
 

 خايؼح دٚاىل
 كهٛح انرتتٛح األعاعٛح 

 لغى اإلسشاد انُفغٙ ٔانرٕخّٛ انرتتٕ٘
 

ذأثري أعهٕتني يٍ اإلسشاد ادلؼشيف يف حتغني إداسج 
 انغضة نذٖ طانثاخ ادلشحهح ادلرٕعطح

 أطشٔحح يمذيح
اىل جمهظ كهٛح انرتتٛح األعاعٛح / خايؼح دٚاىل ، ْٔٙ خضء يٍ يرطهثاخ  

انرتتـــٛـح /                                            فهغفح ٕساِ ــرذكــم شٓادج انـــَٛ
 اإلسشاد انُفغٙ ٔانرٕخّٛ انرتتٕ٘

 

 يٍ لثم انطانثح

 مـــايــٍ كــٛــغـٗ حــهًــع
 

 

 تئششاف األعرار انذكرٕس

 ذــًـــى حــشٚـــث كـــنٛ
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 صذق اهلل انؼظٛى
 انشٕسٖعٕسج     

 ( 43)  حاٜٚ     



 إلشاس ادلششف

ن من اإلرشاد المعرفي في تحسين تأثير أسموبي )أشيد أف إعداد ىذه األطروحة الموسومة بػ      
قد  ( سممى حسين كاملة ) المقدمة مف الطالب( إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 

وىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة جامعة ديالى ،  –في كمية التربية األساسية جرى تحت إشرافي 
 دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي.

 
 
 

 فادلشش
 األعرار انذكرٕس
 نٛث كشٚى محذ 
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 بناء على التوصياث المتوافزة أرشح هذه األطزوحت للمناقشت
 
 
 

 

       
 انذكرٕس األعرار

 فشاخ خثاس عؼذ اهلل
 يؼأٌ انؼًٛذ نهشؤٌٔ انؼهًٛح
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 إلشاس اخلثري اإلحصائٙ

 

تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسين  )بػ األطروحة الموسومة عمى اطمعُت أشيد أنني 
 ( سممى حسين كاملة ) الطالبقبؿ المقدمة مف ( إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 

في كمية  ، جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربويك
         تحت إشرافي  اإلحصائيةمراجعتيا مف الناحية  وقد جرتجامعة ديالى ،  –التربية األساسية 

 .اإلحصائيةمف الناحية  صالحةأصبحت و 
 
 
 
 

                                                     

 اخلثري اإلحصائٙ
  األعرار انذكرٕس فائك فاضم انغايشائٙ
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 إلشاس ادلمٕو انهغٕ٘

 

تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسين  )روحة الموسومة بػ األطعمى اطمعُت أشيد أنني 
 ( سممى حسين كاملة ) الطالبقبؿ المقدمة مف ( إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 

في كمية  ، جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربويك
         وقد جرت مراجعتيا مف الناحية المغوية تحت إشرافي يالى ، جامعة د –التربية األساسية 

 مف الناحية المغوية. صالحةأصبحت و 
 
 
 
 

                                                     

 ادلمٕو انهغٕ٘
 جانذكرٕسادلغاػذ األعرار 
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 إلشاس ادلمٕو انؼهًٙ

 

 
تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسين  )األطروحة الموسومة بػ عمى ُت اطمعأشيد أنني 

 ( سممى حسين كاملة ) الطالبقبؿ المقدمة مف ( إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 
في كمية  ، جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربويك

ووجدتيا تحت إشرافي  العمميةوقد جرت مراجعتيا مف الناحية جامعة ديالى ،  –ة التربية األساسي
 صالحة مف الناحية العممية .

 
 
 
 

                                                     

 ادلمٕو انؼهًٙ
 انذكرٕسادلغاػذ األعرار 
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 لشاس جلُح ادلُالشح

تأثير أسموبين من  )الموسومة بػ طروحة األأننا اطمعنا عمى ، نة المناقشة نحف أعضاء لجنشيد 
قبؿ المقدمة مف ( اإلرشاد المعرفي في تحسين إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 

جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي ك ( سممى حسين كاملة ) الطالب
في محتوياتيا  ةوقد ناقشنا الطالبجامعة ديالى ،  –في كمية التربية األساسية  ، والتوجيو التربوي

لنيؿ شيادة دكتوراه فمسفة في اإلرشاد النفسي ونعتقد أنيا جديرة بالقبوؿ ، ما لو عبلقة بيا  كؿ وفي
 .(  إمــــتــــيــاز وبتقدير ) ،  والتوجيو التربوي

 

   عبد اهلل أحمد العبيديأ. د.                     عدنان محمود عباس الميداوي  د. أ.   
 عضواً                              رئيسًا                                        

                /    /1025                                           /    /1025 
    

 ئاسو صالح سعيدد. م. أ.                           سعدية كريم درويش د.م.  .أ    
 عضواً                                                 عضواً                     

                /    /1025                                           /    /1025    
        
 ليث كريم حمد أ. د.                            إخالص عمي حسين       د.م.  أ.     
 ومشرفاً  عضواً                                                 عضواً                     

                /    /1025                                           /    /1025 
 

 خايؼح دٚاىل/ األعاعٛح صذلد األطشٔحح يٍ جمهظ كهٛح انرتتٛح
 

 

 حٛذس شاكش يضْشأ.و.د. 
 خايؼح دٚاىل –األعاعٛح  ػًٛذ كهٛح انرتتٛح
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 ذاءــــاإلْ
 
ّ
 ا ... ٔفاءًا ٔذمذٚشاً ً.... طٛة اهلل ثشاْ نياحلثٛث اىل ......    سٔذ ٔانذ٘

 اىل .........   أخٕذٙ ٔأخٕاذٙ .......... ػشفاًَا ٔذمذٚشًا ....

 . عُذ٘ ٔسفٛك دستٙ .....  حمثح ٔاحرتاياً اىل .......    صٔخٙ انغايل ..

 انغانٛني ..... أمحذ ٔياسٚا .....    اىل ...... 
ّ
 ٔنذ٘

 ٌٕانؼٛ اخيشفأ انشٔذ ٔحذل

 

 أْذ٘ ْزا اجلٓذ ادلرٕاضغ

 

 انثاحثح
 

 

 

 

 

 

 شكش ٔايرُاٌ



لصادؽ والصبلة والسبلـ عمى محمد رسوؿ اهلل ، النبّي األمّي ا، الممؾ الحؽ المبيفالحمد هلل     
الوعد األميف ، وعمى آلو الطيبيف الطاىريف ، وصحبو الغّر المنتجبيف ، ومف تبعو بإحساف الى 

 يـو الديف، وبعد .
فإف مف العرفاف أف ينسب المرء الفضؿ الى أىمو ، فيسعدني ويشرفني أف أتقدـ بالشكر     

( ، عمى ما قدمو  م حمدليث كرياألستاذ الدكتور )  األطروحة هالى المشرؼ عمى ىذ واإلمتناف
مف نصح وتوجيو ومبلحظات قيمة لموصوؿ بيذا البحث الى ما وصؿ إليو ، فجزاه اهلل خير ما 

