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فــي  معـي ج إرشـاد  برنـامج  أثــر عـن  الكشـف  إلـى  الحاليـة  الدراسـة  سـعت  :ملخـص 
ــدى     ــب لــ ــراض الغضــ ــض أعــ ــةخفــ ــن عينــ ــين الســــوريين     مــ ــال الالجئــ ــاِث أطفــ اإلنــ

ــارهن تراوحـــت طفلـــة) 32( مـــن تـــألف أفـــراد الدراســـة. القـــاطنين فـــي األردن  أعمـ
ــنة، تـــــم) 13 -10( بـــــين ــوزيعهن ســـ ــى اعشـــــوائي تـــ ــة مجمـــــوعتين، إلـــ  المجموعـــ

ارة جلســـــــة تدريبيـــــــة علـــــــى مهـــــــاراِت إد    ) 14(وتلقـــــــت   )16=ن( التجريبيـــــــة 
ــب،  ــة الغضــ ــابطة والمجموعــ ــي أي    ) 16=ن( الضــ ــا فــ ــارك أفرادهــ ــم يشــ ــي لــ التــ

عنـــد  اإلـــى وجــود فــروق داّلـــة إحصــائي    نتــائج الدراســة  أشـــارت  .تــدخل إرشــادي  
بـــين متوســــط درجـــات المجموعــــة التجريبيـــة ودرجــــات     ،)α  =0.05(مســـتوى  

ــتة       ــاس الغضــــِب بأبعــــاده الســ ــة الضــــابطة علــــى مقيــ مثيــــرات الغضــــب   : المجموعــ
ــذاتي   المشـــــاعر المصـــــاحبة للغضـــــبو ــراض السيكوســـــوماتية والغضـــــب الـــ واألعـــ

ــدة الغضـــب،    ــارجي وحـ ــي والخـ ــة التجريبيـــة    فـ ــدي لصـــالح المجموعـ . القيـــاس البعـ
ــات نتــائج  أشــارتمــا في ــين المقارن ــاس نتــائج  ب ــى مقيــاس   البعــدي والتتبعــي  القي عل

ــتة،  ــاده السـ ــِب بأبعـ ــى الغضـ ــدم إلـ ــود عـ ــائي  وجـ ــة إحصـ ــروق داّلـ ــد مســـ  افـ توى عنـ
ــات متوســـــطات بـــــينα  =0.05 ((الداللـــــة  ــة المجموعـــــة أفـــــراد درجـــ  التجريبيـــ

الفرعيـــة لمقيـــاس الـــدرجات علـــى الدرجـــة الكليـــة و البعـــدي والتتبعـــي، القيـــاس فـــي
  .الغضِب

الالجئين السوريين  أعراض الغضب؛ أطفالالجمعي؛  اإلرشاد :الكلمات المفتاحية( 
 ).في األردن

  

الذين تعرضوا  األطفاللباحثون على أن يتفق العلماء وا: مقدمة
القاسية والمهددة  المواقف من وغيرها والحروب االعتداءات لخبرات مواقف

(Brown, Pearlman, & Goodman, 2004; George, 2010) ، والذين
الفئات السكانية أكثر من نودععاشوا خبرة الهجرة واللجوء من بالدهم، ي 

ويمِكن َأن َتحدَث . والنفسي الجسدي ءلإليذا اوتعرض قابلية وضعًفا
في : األحداث المؤلمة المحتملة لهؤالِء األطفال في ثالث مراحل مختلفِة

سِتْقرار في ، وعند االاأثناء رحلِتهم إلى مكان أكثر أمانو موطِنهم األصلي
يعانون جراء هذه  حيث. (Fazel, Doll,  & Stein, 2009)بالد اللجوِء 

 أعراض الغضب والقلق والخوف من مأساوية والصادمة لطفولتهمالخبرات ال
 التحصيل ومشكالت السلوكية واالضطرابات االجتماعية واالكتئاب والعزلة

 & ,Brown et al., 2004; Cohen,  Mannarino, Berliner)الدراسي 
Deblinger, 2000).  
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Impact of Group Counseling in Reducing Symptoms of 
Anger Among Children of Syrian Refugees in Jordan 
 
Jehad Alaedein, Faculty of Educational Sciences, Hashemite 
University, Zarqa-Jordan. 
Hanadi  Alhih, Al Hijaz Private Schools, Amman –Jordan. 

Abstract: This study sought to explore the impact of a group 
counseling program in reducing symptoms of anger in 
children of Syrian refugees living in Al-Rusaifa city- Zarqa 
Governorate in Jordan. In this study, 32 girl students with ages 
ranged between (10-13 years), were randomly assigned either 
to the intervention group (n=16) that received the 14 sessions 
of anger management skills training, or to control group 
(n=16) that did not receive any training. Results of pretest to 
posttest differences for the experimental and control groups on 
the anger scale revealed that the treatment group compared to 
control group, was significantly (α = 0.05) more likely to have 
lower levels of anger and its six sub-scales (Anger stimulus; 
emotions accompanied with anger; psychosomatic symptoms; 
self-anger; external anger; and anger intensity). Moreover, 
results of paired sample t-test, of posttest to follow-up 
differences for the experimental group on the study scale, 
indicated that there were no significant differences between 
post to follow-up tests scores on the anger scale and its  
subscales.  

(Keywords: Group Counseling; Anger Symptoms; Children 
of Syrian Refugees In Jordan). 

  

  
  

 :United Nations Children’s Fund)وتشير منظمة اليونيسيف 
UNICEF) في تقريرها الوارد في تقرير المفوضية العليا لشؤون ،
 :United Nations High Commissioner for Refugees)الالجئين 

UNHCR, 2005) من ضحايا  الحروب  % 80، إلى أن ما يقارب
طفال الذين ُأجبروا على مغادرة والصراعات المسلحة هم من النساء واأل

بسبب العنف والحروب،  كما يقدر عدد  ًابلدانهم وأماكن سكنهم قسر
نصفهم من  ؛مليون شخص 19.5بما يقارب  2005األفراد الالجئين عام  

، وقد اقترح أحد التقارير الصادرة من منظمة (UNHCR, 2005)األطفال 
 International Committee of the Red)الصليب األحمر الدولية 

Cross: ICRC, 2011) األطفال المتأثرين بالحروب والنزاعات "، مصطلح
، (Children Affected By Armed Conflict: CBAC)" المسلحة

لإلشارة إلى األطفال في مناطق الحروب والالجئين، حيث يتصف هؤالء 
واألسرية  األطفال بالمعاناة من المشكالت والصعوبات النفسية والجسدية

  .واألكاديمية
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أدى الِنـــزاع المســـلَّح الـــداخلي فـــي ، 2011آذاِر /مـــارسومنــذ  
   سـوريا،       4سوريا لهجرة قسرية ألكثـر ِمـن مليـون شـخص مـن داخـل

ــدان    وأجبـــر مليـــون ونصـــف  مليـــون آخـــرين لَطَلـــب اللجـــوِء فـــي البلـ
 ، أصـبحت األردن َتستضـيف  2013أيـار  /وابتداًء ِمن مـايو . المجاورِة

ــف     ــبعين ألــ ــة وســ ــوق األربعمائــ ــا يفــ ــ) 470.000(مــ ــوري ًاالجئــ ًا ســ
، 2015أيـار للعـام   /إبتـداًء ِمـن مـايو   و). 2014سميران وسـميران،  (

ــن    ــر مـ ــبح أكثـ ــجلين    ) 628.000(أصـ ــوريين مسـ ــين السـ ــن الالجئـ مـ
. التابعـة لألمـم المتحـدِة فـي األردن    الالجئين  لشؤون العليا بالمفوضية
ــعة األغلبيـــة الو وتســـتقر ــاوز (اسـ ــين ) 520.000مـــا يتجـ مـــن الالجئـ

يتوزعـون فـي    الدوليـة مخيماِت الالجئـين  السوريين في األردن، خارج 
ــاء    ــة أنحـ ــي كافـ ــِة فـ ــريِة والريفيـ ــاِت الحضـ ــة   المجتمعـ ــة األردنيـ المملكـ

  . (UNHCR, 2016) الهاشمية

، إلى (Bridges, Margie, & Zaff, 2001)وتشير الدراسات 
ــوي بـــ   ــاط قـ ــود ارتبـ ــادية   وجـ ــرامج اإلرشـ ــدخالت والبـ ــميم التـ ين تصـ

ــدوان لـــدى        ــف والعـ ــة والعنـ ــدة الغضـــب والعزلـ ــف حـ ــة بتخفيـ الخاصـ
     تحســين   المــراهقين، والمــزودة باألنشــطة اإلرشــادية الموجهــة نحــو

العافيـــة النفســـية العاطفيـــة للمـــراهقين، مـــن جانـــِب، وتـــوفير البيئـــة         
ــوفر للطل    ــأنها أن تـ ــن شـ ــي مـ ــة التـ ــة اإليجابيـ ــة  بـ ــي مرحلـ ــة فـ المراهقـ

وتســـهم فـــي  ،اإلحســاس باالنتمـــاء والقبـــول وتـــدعيم الحكـــم الـــذاتي  
ــر   . التخفيـــف مـــن مشـــاعر اإلحبـــاط وثـــورات الغضـــب، مـــن جانـــٍب آخـ

إلـى ضـرورة تزويـد المـراهقين      (Sherman, 1999)ويشير شيرمان 
ــى إدارة      ــتهم، وهـ ــي بيئـ ــيش بســـالم فـ ــا للعـ ــارات يحتاجونهـ ــثالث مهـ بـ

والســـيطرة علــــى   ،التعـــاطف و (Anger Management) الغضـــب 
ــدوافع الشخصــية،   ــة مــن      وال ــرامج للوقاي ــذ ب ــادرة بتصــميم وتنفي المب

   .الغضب في المؤسسات التعليمية

مــة مهكمشــكلٍة نفســيٍة واجتماعيــٍة  اقــد أصــبح الغضــب معروفــ و
. (Fernandez & Beck, 2001)تسـتحق االنتبـاه والبحـَث المـنظم     

 ــاكن ــر أمـ ــالجون اآلن عبـ ــُل المعـ ــيِة   ويتعامـ ــحِة النفسـ ــاِت الصـ ومؤسسـ
المْخَتِلفِة بشكل دوري مع العديد من المسترشـدين الـذين يواجهـون    

 & DiGiuseppe)وصــعوبات الســيطرة علــى الغضــِب      ِتمشــكال 
Tafrate, 2003). وي إثـارة  بوجـود  تتحـدد  انفعاليـة  حالـة  الغضـب عد 

 يفـات مـع تعر  االتجـاه  هـذا  ويسـير  .معرفي وعنصر إدراكي فسيولوجية
وقـد  . (Novaco, 1978) ًاالمعرفية عموم المدرسة وأنصار الزاروس

 ,Spielberger, 1999; Spielberger, Reheiser)اهتم سـبيلبرجر  
& Sydeman, 1995)،  حالـة  تسـتثير  التـي  البيئيـة  العوامـل  بدراسـة 

للغضـب   عـال  اسـتعداد  الـذين لـديهم   األشـخاص  أن إلى وأشار .الغضب
 التي صعبة، فالمواقف بيئية ظروفإلى  حياتهم يف تعرضوا قد نيكونو

 يسـتجيبون  تجعلهـم  مضـايقات  أو تهديـد  أو خطـر  بهـا  وكـان  مـروا بهـا  
   .الصعبة مواجهتهم للظروف عند الغضبمرتفعة من  بحالة

وتظهــر نتـــائج مراجعـــاِت مـــا بعـــد التحليـــل لصـــعوبات الغضـــب   
 & ,Glancy) أهميـة الَتركيـز علـى توظيـف صـيغة اإلرشـاد الجمعـي       

Saini, 2005).  دايغوسبي وفي هذا الصدد، يشير(DiGiuseppe, 

1999)   مــن جميــع ِدراســـات معالجــة الغضــب التـــي     %) 80(إلــى أن
ــت  ــة  ) 57=ن(روجعـ ــادية والعالجيـ ــات اإلرشـ ــتخدمت المجموعـ  .اسـ

  ــك وقــد يعــود ــرامج المعالجــِة     ذل ــِة ب ــى الحقيقــة المتضــمنة أن أغلبي إل
ب له ُتـؤدى ضـمن سـياقاِت مجموعـات فـي      للغضِب والعدوان المصاح

ــفيات    ــِة والمستشـ ــاِت التأهيليـ ــداِرس والمؤسسـ ــم  . المـ ــتند معظـ وتسـ
ــى العـــالج        ــِب إلـ ــة الغضـ ــممة لمعالجـ ــي المصـ ــاد الجمعـ ــرامج اإلرشـ بـ

 & ,Glancy &  Saini, 2005; Larson)المعرفـي السـلوكي   
Lochman, 2010; Lochman, Wells, & Lenhart, 2008).  

