حقاقات ثقا م  كعلمم  معمس .

  ػػركؽ ذات داللػػ  تحمػػاام   ػػي م،كسػػط األ اػػار البلعقبلسمػػ  كم،كسػػطامػػا هظهػػرت الس،ػػااج تلػػى  -

، كمرع  الباحث ،لػؾ الس،معػ ، اسععاؿ الغضب ،عزل لمعاؿ العمؿ لمالح ه راد شرط  الدكرمات
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لػدل شػرط  الػػدكرمات مػف قػكات ال،ػدخؿ كحعػػظ تلػى هف ضػغكط العمػؿ كالمهػاـ كال،المعػػات هاثػر 

لػدمهـ،   السظاـ كاذلؾ شرط  البلػدمات، ممػا مػسعاس علػى مسػ،كل الغضػب كاأل اػار البلعقبلسمػ

كاثػػػرة األعبػػػاة ،ع،بػػػر مػػػف األسػػػباب المؤدمػػػ  للغضػػػب كاػػػذلؾ ،بسػػػي ه اػػػارا ال  حمػػػث الضػػػغكط

عقبلسمػػػ ، امػػػا هف اح،اااػػػؾ ه ػػػراد شػػػرط  الػػػدكرمات هابػػػر مػػػ  شػػػرااح المع،مػػػ  ك،سػػػكع القضػػػاما 

 كالمخالعات ال،ي م،عاملكف معها، مما مسعاس على ه ااربـ كقساعا،هـ الشخمم .
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 تاصيات الدراسة

 

العبلقػػػ  بػػػمف األ اػػػار البلعقبلسمػػػ  كاسععػػػاؿ لبلطػػػبلع كاس،اشػػػاؼ  الحالمػػػ  ذ  الدراسػػػ ت بػػػعػػػاة

كمػػف خػبلؿ كمػؼ الدراسػػ  الغضػب لػدل ه ػراد الشػػرط ، كمسػ،كل األ اػار كالغضػػب لػدل ه ػراد الشػرط  

 اتمس،ااج كمف خبللها رهل الباحث بكعكب الخركج بمعمكع  مف ال،كم تلى الكمكؿ ،ـ  قد عراةا،هاا  ك 

 الشرطي على السحك اآل،ي: قي بالعمؿ،ر ال،ي ،

عػف   لالمسػاك  العهػ  اة الداخلمػ  اكسهػازر بػك  م كالمعسػك السماسػي ال،كعم  ا  ـ كالدعـ لهمادة االب،مازم .ُ

 .الشرط  أل راد مي كمعسك سمج دعـ سعار ،مممـ ك،سعمذ هم  ب

البػػػرامج  بلؿ ،طػػػكمر. غػػػرس مهػػػارات ال،عامػػػر العلمػػػي كاأل اػػػار العقبلسمػػػ  لػػػدل ه ػػػراد الشػػػرط  مػػػف خػػػِ

 ال،درمبم  الحالم  .

 .ه راد األعهزة األمسم  . ،مممـ برامج ،درمبم  إلاساب مهارات ال،عامر العلمي ك،طبمقها علىّ

كال ،ق،مػر  . ،طكمر المسابج ال،درمبم   أل راد الشػرط  ل،شػمؿ عممػ  عكاسػب الشخمػم  لرعػؿ الشػرط ْ

  قط على العاسب المعلكما،ي .

زمػػادة هعػػداد عسامػػر شػػرط  الػػدكرمات كذلػػؾ لطبمعػػ  حعػػـ ال،المعػػات كالمهػػاـ المساطػػ   .  العمػػؿ علػػىٓ

 على الرغـ هف حعـ ال،المعات كالمهاـ المساط  بهـ هقؿ.بهـ، مقارس  بأعداد قكات ال،دخؿ كحعظ السظاـ 

مػػػر  ػػػراد الشػػػرط  إلاسػػػابهـ بعػػػض العسمػػػات ال،ػػػي ،سػػػاعدبـ علػػػي ال،عاعقػػػد دكرات ،درمبمػػػ  ألالقمػػػاـ ب .ٔ

 األ اار البلعقبلسم . كدحضالعقبلسي كالحكار الداخلي م  الذات 
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 ه ػراد الشػرط  كالمسطقػي بػمف العقبلسػي ال،عامػر ،ربمػ  تلػى ،هػدؼ كقاامػ  ترشػادم  بػرامج علػى ال،رامػز. ٕ

 .السعسم  كالمح  الشخمم  ،ربم  برامج مف اعزة

اذ القػرارات  ال،عامػر العقبلسػي كا،خػ ىعلػ ،هـى قدر ى هساس محاات ،ع،مد عل راد الشرط  علاخ،مار ه. ٖ

 . قط قدمم اس محؾ األهس ىبشاؿ سلمـ  كلمس عل
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 مفترحات الدراسة

مرم الباحث هف مكضكع الدراس  ما زاؿ  ي حاع  تلي دراسات سعسم   ي المع،مػ  العلسػطمسي، 

كعلم  مق،رح الباحث تعراة المزمد  ي مع،معسا العلسطمسي،  المهم حمث هف المكضكع معد مف الدراسات 

 مف الدراسات السعسم   ي بذا المعاؿ، كمق،رح ما ملي:

 ل،عامر العقبلسي كعبلق  بسمات الشخمم  لدم ه راد الشرط .ا.  ُ 

 .   العبلق  بمف هسالمب ال،عامر كاأل اار البلعقبلسم  لدل ه راد الشرط .ِ

  ي الشخمم  باأل اار البلعقبلسم  لدل ه راد الشرط . القدرة ال،سبؤم  للعكامؿ الخمس  الابرل .  ّ

 .   ضغكط العمؿ كعبلق،ها بالغضب لدم ه راد الشرط  ذكم المسامب القمادم .ْ

 .   الامالم  كعبلق،ها بالغضب لدم ه راد الشرط .ٓ

 .   األ اار البلعقبلسم  كعبلق،ها بكعه  الضبط كالعاعلم  الذا،م  لدم ه راد الشرط .ٔ

  بشاؿ عاـ كالشرطم  بشاؿ خاص.  عداد مقماس لؤل اار البلعقبلسم  خاص بالبما  العلسطمسم. ت ٕ
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 ادلزاجع وادلصادر

 :ادلصادر : أوال

 .انكزَى ٌآانقز .3

 ة.. انسُة انُبى1َ

 ادلزاجع انعزبُة :ثاَیاً  - 

برة : ما،بػػػػ  ، القػػػػا العــــبلج النفســــ  الحــــديث قــــاة لئلنســــان( :  ُّٖٗعبػػػػد السػػػػ،ار ) ،تبػػػػرابمـ  .ُ

 المدبكلي.

 عمم الـنفس اإلكمينيكـ   ـ  ميـدان الطـب النفسـ : (ُُٗٗ) ، عبد هللارسا؛  عبد الس،ار تبرابمـ، .ِ

 .. القابرة . ما،ب  األسعلك ممرم الطبع  الثاسم ،

العـــبلج النفســـ  الســـماك  المعر ـــ  الحـــديث اثســـاليبو اميـــادين  :(ُْٗٗعبػػػد السػػػ،ار ) تبػػػرابمـ، .ّ

 .َِٗ-ِٕٕدار الععر للسشر كال،كزم   صالقابرة :  ،تطبيفو

ــالفمق االتاجــو : (َُٗٗتبػػرابمـ، عمػػاد محمػػد.)  .ْ ــو ب ــ  مــن حيــث عبلقت ــر البلعفبلن دراســة لمتفكي

ـــــة مـــــن الشـــــباب الجـــــامع  ـــــدى عين ، عامعػػػػػ  الزقػػػػػازمؽ، المػػػػػ  ، رسػػػػػال  ماعسػػػػػ،مرالش صـــــ  ل

 .ِٕاآلداب.ص

ة النفسـية " اضـطرابات انفعـال دراسات    عمـم الـنفس االصـح: ( ََِّمحمد هحمػد ) ، تبرابمـ  .ٓ

   ، القابرة : دار الا،اب الحدمث . الغضب اال مفية النظرية االتش يصية االعبلج

، القػػػابرة : الهماػػػ  الممػػػرم  العامػػػ   ســـيكالاجية الغضـــب( :  ُٕٖٗمكسػػػؼ ممخاامػػػؿ ) ، هسػػػعد  .ٔ

 للا،اب. 
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. الطبعػ  األكلػى، الـنفس مد ل إلى عمـم: (ََِٕالشم ، ،اج السر عبد هللا) هخرس، سااؿ محمد ؛ .ٕ

 الرماض: ما،ب  الرشد.