سالم نوري كما أتقدـ بالشكر واإلمتناف الى كؿ مف األستاذ الدكتور ) يجزي بو والد عف ولده ، 
زير عمميما وكـر ( الذيف لـ يبخبل عمّي بغ صالح ميدي صالح( واألستاذ الدكتور)  صادق

كما يسعدني أف أتقدـ بالشكر واإلمتناف الى أساتذتي  ،عطاءىما ، فميما مني كؿ التقدير واإلحتراـ 
الذيف كانوا خير عوف لي طواؿ مدة الكراـ في قسـ اإلرشاد النفسي بكمية التربية األساسية ، 

ميند محمد عبد دكتور ) األستاذ ال، السيما السادة أعضاء لجنة السيمنارالدراسة والبحث ، 
واألستاذ (  بشرى عناد مباركواألستاذ الدكتورة ) (  عمي األوسي( واألستاذ الدكتور )  الستار

أسيمت في ( عمى ما أبدوه مف مبلحظات وآراء قيمة  إخالص عمي حسين)  المساعد الدكتورة
  إنضاج موضوع البحث .

لمدرسة عمى ( واألخت مرشدة ا لمبنات م البنينأإدارة متوسطة ) وأسجؿ شكري وتقديري الى       
محمد وليد الى الدكتور )  وامتناني وشكريما أبدوه مف تعاوف أثناء تطبيؽ البرنامج اإلرشادي ، 

يد لي كؿ مف مَّد ى ل( عمى جيوده المتميزة في مراجعة البيانات اإلحصائية لؤلطروحة ، وا شياب
 .أذكره نسيانًا وليس نكراناً أف  ي، وفاتنالعوف والمساعدة إلنجازىا

 ومف اهلل تعالى العوف والتوفيؽ
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 يغرخهص انثحث

Abstract 

ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى تأثير أسموبيف مف اإلرشاد المعرفي في تحسيف إدارة الغضب لدى        
 -طالبات المرحمة المتوسطة مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية :

( بػيف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة 0,05ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ) .2
 األولى ) إعادة البناء المعرفي ( في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

( بػيف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .1
 باريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. الثانية ) التنظيـ الذاتي ( في االخت

( بػيف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .3
 الضابطة في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

يف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة ( بػ 0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .4
درجػات أفػراد المجموعػة الضػابطة فػي االختبػار البعػدي عمػى مقيػاس  ورتػباألولى ) إعادة البنػاء المعرفػي ( 

 إدارة الغضب. 
( بػيف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .5

يـ الػػذاتي ( ورتػػب درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي عمػػى مقيػػاس إدارة الثانيػػة ) التنظػػ
 الغضب. 

( بػيف رتػب درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .6
لتنظػيـ الػػذاتي ( فػي االختبػػار درجػات المجموعػػة التجريبيػة الثانيػػة ) ا ورتػػباألولػى ) إعػادة البنػػاء المعرفػي ( 

 البعدي .
 –ولتحقيؽ ىدؼ البحث ، استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذا التصميـ ) مجموعتيف تجريبيتيف      

( طالبة مف طالبات المدارس 30بمغت عينة البحث ) إذمع اختبار قبمي وبعدي ( ،  –ومجموعة ضابطة 
، تـ توزيعيف بصورة  1025-1024افظة ديالى لمعاـ الدراسي مركز مح –المتوسطة في مركز مدينة بعقوبة 
ف وأخرى ضابطة ، وأجرت الباحثة التكافؤ بيف المجموعات اتجريبيت فااثنتعشوائية الى ثبلث مجموعات ، 

الثبلث في عدد مف المتغيرات ىي ) درجات مقياس إدارة الغضب ، والتسمسؿ الوالدي ، والعمر الزمني 
استندت ( فقرة ، و 34)امت الباحثة ببناء مقياس إدارة الغضب الذي تألؼ مف لمطالبات ، وعائدية السكف ( ، وق

 ,Raymond)اء مقياسيا الى اإلطار النظري المعرفي النفسي السموكي الذي قدمو ريموند نوفاكو الباحثة في بن

Novaco  اإلرشاد النفسي والتوجيو  توالمختصيف في مجاال الحكاـعمى عدد مف ( ، وتـ عرض المقياس
مغت نسبة االتفاؽ عمى ب إذ،  محكماً (  25)  بمغ عددىـ، والقياس والتقويـ ،  التربوي ، وعمـ النفس التجريبي



% ( ، وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 200صبلحية المقياس ) 
 (SPSS  )فيما تـ التحقؽ مف ثبات  ( ، 0,05( عند مستوى داللة ) = صفر 1كا بمغت قيمة مربع كاي ) إذ

عادة االخ بمغ معامؿ  إذكرونباخ ،  –، ومعادلة ألفا  Test- Re testتبار المقياس باستخداـ طريقتي االختبار وا 
 . (0,87)ثبات المقياس 

(  إعادة البناء المعرفيكما قامت الباحثة ببناء برنامج إرشادي تضمف أسموبيف إرشادييف معرفييف ىما )      
( دقيقة ، توزعت عمى 45)( جمسة إرشادية ، مدة كؿ منيا 24تألؼ كؿ أسموب مف ) إذ( ،  التنظيم الذاتيو) 

سبعة أسابيع ، بواقع جمستيف لكؿ أسموب في األسبوع الواحد ، وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لمبرنامج 
بمغت نسبة  إذاإلرشادي مف خبلؿ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في اإلرشاد النفسي ، 

                       الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةاحثة %(  واستخدمت الب200اإلتفاؽ عمى صبلحية البرنامج )
 (SPSS  في ): معالجة بيانات البحث ، وقد أظيرت نتائج البحث ما يأتي- 
درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب( بػػيف  0,05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )  .2

 االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب.  األولى ) إعادة البناء المعرفي ( في
درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب( بػػيف 0,05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) .1

 الثانية ) التنظيـ الذاتي ( في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
المجموعػة التجريبيػة  بػيف رتػب درجػات أفػراد( 0,05مسػتوى داللػة )ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد  .3

 الضابطة في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب( بػػيف 0,05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) .4

د المجموعػة الضػابطة فػي االختبػار البعػدي عمػى مقيػاس درجػات أفػرا ورتػباألولى ) إعادة البنػاء المعرفػي ( 
 إدارة الغضب. 

درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب( بػػيف 0,05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) .5
درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي عمػػى مقيػػاس إدارة  ورتػػبالثانيػػة ) التنظػػيـ الػػذاتي ( 

 الغضب. 
درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  رتػب( بػيف  0,05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى داللػة ) .6
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 يغرخهص انثحث

Abstract 

التعرؼ عمى تأثير أسموبيف مف اإلرشاد المعرفي في تحسيف إدارة الغضب لدى ييدؼ البحث الحالي الى        
 -طالبات المرحمة المتوسطة مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية :

أفػراد المجموعػة التجريبيػة  بػيف رتػب درجػات(  0,5ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )  .7
 ي ( في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. األولى ) إعادة البناء المعرف

درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  رتػب( بػيف  0,5ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )  .8
 الثانية ) التنظيـ الذاتي ( في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

أفػراد المجموعػة التجريبيػة  بػيف رتػب درجػات(  0,5صػائية عنػد مسػتوى داللػة ) ال توجد فروؽ ذات داللػة إح .9
 الضابطة في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

درجػػػػات أفػػػػراد المجموعػػػػة  رتػػػػب( بػػػػيف  0,5ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )  .20
ومتوسػػط درجػػات أفػػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي التجريبيػة األولػػى ) إعػػادة البنػػاء المعرفػػي ( 

 عمى مقياس إدارة الغضب. 
درجػػػػات أفػػػػراد المجموعػػػػة  رتػػػػب( بػػػػيف  0,5ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )  .22

مقياس  التجريبية الثانية ) التنظيـ الذاتي ( ورتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى
 إدارة الغضب. 

درجػػػػات أفػػػػراد المجموعػػػػة  رتػػػػب( بػػػػيف  0,5ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )  .21
التجريبية األولى ) إعادة البناء المعرفي ( ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية ) التنظيـ الذاتي ( في 

 االختبار البعدي .
 –دمت الباحثة المنيج التجريبي ذا التصميـ ) مجموعتيف تجريبيتيف ولتحقيؽ ىدؼ البحث ، استخ     

( طالبة مف طالبات المدارس 30بمغت عينة البحث )مع اختبار قبمي وبعدي ( ، حيث  –ومجموعة ضابطة 
، تـ توزيعيف بصورة  1025-1024مركز محافظة ديالى لمعاـ الدراسي  –المتوسطة في مركز مدينة بعقوبة 

ثبلث مجموعات ، أثنتيف تجريبيتيف وأخرى ضابطة ، وأجرت الباحثة التكافؤ بيف المجموعات  عشوائية الى
الثبلث في عدد مف المتغيرات ىي ) درجات مقياس إدارة الغضب ، والتسمسؿ الوالدي ، والعمر الزمني 

 أطروحة دكتوراه
 سممى حسين كامل

 جامعة ديالى – كمية التربية األساسية
 

 Ph.D. Thesis By 

Salma Hussein Kamel  

Diyala University 

College of Basic Education 

 
 
 



استندت ( فقرة ، و 34)امت الباحثة ببناء مقياس إدارة الغضب الذي تألؼ مف لمطالبات ، وعائدية السكف ( ، وق
 ,Raymond)الباحثة في بناء مقياسيا الى اإلطار النظري المعرفي النفسي السموكي الذي قدمو ريموند نوفاكو 

Novaco  اإلرشاد النفسي والتوجيو  توالمختصيف في مجاال الحكاـعمى عدد مف ( ، وتـ عرض المقياس
، حيث بمغت نسبة االتفاؽ عمى  محكماً (  25)  بمغ عددىـ ، والقياس والتقويـ ، التربوي ، وعمـ النفس التجريبي

% ( ، وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 200صبلحية المقياس ) 
 (SPSS  ) فيما تـ التحقؽ مف  ( ، 0,05( عند مستوى داللة ) = صفر 1كا بمغت قيمة مربع كاي )حيث

عادة االختبار  كرونباخ ، حيث  –، ومعادلة ألفا  Test- Re testثبات المقياس باستخداـ طريقتي االختبار وا 
 . (0,87)بمغ معامؿ ثبات المقياس 

(  إعادة البناء المعرفيكما قامت الباحثة ببناء برنامج إرشادي تضمف أسموبيف إرشادييف معرفييف ىما )      
( دقيقة ، توزعت 45( جمسة إرشادية ، مدة كؿ منيا )24( ، حيث تألؼ كؿ أسموب مف ) تنظيم الذاتيالو) 

عمى سبعة أسابيع ، بواقع جمستيف لكؿ أسموب في األسبوع الواحد ، وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري 
النفسي ، حيث بمغت لمبرنامج اإلرشادي مف خبلؿ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في اإلرشاد 

                       الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية%(  واستخدمت الباحثة 200نسبة اإلتفاؽ عمى صبلحية البرنامج )
 (SPSS  في ): معالجة بيانات البحث ، وقد أظيرت نتائج البحث ما يأتي- 
درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب ( بػػيف 0,5توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )  .7

 األولى ) إعادة البناء المعرفي ( في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  رتػػب( بػػيف  0,5توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )  .8

 بمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. الثانية ) التنظيـ الذاتي ( في االختباريف الق
المجموعػة التجريبيػة  بػيف رتػب درجػات أفػراد(  0,5ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة )  .9

 الضابطة في االختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
أفػراد المجموعػة التجريبيػة  درجػات رتػب( بػيف  0,5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة )  .20

األولى ) إعادة البناء المعرفي ( ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس 
 إدارة الغضب. 

درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة  رتػب( بػيف  0,5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة )  .22
متوسط رتب درجات أفراد المجموعػة الضػابطة فػي االختبػار البعػدي عمػى مقيػاس الثانية ) التنظيـ الذاتي ( و 

 إدارة الغضب. 
درجػػػػات أفػػػػراد المجموعػػػػة  رتػػػػب( بػػػػيف  0,5ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )  .21

تنظػيـ الػذاتي ( المجموعػة التجريبيػة الثانيػة ) الأفػراد درجات  ورتبالتجريبية األولى ) إعادة البناء المعرفي ( 
 في االختبار البعدي . 

المتعمقػػػة بمعالجػػػة مشػػػكمة إدارة قػػػدمت الباحثػػػة بعػػػض التوصػػػيات والمقترحػػػات أعػػػبله ، نتػػػائج الي ضػػػوء وفػػػ     
 الغضب في المؤسسات التربوية .



   -:انثحثأٔالً. يشكهح 
تطمػػب مػػف األفػػراد يفػػي مختمػػؼ نػػواحي الحيػػاة ،  ىػػائبلً  اً معرفيػػ فجػػاراً انعصػػرنا الحػػالي يشػػيد         

بعػدد ىائػؿ مػف  مواكبتو ومواجية اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبػة عميػو ، إذ يصػطدـ الفػرد اليػـو
.                   "  يػػػػاً انروحسػػػػقيـ "  وأنػػػػباليػػػػـو  وصػػػػؼ عػػػػالـحتػػػػى غاضػػػػبة ،  اسػػػػتجاباتالمثيػػػػرات التػػػػي تتطمػػػػب 

يحتػػاج أفػػراده إلػػى التوجيػػو نحػػو الطريػػؽ المسػػتقيـ الػػذي افتقػػدوه فػػي (  23، ص 1000،  فا) جولمػػ
وذلػؾ لمػا ، أو عصػر الغضػب ، فعػالي نفجػار اإلناإلعصر ب استحؽ تسميتوو ظؿ الروتيف اليومي ، 

تتطمػػب االسػػتجابات الدائمػػة ، وحػػيف يعجػػز الفػػرد  ميمػػةيشػػكؿ مثيػػرات معرفػػي  فجػػارانيمتػػاز بػػو مػػف 
يشػػػعر بالغضػػػب الػػػذي يعبػػػر عنػػػو بسػػػموؾ و إنػػػعػػػف مواجيػػػة ىػػػذه المثيػػػرات باالسػػػتجابة المناسػػػبة ، ف

نتيجػػة لعػػدـ  أخػػرى ممػػا يسػػبب لػػو ألمػػًا نفسػػيًا داخميػػًا ،  أحيانػػاً ، أو يكبتػػو فػػي نفسػػو  أحيانػػاً  عػػدواني
فيقػدـ الفػرد ، حسـ الموقؼ ومواجيتػو بإيجابيػة  وعدـ القدرة عمى ،الغضب بفاعمية  إدارة ىالقدرة عم

لوقػوع فػي وينتيػي بػو الػى ا، فسػيولوجيًا  ، مما يجعمو مثاراً نفسو لآلخريف بصورة سمبية وقت غضبو 
 دائرة المرض الجسمي واإلضطراب النفسي والسموكي.