العــالج المعرفــي الســلوكي   وقــد بــرز)CBT ( منــذ الســبعينيات
ــرن الماضــي    إلدارة  ابوصــفه المنظــور العالجــي األكثــر شــيوع   مــن الق

 & Glancy)فقد وجدِ الباحثان , (Anger Management)الْغضب 
Saini, 2005)     ــاءة ــة الِدراســاِت التــي أظهــرت كف عاجرمــن خــالل م ،

فنيات العالج المعرفي السلوكي المصم ،مة إلنقاص الغضِب والعدوان
ــِةتأن النمــاذج التســعة اآل  ــي : ي ــالج المعرف ــي الســلوكي و ، الع  ،المعرف

ــي االو ــترخاء المعرفــــ ــوتر و ،ســــ ــد التــــ ــين ضــــ ــة و ،التحصــــ المواجهــــ
، التعلـيم النفسـي  ، وجتماعيـة التدريب على المهـارات اال ، وسترخاِءباال

ألسـاليب األكثـر   والعـالج المتعـدد المكونـات، كانـت ا     ،والعالج النفسي
  . ًااستخدام

وقد تم تطوير نماذج عـدة مـن التـدخالت والبـرامج اإلرشـادية      
صـين والمعــالجين  صختســتعمال المال ًاالخاصـة بالغضـِب المعــدة جيـد   

ومنهــا برنــامج قــوة  ،العــاملين مــع األطفــال ذوي المشــكالت الســلوكية 
 ,Larson, & Lochman)وبرنـامج التعامـل مـع الغضـب      ،التعامـل 

2010; Lochman et al.,  2008). ويعبرنامج التعامل مع الغضِب  د
(Anger Coping: AC)     مــــن األمثلـــة الجيـــدة علـــى تــــدّخالت

ــى االمجموعــات اإلرشــادية المســتندة    ــة الســلوكية  إل ــة المعرفي  ،لنظري
والمصممة لَتخفيض السلوِك العدواني والتخريبي ِمـن خـالل َتحسـين    

 علــى َتح ــل المواقــف والمشــاعر الصــعبة قــدراِت األطفــالوالتعامــل  ،م
 ,Larson & Lochman, 2002; Lochman)معهـا بصـورة تكيفيـة    

FitzGerald, & Whidby, 1999; Lochman, Palardy, 
McElroy, Phillips, & Holmes, 2004) .    البرنـامج روقـد ُطـو

ــع مــن للتطبيــق فــي المــدارس مــع طلبــة الصــفوِف    ًاليكــون صــالح الراب
تى السادس، ومع ذلك يمِكن َأن يكيف ليصلح لمجموعة أصـغر َأو  حو

  . سنًا أكبر

وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي ســعت لفحــص كفــاءة   
ــرامج اإلرشــاد الجمعــي فــي خفــض مشــاعر وســلوِك الغضــب لــدى          ب

دفنباشر ولنـتش وأوتـنج   عينات من األطفال والمراهقين، فقد أجرى  
 (Deffenbacher, Lynch, Oetting, & Kemper, 1996)وكمبـر  

تخفيض الغضِب عند المراهقين فـي مرحلـة المراهقـة    "دراسة بعنوان 
من طلبـة صـفوِف السـادس والسـابع     ) 120=ن(، على عينة "المبكرة

والثامن، الذين أبلغوا عن مستويات مرتفعة من الغضـب علـى مقيـاس    
إمـا إلـى مجموعـة     ًاسبيلبرغ لسمة الغضب، حيث تم توزيعهم عشـوائي 

ــي     ) 39=ن( ــترخاء المعرفـ ــة باالسـ ــارات المواجهـ ــى مهـ ــدريب علـ التـ
(Cognitive–Relaxation Coping Skills: CRCS) أو مجموعة ،
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جتماعية أو المجموعة الضـابطة  التدريب على المهارات اال) 40=ن(
ــة) 41=ن( ــائج  أن المجمــــــوعتين  . بــــــدون معالجــــ وأظهــــــرت النتــــ

بالمجموعـــة الضـــابطة، كانتـــا فعـــالتين علـــى حـــد  العالجيتـــين مَقارنـــة 
ــام، والشخصـــي       ــب العـ ــِب، والغضـ ــيض ســـمة الغضـ ــي َتخفـ ــواء فـ  -سـ

   دة اباإلضـافة إلـى زيـ    .الموقفي والتعبير الخارجي عـن الغضـِب السـلبي
  . التعبير عن الغضِب المسيطر عليِه

 ,Snyder,  Kymissis)(سَنايدر وكايميسس وكسـَلر   وأجرت
& Kessler, 1999    ـراهقين  "دراسـة بعنـوانكفـاءة  : إدارة غضـِب الم

، بهـدِف فحـص فاعليـة برنـامج عـالج جمعـي       "العالج الجمعي القصير
   ــن ــف ِم ــى  10إلدارِة الغضــِب مؤل ــع     12إل جلســة كثفــْت جلســاته ألرب

 ًامراهقــ) 50(خمسـين  وتـم اختيــار  . جلسـات نفـذت خــالل أسـبوعين   
بشكل عشوائي إلـى  ممن سجلوا مستويات مرتفعة ِمن الغضِب وزعوا 

ــابطةَ  ــة َأو الضـ ــوعتي المعالجـ ــين   . مجمـ ــات بـ ــائج المقارنـ ــارت نتـ وأشـ
ــاييس الغضـــب،         ــذاتي علـــى مقـ ــدي للتقريـــر الـ ــاس الَقبلـــي والبعـ القيـ
باإلضافة إلى تقديراِت السلوِك ِمن البالغين، إلى أن المـراهقين الـذين   

وا بسلسلِة برنامج إدارِة الغضبرعلـى   أظهروا مسـتويات متحسـنة   ،م
  .مقاييس الغضِب بدرجة دالة مقارنة بالمجموعة الضابطة

ــارب  ــوان  (Sharp, 2003)وقامـــت شـ ــة بعنـ ــة " بدراسـ فاعليـ
ــِب المســـتند     ــامج التـــدريبي إلدارِة الغضـ ــى العـــالج العقالنـــي   إالبرنـ لـ

ــدارس     ــدى طــــالِب المــ ــلوكية لــ ــكالت الســ ــلوِكي للمشــ ــاطفي الســ العــ
 ينفــي الصــِف طالبــًا) 16(شــر تكونــت العينــة مــن ســّتة ع ". اإلعداديــة

السابع والثامن اإلعـدادي ِمـن المنتظمـين فـي مدرسـة إعداديـة ريفيـِة        
 ،تجريبيــة وضــابطة  ؛ن إلــى مجمــوعتينووقســم المشــارك . فــي أمريَكــا

شـارك أفـراد المجموعـة التجريبيـة     . طـالب ) 8(تضم كل منها ثمانيـة  
لــى إ ًااســتناد فـي برنــامج  إرشــاد جمعـي للتــدريِب عَلــى إدارِة الغضـبِ   

وتــم تطبيــق البرنـــامج    .نظريــِة العــالج العقالنــي االنفعـــالي الســلوكي    
ــدة   ــيهم لمــ ــابيع) 10(الجمعــــي علــ ــي  . أســ ــاركين فــ ــين أن المشــ وتبــ

ــل      ــات أفضـ ــدي درجـ ــاس البعـ ــي القيـ ــة ســـجلوا فـ ــة التجريبيـ المجموعـ
مَقارنة بأفراد المجموعـة الضـابطة، وبمسـتواهم     ًابدرجة دالة إحصائي

كما بقيـْت  . القبلي على مقياسي مفاهيم النظرية والغضِب ختبارفي اال
المتابعِة بعد مروِر ثمانية أسابيع المكاسب العالجية دالة في قياس.  

فعاليـة اإلرشـاد   "دراسـة بعنـوان   ) Ellis, 2008(وأجرت إلـيس  
ــِف      ــالِب الصــ ــدى طــ ــِب لــ ــى الغضــ ــي علــ ــيم النفســ ــات التعلــ بمجموعــ

ــذه الدرا "الســــادس ــْت هــ ــال  ، حيــــث َفحصــ ــد األطفــ ســــِة الغضــــب عنــ
اإلرشاد بمجموعات التعليم النفسي علـى تخفـيض   تأثير والمراهقين و

مـن األطفــال األمـريكيين فــي سـن الثانيــة    ) 6=ن(الغضـِب لـدى عينــة   
ــن اإلرشــاد       . عشــرة ــة أن ســت جلســات أســبوِعية م وافترضــت الباحث

ــي لضــبط وإدارِة الغضــِب ســُتخفّ       ــي بــالتعليم النفســي الجمع ض الجمع
 رانختبـا وأجري اال. المكونات اإلدراكية والعاطفية والسلوكية للغضِب

 ،قائمـة غضـِب المدرسـِة المتعـددة األبعـادِ      خدامسـت االَقبَلي والبعدي ب
خبـرة  : هي لتقييم  فعالية البرنامج عبر خمسة مقاييس فرعية للغضب

ات التعبيــر التــدميري، ومهــار و  التعبيــر الســلوكيو العدائيــةو الغضــِب
وأشـــارْت النتــائج إلـــى وجـــود تغييــر إيجـــابي فـــي    . التعامــل اإليجـــابي 

ــة ب    ــاييس الفرعيـ ــع المقـ ــى جميـ ــدي علـ ــاس البعـ ــل  االقيـ ــتثناء التعامـ سـ
  .ًاطفيف ًااإليجابي الذي سجل تغيير

  ,Down, Willner)وقـام داون وويلَنـر  وواتـس وغـريفس     
Watts, & Griffiths, 2011)،   دارة مجموعـات إ " بدراسـة بعنـوان

ــراهقين  ــِب للمــ ــَة متنوعــــ : الغضــ ــاءة    ةدراســ ــيالِت وكفــ ــرق لتفضــ الطــ
) 25=ن(، لمَقارنَّة كفاءَة وتفضـيالت عينـة مـن المـراهقين     "المعالجة

لمجموعــات العــالج المعرفــي الســلوكي  والتطــوير الشخصــي إلدارة      
ــِب ــاعدة    . الغضـ ــلوكي  لمسـ ــي السـ ــالج المعرفـ ــُة العـ ــدفْت مجموعـ وهـ

ــوير المهـــاراَت إلدارة العـــدوان التفـــاعلي المـــراهقين علـــى  ــا . تطـ بينمـ
َتحسـين الحـافز لَتطـوير هويـات     لهدفْت مجموعُة التطوير الشخصـي   

وتـوزع ثمانيــة  . ســتفزازيللعـدوان اال  الســتعمااذاتيـة أقــل عدوانيـة و  
 راهق) 18(عشرإلى مجموعـة العـالج   إما بشكل عشوائي  ابريطاني ام

الغضِب َأو مجموعة إدارِة الغضِب والتطـوير   السلوكي إلدارِةالمعرفي 
ــابطة  َلوشـــّك ،الشخصـــي ــراهقين إضـــافيين المجموعـــة الضـ . ســـبعة مـ

أشارت النتائج إلى أن مجموعتي المعالجِة أظهرتا في القياس البعـدي  
مسـتويات دالـة مــن التحسـن علـى مقــاييس الغضـب ومهـارات التعامــل       

  .الضابطِةمعه وتقدير الذات، مقارنة بالمجموعة 

ــرادات    ــدة وجـ ــرى الخوالـ ــوان ) 2014(وأجـ ــة بعنـ ــر " دراسـ أثـ
ــب وتحســــين        ــيض الغضــ ــي تخفــ ــي ســــلوكي فــ ــالج معرفــ ــامج عــ برنــ

 ًاطالبـ ) 36( مـن  عينة الدراسة وتكونت".  استراتيجيات التعامل معه
من إحـدى المـدارس فـي مدينـة عمـان، بنـاًء علـى درجـاتهم المرتفعـة          

التجريبيــة : مجمــوعتينًا فــي علــى مقيــاس الغضــب، وتوزعــوا عشــوائي  
تلقــــت المجموعـــــة  . ًاطالبـــــ) 18=ن(والضــــابطة   ًاطالبــــ ) 18=ن(

ــر       ــن عشـ ــون مـ ــلوكي تكـ ــي سـ ــي معرفـ ــالج جمعـ ــامج عـ ــة برنـ التجريبيـ
ــق أي برنـــامج عالجـــي   ــة الضـــابطة فلـــم تتلـ . جلســـات، أمـــا المجموعـ

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعـة  
أعلى بدرجة دالة علـى   ًا، أظهرت في القياس البعدي انخفاضالضابطة

ــن  ــب، وتحســـ ــاس الغضـــ ــاييس     ًامقيـــ ــى مقـــ ــة علـــ ــة دالـــ ــى بدرجـــ أعلـــ
  .استراتيجيات التعبير المباشر عن الغضب والتمعن والتوكيدية

 برنـامج  فاعلية على التعرف إلى) 2015( جمعة دراسة وهدفت
 بعــض حــدة مــن التخفيــف فــي الســيكودراما علــى قــائم جمعــي إرشــاد

 رفــح مدينـة  فــي اإلعداديـة  المرحلــة طـالب  عنــد السـلوكية  المشـكالت 
ــزة ــة تكونـــت. بغـ ــة عينـ ــن  الدراسـ ــا؛ )24(مـ ــم طالبـ ــي  تـ ــيمهم فـ  تقسـ

ــة مجمــوعتين؛ ــا،) 12(قــوام كــل منهمــا   وضــابطة، تجريبي  ممــن طالب
ــلوا ــى الـــدرجات أعلـــى علـــى حصـ ــلوكية المشـــكالت مقيـــاس علـ . السـ
ــرت ــائج أظه ــروق الدراســة وجــود  نت  فــي أداءِ  إحصــائية داللــة  ذات ف
ــراد ــوعتين أفـ ــة المجمـ ــابطة التجريبيـ ــى والضـ ــاس علـ ــكالت مقيـ  المشـ

ــار فــي الســلوكية ــة المجموعــة أفــراد لصــالح البعــدي االختب  .التجريبي
 المجموعــة أفــراد لــدى إحصــائيا دالــة فــروق وجــود عــدم تبــين فيمــا

 مقيــاس لــىع شــهرين بعــد والتتبعــي البعــدي االختبــار بــين التجريبيــة
  .السلوكية المشكالت



 لمجلة األردنية في العلوم التربويةا

30 
 

 برنـامج  أثر إلى فحص هدفت دراسة) 2016( شخاترة وأجرى
 تحســـين فـــي الســلوكي  المعرفـــي العــالج  إلـــى يســتند  جمعـــي إرشــاد 
 مــن الــذكور المــراهقين لــدى الــذات وتوكيــد المشــكالت حــل مهــارتي

 مـن  الدراسـة  عينـة  تكونت.  األردن في السوريين الالجئين أسر أبناء
 مـن  العليـا  األساسـية  فـي المرحلـة   السـوريين  الطالب من لبًاطا )30(

 المـدارس  إحـدى  فـي  والمسـجلين  األساسـي،  والثـامن  السابع الصفين
 ممـن تـم   إربـد،  محافظـة  في والتعليم التربية لمنطقة التابعة الحكومية
 التجريبيــة المجموعــة: متســاويتين مجمــوعتين فــي عشــوائيًا تــوزيعهم

ــي ــرض التـ ــا تعـ ــى  أفرادهـ ــامجإلـ ــاد برنـ ــي، اإلرشـ ــة الجمعـ  والمجموعـ
 النتـائج  أظهرت. إرشادي تدخل ألي أفرادها يخضع لم الضابطة التي

 أداء متوسـطات  بـين  البعـدي  االختبـار  فـي  إحصائيًا دالة فروق وجود
 المشـكالت  حل اختباري على والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد

 تبـين  فيمـا . جريبيـة الت المجموعـة  ولصـالح  بأبعادهمـا،  الـذات  وتوكيد
ــدم ــود عـ ــروق وجـ ــة فـ ــائيًا دالـ ــي إحصـ ــطات فـ ــات متوسـ  أفـــراد  درجـ

 مـا  الـذات  وتوكيـد  المشـكالت  حـل  مقياسي على التجريبية المجموعة
التتبعي واالختبار البعدي االختبار بين.  