األ كار العفبلنية اغير العفبلنية لدى مـدمن  الييـراين اغيـر :(ُٗٗٗمف هحمػد.) األسمرم، حس  .ٖ

 ، ما  المارم ، عامع  هـ القرل.(،رسال  ماعس،مرالمدمنين    ضا  نظرية ثليس(دراسة مفارنة

سماك  جمعـ   -انفعال -رنامج عبلج  عفبلن ث ر ب :ـ( ََِْاألشقر، بمعاة عبد المحسف.)   .ٗ

 ـ   فـض قمـق التحـدث ثمـام األ ريـات لــدى عينـة مـن طالبـات اإلقامـة الدا ميـة بجامعـة الممــك 

 ، الم  ال،ربم ، الرماض، عامع  الملؾ سعكد.، رسال  ماعس،مرسعاد

ما،بػ   ،البحث العلمػي مـ(: مقدم   ي ،مم ََِٗاألس،اذ، محمكد حسف ) ؛ مؿتحساف خل األغا، .َُ

 .ّٖ، ص  ِط  مف،آ اؽ ، غزة،  لسط

األ كار البلعفبلنيـة اعبلقتيـا  :(ََِٕكمرسي ، علمل  عبد المػسعـ ) ؛األسمارم ، سامم  لطعي   .ُُ

، معلػ  بالسماك العداان     ضا  بعض ثساليب المعاممة الاالدية    مرحمـة الطفالـة المتـأ رة 

 .ََِٕدراسات طعكل  ، عامع  عمف شمس ، مكلمك 

 العقػي، العزمػز حامػد عبػد ،رعمػ  ،النفسـ  االعبلج اإلرشاد نظريات(: ُُٖٗ) ق . س سػكف، با،ر  .ُِ

 .الاكمت القلـ، دار

 ، مرسي عبد الحممد سمد : ،رعم  ، النفس  االعبلج النفس  اإلرشاد ): 1995( ق. س . با،رسكف  .ُّ

 . كبب  ما،ب  : القابرة

ـــة برنـــامج عبلجـــ   :(ََِٗبػػػدر، همػػػؿ محمػػػد)  .ُْ ـــ  لر ـــع مســـتاى التاا ـــق  اعمي ســـماك  معر 

االجتماع  من  بلل  فض الغضب االشعار بالنفص لدى طالبات كمية إعـداد معممـات المرحمـة 

. قسـ ال،ربم  كعلـ السعس، المػ  ال،ربمػ  لؤلقسػاـ األدبمػ ، عامعػ  رسال  دا،كرا  ، االبتدالية بالرياض

 األممرة سكرة بست عبد الرحمف: الرماض.
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لـدى  التفكير البلعفبلن  اعبلقتو بتفـدير الـذات امركـز الـتحكم(:ََِٖبست محمػد) البراؽ،  طكـ .ُٓ

 ، رسال  ماعس،مر، عامع  طمب ، المدمس  المسكرة.طبلب الجامعات بالمدينة المنارة

 اعمية برنامج لمضبط الذات     الـتحكم بالغضـب امركزيـة الضـبط  :(ََُِبامر، سبرمف ،مسمر) .ُٔ

. قسػـ اإلرشػاد السعسػي كال،ربػكم، المػ  رسػال  ماعسػ،مر .األال  اناي لدى عينة من طالبات الصف

 الدراسات العلما، العامع  األردسم : عمناف.

، دراسػات عربمػ   ػي ال،ربمػ  الغضب اعبلقتو ببعض سمات الش صية: (َُِّعرعمس، اشكاؽ ) .ُٕ

 مع  بغداد.كعلـ السعس، العدد السادس كالثبلثكف، العزة الثاسي، الم  ال،ربم  للبسات، عا

التــدريب النفســ  لمتطعــيم ضــد التــاترات االغضــب لرجــل األمــن  :(ُّٗٗحعػػار، محمػػد حمػػادم ) .ُٖ

 .ّٖ،صَُ، عدد ٓ. السعكدم ، معلد االشرطة. المجمة العربية لمتدريب

. الطبعػ  الثاسمػ ، المشكبلت النفسية السـماكية عنـد األطفـال :(ََِٓالحسمف، هسماة عبد العزمز) .ُٗ

 شد.الرماض: ما،ب  الر 

ػػاف: اســتراتيجيات إدارة الغضــب االعــداان :(ََِٕحسػػمف، طػػ  عبػػد العظػػمـ) .َِ . الطبعػػ  األكلػػى، عمن

 العار للسشر كال،كزم . دار

دراسػػػػات  األ كــــار البلعفبلنيــــة المنبلــــة بانفعــــال الغضــــب.(: َُُِحسػػػػمف، سشػػػػكة عبػػػػد ال،ػػػػكاب) .ُِ

 .ََُِ-َِٕ،صِ،عددُِسعسم ،معلد

 الطبع  األكلى، القابرة: الدار العربم  للسشر كال،كزم . .الصحة النفسية :(ََُِالخالدم، هدمب) .ِِ

 عاليــة اإلرشــاد النفســ  الــدين  االتــدريب عمــى الميــارات  :(َََِخضػػر، عبػػد الباسػػط م،ػػكلي.) .ِّ

ــة مــن المــراىفين ــ   فــض حــدة الغضــب لعين ــدمج بينيمــا   ــة اال . معلػػ  المػػ  ال،ربمػػ  االجتماعي

 َِِ،صّ، العزةِْبعامع  عمف شمس. العدد 

ــا بالغضــب :(ََِٕممػػ  سػػمد)اب، ار خطػػ .ِْ ــار البلعفبلنيــة اعبلقتي . معلػػ  دراسػػات الطعكلػػ . األ ك

 ، صَُ، المعلد ّٔالعدد
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ـــنفس العصـــب : (َََِلخمػػػمس ، خالػػػد بػػػف عبػػػد هللا )ا .ِٓ ـــم ال ، ، مطػػػاب  الحممضػػػي ثساســـيات عم

 .ُّٓالرماض ، ص

ـــاي بـــين  :ـ( ََِٗالخكاعػػػا، عبػػػد الع،ػػػاح محمػػػد.)  .ِٔ ـــة االتطبيـــق اإلرشـــاد النفســـ  االترب النظري

اإلمدار الثػاسي. عمػاف: دار الثقا ػ  -. الطبع  األكلىدليل اآلبا  االمرشدين-مسؤاليات اااجبات

 للسشر كال،كزم .

،رعمػػػ  سػػػمد الطػػػكاب كمحمػػػكد عمػػػر.  الش صـــية الدا عيـــة ااالنفعـــاالت. :(َََِدا مػػػدكؼ، لسػػػدا) .ِٕ

  م .الطبع  األكلى، القابرة: الدار الدكلم  لبلس،ثمارات الثقا

، ،رعم  : مع،بي العلكم ، معل  السبأ ، العدد الرابػ   الذكا  العاطف ( :  ََُِداسممؿ عكلماف )  .ِٖ

 كالخمسكف

 عالية برنامج إرشادي يستند إلى االتجاه العفبلن  االنفعال     (:  ََُِداككد، سسمم  علػي )  .ِٗ

ــــات الصــــف العاشــــر ــــدى طالب ــــ  ل ــــر العفبلن ــــاتر اتحســــين التفكي دراسػػػػات،  .معلػػػػ   فــــض الت

 (، العامع  األردسم .ِ(العدد)  ِٖمعلد) 

 –العبلقــــة بــــين مركــــز الضــــبط ااأل كــــار العفبلنيــــة (: ُٖٗٗالػػػدكماات ، اس،ظػػػػار عبػػػػد الػػػرحمـ ) .َّ

 ، عامع  دمشؽ، الم  ال،ربم .االبلعفبلنية امدى تأ يرىما ببعض المتغيرات الديمغرا ية

. عمػػاف: عميتــو  ــ   فــض مســتاى الغضــباإلرشــاد الجمعــ   ا :ـ( ََِٖهبػك دلبػػكح ، هسػػماة )  .ُّ

 دار المازكرم.

 . المعارؼ دار : القابرة ، (ُُ  (ط ، النفس عمم ثصال : (ُٗٗٗ) عزت راعح، هحمد .ِّ

 . كيف تتحكم    غضبك اتبن  عبلقات ث ضل( :  ََِٓركب اامبكس )  .ّّ

راسة غير  فا ية األ كار البلعفبلنية عند األردنيين ااألمريكيين د :( ُٕٖٗالرمحاسي ، سلمماف )  .ّْ

 .عشر ، العدد الخامسمعل  دراسات ، المعلد الراب  ،  لنظرية ثليس    العبلج العفم  العاطف 
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األ كار البلعفبلنية عند طمبة الجامعـة األردنيـة ا عبلقـة الجـنس  :( ُٕٖٗالرمحاسي ،سػلمماف )  .ّٓ

 .عدد الخامسمعل  دراسات ، المعلد األرب  عشر ، ال ،االت صص بالتفكير البلعفبلن  

، معلػػ  دراسػػػات، تطـــاير ا تبــار األ كـــار العفبلنيــة االبلعفبلنيـــة(:  ُٖٓٗالرمحػػاسي، سػػلمماف )  .ّٔ

 .(ُُ(، العدد) ُِالعامع  األردسم ، المعلد) 

 . الطبع  األكلى، الرماض: ما،ب  الرشد.مد ل إلى عمم النفس :(ََِٕالزعبي، هحمد محمد) .ّٕ

ـ الا،ػػػب ، عػػػال ّ، ط حة النفســـية االعـــبلج النفســـ  الصـــ( : ُٕٗٗحامػػػد عبػػػد السػػػبلـ )، زبػػػراف .ّٖ

 .كالسشر كال،كزم  القابرة

. الطبعػػ  الثالثػػ ، علػػـ الصــحة النفســية االعــبلج النفســ  :ـ( ََُِزبػػراف، حامػػد عبػػد السػػبلـ.)  .ّٗ

 ما،ب  العبمااف. -الا،ب

دراســات  ــ  عمــم الــنفس ا الصــحة النفســية اضــطراب انفعــال  :(ََِّسػػععاف ، محمػػد احمػػد )  .َْ

 . القابرة : دار الا،اب الحدمث. غضبال

ـــيم التفكيـــر اميار ( : ََِٗد )سػػػعم، عبػػػد العزمػػػز .ُْ ـــو اتعم ، دار الثقا ػػػ  للسشػػػر كال،كزمػػػ  ،  ُ، ط ت