عوف مواجية الغضب بفاعمية ال يستطي الذيف ، ةياألقممشكمة ليست سوء إدارة الغضب  إف      
الغضب ىو العاطفة األكثر تدميرًا وتخريبًا  إفإذ  ميـ ،في خضـ أحداث الحياة اليومية التي تقاب

 ( 4ص ، 1008،  لندنفيمد ) .األمـ  ىحتو األفراد  ىمستو  ىعم يةانسناإلفي المجتمعات 
 غيػر تانػك إذا مشػكمة مثػؿت قػد غضػبو عػف الفػرد بيػا يعبػر يالتػ الطريقػة إفوتػرى الباحثػة       
 سػويتو عػف معبػرة الفػرد اسػتجابة وتكػوف ، لػو الداعيػة بػالمواقؼ يػرتبط الغضػب إففػ يوبالتال مناسبة

 يغضػب وال المسػرؼ لمغضب تدعو مواقؼ ىناؾ تكوف فقد ، المواقؼ ىذه عمى بناء سويتو عدـ أو
 مػا بػيف التطػابؽ يفػ ظيػرفي يالسػو  الغضػب أمػا ، البلسػوية تظيػر وىنػا بػالعكس والعكػس ، الفػرد
 . المختمفة المواقؼ حياؿ الغضب مف الفرد لدرجة بالنسبة كائف ىو وما يكوف إف يجب
طبيعػي يحػدث نتيجػة لتعػرض  فعاؿانالغضب  فألالغضب ذاتو ،  فعاؿانفالمشكمة ليست في       
ف المشكمة تكمػف ما يستحقو ... ألخ ، ولك ىأو المضايقة أو اإلحباط في الحصوؿ عم ةانلئلىالفرد 
 فأل، العمميػػػػات المعرفيػػػػة التػػػػي تتوسػػػػط المثيػػػػرات واإلسػػػػتجابات فػػػػي و ، الغضػػػػب  كيفيػػػػة إدارةفػػػػي 

ظيور مشػكبلت الػتحكـ فػي الغضػب أو  ىالغضب يعتبر نتيجة أولية ألخطاء التفكير، مما يؤدي إل
   ( 90ص،  9002 ،أرنوط )  . إدارتو
 فػػي التعامػؿ مػع المواقػػؼالفػرد  ايسػػمكي يتػال ةالطريقػ يفػ تكػػوف إدارة الغضػب مشػكمة إف      

 ، الوقػت طػواؿ بالغضػب يشػعروف نجػدىـ دااألفػر  بعضفػ ، التػي يتعػرض ليػا فػي حياتػو الضاغطة



 وإنػ يعتقػد مػا عمػى خػاص بشػكؿزا ومركػ دفاعيػا الفػرد ويجعؿ ، التفكير يغير فالغضب،  سبب يوأل
دارتػػو الفػػرد يفتقػػر الػػى تنظػػيـ العمميػػات المع إف ، إذ يثيػػره رفيػػة فػػي كيفيػػة السػػيطرة عمػػى الغضػػب وا 

 أقرانيػاتربوي في تعامميا مػع الوالذي ينتج عنو وجود شخصية متيورة ىائجة تستخدـ األسموب غير 
   ( Mazhar,2001)  ، وتمتاز بضعؼ إدارتيا لمغضب .

 وأنك أصبح بحيث الغضب الفشؿ في إدارة عف الناتج العنؼ عدالتوىو ما أدى الى تفاقـ م      
 الػزمبلء بػيف والجفػاء والقسػوة ، المراىقيف تصرفاتي ف فعاالتناإلفضبًل عف زيادة  ، يطبيع ءيش
 الفشػؿ فػي إدارة ىػو ياألساسػ منشػؤىا مرغوبػة غيػر وسػموكيات فاعػدو  مػف ذلػؾ يصػاحب ومػا ،

طالبػات المػدارس المتوسػطة فػي السػيما بػيف  ، المشػكبلت ىػذه معظػـ إلػى ييػؤد يالػذ الغضػب
ألتفػو األسػباب  والكبلمػي اليػدوي واليجػـو بػالتبـر ياغضػب عف ةالمراىق عبرت حيث، لمراىقة مرحمة ا

 أو ،اليػ ممػؾ ىػو مػا عمػى اآلخػريف تعػدي عنػد أو بكثػرة، النصػح اقػدـ ليػي أو نتقػدت عندما السيما ،
 ةبالحساسػي ةالمراىقػ شػعرت، إذ  المدرسػة أو فػي األسػرة اآرائيػ عػف التعبيػر فػيا حقيػ نكػري عنػدما
فو   حتى،  الي الكبار لنقد الشديدة  عنػدما السػيما ،اإلييػ النػاس أقػرب ومػف وبنػاءً  صػادقاً  النقػد افكػ ا 
اى تقامػاً ان التوجيػو أو النصػيحة  دعػتو  بػؿ اآلخػريف، مػف مسػمع عمى يكوف  عػدـ يؤكػد مػا وة، وىػانػو 
 كػاليرب متعػددة أشػكاالً  يأخػذ ، والػذي لممجتمػع  المضػاد السموؾنحو  افعالي ، ويدفعيناإل انضجي

سػكيريفة ونعيمػة ، ) . البذيئػة لفػاظاأل اسػتعماؿو   الكػذبو  السػرقةأو  المنػزؿ ،خػارج  التػأخر أو
   (22، ص1023
 اتبالمعممػ واالحتكػاؾ ،قاعػة الػدرس فػي التيريج منيا أخرى كثيرة عدوانية مظاىرفضبًل عف      
 وتعميمػات لنصػائح المتعمػد واإلىمػاؿ ، المدرسػة أثػاث وتخريػب والتحػدي، والعنػاد ،فاحتػرامي وعػدـ
 الوسػائؿ، ناىيؾ عػف اسػتخداـ  الشرح أثناء المعمـ ومقاطعة الدراسة، في االنتظاـ وعدـ ،اتالمعمم

 اإلشػاعات ونشػر الػتيكـ، وعبػارات اآلخػريف قػدر مػف والتقميػؿ الشػتائـك الشػفيي، لمػتيجـ المختمفػة
    )77ص  ، 1004السبتي ،  . ) لسمعةا وتشويو واالفتراء والقذؼ بالوشايات، واالنيماؾ