ــا فحصــ       ــن الدراســات الســابقة الســابق عرضــها أنه  تيالحــظ م
صـممت لعينـات    ،الجمعيفاعلية برامج وتدخالت متنوعة من اإلرشاد 

ــراهقين   ــال والمـ ــن األطفـ ــة مـ ــبِط    ،مختلفـ ــارات إدارة وضـ ــين مهـ لتحسـ
خــــر ارتكــــزت هــــذه آومــــن جانــــب  .والمشــــكالت الســــلوكية الغضـــب 

ــالج       ــة متعــددة  منهــا الع الدراســات علــى منظــورات إرشــادية وعالجي
لتدريب على إلى اباإلضافة   ،المعرفي السلوكي  الذي احتل الصدارة

، ًاويالحـظ أيضـ  . واستخدام فنيات السـيكودراما  جتماعيةالمهارات اال
طــالع البــاحثتين، امـن خــالل اسـتعراض الدراســات الســابقة، وحسـب    

فحـص أثـر اإلرشـاد الجمعـي     إلـى  أنه لم ُتوجد دراسة واحدة تطرقت 
        فـي تحسـين مسـتويات الغضــب لـدى عينـة مــن المراهقـات مـن أطفــال

على المستوى المحلي، والتـي  الالجئين السوريين في األردن وخاصة 
ــعوبات    عـــدت ــاط صـ ــة الرتبـ ــة الحاليـ ــافتها الدراسـ ــدة أضـ ــة جديـ محاولـ

التوافــق النفســـي كالغضـــب بالصـــعوباِت التـــي يواجههـــا أفـــراد األســـر   
  .االالجئة التي تعرضت لخبرات الحرب القاسية حديث

  مشكلة الدراسة 

 أجريــت لغايــات التــي األوليــة االســتطالعية أظهــرت الدراســة
مــن فتيــات الدراســة الحاليــة للكشــِف عــن الصــعوبات التــي تواجههــا ال   

من المسجالت فـي   من طلبة المداِرس، أبناء أسر الالجئين السوريين
المرحلة األساسية المتوسطة في المركز السـوري فـي إحـدى    صفوف 

    الحكومية التابعة لمديريـة التربيـة والتعلـيم لـواء الرصـيفة   / المدارس
يظهرن العديـد مـن    الفتيات ؤالءزرقاء في األردن، أن هفي محافظة ال
النفســـي واالجتمــــاعي   نالتـــي تعتـــرض تكـــيفه   االنفعاليـــة  الصـــعوبات  
ن المرحلـــة وحيـــُث إ. ، كالغضـــب وســـرعة وحـــدة االنفعـــالوالدراســي 

مـن   دمثلهـا أفـراد الدراسـة، تعـ    تاإلعدادية أو المراهقة المبكرة التـي  
يحـدث فيهـا مـن العديـد مـن التغيـرات        المراحل النمائية الحرجة، لمـا 

ــي تعـــ      ــة، التـ ــية واالجتماعيـ ــلوكية والنفسـ ــة والسـ ــمية والعقليـ  دالجسـ
 هـذه المرحلـة مـن    يصـاحب  ومـا في مرحلة المراهقـة،   مقدمة للدخول

ظهــور العديــد مـــن الســلوكيات الخارجــة عـــن المــألوف والمشـــكالت      
ــة   ــلوكية المختلفـ ــة والسـ ــكل تهديـــ   ،االنفعاليـ ــي تشـ ــتقبل لل داوالتـ مسـ

هذا فضـال عمـا أبرزتـه الدراسـات     . فتياتال لهؤالء التعليمي والنفسي
, والمـراهقين مـنهم   األطفـال  فئـة  اوتحديـد  ،أطفـال الحـروبِ  ب الخاصـة 
ضطرابات النفسية ومنها الغضـب،  يكونون عرضة للعديد من االبأنهم 

ــارهم النمـــائي  ــؤثر علـــى مسـ ــاعي   ،التـــي تـ ــورهم العقلـــي واالجتمـ وتطـ
الحروب ولعديد من مشاهد األحداث إلى االتعرض  جراء ، والعاطفي

والخبـرات الصـادمة التـي     ،وخبرات التهجير واللجوء القسري المريرة
 تؤكــد فــإن هــذه الحقــائق جميعهــا  ،واجهــت أســر الالجئــين الســوريين

تصــــميم بــــرامج إرشـــادية لتقــــديم الخــــدمات النفســــية   إلــــى الحاجـــة  
ــة، ول  ــذه الفئـ ــة لهـ ــة الالزمـ ــدة المشـــكالت  واالجتماعيـ لتخفيـــف مـــن حـ

السلوكية المرتبطة بتعرض هؤالء األطفال لهذه األحداث وللتغييـرات  
  .  الناتجة عنها

نــدرة الدراســات إلــى وُتشــير المراجعــة الدقيقــة لــألدب النفســي  
في برامج اإلرشاد الجمعي تطوير واستخدام العربية التي تناولت أثر 

بـالرغم   هـذا . ال الالجئينتحسين مقومات الصحة النفسية لدى األطف
ــاحثين    ــه بعـــض البـ ــا إليـ ــا دعـ  & ,Persson, Candidate)ممـ

Rousseau, 2009)   كفــاءة و  ، مــن أهميــة وتوظيــِف   فحــص تطــوير
ــة لألطفــال ضــحايا الحــروب،        ــدخالت اإلرشــادية والبــرامج العالجي الت

ــة  ــي الـــدول الناميـ ــة فـ ــت   . خاصـ ــة قامـ ــة الحاليـ ــإن الدراسـ ــالي، فـ وبالتـ
ــر بف األوضــاع إســتجابة لتلــك   برنــامج لإلرشــاد الجمعــي فــي      حــص أث

ــة مــن   ه،أعراضــ لتقليــل مــن صــعوبات الغضــب و  الخفــض وا لــدى عين
بنـاًء  تطرح الدراسة الحالية و. األطفال الالجئين السوريين في األردن

 لبرنـامج  أثـر  يوجد هل :تياآل الرئيسي السؤال البحثيعلى ما سبق، 
 مـن  التقليـل  فـي  راسـة الحاليـة  الجمعـي المطـور لغايـاِت الد    اإلرشـاد 
) 13-10(عنـد عينـة مـن األطفـال اإلنـاث فـي سـن         الغضـب  صـعوبات 

  ؟سنة، من أبناِء أسر الالجئين السوريين المقيمين في األردن

  الدراسة افرضيت

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       : الفرضية األولى -
مجموعـة  بين متوسطات درجات أفراد ال) α  =0.05(الداللة 

التجريبية، ومتوسطات درجـات أفـراد المجموعـة الضـابطة، فـي      
الدرجــــة الكليـــــة  (االختبــــار البعــــدي، علـــــى مقيــــاس الغضـــــب    

  ). والفرعية

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنــــد     : الفرضـــية الثانيـــة   -
بــين متوســطات درجــات أفــراد  ) α  =0.05(مســتوى الداللــة 

ــاس ال    ــى مقيـ ــة علـ ــة التجريبيـ ــب المجموعـ ــة الكليـــة  (غضـ الدرجـ
فـي االختبـار البعــدي وبـين متوسـطات درجـاتهن فــي      ) والفرعيـة 

  .االختبار التتبعي على مقياس الغضب

  أهمية الدراسة

 اللجـوء السـوري   عـن  نـتج  مـا  خـالل  مـن  الدراسـة  أهميـة  تظهـر 
 األصـعدة  جميـع  امتـدت علـى   مأسـاوية  آثـار  السـكاني إلـى األردن مـن   
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مـا أقحـم األطفـال والمـراهقين      الجتماعيـة، وا والمستويات االقتصـادية 
من أبناء األسر السورية الالجئة في أزمـات وصـعوبات ال تتناسـب مـع     

جتماعية، واستدعى ضـرورة تصـميم وتجريـب    إمكانياتهم النفسية واال
ــق النفســي        ــاول صــعوباِت التواف ــي تتن ــدخالت اإلرشــادية الت ــاءة الت كف

ــال والمــراهقي    ــات األطف ــدى فئ ــ. نواالجتمــاعي ل ــا ســبق   اوانطالق مم
  : ذكره يمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية بما يلي

 معلومات من تضيفه سوف بما للدراسة النظرية األهمية تتعلق .1
 أن يمكن كيف وتوضيح الجمعي، اإلرشاد برامج حوَل فاعلية

 حدته من والتخفيف الغضِب عالج في البرامج هذه مثل توظِف
 يتم لم التي الجوانب من يلدى األطفال الالجئين، وه

 .المجال نفسه في أجريت التي البحوث خالل من توضيحها
للدراساِت التي سعت الستكشاِف  امتداداالدراسة  تعدكما 

لنظرية المعرفية إلى افعالية برامج اإلرشاد الجمعي المستندة 
السلوكية وتطبيق فنياتها وتزويد األدب النفسي في مجال 

 .  ه البرامجهذمثل تائج استخدام اإلرشاد النفسي بن

 أثر برنامج التعرف على في للدراسة التطبيقية األهمية وتكمن .2
 عينة لدى الغضب صعوبات من التقليل في الجمعي لإلرشاد

 أسر أبناِء من سنة،) 13-10( سن في اإلناث األطفال من
وتسليط الضوء على األردن،  في المقيمين السوريين الالجئين
في  نبعض المهارات اإلرشادية التي تساعده نكسابهأهمية إ

إجراء خفض مستويات الغضب، ما قد يشجع الباحثين على 
دراسات مماثلة، ويدفع بالمرشدين العاملين مع هؤالء األطفال 
لالستفادة من تلك النماذج والفنيات اإلرشادية التي تثبت 

  .كفاءتها من خالل نتائج الدراسة الحالية

  ةهدف الدراس

يتحدد هدف الدراسة الحالية في تطوير برنـامج إرشـاد جمعـي    
فـــي تحســين مســـتويات الصـــحة   تـــهومــدى فاعلي  هوالتحقــق مـــن أثـــر 

ــي تتمثـــل   ــية التـ ــراض  النفسـ ــي أعـ ــال   فـ ــة مـــن أطفـ ــب لـــدى عينـ الغضـ
  .الالجئين السوريين

  محددات الدراسة

لعـدة شـروط    ًاتتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسـة الحاليـة تبعـ   
 الخصائص الديموغرافية والتحصـيلية ألفـراد الدراسـة مـن    : يلي كما

الالجئة إلى األردن القاطنة فـي مدينـة    اإلناث من أبناء األسر السورية
تتحــدد بنوعيــة تصــميم  كمــا. ، األردنفــي محافظــة الزرقــاءالرصــيفة، 

الدراســــة الخــــاص بمجموعــــة ضــــابطة وتجريبيــــة وتوزيــــع عشــــوائي  
ــة وبعديـــة وتت   ــات قبليـ ــة، وتبعـــ بقياسـ ــائص الســـيكومترية   ًابعيـ للخصـ

لألدوات المسـتخدمة فـي الدراسـة، التـي تسـتند إلـى أسـلوب التقريـر         
ــامج     ــرة تطبيــــق البرنــ ــة وظــــروف وفتــ ــافة إلــــى طبيعــ ــذاتي، باإلضــ الــ

ــن     ــة مـ ــرة الواقعـ ــد خـــالل الفتـ ــذي امتـ ــادي الـ  -28/2/2016(اإلرشـ
-2015(مـن الفصـل الدراسـي األول للعـام الدراسـي      ) 31/3/2016

2016(  

  ة اإلجرائيالتعريفات 

: Group Counseling Program)(برنامج اإلرشاد الجمعي 
 وهو عبارة عن برنامج اإلرشاد الجمعي الموجه في الدراسة الحالية

 جلسة) 14( ةألفراِد المجموعة التجريبية، والمكون من أربعة عشر
نماذج إلى  دًاالذي قامت الباحثتان بإعداده استنا جمعي إرشاد

 ،وفنيات نظرية التعلم االجتماعي ،نيات العالج المعرفي السلوكيف
 ,Yalom)وعمليات اإلرشاد الجمعي  ،ومنظور التعليم النفسي

1995; Yalom & Leszcz, 2005)الخاصة بإدارة الغضب ،، 
 .هوالتدريب على المهارات االجتماعية للتقليل من

تضمن مشاعر تو): Anger Symptoms(الغضب أعراض 
 اود أفعال انفعالية وردود فعل نفسية وأخرى جسمية مصاحبة لهور

في واحد من  وتظهر لمواقف المثيرة للغضب، لتعرض لدى ال
الغضب الخارجي الممكن مالحظته، والغضب  :كليهمافي صورتين أو 

، حمزة( والنفسية الذاتي الذي يرتبط بالتغيرات الفسيولوجية
التي يسجلها المفحوصون  للدرجة اتبع ًاويعرف إجرائي. )2012

  .على مقياس الغضب المستخدم في الدراسة الحالية

 في ويقصد بهم: الالجئين السوريين في األردن أطفال
 أعمارهن اإلناث ممن تتراوح من) 32=ن(مجموعة  الحالية الدراسة

الالجئة إلى األردن  سنة، من أبناء األسر السورية) 13-10(سن  من
 المركز صيفة، األردن، من المسجالت فيالقاطنة في مدينة الر

التابعة لمديرية التربية  السوري في إحدى المدارس الحكومية
 لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء في األردن/والتعليم.  