 عماف . األردف 

األ كــار البلعفبلنيــة اعبلقتيــا ( :  َََِعمػػاـ عبػػد اللطمػػؼ ) ،العقػػاد ؛ هشػػرؼ محمػػد ،عطمػػ   .ِْ

،  االدي لدى شباب جامعت  الزقـازيق اجنـاب الـااديبالداجماطية االمرانة  التصمب االر ض ال

 .(ٕٖمعل  دراسات سعسم  ، المعلد العاشر ، العدد الخامس كالعشركف ، ص ص)

الذكا  االجتماع  اعبلقتو باالتزان االنفعـال  االرضـا عـن الحيـاة لـدى : (َُِّعمسى، حسمف ) .ّْ

 سبلمم  ، غزة،  لسطمف.رسال  ماعس،مر، العامع  اال ، ث راد شرطة المرار بمحا ظة غزة

. سلسل  ثقا م  سػماكلكعم   العبلج –الاقاية -ثضراره–الغضب ثسبابو  :(ََِٕسلمماف ، سساة )  .ْْ

 ( . القابرة : عالـ الا،ب. ُّللعمم .) 
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.المعلػػػػػػػػػ   الغضـــــــــب اكيـــــــــف عالجـــــــــو اإلســـــــــبلم: ( ُٕٗٗالسػػػػػػػػػمرم ،محمػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػطعى )  .ْٓ

 .ِْ(.ص  ِّْالعربم .)

األ كــــــار البلعفبلنيــــــة لــــــدى المــــــديرين ذاي االضــــــطرابات  :)ََِٔشػػػػػػحا،  ، سػػػػػػماح السػػػػػػمد ) .ْٔ

 .َُُص ٖٖصٕٔعامع  المسمكرة ، الم  اآلداب ، ص  رسال  ماعس،مر، ،النفسجسمية

األ كار البلعفبلنية ابعض مصادر اكتسـابيا دراسـة عمـى عينـة  :(ََِٓالشربمسي، زارما هحمػد ) .ْٕ

 .(ْالعدد ) (،ٓٓ، معل  دراسات سعسم  ،المعلد )من طالبات الجامعة 

ـــات اإلرشـــاد االعـــبلج النفســـ (: ُٖٗٗالشػػػساكم، محمػػػد محػػػركس )  .ْٖ ، الطبعػػػ  األكلػػػي، دار نظري

 غرمب للسشر كالطباع ، القابرة، ممر.

دار  ، عمــم الــنفس العيــادي االمرضــ  لؤلطفــال االراشــدين: (  ََِِشػػقمر ، زمسػػب محمػػكد . )  .ْٗ

 العار للطباع  كالسشر كال،كزم  . عماف.

دار الغرمب للطباعػ  كالسشػر  نظريات اإلرشاد االعبلج النفس (: ُْٗٗ)مد محركس مح ،الشساكم .َٓ

 كال،كزم  القابرة .

العــبلج الســماك  الحــديث " ( :  ُٖٗٗمحمػػد السػػمد ) ، ؛ عبػػد الػػرحمف  محمػػد محػػركس ،الشػػساكم .ُٓ

 .ار قباة للطباع  كالسشر كال،كزم ، القابرة : د ثسسو اتطبيفاتو

 ااألمـريكيين االمصـريين ردنيـين األ لـدى البلعفبلنيـة األ كـار ): َُٗٗ (العػاؿ عبػد الشم ، محمد .ِٓ

 1. ج السعس لعلـ السادس المؤ،مر بحكث . اليس نظرية ضا      فا ية عبر دراسة

ـــدي : (ََِْالمػػػااغ، اب،سػػػاـ حسػػػف.)  .ّٓ األ كـــار البلعفبلنيـــة اعبلقتيـــا بمســـتاى التفكيـــر التجري

ية "دراسة اصفية ارتباطيـو مفارنـة بـين عينـة مـن الطالبـات االميارات االجتماعية االفاعمية الذات

 ، عدة، الم  ال،ربم  للبسات.االطبلب بالمرحمة الجامعية بمدينة جدة
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تفييم  عالية العبلج العفبلن  االنفعال      فـض درجـة  :(ََِٓالمقهاف، سامر عبػدالعزمز.)  .ْٓ

ة تجريبيــة عمــى النــزال  المــدمنين الفمــق ااأل كــار البلعفبلنيــة لــدى مــدمن  الم ــدرات "دراســة شــب

 عامع  سامؼ العربم  للعلـك األمسم ، الم  الدراسات العلما.، بمستشفى الممك  يد بالفصيم

العبلقة بـين األ كـار البلعفبلنيـة اكـل مـن الغضـب االتـاتر ااألرق  :(ََِٓعامر، عبد الحا ظ ) .ٓٓ

د السعسػػػي كال،ربػػػكم، المػػػ  . قسػػػـ اإلرشػػػاعنـــد طمبـــة الجامعـــة اث ـــر برنـــامج إرشـــادي  ـــ   فضـــيا

ا  .ف العربم  للدراسات العلماالدراسات ال،ربكم  العلما، عامع  عمن

ـــ  االنفعـــال  االعـــبلج َََِالعػػػامرم، مسػػػى محمػػػد ) .ٔٓ ـــة اإلرشـــاد النفســـ  العفبلن ): دراســـة  عالي

المتمركـز عمـى العميــل  ـ  عــبلج بعـض حــاالت االدمـان بـين الطــبلب  ـ  دالــة اإلمـارات العربيــة 

 ،)دراس  السمام (، رسال  دا،كرا ، معهد الدراسات كالبحكث ال،ربكم ، عامع  القابرة.ةالمتحد

األ كـار البلعفبلنيــة لـدى األطفــال  :( ُْٗٗعبػػد هللا مع،ػز سػمد )  ؛عبػد الػرحمف ، محمػكد السػمد  .ٕٓ

 ، دراسػات سعسػم  ، المعلػد الرابػ  ،االمراىفين اعبلقتيا بكل من حالة اسمة الفمق امركز التحكم 

 العدد الثالث.

. القػػابرة: دار مفيــاس الغضــب كحالــة اســمة :(ُٖٗٗعبػػد الػػرحمف، محمػػد ؛ عبػػد الحممػػد،  كقمػػ ) .ٖٓ

 قباة للطباع  كالسشر كال،كزم .

الطبعػ  األكلػى. القػابرة دار  ،عمم النفس العبلج  اتجاىات حدي ـة: (ََُِعبد العزمز ، مع،اح ) .ٗٓ

 قباة للطباع  كالسشر كال،كزم 

. القػابرة: دار عمـم الـنفس االجتمـاع  :(ََُِسػمد ؛ خلمعػ ، عبػد اللطمػؼ محمػد) عبد هللا، مع،ز .َٔ

 غرمب للطباع  كالسشر كال،كزم .

، الطبعػػ  الثاسمػػ ، دار المعر ػػ  العامعمػػ ، عمــم الــنفس المرضــ (:  ُُٗٗعبػػد هللا، معػػدم هحمػػد ) .ُٔ

 القابرة، ممر.
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 جامعة طمبة بين االبلعفبلنية عفبلنيةال لؤل كار الفمسفية الدالالت(:َُِّعبد هللا ، بدمؿ دابي ) .ِٔ

، المػ  ال،ربمػ  )مفارنـة اصـفية دراسـة( الرياضـ  لمنشـاط اغيـر الممارسـين الممارسـين الماصـل

 .َٔ،العدد ُٗ،المعلد)سسكم  سمؼ(الرماضم  للعلكـ الرا دمف معل الرماضم ، عامع  المكمؿ، 

ـــ  الصـــحة النفســـية  :(ُٖٗٗ) حمف، محمػػػد السػػػمدعبػػػدالر  .ّٔ ـــق دراســـات   الصـــحة النفســـية التاا 

، العػزة األكؿ، القػابرة :دار قبػاة للطباعػ  االضـطرابات النفسـية السـماكية- عاليـة الـذات-الزااج 

 كالسشر كال،كزم .