ومعايشػػتيا التربػػوي ، النفسػػي و فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد  كونيػػا متخصصػػةومػػف خػػبلؿ خبػػرة الباحثػػة       
فػػػي إدارة طالبػػػات المرحمػػػة المتوسػػػطة ضػػػعؼ  مشػػػكمةفقػػػد أحسػػػت بوجػػػود لمواقػػػع التربػػػوي والتعميمػػػي 

وقػػد تحققػػػت الباحثػػة مػػػف تنتيػػي ،  ، األمػػر الػػػذي يتسػػبب ليػػف بمشػػػكبلت دراسػػية  تبػػػدأ وال الغضػػب
طالبػػػات المرحمػػػة تعػػػرض لمعرفػػػة مػػػدى بدراسػػػة اسػػػتطبلعية  وجػػػود ىػػػذه المشػػػكمة مػػػف خػػػبلؿ قياميػػػا

 لقػػوانيفومػػدى قػػدرتيف عمػػى إدارة الغضػػب بشػػكؿ تربػػوي مرضػػي الغضػػب ،  حػػاالتالػػى المتوسػػطة 
ومػديرات مػدارس ،  ومدرسػات، ( مرشدات تربويػات 20) خبلؿ توجيو سؤاؿ مفتوح لػ ، مف المجتمع



وجػود وقػد أجمعػف عمػى ( 2ممحػؽ رقػـ )، مركز محافظة ديالى  –في مدينة بعقوبة متوسطة لمبنات 
الباحثػػػة بيػػػذه الدراسػػػة  ، ولػػػـ تكتػػػؼِ  ، وعػػػدـ قػػػدرتيف عمػػػى إدارتػػػولػػػدى الطالبػػػات  حػػػاالت الغضػػػب

نمػػااالسػػتطبلعية لمشػػروع فػػي بحثيػػا ،  حقػػؽ مػػف صػػحة لغػػرض الت ثانيػػةقامػػت بدراسػػة اسػػتطبلعية  وا 
المػدارس المتوسػطة لمبنػػات  طالبػة مػف طالبػات(  50)  وجيػت سػؤااًل مفتوحػًا الػػىفوجػود المشػكمة ، 
 ( .1، ممحؽ رقـ ) مركز محافظة ديالى –في مدينة بعقوبة 

،  يوميػػاً  ات( مػػر 20)يشػػعرف بالغضػػب  يف% مػػن80 إف الطالبػػاتواتضػػح مػػف خػػبلؿ إجابػػات      
فو   بحقيـن اآلخرين، الظمم ، تقصير  ةاناإلىدييف ىو شعورىف بػػ )) مف أكثر مسببات الغضب ل ا 

ـــتين ف(( و  ، األحـــداث المحيطـــة ببيئ عمػػػى إدارة غضػػػبيف بشػػػكؿ تربػػػوي غيػػػر قػػػادرات  يػػػفمعظم ا 
، ممػػا دفػػع الباحثػػة الػػى التفكيػػر جػػديًا بدراسػػة مشػػكمة إدارة الغضػػب لػػدى طالبػػات المرحمػػة  مناسػػب

شاد المعرفي في تحسػيف إدارة الغضػب لػدييف . وفػي ضػوء مػا اإلر  تأثيرالمتوسطة ، والتعرؼ عمى 
   -: اآلتيسبؽ تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ 

 ؟ بأساليب اإلرشاد المعرفيتحسين إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة  باإلمكانىل  
 

 -: انثحث. أًْٛح ٛاً اَث
طالبات المرحمة  إدارة الغضب لدىمشكمة لتتجمى أىمية البحث الحالي في تصديو        

، والبيئة المحيطة  الضاغطة تجاه المواقؼ الحياتية يففي ردود أفعالسمبًا التي تؤثر المتوسطة ، و 
مف ىذه أصبح نمطًا السمبية تكرار ردود األفعاؿ  إفواألشخاص الذيف يتسببوف في غضبيف ، إذ 

 ـأ افكسواء تيديدًا فعميًا ، اقؼ التفاعؿ االجتماعي تيديدًا ألقؿ مو اآللية والتمقائية االستجابة  ماطأن
مف ،  السمبية فردود أفعالي ىعم مف التغمب يفبما يمكنكسر دائرة الغضب مما يحتـ عمينا ، مدركاً 
وذلؾ بمراقبة  ، التعرض لمموقؼ المنشط أو الميدد ميارات إدارة الغضب عند فتعميميخبلؿ 

 ىنوعًا مف القدرة عم فمما يكسبي، شخصية المنشطة لحالة االستثارة ال فومبلحظة وتغيير أفكارى
بيا حاؿ  فااإلتي فوبالتالي التحكـ في االستجابات اآللية المندفعة التي اعتد ، فياتو ذ تنظيـ
 ( Meichenbaum, 1987,p:254)  .في مثؿ ىذه المواقؼ فتواجدى

لكؿ منا  أفبيـ بصحة االفتراض القائؿ مف التسم إدارة الغضب مشكمةأىمية دراسة وتأتي      
في نفسو الكفاءة  افسناإلفإذا اعتقد ، صورة ذات يبنييا وفؽ معتقداتو وأفكاره وخبراتو السابقة 

وبالتالي ، و يتصرؼ بالفعؿ وفؽ صورة الذات ىذه إنالتحكـ في أفعالو وتصرفاتو ف ىوالقدرة عم
، فاالتي عاممنا بيا اآلباء، األقارب، األقر سيا نفالطريقة بفنحف في واقع األمر نعامؿ اآلخريف 



مف  المسترشداتكسر دائرة الغضب يقتضي تخميص  إفلذا ف، في الماضي  المعمموف وغيرىـ
وذلؾ ، واستجابة الغضب  فعاؿانمنظومة األفكار والمعتقدات الخاطئة التي تنشط أو تعزز 

بالتبعية  اثيراتيا في اآلخريف وتأثيراتيوتحديد تأ فمتطمبات وميارات تقييـ استجاباتي فيبتعميم
تغضب  فألكف  ،يغضب ، ىذا أمر سيؿ  فأيمكف  افسإنأي )) " أرسطو"  وكما يقوؿ،  فعميي

مف الشخص المناسب ، بالدرجة المناسبة ، وفي الوقت المناسب ، ومف أجؿ اليدؼ المناسب ، 
ما نطمؽ عميو                 ، وىذا ىوAristotle,1991:p:6))  (( وبالطريقة المناسبة ، فيذا ليس سيبلً 

فعالية نطاقتو اإل ىنسيطر عم فأنفيـ الغضب ونحتضنو إذا كنا نريد  فأ، أي ( إدارة الغضب )
   ( 92 ص ، 9002 ،أرنوط )  . فعاالتناانونتحكـ في 

 & Wilcox)وتقتػػػرح العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت عمػػػى إدارة الغضػػػب كدراسػػػة      

Dowrick, 1992) ( 1994ودراسػة  Karpe & etc., )  ( ودراسػةDykemam , 1995 ) 
( ودراسػػػة  Eaken & etc., 2001) ودراسػػة  (  Gold &McCarthy, 1998)ودراسػػة 