  الطريقة 

  أفراد الدراسة

طالبـة ســورية مـن أبنـاِء األســر    ) 32(َفـت عينـة الدراســة مـن    ألت
 نتتــراوح أعمــارهمراهقــة المبكــرة، فــي مرحلــة الالالجئـة إلــى األردن،  

ــين مــن إحــدى المــدارس الحكوميــة      ًاســنة، وكــن جميعــ   ) 13-10( ب
ــاِت   ــية للبنـــ ــة    /األساســـ ــة التربيـــ ــة لمديريـــ ــوري التابعـــ ــز الســـ المركـــ

ولقـد تبـين لـدى    . لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، األردن/والتعليم
فـــراد العينـــة تحليــل المعلومـــات الديموغرافيـــة فيمـــا يتعلــق بتوزيـــع أ  

، حســب الســن، وظهــر أن المتوســط الحســابي واالنحــراف   )32=ن(
ــاري قــد بلــَغ بالســنوات كمــا يلــي      ، )1.11=؛ ع12.47=م: (المعي

للصـِف الدراســي   اوتبعـ  .ًاعامـ  )13-10( نبـي وبمـدى عمـري تـراوح    
ــي    ــا يلـ ــة كمـ ــراد العينـ ــوزع أفـ ــ: تـ ــي %) 71.13( نمعظمهـ ــِف فـ الصـ

للحالـة   وبالنسبة. الخامس الصِف في%)  28.88(السادس، والبقية 
ــدين  ــة للوالـ ــان معظمهـــ  ،االجتماعيـ ــديهن %) 100؛ 32= ن( نكـ لـ

وبالنسـبة لمـدة اإلقامـة    . ما زالوا متزوجين وعلى قيـِد الحيـاة  والدان 
في مدينة الرصيفة، محافظة الزرقاء، األردن، تبين أن ثلث العينـة مـن   

فــي  اوجودهــ قــد مضــى علــى ًاتقريبــ%) 31.25؛ 10= ن(فتيـات  ال
ــثله   ــنوات؛ ومـ ــع سـ ــى  %) 31.25؛ 10= ن( ناألردن أربـ ــى علـ مضـ
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 لـواتي ال فتيـات ما يقارب ثالث سنوات؛ فـي حـين بلـَغ عـدد ال     اوجوده
؛  %)21.88؛ 7=ن(فــي األردن مــدة ســنتين  ن مضــى علــى وجــوده 

  %). 15.63؛ 5=ن(وأكثر من سنتين 

ــلوكية    ــعوبات والمشـــــــكالت الســـــ ــتوى الصـــــ ــبة لمســـــ وبالنســـــ
؛ 30=ن( ًااعية داخل المدرسة، أبلَغت معظم الطالبات تقريبواالجتم
بأنهن يظهرن صـعوبات سـلوكية فـي المدرسـة؛ فـي حـين       %) 93.75

بأنهما تظهران صـعوبات سـلوكية   %)  6.25؛ 2=ن(أبلَغت طالبتان 
عن رغبـتهن فـي   %) 100؛ 32=ن(وأبلَغت جميع الطالبات . معتدلة

ــام    اال ــي برن ــات ف ــيالت أخري ــع زم ــي داخــل   شــتراك م ج اإلرشــاد الجمع
كمــا أشــارت درجــات أفــراد العينــة  . المدرســة للتقليــل مــن مشــكالتهن 

ــة  ــاته   ) 32=ن(الكلي ــى معان ــاس الدراســة إل ــى مقي ــن مســتوى   نعل م
ومــن ؛ )3.1=؛ ع57.8/66=م( مــن مثيــرات الغضــب  ًامرتفــع نســبي

واألعراض  ؛ )1.9=؛ ع29.2/36=م( المشاعر المصاحبة للغضِب
 والغضـــــــــــب الــــــــــــذاتي  ؛)1.6=؛ ع24.3/30( السيكوســـــــــــوماتية 

ــارجي ، و)1.5=ع ؛21.9/27=م( ــب الخـــ ؛ 21.1/27 =م( الغضـــ
ــن )1.8=ع وبوجــه   .)1.9=ع ؛26.1/33=م( حــدة الغضــبِ  ، وم

ــاته ــن الغضــــــب الكلــــــي    نإجمــــــالي معانــــ ــتوى مرتفــــــع مــــ مــــــن مســــ
إلــى ) 219-168(تشــير الدرجــة مــن حيــث ، )8.9=؛ع193.6=م(

  . مستوى مرتفع من الغضب

  دراسةال اةأد

لتقــدير مســتويات الغضــب لــدى  : مقيــاس الغضــب للمــراهقين 
في الدراسة الحالية، اسـتخدم ِمقيـاس الغضـب للمـراهقين      اتالمشارك

لَتمييـز نمـَط    الغضـب  مقيـاس  وقد صمم).  2012(من إعداِد حمزة 
ــراهقين        ــدى الم ــه ل ــر عــن الغضــِب والســيطرة علي المراهــق فــي التعبي

 دقيقـةِ  )30 -25(مـن    ويحتـاج المقيـاس  . سـنة  19إلـى   11بأعمار 
ــه ــن    . لتعبئت ــألف مقيــاس الغضــب للمــراهقين م ــر  ) 73(يت فقــرة للتقري

) 6(ويتكون من سـتة   .الذاتي تقيس المكون المتعدد األبعاد للغضب
المشــــاعر و ، )فقـــرة  22(مثيـــرات الغضـــب   : وهـــي مقـــاييس فرعيـــة   

 10( ةاألعـــراض السيكوســـوماتي، و)فقـــرة 12(المصــاحبة للغضـــِب  
، )فقرات 9(الغضب الخارجي و ،)فقرات 9(الغضب الذاتي ، و)فقرات

وُتعـرف مثيـرات الغضـب  بأنهـا العوامـل      ). فقـرة  11( وحـدة الغضـبِ  
ــر       ــخص اآلخـ ــاِب الشـ ــي إغضـ ــبِب فـ ــى التسـ ــؤدى إلـ ــي تـ ــق . التـ وتتعلـ

مــن المشــاعر التــي تصـــاحب     بالعديـــد المشــاعر المصــاحبة للغضــب   
وتمثــل . الشــعور باإلحبــاط والضــيق  وتنتــاب الشــخص الغاضــب مثــل  

ــية     ــب النفســ ــين الجوانــ ــرابط بــ ــود تــ ــوماتية وجــ ــراض السيكوســ األعــ
ــدما يغضــب الشــخص  ف .والجســمية ــك   )جانــب نفســي (عن يصــاحب ذل

فـيعكس   أما الغضب الذاتي. صعوبة في التنفسالجوانب جسمية مثل 
 وقــد يوجـه غضـبه نحـو األشـياء      ،علـى ذاتـه  لغضـبه  الشـخص   إسقاط
ويتعلق الغضـب  . ل خـدش الوجـه أو الضـغط على األسنانمث الخاصة

الخارجي  بالسلوك الظاهر المالحظ أثناء غضب الشخص سواء كان 
أو بصورة بدنية مثل العنف الموجـه   ،ذلك بصورة لفظية مثل الصياح

ـــزمالء اآلخــرين  ــى فقــدان الســيطرة    . نحــو ال وتشــير حــدة الغضــِب إل
  .الشعور بأن الدم يغلي في العروقكأثناء الغضب،  سنفالالتامة على 

  صدق المقياس

مـــن  لمقيـــاس الغضــب للمـــراهقين اســتخرج الصـــدق الظــاهري   
صـين  صختمحكمـين الم مـن ال خالل عرض صورته األولية على ثمانيـة  

ــة     ــة مــــن حملــ ــة والخاصــ ــة الحكوميــ ــات األردنيــ ــاتذة الجامعــ مــــن أســ
المقيـاس  تـألف    .الدكتوراه فـي اإلرشـاد والقيـاس النفسـي والتربـوي،     

هـم  آرائالمحكمـين إبـداء    إلـى فقـرة، وُطلـب   ) 73(بصورته األولية من 
ــة    ــا لمفهـــوم المقيـــاس ولطبيعـ فـــي الفقـــرات مـــن حيـــث مـــدى مالءمتهـ

ــراء تعــــديل علــــى بعــــض  /المفحوصــــين وغايــــات الدراســــة، و أو إجــ
، أو تغييـر  الفقرات، وإضافة بعض الفقرات أو رفضها إذا كانت مكـررة 

سبة االتفاق على صالحية فقرات المقياس بـين  وقد بلغت ن .صياغتها
فــي   الغضــب للمــراهقين  وبالتــالي بقــي مقيــاس     .%)90(المحكمــين  

. فقـرة ) 73(كما هو فـي صـورته األصـلية يتكـون مـن       صورته النهائية
 أبعـاد  مـن  بعـد  كـل  درجات بين االرتباط معامالت قيم كما استخرجت

 مؤشـــرات لحســـاب للمقيـــاس، الكليـــة الدرجـــة وبـــين الغضـــب مقيـــاس
 هــذه ) 1( الجــدول  ويوضــح  للمقيــاس،  الــداخلي  واالتســاق  الصــدق

  .القيم

 الستة األبعاد من بعد كل بين االرتباط معامل :)1( الجدول
  )الداخلي االتساق( للمقياس الكلية والدرجة الغضب لمقياس

معامل   أبعاد مقياس الغضب  الرقم

  اإلرتباط

مستوى 

  الداللة

حجم 

  التأثير
  كبير 0.01  0,68  الغضب راتيمث  1
  كبير 0.01  0,73  لغضِبالمشاعر المصاحبة ل  2
 كبير 0.01  0,56  األعراض السيكوسوماتية  3
 كبير 0.01  0,72  الغضب الذاتي  4
 كبير 0.01  0,71  الغضب الخارجي  5
 كبير جدًا 0.01  0,76  حدة الغضِب  6

ــع أن الجـــدول مـــن ويتضـــح ــيم جميـ ــامالت قـ ــاط معـ ــين االرتبـ  بـ
 كانـت  لـه  الكليـة  والدرجـة  الغضـب  مقيـاس  أبعـاد  مــن  بعـد  كـل  اتدرج
ــد  دالــة  مقيــاس تمتــع علــى يــدل وهـــذا .0.01مســـتوى  إحصــائيا عن

  .والتجانس الداخلي االتساق من عالية بدرجة الغضب

  مقياس الثبات 

  :بطريقتين هما الغضب للمراهقيناستخرج ثبات مقياس 

 بصـورته  للمـراهقين  الغضـب  سمقيـا  بـق ُط :االختبـار  بإعـادة  الثبات. أ
  (Pilot Sample)االســتطالعية الدراســة عينــة علــى النهائيــة،
 مجتمــــع مــــن والمســــتمدة طالبــــة) 30( ثالثــــين مــــن المكونــــة
 التجريبيــــة المجمــــوعتين أفــــراد غيــــر مــــن( األصــــلي الدراســــة
نفســها  المــذكورة العينــة علــى المقيــاس بــقُط كمــا .)والضــابطة

 .األول التطبيـــــق علــــى  نأســـــبوعي مــــرور  بعـــــد أخــــرى،  مــــرة 
ــة وباســتخدام ــات( االســتقرار معامــل ســبح بيرســون، معادل  ثب
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ــار ــادة –االختبــ ــار إعــ ــين (Test- Retest)االختبــ ــات بــ  درجــ
 الثبـات معامـل  قيمـة   أن ووجـد  التطبيـق،  مرتي في اتالمفحوص
ــاس  وللمقــــاييس  ،)0.945( تبلَغــــ  للمــــراهقين  الغضــــب  لمقيــ
 والمشـاعر  ؛)0.814( الغضـب  مثيرات: يلي كما الستة الفرعية

 السيكوســـــوماتية واألعـــــراض ،)0.841( للغضـــــب المصــــاحبة 
ــذاتي والغضـــب ،)0.752( ــارجي والغضـــب ،)0.823( الـ  الخـ
 لثبــاِت القــيم هــذه وتعــد). 0.903( الغضــِب وحـدة  ،)0.705(

لغاياِت مقبولة المقياس الدراسة أهداف تحقيق.  