ث ـر العـبلج العفبلنـ  االنفعـال   ـ   فـض العداانيـة  (:ُٕٗٗ) لطمػؼلعبدالهادم، عمػاـ عبػد ا .ْٔ

 امع  الزقازمؽ.، الم  اآلداب . ع، رسال  دا،كرا لدى المراىفين 

بعــدا الغضــب اعبلقتيمــا بــبعض ثبعــاد العــداان  ــ  ضــا  بعــض (: َُُِعلػػي، السػػمد علػػي ) .ٓٔ

 ، دراسات سعسم ، عامع  المسمكرة.المتغيرات الديماجرا ية

الســـماك التاكيـــدي االميـــارات االجتماعيـــة اعبلقتيمـــا ( :  ََُِعبػػػد السػػػبلـ علػػػي )  ،علػػػي. ٗٔ

، معلػػ  علػػـ الػػسعس ، القػػابرة ، الهماػػ  الممػػرم   اممين االعــامبلتبالســماك االنفعــال  لمغضــب بــين العــ

 .ب  كالخمسكف ، السس  الخامس  عشرالعام  للا،اب ، العدد السا

،  ال تغضـبالاصـية النبايـة " مـن صـار اإلعجـاز التربـايل: (ََِٓاد، مػالح بػف علػي )رن هبك ع .ٔٔ

 .المعلممف  ي هبها بالم مدمر مراز البحكث ال،ربكم  ك اإلسبلمم  ال،ربم  هس،اذ 

األ كار البلعفبلنيـة اعبلقتيـا بـالتاا ق النفسـ  ااالجتمـاع   :ـ( ََِْالعلي بؾ، سهى خلمؿ.)  .ٕٔ

 عامع  المكمؿ، الم  ال،ربم . ،ر، رسال  ماعس،ملدى طمبة الماصل

السماك التاكيدي االميارات االجتماعية اعبلقتيما بالسماك ( :  ََُِعبد السبلـ علي )  ،علي .ٖٔ

، معلػ  علػـ الػسعس ، القػابرة ، الهماػ  الممػرم  العامػ   عال  لمغضب بـين العـاممين االعـامبلتاالنف

 .ب  كالخمسكف ، السس  الخامس  عشرللا،اب ، العدد السا
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عبلقــة الفمــق باأل كــار البلعفبلنية(دراســة مفارنــة بــين األحــداث  :(ََِٕالعسػػزم،  هػػد حامػػد.)  .ٗٔ

، عامعػػ  سػػامؼ العربمػػ  للعلػػـك ، رسػػال  ماعسػػ،مرالريــاض ــ  مدينــة  المنحــر ين اغيــر المنحــر ين)

 األمسم ، الم  الدراسات العلما.

التفكيــر العفبلنــ  االتفكيــر غيــر العفبلنــ  امفيــام الــذات ادا عيــة  :(ََِٗالغامػػدم، غػػـر هللا )  .َٕ

، رسػال  االنجاز لدى عينة من المراىفين المتفاقين دراسيا االعاديين بمدينت  مكة المكرمة اجـدة

 ، عامع  هـ القرل، الم  ال،ربم .دا،كرا  

 اعمية برنـامج إرشـادي (عفبلنـ  انفعـال  سـماك ) إلدارة (: ََُِهبك غزال ، سممرة علي عععر) .ُٕ

د السعسػي، ، معلػ  اإلرشػاد السعسػي، مراػز اإلرشػاالغضب لدى عينة من تبلميذ المدرسـة اإلعداديـة

 العدد الراب  كالعشركف، عامع  القابرة.

ــدى طــبلب  :(ََِٓمػػد هسػػكر) ػػراج، مح .ِٕ ــداان ل ــذكا  الاجــدان  اعبلقتــو بمشــاعر الغضــب االع ال

 .ُ، العددْمعل  الدراسات العربم   ي علـ السعس. المعلد  الجامعة.

ا،ب العامعي الحدمث ، الم ّ، ط  التاجيو ااإلرشاد النفس :  (ََُِ)رمضاف محمد ، القذا ي  .ّٕ

 .، االساسدرم 

. الطبع  األكلى، عمناف: دار الحامد مراض النفس اعبلجيا بالذكرث :(ََِّقطمس ، آماؿ سعدم) .ْٕ

 للسشر كال،كزم .

 .(ََّ. المعل  العربم  . )  الغضب اآ اره السمبية: ـ( ََِِقساكم ، محمد هحمد )  .ٕٓ

 دراسػ  .)الراشـدين لـدى الحيـاة البلعفبلنية امعنى األ كار بين لعبلقةا(:َُِِارام ، خلكد بشار) .ٕٔ

 (،رسال  ماعس،مر، الم  ال،ربم ، عامع  دمشؽ.كحماة حمص محا ظ،ي مف س عم على  ممداسم

. الطبعػػ  األكلػػى، القػػابرة: دار السػػبلـ كيــف نتحــرر مــن نــار الغضــب :(ََِٖاػػاظـ، محمػػد سبمػػؿ) .ٕٕ

 للسشر كال،كزم .
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،   اإلرشــاد االعــبلج النفســ  األســري المنظــار النســف  االتصــال (:ُٗٗٗ)، عػػبلة الػػدمف اعػػا ي .ٖٕ

 كلى. القابرة دار العار العربي .الطبع  األ

، القػػػابرة :  المفيـــاس العربـــ  لمغضـــب( :  َََِكمامسػػػ  هحمػػػد )  ،السمػػػاؿ؛ عػػػبلة الػػػدمف ،اعػػػا ي .ٕٗ

 ما،ب  األسعلك الممرم  .

، معل  ال،ربمػ  ، ميارات تطبيق اإلرشاد العفبلن  االنفعال  ( :  ََِّمكز  عبد هللا ) ، المالاي  .َٖ

حدل كه  .السس  الثاسم  كالثبلثكف ، مارس ربعكف ،قطر ، العدد ماا  كا 

دراســة لــبعض المتغيــرات النفســية االديماجرا يــة المرتبطـــة  : ( ََُِهحمػػد هحمػػد ) ، م،ػػكلي    .ُٖ

، معل  الم  ال،ربم  باأل كار البلعفبلنية لدى عينة من طبلب الجامعة بالمممكة العربية السعادية 

 .ثكف، المعلد األكؿ ، العدد الثبل، عامع  طسطا 

ـــاىرة:  (َََِ)  محمػػػد، عػػػادؿ عبػػػدهللا .ِٖ ـــات. الف : دار العـــبلج المعر ـــ  الســـماك  ثســـس اتطبيف

 الرشاد.

. الطبعػػػ  األكلػػػى، مشـــكبلت الصـــحة النفســـية ثمراضـــيا اعبلجيـــا :(ََِْمحمػػػد، محمػػػد عاسػػػـ) .ّٖ

 عمناف: ما،ب  دار الثقا   للسشر كال،كزم .

ــة اعبلقتيــا بــاجيت  األ كــار البلعفبل  :(ػبػػ ُِْْ)  المحمػػدم، مػػركاف علػػي  .ْٖ ــر العفبلني ــة اغي ني

، ر، رسػال  ماعسػ،مال ارج  لدى عينة مـن طـبلب كميـة المعممـين بمحا ظـة جـدة-الضبط الدا م 

 عامع  هـ القرل، الم  ال،ربم .

 .الغضب انفعال طبيع  ينتاب اإلنسان السميم االمريض:  ( ََُِباركف )  ،محمد .ٖٓ

رنامج تدريب  لتنمية الاع  بالغضب " ثسبابو اكيفية  عالية ب( :  ََِِتسماعمؿ )   بب، محمد .ٖٔ

 .العلـك كال،ربم  ، عامع  عمف شمس، الم  البسات لآلداب ك ، رسال  ماعس،مر مااجيتو
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 االمستاى بالت صص اعبلقتيا االبلعفبلنية البلعفبلنية األ كار : (ُٗٗٗ( شاار محمكد، حمدم .ٕٖ

 إلعػداد الثالػث ال،ربػكم المػؤ،مر عمػؿ كرقػ  " نالمعممـي الطـبلب لـدى الدراسـ  االتحصـيل التعميمـ 

 .المارم  ما  ، القرل هـ عامع  ، ال،ربم  الم  ، " المعلـ

ديناميــات الســماك اإلنســان  ااســتراتيجيات ضــبطو اتعديمــو. : (ََُِحمػػكد، عمػػاـ سعمػػب)م  .ٖٖ

 : دار البرا  للسشر كال،كزم .الطبعة األالىل عًمان

ـــة اعبلقتيـــا بمســـتاى التفكيـــر التجريـــدي األ : ( ََِْاب،سػػػاـ حسػػػف ) ، مػػػدسي .ٖٗ كـــار البلعفبلني

االميارات االجتماعية االفعالية الذاتية " دراسية اصفية ارتباطيو مفارنة بين عينة مـن الطالبـات 

ال،ربمػػ  للبسػػات ، محا ظػػ  ، المػػ   ، رسػػال  دا،ػػكرا  االطــبلب بالمرحمــة الجامعيــة  ــ  محا ظــة جــدة

 .عدة

األ كار البلعفبلنية اعبلقتيا ببعض متغيرات الش صـية لـدى  :(ُٔٗٗمزسكؽ، محمد مهمب.)   .َٗ

 ، عامع  عمف شمس، الم  البسات.، رسال  ماعس،مرالمراىفين

رسال   االنفعاالت النفسية عند األنبيا     الفران الكريم.: (ََِٗممطعى، تبرابمـ عبد الرحمـ ) .ُٗ

 سعاح الكطسم :  لسطمف.قسـ همكؿ الدمف، الم  الدراسات العلما، عامع  ال .ماعس،مر

.بمػػركت: الما،بػػ   ُٗ.ط المنجــد  ــ  المغــة العربيــة ا اآلداب ا العمــام :(ُٔٔٗمعلػػكؼ لػػكمس)  .ِٗ

 الشرقم .

ــة :(ُٖٖٗمكسػػى، عبػػد هللا عبػػد الحػػي) .ّٗ ــة ال ال  ــم الــنفس. الطبع ــى عم ، القػػابرة: الػػدار المــد ل إل

 العربم  للسشر كال،كزم 

كـــار البلعفبلنيـــة بالضـــغاط المينيـــة اصـــراع األداار عبلقـــة األ : (ََِٕممػػػرزا،  ػػػا،ف مكسػػػؼ.)  .ْٗ

، ، رسػال  دا،ػكرا المينية ااألسرية ااستراتيجيات التعامل لدى معمم  التربية ال اصـة  ـ  الكايـت

 العامع  األردسم ، الم  الدراسات العلما.
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ــى حياتــك( :  ََِٓك ػػاة )  ،السامػػر .ٓٗ ــك عم ــ  ال تســيطر انفعاالت ــى الغضــب ك ــب عم ،معلػػ   تغم

 .ُمرة ، العدد الماا  كست كهربعكف ، صالعز 

 ، عدة : دار الشركؽ . الحديث الشريف اعمم النفس( :  َََِسعا،ي ،محمد عثماف )  .ٔٗ

 . القلـ دار : الاكمت ، اليامية حياتنا    النفس عمم ) :ُّٖٗ ( عثماف سعا،ي، محمد .ٕٗ

 

لػػػػؼ كثبلثمااػػػػ  كسػػػػت العزمػػػػرة ، العػػػػدد ه معلػػػػ ، الغضــــب ( :  َََِمحمػػػػد عبػػػػد هللا ) ،  الكامػػػػؿ .ٖٗ

 كعشركف .