(Hughes,2002  )  بػػػرامج اإلرشػػػاد المعرفػػػي فػػػي التػػػدريب عمػػػى ميػػػارات إدارة أسػػػاليب و اسػػػتخداـ
.                    السػػػعي الػػػى فيػػػـ ماىيػػػة تفكيػػػر وشػػػعور الطالػػػب أواًل مػػػف الميػػػـ بالنسػػػبة لممرشػػػد  إف إذالغضػػػب ، 

 (Gootman,2001,p.19 ثػػـ البػػدء بعػػد ذلػػؾ بمعالجػػة أسػػباب الغضػػب )أمكػػف ، طالمػػا لػػيس  إف
يتػػدرب الطالػػب عمػػى أسػػاليب وطرائػػؽ إدارة  فأبوسػػعنا دائمػػًا تفػػادي أسػػباب ىػػذا الغضػػب ، فػػالميـ 

 فأبرنػػػػامج إلدارة الغضػػػػب ىػػػػو تػػػػدريب الطمبػػػػة عمػػػػى كيفيػػػػة ىػػػػدؼ أي  إفغضػػػػبو بنجػػػػاح ، حيػػػػث 
يصػػبحوا قػػادريف عمػػى إثبػػات ذاتيػػـ وتحقيػػؽ شخصػػيتيـ عنػػدما يكونػػوف فػػي حالػػة الغضػػب ، وتطػػوير 
خطط وتدابير السيطرة عمػى الغضػب ، والتعبيػر عػف مشػاعرىـ وأحاسيسػيـ بشػكؿ مناسػب وصػحيح  

ي إطػػار برنػػامج تػػوجييي إرشػػادي منػػتظـ ، ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ وسػػائؿ إدارة الغضػػب فػػ
يتضػػػمف مزاوجػػػة الوسػػػائؿ المعرفيػػػة واإلدراكيػػػة لتػػػدريب الطمبػػػة عمػػػى سمسػػػمة خطػػػوات باتجػػػاه مراقبػػػة 
تفكيػػػػػرىـ حػػػػػوؿ إدراكيػػػػػـ وفيميػػػػػـ لحػػػػػاالت ومشػػػػػاعر الغضػػػػػب وكيفيػػػػػة إدارتيػػػػػا باسػػػػػتخداـ الخبػػػػػرات 

 (   Gootman,2001 , p.22 ) والميارات االجتماعية المبلئمة .
قابمية  فتكوف لديي عندما اتتتكوف لدى شريحة المراىقالمتزنة السوية سمات الشخصية  إف     
ثبات وتحقيؽ شخصياتي فعمى فيـ ذواتي ىفتساعد ألنياعمى إدارة الغضب ،  قدرةو  ولكي ،  فوا 

ـ يتحقؽ إثبات الذات والشخصية المتزنة القادرة عمى إدارة الغضب ، فقد برزت الحاجة الى االىتما
                         . عنصرًا ميمًا وجوىريًا في العممية التربوية الذي يعدالنفسي والتربوي باإلرشاد 

( ومف الوسائؿ الضرورية في خمؽ جماعة يسودىا جو مف األلفة 135، ص2985الدوسري،  )



نفسية  مساعدة المسترشديف الذيف يواجيوف مشكبلت فيعف قدرتو  فضبل، والمحبة واالحتراـ 
نمية التعبير عف ذواتيـ وت، مجتمعيـ  ومع فسيـأنالتوافؽ النفسي مع  تحقيؽ عمى واجتماعية
 (12، ص2993، مؤيد ) .وتطويرىا

في خضـ  في المؤسسات التعميمية التربوي والتوجيوالنفسي الحاجة إلى اإلرشاد  بثقتانقد و      
واجبات المف النفسي اإلرشاد  جعؿإلى عمماء النفس المعاصريف  فعمما د، الحياة المعاصرة 

يأخذ بنظر  إفاإلرشاد التربوي ينبغي "  إف Watson, 1997)) أكدفقد ، ممدرسة لاألساسية 
وال يقتصر عمى العوامؿ المرتبطة بالمرحمة ، االعتبار العديد مف العوامؿ المؤثرة في حياة الطالب 

الذي يتطمب  األمر، ًا في حياتو االجتماعية تعداىا إلى العوامؿ التي تؤثر سمبيبؿ  الدراسية ،
 .(Watson, 1997, p.31). " اإلرشاديةتضميف ىذه المتطمبات الجديدة في العممية 

اإلرشاد يعني مساعدة األفراد عمى مواجية العقبات التي تعترض نموىـ حيثما وجدت  إف     
ولذلؾ  (7، ص2982، فو باترس ) .ياتيـ الشخصية ناوعمى تحقيؽ أقصى درجات النمو إلمك

احدىما المستفيد مف  فاإلرشاد ىو عممية تعمـ اجتماعي تقـو عمى أساس عبلقة مباشرة بيف اثنيف
ي ىو المرشد المتخصص الذي يمتمؾ المعمومات والحقائؽ ومسمحًا ناالعممية )المسترشد( والث

مية، والتي أوؿ ما تيدؼ إليو باألساليب اإلرشادية النفسية العممية المختمفة التي تتطمبيا ىذه العم
اتو، ودوافع نشاطو، وأسباب إحباطو، وعوامؿ قمقو، وما قد يؤدي ناىو مساعدة الفرد لمعرفة إمك

عمى الذات أو عمى اآلخريف، واختبلؿ  فاذلؾ إلى شعوره بحاالت مف الصراع النفسي والعدو 
ي ييدؼ إلى مساعدة الفرد لكي ب التربية والذناب التطبيقي مف جو ناالصحة النفسية، فيو يعد الج

مك اتو المختمفة استخدامًا سميمًا لتحقيؽ التوافؽ مع مطالب الحياة والشعور نايستخدـ طاقاتو وا 
  (296، ص1002بالرضا عنيا وعف نفسو . ) الخالدي، 

مجموعة مف الخدمات التي يقدميا أخصائيو عمـ النفس اإلرشادي الذيف يعتمدوف  واإلرشاد ىو    
جراءات لتسيير سموؾ الفرد بطريقة ايجابية وفاعمة خبلؿ مراحؿ في تد خميـ عمى مبادئ ومناىج وا 

االيجابية لمنمو والتوافؽ مف  الجوانبنموه المختمفة، ويقوـ المرشد بممارسة عممو مؤكدا عمى 
فمائي ، و إنمنظور  ىذه الخدمات تيدؼ إلى مساعده األفراد عمى اكتساب الميارات الشخصية  ا 

جتماعية وتحسيف توافقيـ لمطالب الحياة المتغيرة وتعزيز مياراتيـ لمتعامؿ مع البيئة المحيطة واال
 (28، ص1022بيـ، واكتساب الميارات والقدرة عمى حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات .) أبو اسعد،

و الطمبة ولذلؾ تقع عمى عاتؽ العممية اإلرشادية المتمثمة بالمرشد التربوي مسؤولية كبيرة في توجي
.  وتعميميـ أساليب معالجة الذات مع البيئة ، والبيئة المحيطة بيـ  أنفسيـومساعدتيـ عمى معرفة 