ــة أمـــا. ب  ــة الطريقـ ــي الثانيـ ــديرلت اســـتخدمت التـ ــات قـ ــاس الثبـ  لمقيـ
ــب ــراهقين الغضـ ــت  للمـ ــن فكانـ ــق عـ ــاق  طريـ  الـــداخلي  االتسـ

ــتخدام ــة باسـ ــا  معادلـ ــاخ، ألفـ ــت حيـــث كرونبـ ــة بلغـ ــل قيمـ  معامـ
 الفرعيـة  وللمقـاييس  ،)0.793( الكلـي  للمقيـاس ) كرونباخ ألفا(

 والمشـــــاعر ؛)0.756( الغضـــــب مثيــــرات : يلـــــي كمـــــا الســــتة 
 السيكوســـــوماتية واألعـــــراض ،)0.791( للغضـــــب المصــــاحبة 

ــذاتي والغضــــب ،)0.758( ــارجي والغضــــب ،)0.801( الــ  الخــ
 أداة تكــــــون وبــــــذلك). 0.747( الغضــــــِب وحـــــدة  ؛)0.760(

  .الحالية الدراسة لغايات للتطبيق وقابلة ثابتة الدراسة

  تصحيح المقياس

) 73(الغضب للمراهقين فـي صـورته النهائيـة مـن     مقياس تكون 
ذاتي وُتصـحح جميعهـا باتجـاه الغضـب     فقرة تقـيم بأسـلوب التقريـر الـ    

 .)؛ الًانعــم؛ أحيانــ(المرتفـع، وتوجــد أمـام كــل عبـارة ثالثــة اختيـارات     
أمام الفقــرة التــي تناســب إجابته ) √( بوضـع إشارةويقوم المفحوص 

ويوضـح  . 1=؛ وال 2=؛ أحيانـا 3=نعـم : وتعطــى الــدرجات التالية
مثلة في مقياس الغضب وعـدد  األبعاد الفرعية الستة الم) 2(الجدول 

  عـد والحـد األدنـى والحـد األعلـى لدرجـة كـل بعـد مــن         الفقـرات لكـل ب
ن بــيوتتــراوح الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس   . أبعــاد مقيــاس الغضــب 

ــة) 73-219( ــي    .درجـ ــاس الفرعـ ــى المقيـ ــدرجات علـ ــراوح الـ ــا تتـ كمـ
ــب  : األول ــرات الغضـ ــيمثيـ ــاني  )66-22( نبـ ــة؛ والثـ ــاعر : درجـ المشـ

ــاحبة للغضـــــِب   ــيالمصـــ ــث  )36-12(نبـــ األعـــــراض  : درجـــــة؛ والثالـــ
 نبــيالغضــب الــذاتي : درجــة؛ والرابـع  )30-10(ن بــيالسيكوسـوماتية  

درجــة؛  )27-9( نبــيالغضــب الخــارجي : درجــة؛  والخــامس )9-27(
  .درجة )33-11( نبيحدة الغضِب : والسادس

مـن الدرجـة الكليـة     وقد استخدمت لغايات الدراسة الحاليـة كـلٌ  
الجدول (لهذا المقياس ودرجات المقاييس الفرعية الستة ) فقرة 73(
ــد ): 2 ــب  : 1البعـ ــرات الغضـ ــرة 22(مثيـ ــد )فقـ ــاعر : 2؛  البعـ المشـ

األعــراض السيكوســوماتية : 3؛ البعـد  )فقــرة 12(المصـاحبة للغضــِب  
ــرات 10( ــذاتي  : 4؛ البعــــد )فقــ ــب الــ ــرات 9(الغضــ ــد )فقــ : 5؛ البعــ

). فقـرة  11(حـدة الغضـِب   : 6؛ والبعـد  )فقـرات  9(الغضب الخارجي 
وحسب توجهاِت مؤلف المقياس وموافقـة المحكمـين ُتشـير الـدرجات     

ــبعين    ــة والسـ ــراِت الثالثـ ــى الفقـ ــة علـ ــن  ) 73(الكليـ ــاس مـ -73(للمقيـ
-120(درجــة، إلــى مســـتوى مــنخفض مـــن الغضــب، ومـــن     ) 119.9

) 219-168(درجة إلى مستوى متوسط من الغضب، ومـن  ) 167.9
  .إلى مستوى مرتفع من الغضبدرجة 

الغضب وعدد الفقرات لكل مقياس األبعاد الممثلة في  :)2(الجدول 
بعــد والحــد األدنــى والحــد األعلــى لدرجــة كــل بعــد مــن أبعــاد     

   المقياس
اس يعاد الممثلة في مقاألب

  الغضب
عدد الفقرات 

  لكل بعد
 األدنىالحد 

  درجةلل
 ىعلألالحد ا

  لدرجةل
  66  22  22  رات الغضبيمث -1
ــاحبة   -2 ــاعر المصـــــــــ المشـــــــــ

  لغضِبل
12  12  36  

  30  10  10  األعراض السيكوسوماتية -3
  27  9  9  الغضب الذاتي -4
  27  9  9  الغضب الخارجي -5
  33  11  11  حدة الغضِب -6

  219  73  73  الدرجة الكلية للغضب

  برنامج اإلرشاد الجمعي

ــامج  ــ الجمعــي  اإلرشــاد وضــع برن ــه ال ــانذي أعدت  ًاتبعــ  ،الباحثت
ومنظـور التعلـيم    ،(Sharf, 2011)المعرفي السـلوكي   العالج لمنظور
 ,Bandura)ونظريـة الـتعلم االجتمـاعي    ، (Yalom, 1995) النفسـي 
ــميمه  . (1977 ــتند تصـ ــا اسـ ــى كمـ ــي   إلـ ــة التـ ــرامج المماثلـ ــض البـ بعـ

برنــامج التــدريب علــى مهــارات المواجهــة   : ومنهــا، اســتهدفت الغضــب
 ;Cognitive-Relaxation Coping Skills: CRCS)سترخاِء واال

Fernandez, & Beck, 2001) ـراهقينمـن تـدّخل     ،، للم ـفوالمكي
 Deffenbacher)ن يسترخاِء المعرفي من إعداد ديفنبيشـر وآخـر  اال

& Stark, 1992; Deffenbacher et al., 1996) ــامج ، وبرن
 ,Social Relations Program; Lochman)العالقـات االجتماعيـة   

Coie, Underwood, & Terry, 1993) لتــدريب األطفــال علــى ،
وقــد اســتفيد فــي هــذه   .مهــارة حــل المشــكالت والــتحّكم فــي الغضــب 

، لمنظـور  (Novaco, 1978)البرامج أيضًا مـن تكييـف العـاِلم نوفـاكو     
 Meichenbaum's)ميشنبوم في التدريب على التحصين ضد التوتر 

Stress Inoculation Training: SIT)  لمعالجــِة  ا، المصـمم أوليـ
ــق  ــكالِت   )Meichenbaum, 1975(القلــ ــع مشــ ــتخداِمه مــ ، والســ

سـتعمال مهـارات المواجهـة والتـدريب علـى التحصـين ضـد        االغضِب، ب
ــدخالت نموذجيــــ   ،الغضــــب ــنّظم التــ ــث تــ ــل  ًابحيــ ــالث مراحــ ــى ثــ : إلــ

ــارة، والتـــدريب علـــى    ــاب المهـ ــة؛ واكتسـ ــة اإلدراكيـ ــتعداد والتهيئـ االسـ
وأثناء هذا التدخل المستند لألداء يتعرض المسترشد إلى . قالتطبي

 ،التخيل ،سترخاِءإعادة الصياغة والتشكيل المعرفي، التدريب على اال
لَتحســين القـــدرِة علـــى التعامــل مـــع حـــاالِت    ،النمذجــة ولعـــب األدوار 

) 14( أربعـة عشـر   مـن  الجمعـي  اإلرشـاد  برنـامج  فألوقد ت .المشكلِة
  :واضيع اآلتيةتضمنت الم جلسة

 ):التعـارف والتعريـف بالبرنـامج اإلرشـادي    (الجلسة األولى 
تبادل التعارف ووضع أسس إنشاء عالقة ودية، واالتفاق على قواعـد  

وُكـرس   .توقعـات مـن البرنـامج اإلرشـادي    الالمجموعة، والتعـرف علـى   
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        ــرِة للغضــب ــة بالحــاالِت المثي ــى لَتطــوير قائم ــن الجلســِة األول جــزء م
(Anger-provoking situations)  المشــاركين بغضــب دوكيَفيــة ر ،

  .عليها

إدارة الغضــب وضــبط : التعلــيم النفســي(الجلســة الثانيــة  

والحـث علـى تقـديم تعليقـات     , تعلم تطبيع الغضب الصـحي  ):1النفس
ــكلة   ــن المشـ ــف     (عـ ــب وكيـ ــات الغضـ ــن ممارسـ ــية عـ ــة الشخصـ التجربـ

والتعـرف علـى عالمـات    ) يارتبطت بالعدائيـة وعـدم التوافـق االجتمـاع    
الغضب الجسدية والمعرفية، وتقديم وممارسة َتسمية حاالِت مشاعر 
ــنّفس       ــارة التـ ــة مهـ ــب وممارسـ ــة الغضـ ــاس درجـ ــوذج قيـ ــب، ونمـ الغضـ

  .العميق

ــة   ــة الثالثــ ــى  ا (الجلســ ــدريِب علــ ــارات التــ ــترخاِء المهــ ســ

ــدريجي ــوات العنايـــَة بالـــذات       ):التـ ــيم وممارســـة خطـ نمذجـــة وتعلـ
ــترخاواال ــترخاء     سـ ــة باالسـ ــة للمواجهـ ــارات معينـ ــالث مهـ ــوير ثـ َء، تطـ

, االسترخاء بـالتنفس العميـق الملقـن   , االسترخاء المدار من نموذج(
  ).االسترخاء بدون شد العضالِت

فهم خبـرة   ):2إدارة الغضب وضبط النفس: (الجلسة الرابعة
ومهارات التعامل مع المشاعر  ه،الغضب وتمييز سماَت الغضب وأبعاد

ــِة      ا ــة الحاليـ ــاراَت المواجهـ ــد مهـ ــب، وتحديـ ــة للغضـ ــِة والمؤديـ لمزعجـ
، والتعليم النفسي حول الحديث الذاتي، والتعامـل  هاوتقييم زهاوتميي

ســتعماَل مهـــاراِت  امــع الحــديث الـــذاتي المــزعج، وتقــديم وممارســـة     
  .المواجهة المعرفيِة

تأثيرات العمليـات والتحيـزات اإلدراكيـة    (الجلسة الخامسة 

ــى      ):لــى الغضــبِ ع ــة عل ــزات اإلدراكي ــات والتحي ــأثير العملي توضــيح ت
وتقديم حالة استفزازية والعمـل علـى خفـض الغضـب بتغييـر      , الغضب

ــببة  , العمليــــات والتحيــــزات اإلدراكيــــة والتعــــرف علــــى األفكــــار المســ
  .للغضب

ــة السادســـة    ):الســـلبية و العدوانيـــة و التوكيديـــة (الجلسـ
وانية والسلبية، وتسلسل وممارسة توضيح مفهوم تأكيد الذات والعد

  .االستجابة التوكيدية

ــعة     ــة والتاســ ــابعة والثامنــ ــة الســ ــكلِة  (الجلســ ــّل المشــ حــ

حـّل المشـكلِة   , جتماعية، بالَتركيز على َتمييز حاالِت المشـكلةِ اال

ــةاال ــا    ):جتماعيـ ــكلة وتمييزهـ ــد المشـ ــة تحديـ ــيم كيفيـ ــمنت تعلـ , تضـ
 اوخطواتها، وتقـديمها عمليـ  وتعريف مهارات حل المشكلة وفوائدها 

  .لتأمين السالمة الشخصية

ــى     (الجلســة العاشــرة   ــاء عل ــاراِت اللعــب اإليجــابي واإلبق مه

وتعلــيم ســـلوكيات  تهــا،  التعريــف بقيمــة الصـــداقة وأهمي   ):الِعالقــاتِ 
واستخدام مهارات االتصـال  , تعزيز الصداقة والحفاظ على األصدقاء

  .الفعال من األعضاء

 ):إســتعمال اإلتصــال غيــر اللفظــي (عشــر الجلســة الحاديــة 
ــة      ــة الجســـد اإليجابيـ ــة ووصـــف لغـ ــات فعاليـ ــى إثبـ ــوير القـــدرة علـ تطـ

وكيـف أن هـذه المهـارة مرتبطـة بتعزيـز العالقـات والحفـاظ        , والسلبية
  .عليها

ــة الثانيـــة عشـــرة    وقبـــول   التعـــاون و المفاوضـــاتِ (الجلسـ

 وتعلــيم , لتعامـل مـع مشـاعر الـرفض    علـى ا إكسـاب القـدرة   : )الـرفض
  . دور التعاون والمفاوضات كبدائل للعدوان

ــة عشــر    ــارة اال(الجلســة الثالث ــاتِ  مه ــى مجموع ): نِضــمام إل
وكيفيـة طلـب المشـاركة    , نضـمام إلـى مجموعـة   التدريب علـى كيفيـة اال  

  .في مجموعة

تضـمنت   ):اإلنهـاء /الدمج والتكامـل  (الجلسة الرابعة عشرة 
ــي تــم تعلم    ــة االســتراتيجيات الت  ،هــا خــالل الجلســات الســابقة   مراجع

نجـاز  إوالتعـرف علـى المشـاعر فيمـا يتعلـق بخبـرة المجموعـة ومـدى         
  .التوقعات من البرنامج

ــادي    ــي للبرنـــامج اإلرشـ وقـــد تـــم التحّقـــق مـــن الصـــدق المنطقـ
ــة   ــات الدراســة الحالي ــن المصــمم لغاي ــى    م ــن ســتخــالل عرضــه عل ة م

ــين الم ــة  مــن أســاتذة الجامعــات األ   ،صــينصختالمحكم ــة الحكومي ردني
ــي       ــاس النفســ ــاد والقيــ ــي اإلرشــ ــدكتوراه فــ ــة الــ ــن حملــ ــة مــ والخاصــ
 .والتربــوي،  لتحديــد مــدى مناســبته لألهــداف التــي ُأعــد مــن أجلهــا   

ــد  ــض     رأوقـ ــراء بعـ ــع إجـ ــب مـ ــامج مناسـ ــين أن البرنـ ــة المحكمـ ت لجنـ
ــديالت ــامج بعــد إجــراء        ,الطفيفــة  التع ــم تطبيــق البرن ــى ضــوئه ت وعل