 . الطبع  الرابع ، القابرة: دار المعارؼ للسشرالسماك اإلنسان  :(ُٖٓٗمكسس، اس،مار.) .ٗٗ
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 ادلالحق

 )) 1ممحق رقم (( 
 محكمين ألداات الدراسةقالمة بأسما  السادة ال
 

 المؤسسة الت  يعمل بيا اسم المحكم الرقم

 عامع  األقمى. د. سممر العبسي .ُ

 عامع  األقمى. د. سممر مخممر .ِ

 برسامج المح  السعسم  كالمع،معم  بكاال  الغكث الكلم  د. مالح محسف .ّ

 عامع  األقمى. د. عطاؼ هبك غالي .ْ

 .األقمىعامع   د. علي هبك سدل .ٓ
 عامع  األقمى. د. سعمات علكاف .ٔ
 عامع  األقمى. د. سعمـ العبادل  .ٕ
 الالم  العامعم  للعلكـ كال،اسكلكعما د. محمد مادؽ .ٖ
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 )) 2ممحق رقم (( 
 كتاب تسييل ميام 
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 )) 3ممحق رقم (( 
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 )) 4ممحق رقم (( 
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 )) 5ممحق رقم (( 
 رسالة تحكيم ثداات الدراسة

 
 

 

 غزة -الجامعة اإلسـبلمية 

 عمـادة الدراسـات العـميا

 قسم عمم النفس –كمية التربية 

 السيد الدكتار / .........................................................    حفظو ًللل

 تحية طيبة ابعد للل

 اضاع / التكرم بتحكيم ثداات الدراسة ( مفياس الغضب ).الم

قسـ  -مقكـ الباحث / مكسي زبمر القماص بعمؿ دراس  لسمؿ درع  الماعس،مر  ي العامع  اإلسبلمم  

ــال الغضــب لــدى ث ــراد بعنــاان (علػػـ الػػسعس / مػػح  سعسػػم ، كبػػذ  الدراسػػ   األ كــار البلعفبلنيــة اانفع

 ). الشرطة    ضا  بعض المتغيرات

كلػػذا سرعػػك مػػف سػػماد،اـ االطػػبلع علػػي بػػذا المقمػػاس ك،حاممػػ ، ك،حدمػػد مػػدم مبلامػػ   قػػرات المقمػػاس 

بداة الػرهم  ػي مػبلحم،ها لل،طبمػؽ علػي البماػ  العلسػطمسم ،  ككضكحها كمساسب،ها لما كضعت لقماس ، كا 

ام ، هك حذؼ هم اما سرعك مف سماد،اـ هف ،قكمكا ب،عدمؿ ما ملـز مف خبلؿ تضا    قرات مساسب  كمبل

 قرة مف العقرات ،ركسهػا غمػر مبلامػ  كغمػر مساسػب ، هك تعػادة مػماغ  لػبعض العقػرات  ػي المقمػاس مػف 

 كعه  سظراـ المح،رم .

 م   ااؽ اح،رامي ك،قدمرم لعهكداـ الارمم ...

 الباحث                                                                    

 ماسى زىير الفصاص                                                              
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ً 

 

 اىعثاسج

 )اىَقُاط قثو اىتحنٌُ(

 ٍذي اّطثاقها عيُل

ال تْطثق  ال تْطثق

تذسجح 

 مثُشج

ال تْطثق 

 إىً حذ ٍا

تْطثق 

تذسجح 

 مثُشج

تْطثق 

 تَاٍا

 (سجو اىششطح اىعىاٍو اىتٍ تؤدٌ إىً غضة) اىثعذ األوه : ٍخُشاخ اىغضة

ٚثٕسغعجٙػُذاعزذػبئٙيٍاالجبصحنهؼًمفٙحبنخانطٕاسئ1

يٍاٞشٛبءانًثٛشحنغعجٙػذوانًغبٔحثُٛٙٔثٍٛصيالئٙفٙاٚمبع2

انؼمٕثبد.



أغعتػًُبٚزىرغٛشَظبوانذٔاوثُظبوجذٚذٚؤرٙػهٗحغبةأٔلبد3

انشاحخ.



شكَٕٙانًٕاغٌُٕنهجٓبدانًغئٕنخ.ٚثٕسغعجٙػُذيب4ٚ

أغعتػُذيبالرٕفشنٙانجٓبدانًغئٕنخانحًبٚخانمبََٕٛخيٍانًغبئهخ5

خاللانؼًم.



يًبٚثٛشغعجٙأٌألٕوثؼًميًٛض،ٔالٚهمٗاْزًبيبيٍلجميغئٕنٙ.6

نششغخأثُبءٚثٕسغعجٙيٍانغبئمٍٛنؼذوافغبحٓىانطشٚكنذٔسٚخا7

يٓبوػًم



ٚثٕسغعجٙإرارىػطمفٙانذٔسٚخَٔحٍفٙغشٚمُبٞداءيًٓخػًم8

أشؼشثبنغعتحٍٛنىرزٕفشاٞدٔادٔانًزطهجبدانالصيخنزُفٛزيًٓخ9

انؼًم



ُٚزبثُٙانغعتػُذيبرصذساٞٔايشنٙثطشٚمخرخبنفانزغهغماإلداس11٘

انًزجغ.



ٚثٕسغعجٙإرارؼبيميؼٙيغئٕنٙثطشٚمخيُٓٛخ.11

أغعتػبدحػُذيبرزؤخشانشٔارت12

يًبٚثٛشغعجٙأٌأرؼشضالػزذاءنفظٙٔأَبفٙانؼًم.13

أشؼشثبنغعتػُذيبٚزىيؼبلجزٙثبنحجض14

حذسػُذغهجٓب.يًبٚثٛشغعجٙرؤخشٔصٕلدٔسٚخانًغبَذحنًكبٌان15

ٚغعجُٙػذوانزضاوانًٕاغٌُٕثبنزؼهًٛبدانصبدسحيٍانششغخانًكهفخ16

ثبنًًٓخ.



أغعتػُذيبٚزذخمأ٘أحذثبخزصبصٙفٙانؼًم.17

أشؼشثبنغعتحٍٛرصذسأٔايشٔلشاسادغٛشيمزُغثٓب18

 (تْتاب اىشخض اىغاضةاىتٍ ) اىثعذ اىخاٍّ : اىَشاعش اىَظاحثح ىيغضة

ٚالصوغعجٙشؼٕس٘ثبنشغجخفٙاالَزمبويٍكميبٚحٛػثٙ.19

ػُذيبأغعترغٛطشػهٙيشبػشانكشاْٛخٔانحمذػهٗكمي21ٍْٕ

أيبيٙ.
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ػُذيبأغعترغٛطشػهٙيشبػشانخٕف.21

ُٚزبثُٙانشؼٕسثبنٛؤطػُذيبأغعت.22

بدحٚالصوغعجٙشؼٕسثبصدساءنٝخشٍٚ.ػ23

ػُذيبأغعتُٚزبثُٙشؼٕسثبنعؼفٔانؼجض.24

أشؼشأَٙأجُٙئٍساءغعجٙكثٛشايٍانشكٕٖيٍلجمانًٕاغٍُٛ.25

أشؼشأٌغعجٙٚغجتنٙكثٛشايٍاإلحشاجيغصيالئٙفٙانؼًم.26

ٚغجتنٙكثٛشايٍانًزبػتنذٖيغئٕنٙفُٙٚزبثُٙشؼٕسأٌغعج27ٙ

انؼًم.



ٚالصيُٙشؼٕسثؤٌأدائٙفٙانؼًمعٛكٌٕأفعمنٕنىأغعت28

كهًبغعجذٚالصيُٙشؼٕسثبنشغجخفٙرحطٛىيًزهكبر29ٙ

 ح )اىْفغجغَُح (: ىيغضة جىاّة ّفغُح وأخشٌ جغَُ اىثعذ اىخاىج : األعشاع اىغُنىعىٍاتُح

ػُذيبٚشزذغعجٙأشؼشثغشػخفٙظشثبدلهجٙ.31

ػبدحيبأشؼشثصذاعػُذيبأغعت31

كهًبغعجذأجذَفغٙأرصجتػشلبً.32

ػُذيبرضٚذحذحغعجٙأشؼشثؤٜوفٙصذس٘.33

ٚصبحتغعجٙشؼٕسثآالوفٙػعالدجغًٙ.34

غههخفٙػُٛٙ.ػُذيبأغعتأشؼشثض35

أشؼشثشجفخفٙٚذ٘ػُذيبأغعت36

كهًبغعجذُٚزبثُٙشؼٕسثبإلَٓبنٔاالجٓبدانشذٚذ.37

ػُذيبأغعتأشؼشثحبنخيٍػذواالرضاٌانجغذ38٘

أشؼشثبٞنىفٙيؼذرٙيغركشاسانًٕالفانزٙرغعجُٙ.39

حًشاساشذٚذافٙٔجٓٙدائًبيبٚصبحتغعجٙا41

 (ٍا َحذث ىيشخض ٍِ اّغحاب عيٍ راته أحْاء اىغضة ) اىثعذ اىشاتع : اىغضة اىزاتٍ

كهًباغعتألٕوثإراءَفغ41ٙ

ػُذيبأغعتأػطأصبثؼٙ.42

ػبدحػُذيبأغعتاظشةسأعٙفٙانحبئػ43
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أشذشؼش٘ػُذيبأغعت.44

حبلغعجٙيٍيغئٕنٙفٙانؼًمأظغػػهَٗفغٙإلخفبءيشبػش٘ف45ٙ

ارجبْٓى.