فو  (25، ص2982القاضي،  ) الطالب قادر عمى تحسيف سموكو حينما يصؿ إلى مرحمة متقدمة  ا 
 (.17، ص2998الداىري،  ) .مف االستبصار 

يولييا المسؤولوف عف العممية التربوية  إفقية التي ينبغي ويعد اإلرشاد مف أىـ العمـو التطبي     
كنا نيدؼ إلى الوصوؿ بأبنائنا إلى مستوى مناسب مف الصحة النفسية  إفما تستحقو مف أىمية، 
وتكمف أىمية اإلرشاد في المتغيرات المتبلحقة والمتعددة  (.155، ص2990السميمة )عبد الغفار، 

ولعؿ أىـ ىذه المتغيرات ىي المرحمة الحالية التي نعيشيا والتي التي أدت إلى ضرورتو وحتميتو، 
لمعاشي اتتمثؿ بمرحمة الضغوط، حيث الحروب والويبلت والفقر والبطالة والتفرقة وتدني المستوى 

ي ناالسك واالنفجاراالجتماعي ونقص التعميـ  والحرمافاألمراض  وانتشار، مقارنة بالغبلء 
اتية وتنوع سبؿ االتصاالت وظيور التقنية الحديثة، والتفكؾ األسري، والمعرفي والثورة والمعموم

السموكية، وتعدد التخصصات األكاديمية وتشعب أقساميا وفروعيا،  واالنحرافاتالجريمة  وانتشار
وغيرىا مف األمور التي تجعؿ الحاجة إلى اإلرشاد ضرورة ممحة لتقديـ العوف والمساعدة لؤلفراد 

( 16-15، ص1022الحريري واألمامي،  ) .لمشكبلت واالضطرابات النفسية مف ا يعانوفالذيف 
ولذلؾ أصبحت العممية اإلرشادية عممًا لو مناىجو وأسسو وخططو وبرامجو، وتعددت مناىجو ، 

           .تعدد وتنوع المشكبلت التي يواجييا األفراد وتبعًا لوأساليبو تبعًا لتعدد النظريات اإلرشادية، 
  (220، ص1001، سفياف )                                                                   
ىو الوصوؿ بالفرد إلى التوافؽ النفسي واالجتماعي  ةب اإلرشادييلالؤلس اليدؼ الرئيس إف     

األساليب  كانت(، وسواًء 108، ص2989، الحيانيوتوفير الجو المبلئـ في المدرسة والمجتمع )
يا تسعى لمعالجة مشكبلت الفرد وفقًا ألساليب عممية إن، فةمائيإنرشادية وقائية أـ عبلجية أـ اإل

 (Birdie, 1959, p.175-176.)وتقنية تعمؿ عمى تنمية ميولو واتجاىاتو وتوافقو مع نفسو وبيئتو
وأخذت ، ألساليب اإلرشادية مف الخدمات الطبلبية التي عرفتيا مدارس العالـ الحديث وتعد ا     

ىذه األساليب تنمو وتتطور بسرعة ىائمة في الدوؿ المتقدمة، وذلؾ لتواكب خدمات ىذه األساليب 
التقدـ التكنولوجي الذي تعيشو تمؾ الدوؿ، وقد نجحت تمؾ األساليب نجاحًا باىرًا في القضاء عمى 

، 2985لدوسري، )ا. الكثير مف المشكبلت والصعوبات التي يواجييا الطبلب واإليفاء بحاجاتيـ 
 ، (135ص
عمػى تجػاوز  ة المسترشػديفالعديد مػف األسػاليب اإلرشػادية التػي تيػدؼ إلػى مسػاعد توقد ظير      

إعػػادة البنػػاء المعرفػػي ، ومػػف ىػػذه األسػػاليب أسػػموب ، وتعػػديؿ سػػموكيـ ، أزمػػاتيـ وحػػؿ مشػػكبلتيـ 
مسترشػػػد بحيػػػث تصػػػحح بتصػػػحيح التحريػػػؼ فػػػي تفكيػػػر ال ييتمػػػافالتنظػػػيـ الػػػذاتي ، المػػػذيف أسػػػموب و 



صورة الواقع في نظره ويصبح التفكير منطقيًا ، اعتمادًا عمى عدة أسػس أىميػا : العبلقػة اإلرشػادية 
منيػا ، ومسػاعدتو فػي تعمػـ كيفيػة  يعاني، وتوطيد المصداقية مع المسترشد ، واختزاؿ المشكمة التي 

إعػػػادة ألسػػػموب الػػػرئيس  حػػػؿ المشػػػكبلت مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاركة النشػػػطة فػػػي حػػػؿ المشػػػكمة ، فاليػػػدؼ
المعرفي ىو تغيير الطريقة التي يفكر فييا المسترشد باستخداـ أفكػاره اآلليػة ) األوتوماتيكيػة (  البناء

لموصػػوؿ الػػى مركػػز أو جػػوىر إدراكاتػػو والبػػدء فػػي تقػػديـ فكػػرة عػػف طريػػؽ بنػػاء معرفػػي لديػػو ، ويػػتـ 
لػػدالئؿ ، ويقػػيـ تمػػؾ التػػي تػػدعـ يجمػػع ويتأمػػؿ ا إفتحقيػػؽ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ تشػػجيع المسترشػػد عمػػى 

 ( .58، ص 1023أبو زعيزع ، معتقداتو أو ال تدعميا . ) 
عف سموكية وذلؾ ال ومشكبلت في التغمب عمىالفرد التنظيـ الذاتي فيو يساعد أسموب  أما     

توجيو نفسو خبلؿ ب لوالذاتية التي تسمح  اتانوالبي ،الذاتي حديثالطريؽ المبلحظة الذاتية ، و 
عمى التخيؿ واالسترخاء مع تشجيع الفرد ، دوف خروجيا عف سيطرتو  فمشكمة موعو في وق
   (Meichenbaum&Asarnow,1979,p.1)تيا. تيدئمع نفسو لالتحدث و 

تػػػدريب الطمبػػػة عمػػػى  إفالتػػػي أجريػػػت عمػػػى إدارة الغضػػػب الدراسػػػات  العديػػػد مػػػفوقػػػد وجػػػدت      
اإلرشػػػػاد الجمعػػػػي المعرفػػػػي يكػػػػوف فعػػػػااًل وذا جػػػػدوى فػػػػي  أسػػػػاليبباسػػػػتخداـ ميػػػػارات إدارة الغضػػػػب 

إكسػػػػاب الطمبػػػػة ليػػػػذه  إفمسػػػػاعدتيـ عمػػػػى تنظػػػػيـ سػػػػموكيـ والتعامػػػػؿ مػػػػع مشػػػػاعر غضػػػػبيـ ، كمػػػػا 
الطمبػة سػيكوف بوسػعيـ كػبح  فأالميػارات كفيػؿ بجعػؿ المؤسسػات التعميميػة أكثػر أمنػًا ، فضػبًل عػف 