  .بةالتعديالت المطلو

  إجراءات الدراسة 

 الحصول علـى الموافقـات الرسـمية والفنيـة الالزمـة، وبشـكل       تم
أساسـي الحصــول علـى موافقــة مديريـة التربيــة والتعلـيم فــي محافظــة      

وتم الوصول ألفراد مجتمـع الدراسـة والبـالغ عـددهم     . األردن/الزرقاء
  ة التـــي طالبـــة مـــن خــالل الدراســـة اال ) 86(ســت وثمـــانينســـتطالعي

ريــت فـــي اثنتـــين مــن المـــدارس الحكوميـــة الخاصــة بأبنـــاِء األســـر     أج
لواء الرصيفة في محافظة /السورية التابعتين لمديرية التربية والتعليم

وهــن اللــواتي َتــم ترشـيحهن مــن الجهــاز اإلداري والتعليمــي   . الزرقـاء 
طالبة ممن ) 32(ومنهن تم اختيار  .بوصفهن يظهرن أعراض الغضب

وذلــك بعــد الحصــول   مرتفعــة علــى مقيــاس الغضــب،  أبلغــن مســتويات
علـى الموافقـة الوالديـة والمعرفـة الخطيـة علـى مشـاركة الطالبـات فـي          

حيـث كـان اختيـار العينـة بأسـلوب العينـة الغرضـية        , إجراءات الدراسة
)Purposive(, ضــعْت وقــدــاآل الشــروط و ــال لمشــاركِة ةتي ــي األطف  ف

ــال  )1: (الدراســة ــاِث أبنــاِء األســر الســورية    أن يكــون  مــن األطف اإلن
الالجئة المنتظمين فـي الدراسـة بالمـدارس الحكوميـة بأعمـار تتـراوح       

 2(سنة؛ ) 13-10(بين (     القـراءة والكتابـة باللغـة العربيـة؛ إتقان)3 (
ــتعلم أو الحاجــات الخاصــة؛      ــن صــعوبات ال ــالغ عــن  ) 4(الخلــو م اإلب
رير الذاتيــة وعلــى  صــعوبات جديــة تتعلــق بالغضــِب، كمــا تشــير التقــا   

الرغبــة الجديــة فــي تحســين ) 5(مقيــاس الغضــب وتقــارير المعلمــات؛ 
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مستويات التكيف النفسي والمشاركة في برنامج اإلرشاد الجمعي، مـع  
  . الموافقة الوالدية

ــوائي     ــة عشــ ــيم أفــــراد العينــ ــم تقســ ــة  ًاوتــ إلــــى   بطريقــــة القرعــ
رنــامج شــاركت فــي الب) (16=ن(التجريبيــة : مجمــوعتين متســاويتين

لــم تشــارك فـــي أي   ) ( 16=ن(، والمجموعــة الضـــابطة  )اإلرشــادي 
 ةخمسـ مـدى   علـى  تنفيذ جلسات البرنـامج  وقد تم). تدخل إرشادي

 الجلســة زمــن ، وتــراوحًابمعــدل ثــالث جلســات أســبوعي أســابيع،) 5(
ــي ــة) 45( نبـ ــاعة دقيقـ ــادة    .إلـــى سـ ــامج وقيـ ــذ البرنـ ــولى تنفيـ ــد تـ وقـ

تــدريبها مــن الباحثــة  تــمالثانيــة بعــد أن الباحثــة المجموعــة العالجيــة 
جلسات البرنامج وتزويدها بالمواد تنفيِذ الرئيسية بشكل عملي على 

ــه، ومتابعــة تنفيــذ أنشــطة جلســات اإلرشــاد الجمعــي وفــق      الخاصــة ب
ــي اإلرشــادية الجلســات عقــدت وقــد. هــاإعــداد وترتيــب مســبق مع   ف

ــة،   إحــدى األول خــالل فــي الفصــل الدراســي  قاعــات المدرســة المعني
ــة  ــيالفتـــرة الواقعـ ــم  ). 31/3/2016 -28/2/2016(ن بـ ــم تـ ومـــن ثـ

علــى المجمــوعتين التجريبيــة  ًابعــدي ًاتطبيـق مقــاييس الدراســة تطبيقــ 
ــابطة، ــادة والضـ ــق وإعـ ــاييس تطبيـ ــرة المقـ ــة مـ ــى ثالثـ ــة علـ  المجموعـ

 للحصـول  البعـدي  القيـاس  علـى  واحـد  شهر مروِر بعد فقط التجريبية
   .التتبعي ياسالق درجات على

  منهج الدراسة
 التجريبي الذي يفحص شبه تستند الدراسة الحالية إلى المنهج

التعرض لبرنـامج اإلرشـاد الجمعـي، علـى     : أثر المتغير المستقل وهـو
درجات المشـاركات علـى مقيـاس الغضـب بأبعـاده      : المتغير التابع وهو

  :ولتنفيِذ ذلك اتبع التصميم التالي. الكلية والفرعية

 -برنـامج تـدخّلي   -قيـاس قبلـي   -تعيـين عشـوائي  : المجموعة التجريبية
  .قياس تتبعي بعد شهر واحد -قياس بعدي

ــة  -قيـــاس قبلـــي -تعيـــين عشـــوائي : المجموعـــة الضـــابطة  -ال معالجـ
  .قياس بعدي

  المعالجة اإلحصائية 

 المتوســطات تللتحقــق مــن صــحة فرضــيتي الدراســة، اســتخرج 
ــة،ا واالنحرافــات  الحســابية ــل باســتخدام  لمعياري  ،الوصــفي  التحلي

 بـــين للمقارنــة  مســتقلتين  لعينتــين  (T-test)) ت( اختبــار  واســتخدام 
 القياســـات فـــي والضـــابطة التجريبيـــة المجمـــوعتين أفـــراد متوســطات 

ــتخدم .القبليـــة ــاين تحليـــل اختبـــار كمـــا اسـ ــاحب األحـــادي التبـ  المصـ
(ANCOVA) لتجريبيـة ا المجموعتين أفراد متوسطات بين للمقارنة 

 قيمــة إلــى حســاِب باإلضــافة .والقبلــي البعــدي القيــاس فــي والضــابطة
 ســجله ، الــذي(Effect Size)األثــر  حجــم لحســاب (2)إيتــا  مربــع

 تحليل وإجراء ،التابعة المتغيرات على المستخدم اإلرشادي البرنامج
لمقيـــــاس الغضـــــب  (MANCOVA) المصـــــاحِب المتعـــــدد التبـــــاين

ــة والفرع ( ــةالدرجــة الكلي ــى إضــافة هــذا .)ي ــار اســتخدام إل ) ت( اختب
 المجموعـة  أفـراد  لـدى  والتتبعيـة  البعدية للمقارنات  المترابطة للعينة

  . )الدرجة الكلية والفرعية(التجريبية على مقياسي الغضب 

  نتائج  ال

ــائج    ــرض النتـ ــيتم عـ ــي سـ ــم التـ ــول تـ ــا الوصـ ــًا إليهـ ــابع وفقـ  لتتـ
  .الحالية الدراسة فرضيتي

توجـد  "بالفرضـية األولـى للدراسـة،    ئج المتعلقـة  النتا: أوًال
، بـين   )α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ــة ومتوســط    اتمتوســط درجــات  اتدرجــات أفــراد المجموعــة التجريبي
ــاس الغضــب       ــى مقي ــراد المجموعــة الضــابطة، عل الدرجــة الفرعيــة  (أف

   ."في االختبار البعدي) والكلية

ــح   ــن صــ ــق مــ ــبت  وللتحقــ ــية، حســ ــذه الفرضــ ــطات ة هــ  المتوســ
ــابية ــات الحســـ ــة واالنحرافـــ ــراد المعياريـــ ــة ألفـــ ــة المجموعـــ  التجريبيـــ
 السـتة  الفرعيـة  األبعـاد  بعـد مـن   كـل  على لألداء الضابطة والمجموعة

ــرات( ــب، مثيـــ ــاعر الغضـــ ــاحبة والمشـــ ــب، المصـــ ــراض للغضـــ  واألعـــ
) الغضـب  وحـدة  الخارجي والغضب الذاتي، والغضب السيكوسوماتية،

 والبعدي، القبلي القياس من كل وفي الغضب لمقياس الكلية لدرجةوا
 المعياريـــة واألخطـــاء المعدّلــة  الحســـابية المتوســطات  إلـــى باإلضــافة 
وتتضح هذه النتيجـة فـي    .البعدي القياس في المقاييس لتلك المعدّلة

  ).3(الجدول 

ألبعـاِد مقيـاس الغضـِب السـتة والدرجـة       المعدّلـة  المعياريـة  ة واألخطـاء المعدلـّ و المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   :)3( الجدول
  المجموعة لنوع وفقًا والبعدي القبلي القياسين الكلية في

  

  المقياس
 العدد المجموعة

  البعدي القياس  البعدي القياس القبلي القياس

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 يالمعيار
 المتوسط

 المعدل الحسابي
 الخطأ المعياري

 المعدل

 الغضب مثيرات
 0.583 28.36 1.86 28.52 2.99 58.54 16 تجريبية

 0.583 59.51 2.33 59.35 3.16 57.16 16 ضابطة

 المشاعر

 المصاحبة

 للغضب

 0.312 14.54 1.21 14.60 2.17 29.13 16 تجريبية

 0.312 31.13 1.26 31.07 1.68 29.26 16 ضابطة
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  المقياس
 العدد المجموعة

  البعدي القياس  البعدي القياس القبلي القياس

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

 يالمعيار
 المتوسط

 المعدل الحسابي
 الخطأ المعياري

 المعدل

 األعراض

 السيكوسوماتية

 0.446 11.72 1.54 11.66 1.51 24.27 16 تجريبية
 0.446 24.84 2.01 24.91 1.66 24.33 16 ضابطة

 الذاتي الغضب
 0.276 10.07 1.15 10.05 1.63 21.60 16 تجريبية
 0.276 22.32 0.93 22.35 1.46 22.22 16 ضابطة

 الخارجي الغضب
 0.338 10.41 1.14  10.42 1.75 21.09 16 تجريبية
 0.338 22.55 1.36 22.54 1.88 21.17 16 ضابطة

  الغضب حدة
 

 0.288 13.14 1.13 13.10 2.33 26.20 16 تجريبية
 0.288 28.67 1.02  28.71 1.63 26.08 16 ضابطة

 الغضب
 1.230 94.45 3.79 94.62 9.9 193.82 16 تجريبية
 1.230 202.43 4.85 202.26 8.2 193.32 16 ضابطة

          

وجـــود فــرق ظــاهري بــين متوســـطي    ) 3( الجــدول  مــن  يتبــين 
 ل؛ 11.7؛ 14.5؛ 28.4=م( التجريبيـــــة  للمجموعـــــة  األداِء المعـــــد

ــا بلـــــَغ      )94.4؛ 13.1؛ 10.4؛ 10.1 ــوالي، بينمـــ ــى التـــ ــة علـــ درجـــ
؛ 31.1؛ 59.5=م(للمجموعـة الضـابطة    المتوسط الحسابي المعدل

  .درجـــــــــة علـــــــــى التـــــــــوالي    )202.4؛28.7؛ 22.5؛ 22.3؛ 24.8

 التبـاين  تحليل استخدميا، إحصائ لاد الفرق هذا كان إذا ما ولمعرفة
ــترك المتعـــــدد ــتخدام (MANCOVA) المشـــ ــدا ولكـــــس باســـ  المبـــ
(Wilks' Lambda)  لألداِء على الفقرات الممثلة لمقياس الغضب في
نتـائج  ) 4(جـدول  ويوضـح ال  .لمتغير المجموعـة  ًاالقياس البعدي وفق

  .هذا التحليل اإلحصائي

  مقياس الغضب تبعًا لمتغير المجموعةللدرجات على  (MANCOVA)المتعدد  شتركالم بايننتائج تحليل الت :)4(الجدول 

 )2η(مربع ايتا  مستوى الداللة االفتراضية    درجات الحرية قيمة ف ولكس المبدا األثر
 0.995  0.000 17 7 473.413 0.005 المجموعة

للدرجـــة " ولكـــس المبـــدا"أن قيمــة    )4(يتبــين مـــن الجـــدول  
هـذه القيمـة منخفضـة،     دوتع .)0.005(بلغت  الغضبالكلية لمقياس 

ألبعـاِد   الحسـابية  المتوسـطات  بـين  فـروق  وجود إمكانية إلى يشير ما
والبالغـــــة  المحســـــوبة "ف" قيمـــــة تشـــــير حيـــــث ،مقيـــــاس الغضـــــب

 الداللـــة مســـتوى قيمـــة ألن فـــروق،ال هـــذه وجـــود إلـــى )473.413(
 مربع قيمة وتشير). 17و 7( حرية بدرجات)  0.05( من أقل كانت

  حيث  اإلرشادي البرنامج رثأحجم  إلى) 4( الجدول في  )2η( يتاإ

ــال    )٪99.5(بلغــت هــذه القيمــة   وهــي نســبة عاليــة تشــير لألثــر الفع ،
  . للبرنامج على متغير الغضب

 تحليـــل إجــراء  تـــم إحصــائيًا،  لداّلـــةا الفــروق  مواقـــع ولتحديــدِ 
 كمـا  الغضب لمقياس الستة الفرعية لألبعاِد المشترك األحادي التباين
  ).5( الجدول في يتضح

 تبعــًا  البعـدي  القيـاس  الفرعيــة لمقيـاس الغضـب فـي    لألبعـاد ) One Way ANCOVA(نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي المشــترك      :)5(الجـدول  
  المجموعة لمتغير