أظغػػهٗأعُبَٙأثُبءغعجٙ.46

نذ٘انًمذسحػهٗإخفبءيظبْشانغعت.47

حبلكَٕٙغبظجبأَغحتيٍيكبٌانحذس.48

ٔأَبغبظتغبنجبيبايضقيالثغٙ.49

ألٕوثمعىأظبفش٘.ػُذيبأغعت51

 اىثعذ اىخاٍظ : اىغضة اىخاسجٍ

 (أو تظىسج تذُّح ىشخض عىاء أماُ رىل تظىسج ىفظُح اىغيىك اىظاهش اىََلحظ أحْاء غضة ا)

ػُذيبُٚزبثُٙانغعترخشجيُٙأنفبظثزٚئخ.51

أنمٙيبفٙٚذ٘ػُذيبأغعت.52

اعزخذاوانغالح.حبلكَٕٙغبظجبالأرشددف55ٙ

كهًبأغعتأرؼبيمثًُطكانؼُفيغانًٕاغٍُٛ.54

ػُذيبأكٍغبظجبٚؼهٕصٕرٙػهٗصيالئٙفٙانؼًم56

حبلكَٕٙغبظجبأػزممكميٍٚزٕاجذفٙيكبٌانحذس56

ػُذيبأغعتفإَٙأفشؽثكميٍْٕحٕنٙ.57

بنعشة"ثبنٓشأاد"ثكميٍٚزٕاجذأيبيٙ.أفشؽػٍغعجٙث58

ػُذيبأغعتألٕوثزكغٛشأ٘شٙءأساِأيبي59ٙ

غبنجبيبأَفظػٍغعجٙثبنزٓذٚذادانهفظٛخ.61

إرااػزذٖػهٙأحذٔأَبغبظتفالٚٓذأنٙثبلحزٗأَزمىيُّ.61

ؼهًٛبدانصبدسحيٍػُذيبأكٍغبظجبأظشةثؼشضانحبئػثبنز62

يغئٕنٙ.



  اىثعذ اىغادط :  ٍقذاس اىغضة

 (اّفعاه اىغضة َتَُض تظفح اىشذج واىحذج اىتٍ تختيف ٍِ شخض ِخشحُج  )

 لدم تحساس قكم بأسسي هغضب هاثر مما مسبغي63

 عسدما هغضب هس،مر  ي غضبي هاثر مف البلـز64
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 ضبيمف السهؿ هف مس،ثمر الساس غ65

 ،بقى حال  الغضب ،سمطر علي لمدة طكمل 66

 مماف هف هشعر بالغضب هاثر مف مرة  ي المـك الكاحد67

 هشعر هسي هغضب أل،ع  األسباب68

 عسما هغضب  أس  مؤثر على مس،كل هدااي   ي ،سعمذ مهم  العمؿ.69

 البم  الساسعسدما هغضب  إسي هبده بسرع  هاثر مف غ71

 ال هس،طم  سسماف غضبي بسهكل  .71

 عسما هغضب هعد معكب   ي ال،حاـ بغضبي72

 مسدبش زمبلاي مف شدة غضبي73

 عسدما ال هس،طم  ،عرمغ غضبي هعمش  ي  ،رة الغضب لع،رة طكمل  .74

حدث  ي  اه،ذار شما هس،طم  اس،ثارة الغضب  ي سعسي بمعرد هف75
 الماضي
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 )) 6ممحق رقم (( 
 بعد التحكيم تاالستبيانا

انفعـال الغضـب االتـ  تـم تطبيفـو عمـ  العينـة االسـتطبلعية إلجـرا  الصـدق ثااًل : استبانة 
 .اال بات

 هخي رعؿ الشرط  / 
 ،حم  طمب  كبعد

ا ك،حدمػػد كعهػػ  سظػػراـ بكضػػ  اشػػارة بػػذ  معمكعػػ  مػػف العبػػارات ، كالمطلػػكب مػػف سػػماد،اـ قراة،هػػا عمػػد
(x.ي المااف المساسب الذم معبر عف مكقعؾ  ي اؿ مسها   ) 

 -بذا م  العلـ هس  :
 ال ،كعد تعابات محمح  كهخرل خاطا . -ُ
 هحسف ،عبمر.المهـ هف ،عبر عف ككعه  سظر سماد،اـ  -ِ
 بماسات بذ  االس،باس  ال ،س،خدـ تال ألغراض البحث العلمي  قط. -ّ

 
 ـ

 
 العبارة

 العينة االستطبلعية

 مدل اسطباقها علمؾ
ال 

 ،سطبؽ
ال 

،سطبؽ 
بدرع  
 ابمرة

ال ،سطبؽ 
 تلى حد ما

،سطبؽ 
بدرع  
 ابمرة

،سطبؽ 
 ،ماما

 الطكار   حال   ي للعمؿ االعازة مف اس،دعااي عسد غضبي مثكر ُ

امقاع ة بمسي كبمف زمبلاي  ي ا مف األشماة المثمرة لغضبي عدـ المساك  ِ
 العقكبات.



 .هغضب عسما م،ـ ،غمر سظاـ الدكاـ بسظاـ عدمد ّ

 مثكر غضبي عسدما مشاكسي المكاطسكف  للعهات المساكل . ْ

ل  ةهغضب عسدما ال ،ك ر لي العهات المساكل  الحمام  القاسكسم  مف المسا ٓ
 خبلؿ  العمؿ.



 ما مف المساكلمف.مثار غضبي عسدما ال معد عملي اب،ما ٔ

 .مف السااقمف لعدـ ا ساحهـ الطرمؽ لدكرم  الشرط هغضب  ٕ

 مثكر غضبي تذا ،ـ عطؿ  ي الدكرم  كسحف  ي طرمقسا ألداة مهم  عمؿ ٖ

 لعدـ ،ك ر هدكات العمؿ.هشعر بالغضب  ٗ

اإلدارم مس،ابسي الغضب عسدما ،مدر األكامر لي بطرمق  ،خالؼ ال،سلسؿ  َُ
 الم،ب .



 .مهمس  بطرمق  مساكلي معي ،عامؿ تذا غضبي مثكر ُُ

 .،أخر الركا،ب عسد هغضب ُِ

 مما مثمر غضبي هف ه،عرض الع،داة لعظي كهسا  ي العمؿ. ُّ

 هشعر بالغضب عسدما م،ـ معاقب،ي  ُْ
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 عسد طلبها. ،أخر كمكؿ دكرم  المساسدة لمااف الحدثهغضب عسد  ُٓ

مغضبسي عدـ ال،زاـ المكاطسكف بال،علممات المادرة مف الشرط  المالع   ُٔ
 بالمهم .



 هغضب عسدما  م،دخؿ  هم هحد باخ،مامي  ي العمؿ. ُٕ

 .غمر مق،س  بها هشعر بالغضب حمف ،مدر هكامر ُٖ

 مط بي .مبلـز غضبي شعكر بالرغب   ي االس،قاـ مف اؿ ما مح ُٗ

  شمئ. عسدما هغضب ،سمطر علي مشاعر الارابم  كالحقد على اؿ َِ

 عسدما هغضب ،سمطر علي مشاعر الخكؼ . ُِ

 مس،ابسي الشعكر بالمأس عسدما هغضب . ِِ

 مبلـز غضبي شعكر بازدراة لآلخرمف.   ِّ

 عسدما هغضب مس،ابسي شعكر بالضعؼ كالععز. ِْ

 اثمرا مف الشاكل مف قبؿ المكاطسمف .غضبي معلب لي   ِٓ

 غضبي مسبب لي اثمرا مف اإلحراج م  زمبلاي  ي العمؿ. ِٔ

 مساكلي.م  غضبي مسبب لي اثمرا مف الم،اعب   ِٕ

 مبلزمسي شعكر بأف هدااي  ي العمؿ سماكف ه ضؿ  لكلـ هغضب ِٖ

 شعكر بالرغب   ي ،حطمـ مم،لاا،ي  الما غضبت مبلزمسي   ِٗ

 . عسد زمادة غضبي  هشعر بسرع   ي ضربات قلبي َّ

 هشعر بمداع عسدما هغضب ُّ

 . ي حال  الغضب ه،مبب عرقا ِّ

 .عسد الغضب هشعر بأآلـ  ي مدرم ّّ

 مماحب غضبي شعكر بآالـ  ي عضبلت عسمي .  ّْ

 .تذا غضبت ل   ي عمسيهشعر بزغل ّٓ

 هشعر برعع   ي مدم عسدما هغضب  ّٔ

 . ي حال  الغضب شعر باإلسهاؾه ّٕ

 هشعر باالضطراب العسمي عسدما هغضب. ّٖ

 هشعر باأللـ  ي معد،ي م  ،ارار المكاقؼ ال،ي ،غضبسي . ّٗ

 ماحب غضبي احمرارا شدمدا  ي كعهيم َْ

  ي حال  غضبي. ذاة سعسيمـ بإهقك  ُْ

 غضب هعض همابعي.ه عسدما  ِْ

  .عسدما هغضب اضرب رهسي  ي الحااط ّْ

 غضب .ه هشد شعرم عسدما  ْْ

 ي العمؿ هضغط على سعسي إلخعاة  مسؤكلي ي حاؿ غضبي مف  ْٓ
 مشاعرم ا،عابهـ.



 هضغط على هسساسي هثساة غضبي .  ْٔ

 .ه،م،  بالقدرة على تخعاة مظابر الغضب ْٕ

  ي حال  غضبي هسسحب مف مااف الحدث ْٖ

 كهسا غاضب غالبا ما امزؽ مبلبسي. . ْٗ

 هقـك بقضـ هظا رم تذا غضبت. َٓ

 .عسدما هغضب ،خرج مسي هلعاظ بذما  ُٓ

 هلقي ما  ي مدم عسدما هغضب. ِٓ

 .حي عسدما هغضباس،خدـ سبل ّٓ

 .  تذا هغضبكسي ه،عامؿ بمسطؽ العسؼ م  المكاطسمف ْٓ

   ي حال  غضبي. معلك مك،ي على زمبلاي  ي العمؿ ٓٓ



211 

 

 الحدث مااف  ي م،كاعد مف اؿ هع،قؿ غاضبا اكسي حاؿ ٔٓ

 .حكلي بك مف باؿ ه رغ  إسي هغضب عسدما ٕٓ

 رب  بالهراكات  باؿ مف م،كاعد همامي.ه رغ عف غضبي بالض  ٖٓ

 عسدما هغضب هقـك ب،اسمر هم شية هرا  همامي ٗٓ

 غالبا ما هسعس عف غضبي بال،هدمدات اللعظم  . َٔ 

 تذا اع،دل علي هحد كهسا غاضب  بل مهده لي باؿ ح،ى هس،قـ مس . ُٔ

مات المادرة مف عسدما هاف غاضبا هضرب بعرض الحااط بال،علم ِٔ
 مساكلي.



 لدم تحساس قكم بأسسي هغضب هاثر مما مسبغي ّٔ

 عسدما هغضب هس،مر  ي غضبي هاثر مف البلـز ْٔ

 مف السهؿ هف مس،ثمر الساس غضبي ٓٔ

 ،بقى حال  الغضب ،سمطر علي لمدة طكمل  ٔٔ

 الكاحدمماف هف هشعر بالغضب هاثر مف مرة  ي المـك  ٕٔ


 هشعر هسي هغضب أل،ع  األسباب ٖٔ

 عسما هغضب  أس  مؤثر على مس،كل هدااي   ي ،سعمذ مهم  العمؿ. ٗٔ

 عسدما هغضب  إسي هبده بسرع  هاثر مف غالبم  الساس َٕ

 ال هس،طم  سسماف غضبي بسهكل  . ُٕ

 عسما هغضب هعد معكب   ي ال،حاـ بغضبي ِٕ

 مسدبش زمبلاي مف شدة غضبي ّٕ

 عسدما ال هس،طم  ،عرمغ غضبي هعمش  ي  ،رة الغضب لع،رة طكمل  . ْٕ

حدث  ي  اه،ذار شما هس،طم  اس،ثارة الغضب  ي سعسي بمعرد هف ٕٓ
 الماضي




 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



211 

 

 ))7ممحق رقم ((
    صارتيا النيالية  تانااالستب

 "سععاؿ الغضب ا األ اار ك اس،باس " 
 / الشرطيهخي 

 السبلم عميكم ارحمة ً ابركاتول
األ اػػار الباحػػث مػػف هعػػؿ قمػػاس درعػػ   باكالػػذم هعػػد ه ػػراد الشػػرط لػػدم  الغضػػب كاأل اػػار اسػػ،باس تلمػػؾ 

األ كــار البلعفبلنيــة اانفعــال بعسػػكاف ) ماعسػػ،مر، كذلػػؾ  ػػي تطػػار دراسػػ   لػػدم ه ػػراد الشػػرط  كالغضػػب
 (.شرطة    ضا  بعض المتغيراتالغضب لدى ث راد ال

بػدااؿ بػي معمكعػ  ( كهمػاـ اػؿ  قػرة مػف  قػرات االسػ،باس    فـرة 123،اكف بذ  االس،باس  مف ) ، حمث
 اال،الي: 
 لتنطبـق تمامـالتنطبـق بدرجـة كبيـرة لال تنطبـق إلـى حـد مـا  لال تنطبق بدرجة كبيـرة لال تنطبق      
  نعم لال

ات االسػػ،باس  كاإلعابػػ  علمهػػا بدقػػ  كمكضػػكعم  كذلػػؾ بكضػػ  عبلمػػ  لػػذا هرعػػك قػػراةة اػػؿ  قػػرة مػػف  قػػر  
 .لدمؾالبدمؿ الذم ،را / مساسبان   ـ( هما × )

نمــا ىــ  تعبيــر عــن اآلرا  الش صــية  مــع العمــم ثنــو ال ياجــد ىنــاك عبــارات صــحيحة اث ــرى  طــأل اا 
لتعامـل معيـا بسـرية لمفردل اثن نتالج ىذه االستبانة إنما ى  ألغـراض البحـث العممـ   فـطل اسـيتم ا

 تامة.
 شاكرين حسن تعاانكم معناللل

 الباحث                                                                                                               
 ٍىعً اىقظاص                                                                            

 البيانات األالية

     أاثر ُّ     أقؿ َّ   :العمر

 ر ح     خاسمكسس ىالكسط         ةغز     الشماؿ   اىغنِ :

    غمر عامعي    عامعي     : المؤىل العمم 

    ضابط     عسدم   الرتبة العسكرية:

   شرط  البلدمات     شرط  الدكرمات                       كحعظ السظاـال،دخؿ     : مجال العمل
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 مفياس اال كار
اىش

 قٌ

 ال ّعٌ اىعثاسج

 .اآلخرمف ترضاة سبمؿ  ي برغبا،ي ال،ضحم   ي هبدا ه،ردد ال.1

 .مف الاماؿ مماف ما بأقمى هبدا   ل،حقمؽ دااما مسعى هف معب شخص اؿ فأب هؤمف.2

 .كلكمهـ عقابهـ مف بدال المسمامف تمبلح كراة السعي ه ضؿ.3

 .ه،كق  ما غمر على ،أ،ي هعماؿ س،ااج هقبؿ هف هس،طم  ال.4

 .بسعس  سعاد،  ،حقمؽ على قادر شخص اؿ بأف هؤمف.5

 .كالمخاطر الاكارث حدكث بإمااسم  ال،عامر  ي سعس  الشخص مشغؿ اله معب.6

 .مكاعه،ها مف بدال المعكبات ،عسب ه ضؿ.7

 .علمهـ كمع،مدا لآلخرمف ،ابعا اإلسساف ماكف هف المؤسؼ مف.8

 .كالمس،قبؿ الحاضر  ي سلكا  مقرر اإلسساف ماضي بأف هكمف.9

 .بالسعادة الشعكر مف ،مسع  هف اآلخرمف لمشابلت الشخص مسمح هف معب.11

 .تلم  الكمكؿ مف البد مشال  لاؿ مثالي حؿ بساؾ هف هع،قد.11

 .اح،رامهـ ال مس،حؽ اآلخرمف م  ،عامل   ي كرسمما عدما ال ماكف الذم الشخص هف.12

 .المساكاة هساس على المرهة م  الرعؿ م،عامؿ هف الحام  مف هس  هع،قد.13

 .اآلخرمف قبؿ مف مقبكؿ غمر مععلسي سلكؾ عسي ممدر هف مزععسي.14

 .ال،عاس  بالسعادة هك ،،مؼ لـ تف ك ح،ى هعماؿ مف مسعز ما بمقدار ،ر،بط العرد قمم  بأف هكمف.15

 .األسباب ه،بمف ح،ى الشرمرة األعماؿ مر،ابي معاقب  عف االم،ساع ه ضؿ.16

 .هرمد ما غمر على األمكر ،سمر مف دااما ه،خكؼ.17

 .هك ال،عاس  بالسعادة شعكر   ي ابمرا دكرا ،لعب الحماة  ي ك لسع،  العرد ه اار بأف هؤمف.18

 .حدكث  اح،ماؿ مف مقلؿ ال مارك  همر حدكث تمااسم  مف بأف هؤمف.19

 .كمكاعه  المعكبات المسؤكلم  ،حمؿ مف ،خلك ال،ي السهل  الحماة  ي بي السعادة هف هع،قد.21

 . مها العشؿ تمااسم  رغـ كراألم مف اثمر  ي السعس على االع،ماد ه ضؿ.21

ف ح،ى الماضي ،أثمر مف م،خلص هف للعرد مماف ال.22  .ذلؾ حاكؿ كا 

 .الشقاة مف معاسكف ممف غمر  تسعاد على قادر غمر بأس  شعر ذات السعادة مف سعس  العرد محـر الحؽ غمر مف.23