 درمص

 نالتباي
أبعاد     

 الغضب
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 )ف(
 مستوى

 الداللة
 ايتا مربع

)2η(  

 0.048 0.292 1.163 5.821 1 5.821 )1(   القبلي القياس
)2( 1.843 1 1.843 1.283 0.269 0.053 
)3( 5.994 1 5.994 2.043 0.166 0.082 
)4( 4.087 1 4.087 3.641 0.069 0.137 
)5( 5.997 1 5.997 3.572 0.071 0.134 
)6( 0.368 1 0.368 0.301 0.589 0.013 

 0.983 0.000 1321.00* 6613.62 1 6613.62 )1(   المجموعة
)2( 1874.84 1 1874.84 *1304.94 0.000 0.983 
)3( 1173.31 1 1173.31 *399.96 0.000 0.946 
)4( 1022.24 1 1022.24 *910.65 0.000 0.975 
)5( 1005.34 1 1005.34 *598.85 0.000 0.963 
)6( 1643.50 1 1643.50 *1344.73 0.000 0.983 
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 درمص

 نالتباي
أبعاد     

 الغضب
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 )ف(
 مستوى

 الداللة
 ايتا مربع

)2η(  

    5.007 23 115.150 )1(   الخطأ
)2( 33.045 23 1.437    
)3( 67.471 23 2.934    
)4( 25.819 23 1.123    
)5( 38.612 23 1.679    
)6( 28.110 23 1.222    

     31 7739.270 )1(   المصحح
)2( 2216.804 31     
)3( 1498.449 31     
)4( 1242.688 31     
)5( 1222.768 31     

 )6( 1984.658 31     
         

 المصــاحبة المشـاعر  )2( الغضـب؛  مثيـرات ) 1: (الغضـب  أبعـاد 
ــذاتي؛ غضــبال )4( ؛السيكوســوماتية األعــراض) 3( ؛للغضــب ) 5( ال
  .الغضب حدة )6(و الخارجي؛ الغضب

ــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود إلـــى  )5(الجـــدول  يشـــير  إحصـ
البعـدي   المقيـاس  بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى      لألداء

المشـاعر  و مثيـرات الغضـب  (: لألبعاد الفرعيـة السـتة لمقيـاس الغضـب    
ــوماتيةو المصــــاحبة للغضــــب ــذاتياو األعــــراض السيكوســ  لغضــــب الــ

ــك ،)الغضــب الخــارجي وحــدة الغضــب   و  α( داللــة  مســتوى عنــد  وذل
ــزى) 0.05= لهــذه   )ف( قيمــة  بلغــت  المجموعــة، إذ  متغيــر إلــى   تع

ــاييس  ؛ 598.8؛ 910.6؛ 399.9؛ 1304.9؛ 1321(المقــــــــــــــــــــــــــ
ــوالي، وهـــي  ) 1344.7 ــى التـ ــة علـ ــة ذات درجـ ــائية داللـ =  α( إحصـ

 علـى  األداء فـي  رشـادي اإل للبرنـامج  أثر وجود إلى يشير ما). 0.05
 هـذه  وتشـير  .األبعاد الفرعية الستة لمقيـاس الغضـب والدرجـة الكليـة    

  .الدراسة فرضية قبول إلى النتيجة

ــامج مســاهمة نســبة ولتحديــد ــي اإلرشــادي البرن ــى األداء ف  عل
مربـع ايتـا    قيمـة  اسـتخراج  تـم ، األبعاد الفرعية الستة لمقياس الغضـب 

)2η (    لقيـاس حجـم األثـر(Effect Size) ،  الجـدول   يبـين حيـث)5( 
لألبعاد الفرعية السـتة لمقيـاس الغضـب    ) 2η(أيضًا أن قيمة مربع ايتا 

المشـاعر المصــاحبة  و ؛%)98.3( مثيــرات الغضـب : ت كمـا يلـي  جـاء 
ــب ــوماتية و؛ %)98.3( للغضــــــ ــراض السيكوســــــ ؛ %)94.6( األعــــــ

حـدة   ؛ و%)96.3(الغضب الخارجي و؛ %)97.5( الغضب الذاتيو

تحسـن فـي األبعـاد     أحسـن نسـبة  كما يالحظ أن  .%)98.3(الغضب 
ــة الســتة للغضــب حــدثت بشــكل متســاٍو       ــل مــن  %) 98.3(الفرعي لك

تالهـا  وحـدة الغضـب،    المشـاعر المصـاحبة للغضـب،   مثيرات الغضب، 
%). 96.3(الغضــب الخــارجي ، وأخيــرًا، %)97.5( الغضــب الــذاتي

  .يما يشير إلى وجود أثر ذي داللة للبرنامج اإلرشاد

ال "بالفرضــية الثانيــة للدراســة،    النتــائج المتعلقــة   : ثانيــاً 
  )α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ــط  ــين متوسـ ــاس     اتبـ ــى مقيـ ــة علـ ــة التجريبيـ ــراد المجموعـ ــات أفـ درجـ
فــــي االختبـــار البعــــدي، وبــــين  ) الدرجــــة الفرعيـــة والكليــــة (الغضـــب  
  . "الغضب تتبعي على مقياسدرجاتهن في االختبار ال اتمتوسط

 الحسـابية  المتوسـطات  حسبت الفرضية، هذه صحة من للتحقق
ــة واالنحرافــات ــة المجموعــة ألفــراد المعياري ) 16(وعــددهم  التجريبي

 الغضــب، مثيـرات ( السـتة  الفرعيــة األبعـاد  مـن  كــل علـى  لـألداء  ،طالبـة 
 والغضـب  السيكوسـوماتية،  واألعـراض  للغضـب،  المصـاحبة  والمشاعر

 لمقيــاس الكليـة  والدرجـة ) الغضـب  وحـدة  الخـارجي  والغضـب  لـذاتي، ا
اسـتخدم اختبـار   كمـا    والتتبعـي،  البعدي القياس من كل وفي الغضب

  .هذه النتيجة )6(الجدول للعينة المترابطة، ويوضح " ت"
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رجتـي القياسـين البعـدي والتتبعـي لمقيـاس الغضـب       للفـروق بـين د  " ت"ونتائج اختبار  ةالمعياري اتواإلنحرافالحسابية  اتالمتوسط :)6(الجدول 
   ألفراد المجموعة التجريبية) الدرجة الفرعية والكلية(

 القياس األبعاد  المقياس
  المتوسط

 الحسابي 
  االنحراف 

 المعياري
  قيمة

 ت
الداللة 

 اإلحصائية

 الدرجة الفرعية مثيرات الغضب
 1.86 28.52 بعدي

-0.743 0.469 
 1.183 28.77 تتبعي

المشاعر المصاحبة 

 للغضب
 الدرجة الفرعية

 1.21 14.60 بعدي
0.978 0.344 

 1.27 14.22 تتبعي

األعراض 

 السيكوسوماتية
 الدرجة الفرعية

 1.54 11.66 بعدي
-1.843 0.085 

 1.23 12.29 تتبعي

 الدرجة الفرعية الغضب الذاتي
 1.15 10.05 بعدي

-0.034 0.974 
 0.81 10.06 تتبعي

 الدرجة الفرعية الغضب الخارجي
 1.14 10.42 بعدي

-0.708 0.490 
 1.35 10.67 تتبعي

 الدرجة الفرعية حدة الغضب
 1.13 13.10 بعدي

0.571 0.577 
 0.93 12.97 تتبعي

 الدرجة الكلية الغضب
 3.79 94.62 بعدي

-0.604 0.555 
 1.22 95.19 تتبعي

 اإلى عدم وجود فروق دالـة إحصـائي  ) 6(ل تشير بيانات الجدو
)α  =0.05(  بين درجات أفراد عينة الدراسة التجريبية المشاركين

         القياسـين البعـدي والتتبعـي علـى مقيـاس في البرنـامج اإلرشـادي بـين
ــة  (الغضــب  ــة والفرعي ــائج   كمــا . )الدرجــة الكلي ــين النت أن التحســن تب

) حـدة الغضــب و حبة للغضـب المشـاعر المصـا  (اسـتمر علـى مقياسـين    
ــاس التتبعـــي   ــة الســـتة للغضـــب، فـــي القيـ فقـــد  .مـــن المقـــاييس الفرعيـ

مقارنـة  ت الدرجات في القياس التتبعي على هذين المقياسـين،  انخفض
احتفاظ أفـراد المجموعـة   إلى ما يشير . بالدرجات في القياس البعدي

ــي أنجز   ــة التـ ــِب العالجيـ ــة بالمكاسـ ــاس ا نالتجريبيـ ــي القيـ ــا فـ ــدي هـ لبعـ
ــي علــى هــذين      ًاواســتمرارها فــي التحســن إيجابيــ    فــي القيــاس التتبع

بينمـا نجـد    . ًاإحصـائي  داًالهذا التحسن لم يكن  غير أن .المقياسين
 بدرجـة طفيفـة نسـبي    أن تراجـع علـى بقيـة المقـاييس األربعـة      ًاالتحسن

والغضب  الغضب الذاتيو األعراض السيكوسوماتيةو مثيرات الغضب(
من أصل المقاييس الفرعية الستة والدرجة الكليـة لمقيـاس   ) جيالخار

فقد ارتفعت الدرجات في القياس التتبعـي   .الغضب في القياس التتبعي
 .بالـدرجات فـي القيـاس البعـدي    مقارنـة  على هـذه المقـاييس الخمسـة    

 أن ) 6(ويبـين الجــدول  . ًاإحصـائي  داًالهـذا التراجـع لـم يكـن      غيـر أن
محسوبة للفـرق بـين متوسـطي درجـات أفـراد العينـة فـي        ال" ت"قيمة 

ــتة      ــة الســـ ــاد الفرعيـــ ــي لألبعـــ ــدي والتتبعـــ ــين البعـــ ــرات (القياســـ مثيـــ
ــاعر المصـــاحبة للغضـــب ,الغضـــب ــوماتية و والمشـ األعـــراض السيكوسـ

والدرجـة الكليـة     )حـدة الغضـب  و والغضب الذاتي والغضب الخـارجي 
وعليـه  ، )α  =0.05( ًاكانت غيـر دالـة إحصـائي    على مقياس الغضب

قبول فرضية الدراسة تم.   

  النتائج مناقشة

ــة الدراســة ســعت ــامج أثــر فحــص إلــى الحالي  جمعــي إرشــاد برن
 التعلـيم  ومنظـور  السلوكي والعالج المعرفي اإلرشاد منهج إلى يستند

في خفض أعراض الغضب لـدى عينـة مـن اإلنـاِث مـن أطفـال        النفسي،
نـة الرصـيفة، محافظـة الزرقــاء،    الالجئـين السـوريين المقيمـين فــي مدي   

 توصـلتُ و .اثنتـين مـن الفرضـيات   التحقق من صحة  خالل مناألردن، 
 ذات فـروق  وجـود  إلـى  األولـى،  الدراسة بفرضية يتعلق فيما الدراسُة

 المجمـوعتين  بـين  البعـدي  القيـاس  فـي ) α  =0.05( إحصائية داللة
فقـد سـجلت   . ت لصالح المجموعة التجريبيةجاء والضابطة التجريبية

أدنــى بدرجــة داّلـــة مــن أفــراد المجموعـــة     هــؤالِء الفتيــاِت مســـتويات   
ــابطة ــى  الضـ ــك علـ ــتة  ال وذلـ ــة السـ ــاييس الفرعيـ ــب : مقـ ــرات الغضـ  مثيـ

الغضــب و األعــراض السيكوســوماتية و والمشــاعر المصــاحبة للغضــب  
، والدرجــة الكليــة لمقيــاس  الــذاتي والغضــب الخــارجي وحــدة الغضــبِ  

 بعـض  إليـه  توصـلت  مـا  مـع ، عـام  وبوجـه  تـائج الن هـذه  وتتفـق  .الغضـبِ 
ــي الدراســات ــى المســتند الجمعــي اإلرشــاد أســلوب اســتخدمت الت  إل

ــنهج ــالج مـ ــي العـ ــلوكي المعرفـ ــيم السـ ــي والتعلـ ــي النفسـ ــدال فـ ــن  حـ مـ
،الدراسـات  بعض ومنها المشكالت السلوكية لدى عينات من األطفال 

ــة ــة، ( العربيــ ــرادات،  ؛ 2015جمعــ ــدة وجــ ــخا2014الخوالــ ترة، ؛ شــ
 ;Deffenbacher et al.,1996) الغربية الدراسات ،  وبعض)2016

Down et al., 2011; Ellis, 2008; Lochman, 1992; Sharp, 
2003; Snyder et al., 1999)  .  