 .مشابلت هكع  مف لما مثالما حبل هع،بر  الذم الحؿ تمعاد  ي ه شؿ حمف شدمد باضطراب هشعر.24

 .كالمزاح المرح مف هاثر تذا ل  الساس كاح،راـ بمب،  العرد معقد.25

 .هماسبم ،قـك هف معب ال،ي العبلق   ي مضر علمها ،عكق  مسطلؽ مف المرهة م  الرعؿ ،عامؿ فت.26

 .،درؾ ال غام  الساس عمم  رضا بأف هؤمف.27

 الظركؼ. ااست  مهما بالاماؿ م،مؼ بشاؿ لي المكال  األعماؿ هسعر لـ تذا لي قمم  ال بأف هشعر.28
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اىش

 قٌ
 ال ّعٌ العبارة

 .كاح،قاربـ عسهـ االب،عاد الكاعب كمف كالسذال  كالخس  الشر على معبكلكف الساس بعض.29

 .،غممر  على قادرا ماف لـ ذات الكاق  باألمر اإلسساف مقبؿ هف معب.31

 . ك،عاس،هـ الساس مشابلت  ي ابمرا دكرا ملعب الحظ بأف هؤمف.31

 .المخاطر حدكث تمااسم  مف كمقظا حذرا الشخص ماكف هف معب.32

 .عسها االب،عاد ك ،عسبها مف بدال اس،طم  ما باؿ المعكبات مكاعه  بضركرة هؤمف.33

 . يمس هقكل بـ مف مساعدة دكف سعسي ،مكر هف مماف ال.34

 . الماضي ل،أثمر خاضعا هاكف هف هر ض.35

 . بالسعادة الشعكر مف ك،حرمسي اآلخرمف مشابلت ،ؤرقسي ما غالبا.36

 .المشابلت مف ،كاعه  لما المثالي الحؿ ،ع،بر  ما تمعاد على العرد ممر هف العبث مف.37

 .ل  الساس راـاح، مف مقلؿ كالمزاج للمداعب  العرد ممؿ هف اع،قد ال.38

 . المساكاة هسس على األخر العسس م  ال،عامؿ هر ض.39

ف ح،ى الشخمم  كرغبا،ي بأ اارم ال،مسؾ ه ضؿ.41  .لي اآلخرمف ر ض  ي سببا ااست كا 

 .قمم،  مف مقلؿ ال معمؿ  مما الاماؿ تلى الكمكؿ على العرد قدرة عدـ هف هؤمف.41

 . تلمهـ كمسئ اآلخرمف مؤذم مف كعقاب لـك  ي ه،ردد ال.42

 . مدرا  العرد م،مسى ما اؿ بأف هؤمف.43

 . لسعاد،  ،حقمق  ضد ،قؼ ما غالبا اإلسساف ترادة عف الخارعم  الظركؼ بأف هؤمف.44

 . كالاكارث الحكادث كقكع بإمااسم  ال،عامر معرد مف شدمد خكؼ مس،ابسي.45

 . بال،حدم ،شعرسي ال،ي كالمسؤكلمات ماعبالم بعض هكاع  هف مسرسي.46

 . مسؤكلما،ي مكاعه   ي كحمدا هاكف حمف بالضعؼ هشعر.47

 .ال،غممر على قدر،هـ عدـ ل،برمر البعض مس،خدم  عذر بك بالماضي ال،مسؾ على اإللحاح هف هع،قد.48

 . م،عذب غمر  مرل كبك الشخص مسعد هف الحؽ غمر مف.49

 على اإلمرار مف بدال كمماف عملي بك بما مقبؿ كاف لمشابل،  حؿ مف هاثر  ي العرد معار هف مسطقيال مف.51
 . مثالما حبل مع،بر  ما عف البحث



 . كالعدم  بالرسمم  سعس  مقمد اف مف بدال بععكم  م،مرؼ هف معب المسطقي الشخص بأف هؤمف.51

 . هةللمر  ،ابعا ماكف هف الرعؿ على العمب مف.52
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 مقماس الغضب )السهااي(
اىش

 قٌ

ال تنطبق  ال تنطبق اىعثاسج
بدرجة 
 كبيرة

ال تنطبق 
 إلى حد ما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
 تماما

 مف األشماة المثمرة لغضبي عدـ المساكاة بمسي كبمف زمبلاي  ي امقاع العقكبات..1

 هغضب عسما م،ـ ،غمر سظاـ الدكاـ بسظاـ عدمد..2

 مبلـز غضبي شعكر بالرغب   ي االس،قاـ مف اؿ ما محمط بي..3

 هشعر بسرع   ي ضربات قلبي عسد زمادة غضبي..4

 هقـك بإمذاة سعسي  ي حال  غضبي..5

 ،خرج مسي هلعاظ بذما  عسدما هغضب..6

 لدم تحساس قكم بأسسي هغضب هاثر مما مسبغي.7

 ر غضبي عسدما مشاكسي المكاطسكف  للعهات المساكل .مثك .8

هغضب عسدما ال ،ك ر لي العهات المساكل  الحمام  القاسكسم  مف المساةل  خبلؿ  .9
 العمؿ.



 عسدما هغضب ،سمطر علي مشاعر الارابم  كالحقد على اؿ شية..11

 هشعر بمداع عسدما هغضب.11

 هعض همابعي.عسدما هغضب .12

 هلقي ما  ي مدم عسدما هغضب..13

 عسدما هغضب هس،مر  ي غضبي هاثر مف البلـز.14

 مثار غضبي عسدما ال معد عملي اب،ماما مف المساكلمف..15

 هغضب مف السااقمف لعدـ ا ساحهـ الطرمؽ لدكرم  الشرط ..16

 ر الخكؼ .عسدما هغضب ،سمطر علي مشاع.17

 ه،مبب عرقا  ي حال  الغضب..18

 عسدما هغضب اضرب رهسي  ي الحااط..19

 اس،خدـ سبلحي عسدما هغضب..21

 مف السهؿ هف مس،ثمر الساس غضبي.21

 مثكر غضبي تذا ،ـ عطؿ  ي الدكرم  كسحف  ي طرمقسا ألداة مهم  عمؿ..22

 ب لعدـ ،ك ر هدكات العمؿ.هشعر بالغض.23

 مس،ابسي الشعكر بالمأس عسدما هغضب ..24

 هشعر بأآلـ  ي مدرم عسد الغضب..25

 هشد شعرم عسدما هغضب ..26
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 ه،عامؿ بمسطؽ العسؼ م  المكاطسمف تذا هغضبكسي.  .27

 ،بقى حال  الغضب ،سمطر علي لمدة طكمل . .28

 مس،ابسي الغضب عسدما ،مدر األكامر لي بطرمق  ،خالؼ ال،سلسؿ اإلدارم الم،ب ..29

 هغضب عسد ،أخر الركا،ب..31

 مبلـز غضبي شعكر بازدراة لآلخرمف..31

 مماحب غضبي شعكر بآالـ  ي عضبلت عسمي ..32

خعاة مشاعرم  ي حاؿ غضبي مف مسؤكلي  ي العمؿ هضغط على سعسي إل.33
 ا،عابهـ.



 معلك مك،ي على زمبلاي  ي العمؿ  ي حال  غضبي..34

 هس،طم  اس،ثارة الغضب  ي سعسي بمعرد هف ه،ذار شماا حدث  ي الماضي.35

 مما مثمر غضبي هف ه،عرض الع،داة لعظي كهسا  ي العمؿ..36

 ؿ.هشعر بالغضب عسدما م،ـ معاقب،ي  ي العم.37

 عسدما هغضب مس،ابسي شعكر بالضعؼ كالععز..38

 هشعر بزغلل   ي عمسي تذا غضبت..39

 هضغط على هسساسي هثساة غضبي ..41

 حاؿ اكسي غاضبا هع،قؿ اؿ مف م،كاعد  ي مااف الحدث..41

 مماف هف هشعر بالغضب هاثر مف مرة  ي المـك الكاحد.42

 هغضب عسد ،أخر كمكؿ دكرم  المساسدة لمااف الحدث عسد طلبها..43

 مغضبسي عدـ ال،زاـ المكاطسكف بال،علممات المادرة مف الشرط  المالع  بالمهم ..44

 غضبي معلب لي اثمرا مف الشاكل مف قبؿ المكاطسمف ..45

 هشعر برعع   ي مدم عسدما هغضب..46

 بالقدرة على تخعاة مظابر الغضب. ه،م، .47

 عسدما هغضب  إسي ه رغ باؿ مف بك حكلي..48

 هغضب أل،ع  األسباب.49

 هغضب عسدما  م،دخؿ  هم هحد باخ،مامي  ي العمؿ..51

 هشعر بالغضب حمف ،مدر هكامر غمر مق،س  بها..51

   زمبلاي  ي العمؿ.غضبي مسبب لي اثمرا مف اإلحراج م.52

 هشعر باإلسهاؾ  ي حال  الغضب..53

 هسسحب مف مااف الحدث  ي حال  غضبي..54

 ه رغ عف غضبي بالضرب  بالهراكات  باؿ مف م،كاعد همامي..55
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 غضبي مؤثر على هدااي  ي العمؿ..56

 غضبي مسبب لي اثمرا مف الم،اعب م  مساكلي..57

 هشعر باالضطراب العسمي عسدما هغضب..58

 هقـك بقضـ هظا رم تذا غضبت..59

 عسدما هغضب هقـك ب،اسمر هم شية هرا  همامي.61
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