ــة النتيجــة هــذه تفســير ويمكــن  المجموعــة أفــراد لــدى اإليجابي
ــة، ــ التجريبيـ ــامج ثيرأوتـ ــادي البرنـ ــي اإلرشـ ــالعالج الجمعـ ــالمعر بـ  فيبـ
فـي   مستويات الغضِب،وخفض  في تحسين النفسي والتعليم السلوكي

بعضـها بتسـهيل قائـدة المجموعـة لعمِليـاِت       يتعلـق  عـدة  عوامـل  ضوِء
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مــن ناحيــة  ًاالمجموعـة أو مــا يحــدُث فــي داخـل المجموعــِة، خصوصــ   
تطوِر أنماِط من الِعالقاِت السوية لدى المشاركات في المجموعِة وما 

 ــنهن ــروط (Yalom & Leszcz, 2005)بيــ ــف الشــ  ، وتوظيــ
 والتعـاطف  المشـروط  غيـر  التقبـل  ومنهـا  ، (Rogers, 1963)الميسرة
 فـي  المسترشـدات  مـع  الثقـة  عامـل  وبناء المتبادل واالحترام واألصالة

 المجموعـة  خبـرة  في حين قـد يتعلـق الـبعض اآلخـر بتـأثير      .آمنة بيئة
ــي اإلرشــادية ــت الت ــة كان ــة المقصــودة باألنشــطة غني لهــدف  والموجه 
 المشـاركات ت قامـ  التـي  األنشـطة  مـن  فـي كثيـر  التي اتضحت  الجلسة،

   .تالبرنامج بها،  كأنشطة اللعِب الهادفة والتعبير بالرسم والكلما في

ــة كمـــا  ــين هـــذه النتيجـ ــح التـــأثير تبـ ــة للتفـــاعالت الواضـ  التبادليـ
ــة وخبـــرة ــي المجموعـ ــر تـــدريجي بشـــكل تقـــدمت التـ  فـــي مراحـــل عبـ

ــا،تط ــاللذلـــك  وانعكـــس ورهـ ــة خـ ــاركات تأديـ ــبعض المشـ ــطة لـ  األنشـ
ــامج، شــــملها التــــي التدريبيــــة ــورة التحــــدث أهمهــــا وكــــان البرنــ  بصــ
 المشــكلةب المتعلقــة الحياتيــة الخبــرات عــن بانفتــاح ًاوأحيانــ ،متحفظــة

ــة( ــية التجربـ ــن الشخصـ ــب و عـ ــدوانالغضـ ــى   ،العـ ــك علـ ــأثيرات ذلـ وتـ
ــي المد   ــزميالت  العالقــات داخــل األســرة، وف  ،)رســة مــع المعلمــات وال

ــة ــة أن خاصــ ــورة تمــــت العمليــ ــة بصــ ــد منظمــ ــنًا جــ ــالل مــ ــام  خــ قيــ
 الجلسـات  خـالل  معاناتهن من نتـائج غضـبهن   عن المشاركاِت بالكشِف

 وعــن الرســم،باالســتعانة بفنيــاِت الكشــِف عــن الــذات والتعبيــر الحــر و 
هن عــن الخبــرة التــي تــوفرت لــدي التــي حــدثت لهــن بتجميــع  التغييــرات
 مـن االسـتجابات الغاضـبة،   ًا عندما كان سـلوكهن يخلـو أحيانـ   األوقات 

 تـرد مـن كـل جانـٍب عـنهن،      ىالحاضر عندما أصـبحت الشـكاو   فيكما 
 التـي  والخبرات التجارب معنى في النظر وإعادة التأمل على ساعد ما

 التعبير تسهيل إلى باإلضافة هذا. المدرسة داخل ًاكانت لديهن سابق
 بتلــك المرتبطــة المؤلمــة للمشــاعر االنفعــالي والتنفــيس لمشــاعرا عــن

   .الخبرات أمام المجموعة اإلرشادية

ــاعدت ولقـــد ــة هـــذه سـ ــاركات علـــى معظـــم الفنيـ ــة المشـ   مواجهـ
ــاالتهن   ــية وانفعـ ــين الشخصـ ــا بـ ــطربة مشـــكالتهن مـ ــن المضـ ــالل مـ  خـ

 الوحيــدةت ليســ أنهـا  الطالبـة عنــدها  شــعرت فقـد  ؛لخبــراتهن سـردهن 
 خــالل مـن  وذلـك  ،والمرفوضـة  المؤذيـة  الخبـرات  تلـك  مـن  تعـاني  يالتـ 

 لـديها ت كانـَ  ربما أو ،المشكلة نفس في تشترك مجموعة وجودها في
المشـــاركة فـــي  خبــرة  أن القـــول يمكــن  وبالتـــالي .حــدة  أكثـــر خبــرات 

 مشـاعر الـرفض   مـن  التخفيـفِ  في أسهمت قد النوع هذا منمجموعة 
ــب   ــرة للغضـ ــديهنوالمثيـ ــادتو ،لـ ــى قـ ــرتهن    إلـ ــديل نظـ ــين وتعـ تحسـ

مشـــــاعر الغضـــــب  إلـــــى خفـــــضوأدت  ،للمواقــــف المثيـــــرة للغضـــــب 
ــاراتهن مـــن  زادْتوالســـلوكات المرتبطـــة بـــه و دافعيـــتهن لتحســـين مهـ

. في عناصر البرنـامج اإلرشـادي   ًاأساسي ًاالتي كانت جزء ،اإلجتماعية
 دراكيــةاإل والتقييمــات العواطــف مــع القــول بــأن ًا ويــأتي هــذا منســجم 

 على الفرِد قدرات توجه للموّترات والمواقف المثيرة لمشاعر الغضِب
 مــن ضـبط الـنفس   لَكسـب  طالبـات ال مسـاعدة  وأن والتعامـل،  المواجهـة 

ــتراتيجياِتا اســـتعمال خـــالل ــكلةِ تمالمواجهـــة الم سـ ــزة علـــى المشـ  ركـ
نسالموقف مع نتعامله من يح في نوبراعته نإجادته ومن ، الموتر 
 ذلك(Lazarus & Folkman, 1984) .  

عدم  للدراسة، إلى الثانية بالفرضية المتعلقة النتائج كما أشارت
ــائي دالـــة فـــروق وجـــود ــين لـــألداء ًاإحصـ  البعـــدي القيـــاس متوســـط بـ

ــي القيـــاس ومتوســـط ــد التتبعـ ــرور بعـ ــهر مـ ــاء علـــى شـ ــامج انتهـ  البرنـ
 للبرنـامج  واتعرضـ  الـذين  التجريبيـة  المجموعـة  أفراد لدى اإلرشادي،
فقــد تحســنت .  )الكليــة والفرعيــة( الغضــب مقــاييس علــى اإلرشــادي،

تقديراُت الطالبات الذاتية من أفراد المجموعـة التجريبيـة فـي القيـاس     
ــ ،التتبعــــي ــين فقــــط   ًاوتراجعــــت إيجابيــ ــرات إثنــ ــى فقــ ــاعر (علــ المشــ

ــدة الغضـــبو المصـــاحبة للغضـــب ــاييسالمـــن ) حـ ــتة  مقـ ــة السـ الفرعيـ
بينمــا ارتفعــت  . ًاإحصــائي هــذا التحســن داالً  يكــنولكــن لــم   .للغضــب
ــي      درجــات  ــي القيــاس التتبع علــى بقيــة   أفــراد المجموعــة التجريبيــة ف

األعــــراض و مثيــــرات الغضــــب( الفرعيــــة األربعــــة للغضــــب مقـــاييس ال
، وبالتــــالي، )الغضــــب الــــذاتي والغضــــب الخــــارجيو السيكوســـوماتية 

  . ًادال إحصائي رغيهذا االرتفاع  كانكما  .الدرجة الكلية للغضب

 الجمعي اإلرشاد برنامج أن إلى وتشير هذه النتيجة بوجه عام 
ــرهن قــد الحاليــة   المســتخدم فــي الدراســة   ــى ًانســبي  ب  فــي  تــأثيره  عل

 العالجيـة  في القيـاس التتبعـي بـبعض المكاِسـب     الدراسة أفراد احتفاظ
ِر البعدي، لكنـه أخفـق فـي اإلسـهام باسـتمرا      القياس في هاوأحرز التي

ــة       ــاييس الفرعيـ ــم المقـ ــى معظـ ــديهم علـ ــي لـ ــر العالجـ ــن والتغيـ التحسـ
 مــرور بعــد التتبعــي القيــاس فتـرة  فــي وذلــك والدرجـة الكليــة للغضــِب، 

ــامج انتهــاِء علــى شــهر  بعــض نتــائج مــع النتيجــة هــذه وتنســجم. البرن
ــرامج كفــاءة  تأثبتــ  التــي  الدراســات  تحســين  فــي  الجمعــي  اإلرشــاد  ب

  ــاس ــي القيـ ــب فـ ــتويات الغضـ ــدي مسـ ــتمرار  ،البعـ ــتوى واسـ ــذا مسـ هـ
ــاظ    ًاالتحســن نســبي  ــاس التتبعــي واالحتف ــي القي  للمشــاركينالنســبي  ف

 األطفـال  مـن  عينات على وذلك ،المتابعة قياسات في العالجية بالنتائج
صعوبات الغضب المشكالت السلوكية ووالمراهقين الذين يعانون من 

 ، )2016رة، ؛ شــخات2015جمعــة، (العربيــة  الدراســات بعــض ومنهــا
إلـى  ، التـي توصـلت   (Lochman, 1992; Sharp, 2003)الغربيـة  و

ــين    عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القياسـ
  . ى مقاييس الدراسةالبعدي والتتبعي عل

ــة    ــائج اإليجابيـ ــذه النتـ ــير هـ ــاحبة  (ويمكـــن تفسـ ــاعر المصـ المشـ
علـى مقيـاس    لدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة   ) حدة الغضب للغضب؛

تضــمين   عوامــل عــدة منهــا   ضــوء  فــي الدراســة فــي قيــاس المتابعــة    
مجموعة من األنشطة التـي شـجعت علـى المشـاركة وتفعيـل      لالبرنامج 

ــة ــابي  ،عمليـــات المجموعـ ــان لـــه دور إيجـ ــل إ إذ ،مـــا كـ ن العمـــل داخـ
جلسات المجموعة اإلرشـادية ضـمن ثنائيـات أو كمجموعـة، والتأكيـد      

ــرام وج  ــدأ احت ــة نظــر اآلخــر  علــى مب ــد  ،ه ــة  اتالمشــاركمــنح ق الحري
من معـارف   نوالحماس واالنفتاح للنقاش الجماعي واستغالل ما لديه

ضــمن  نتقــدم لهــكانــت وخبــرات وربطهــا مــع المعرفــة الجديــدة التــي  
تـوفير منـاخ داعـم    إلـى  باإلضـافة   هـذا . المواقف واألنشطة اإلرشـادية 

علـى   ًاإيجابيـ  ًادَث تـأثير أحما  ،وآمن والتفاعل الهادف مع المشاركات
ــة  ــتوى الدافعيـ ــاركات     ،مسـ ــدى المشـ ــاس لـ ــتوى الحمـ ــن مسـ ــع مـ ورفـ

التي وجدن فيهـا موضـوعات    ،للمشاركة النشطة في جلسات البرنامج
ــق ب ،ومعلومــات تخــص واقعهــن الشخصــي والنفســي    ــمــا يوتتعل ق وع
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كمـا أن   .حياتهن داخل المدرسة واألسـرة فـي عالقـاتهن مـع اآلخـرين     
ــاء تــدريبه   تقــديم ا ــة الراجعــة المســتمرة للمشــاركات أثن علــى  نلتغذي

البرنامج مكنهن من الحصول على معلومـات منظمـة يسـهل اسـتيعابها     
ــي    ــائهن المعرف ــي بن ــا ف ــل إحــدى الركــائز      ،ودمجه ــدورها تمث ــي ب والت

أتاحـت الواجبـات البيتيــة   كمـا   .األساسـية للنظريـة المعرفيـة الســلوكية   
ا تعلمنه في البيئة الحقيقية التي يظهـرن  الفرصة للمشاركات لتطبيق م

  .، ما دعم عمليات احتفاظهن بتأثيرات البرنامجفيها مشاكلهن

  الدراســة الحاليــة تؤكــد َنتــاِئج القــول إن وبوجــه عــام، يمكــن أن 
 المـراهقين  صـغار  مسـاعدة  فـي  فعاّلة تكون قد اإلرشادية المجموعاِت

ومنهــا صــعوبات  الســلوكية المشــكالت لتطــوير عرضــة يكونــون الــذين
 فـي  كالمشـاركين  االجتماعيـة،  للمهـاراتِ  يفتقرون الذين الغضِب، ومن

 التـــــدّخالِت ضــــمن  بانتظــــام  ُتجــــرى  َأن ويجــــب , الدراســــة الحاليــــة  
 وهـذا  .فيهـا  المعلمـين  إشـراك  وضـرورة  المدرسـةَ  بيئـة  في اإلرشادية

قترحدمج إمكانيَة ي هـذا  وتكامل  النـوع  البرنـام  ِمـنالخـدماتِ  ضـمن  ج 
 فــي المدرســيون المرشــدون بهــا يقــوم التــي المــدارس فــي اإلرشــادية

  .األردن

   توصياتال

ــه توصــلت مــا ضــوء فــي ــائج مــن الدراســة إلي ــديم يمكــن ،نت  تق
  :اآلتية التوصيات

 مع السلوكية، الصعوبات ذوي األطفال مع مماثلة دراسة إجراء 
 التعليم خدمات تقديم طريق عن األسري اإلرشاد مكون إضافة
 األشـقاء  أو الوالـدين  كأحـد  األسرة في آخرين ألعضاِء النفسي
  .التكيفية غير السلوكات وتعزيز لتعلم الخصبة البيئة بوصفهم

 يسـتهدف  جمعـي  إرشـاد  برنـامج  وتجريـب  تصـميم  كفاءة فحص 
 بإشــراِك الدراســي الصــف داخــل الســلوكية المشــكالت تحســين
 التـي  التفاعليـة  إلى العمليـات  تستند عالجية خطة في المعلمين

  .الصِف غرفة في تدور

 خاصــة  الجمعــي  اإلرشــاد بــرامج  كفــاءة  لفحــص دراســة  إجــراء 
تعـــديل  علــى  تركـــز بحيــث  األســـرية البيئيــة  المحفـــزات بقضــايا 

 إلــى تفــاقم وتــؤدي األســرة أفـراد  بــين تحــدث التــي الممارسـات 
  . والعدوانيين الحادة الطباع ذوي األبناء مشكلة

 مع ودمجها األسوياء األقران مجموعات نظورم تجريب 
  .المدرسية البيئة في الغاضبين األطفال
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