وف أكثر مقبوليػة مػف قبػؿ مجػتمعيـ وأكثػر احترامػًا جماح ما ىو سمبي في سموكياتيـ ، وبالتالي يكون
 (   Tamaki,1994,p22 وتحقيقًا لذاتيـ . )

الجمعػي إلدارة الغضػب  اإلرشػادفاعميػة كشػؼ  (Wilcox & Dowrick, 1992) فقد حاوؿ      
مػػػف عػػػدة فنيػػػات معرفيػػػة وسػػػموكية لخفػػػض  مػػػف خػػػبلؿ برنػػػامج معػػػدمجموعػػػة مػػػف المػػػراىقيف ،  ىلػػػد

ضبط الذات ، وتخفيؼ الضغوط ، وتوكيد الذات ، وقد أوضحت نتػائج الدراسػة فاعميػة االستثارة ، و 
( التحقػؽ مػف  ,.Karpe & etc  1994) كما حػاوؿ في التحكـ بالغضب لدى المراىقيف ،البرنامج 

فجػػػارات إنلعػػػبلج  واالسػػػترخاءإدارة الضػػػغط  ىالسػػػموكي عمػػػالمعرفػػػي فعاليػػػة برنػػػامج التػػػدريب  ىمػػػد
عمػى في درجات الغضب بعد تطبيؽ البرنػامج  اً خفاضاناىقيف ، وقد أثبتت النتائج المر  ىالغضب لد

( بدراسػػة ىػػدفت الػػى تحديػػد فاعميػػة العػػبلج  Dykemam , 1995عينػػة مػػف المػػراىقيف ، وقػػاـ ) 
لػدى المػراىقيف ، وتوصػمت نتػائج الدراسػػة  العػدوانيالمعرفػي االجتمػاعي فػي إدارة الغضػب والسػموؾ 

إظيػار مسػتويات كبيػرة  فضػبًل عػفبعػد تطبيػؽ البرنػامج ،  العػدوانيات السػموؾ مسػتوي انخفػاضالى 
 ( 218، ص  1020. ) الزعبي ،  العدوانيمف إدارة الغضب والتحكـ بالسموؾ 



فاعميػػة برنػػامج الػػى التعػػرؼ عمػػى (   Gold &McCarthy, 1998)دراسػػة فيمػػا ىػػدفت       
مف المػراىقيف الػذكور ، وقػد أشػارت (  10) ىدل يانالعدو إلدارة الغضب في خفض السموؾ معرفي 

بػػيف متوسػػط درجػػات القيػػاس القبمػػي والبعػػدي (  0.02 ى )وجػػود فػػروؽ دالػػة عنػػد مسػػتو  ىالنتػػائج إلػػ
 ىلصالح درجات القياس البعػدي ألفػراد المجموعػة التجريبيػة ، ممػا يؤكػد فاعميػة برنػامج التػدريب عمػ

(  فقػد  Eaken & etc., 2001) دراسػة أمػا ،  ى المػراىقيفلػد يػةانالعدو إدارة الغضػب فػي خفػض 
مػػف سػػوء إدارة  يعػػانوفتػػأثير اإلرشػػاد الجمعػػي المعرفػػي فػػي توجيػػو المػػراىقيف الػػذيف  بيػػافىػػدفت الػػى 

الغضػػب ، والعبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف الغضػػب والعنػػؼ ، وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود عبلقػػة قويػػة بػػيف 
سػػػة فاعميػػػة اإلرشػػػاد المعرفػػػي فػػػي تحسػػػيف إدارة سػػػوء إدارة الغضػػػب وبػػػيف العنػػػؼ ، كمػػػا أثبتػػػت الدرا

فاعميػػػة فقػػػد ىػػػدفت الػػػى معرفػػػة مػػػدى  (  Hughes,2002)دراسػػػة الغضػػػب لػػػدى المػػػراىقيف ، أمػػػا 
، وقػػد توصػػمت الػػى فاعميػػة  الجػػانحيفى المػػراىقيف الغضػػب لػػد ىالمعرفػػي فػػي خفػػض مسػػتو  اإلرشػػاد
  . حيفانالجالمراىقيف عينة مف  ىإدارة الغضب لد ىمعرفي لمتدريب عمإرشادي برنامج 

 (65، ص1020) عبد الكريـ وخطاب ،                                                      
الػػذيف تتشػػابو مشػػكبلتيـ فػػي  عػػدد مػػف المسترشػػديف إرشػػادو " إنػػويعػػرؼ اإلرشػػاد الجمعػػي عمػػى      

                 " ؽ اليوميػػػػػػػةالجمعػػػػػػػي  مػػػػػػػع مشػػػػػػػكبلت التكيػػػػػػػؼ  والتوافػػػػػػػ اإلرشػػػػػػػادويتعامػػػػػػػؿ ، جماعػػػػػػػات صػػػػػػػغيرة 
يناسػػػػػب فوائػػػػػد عديػػػػػدة ، فيػػػػػو أىميػػػػػة و ولئلرشػػػػػاد الجمعػػػػػي ، (   164 ، ص 2985الدوسػػػػػري ، ) 

ازرة ؤ يساعد في تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي مف خػبلؿ المػ، و  ةوالمراحؿ الدراسية كاف األعمار
تمركػػز المسترشػػد حػػوؿ  يقمػػؿ مػػف حػػدةو إنػػ، كمػػا الجماعػػة بعضػػيـ مػػع بعػػض  أعضػػاءالتػػي يقػػدميا 

، وتػػػوفير الوقػػػػت  اإلرشػػػػاداالقتصػػػاد فػػػػي نفقػػػات فضػػػبًل عػػػػف (  47، ص1000، افسػػػػميم ) .ذاتػػػو 
تاحة، والجيد   (69، ص 1004جودة ، ) . حقيقية لممارسة الميارات وتحسينيا ال ةفرصال وا 
باحثة وىي تكمف أىمية البحث الحالي أيضًا في أىمية المرحمة الدراسية التي اختارتيا الو    

مرحمة الدراسة المتوسطة ، والتي تمثؿ مرحمة المراىقة ، " فالمراىقة بحؽ ىي مرحمة التطبيع 
االجتماعي ، حيث يتـ فييا تكويف اإلطار الثقافي لشخصية الفرد مف قيـ ومعايير اجتماعية 

عاد يا تعد مرحمة تغيرات جذرية في أبإنوممارسات سموكية واتجاىات وميوؿ وصداقات ، إذ 
فواجتماعية وثقافية وأخبلقية ، و  وانفعاليةالشخصية وخصائصيا التي تعبر عف مبلمح عضوية   ا 

في الحياة ومدى استعداده لتحمؿ  األندماجالى  اإلنسافىذه الفترة تمثؿ قيمة أساسية تدفع 
تو في المستقؿ وقيم وكيانو إنسانيتوالمسؤولية ، وحرصو عمى أداء الدور الحقيقي في التعبير عف 

 (256ص ، 1023) حمد ، الوسط الذي يعيش فيو وينتمي إليو " . 



تترؾ أثرىا عمى مستقبؿ الطالب دراسيا  ألنياوتعد المرحمة المتوسطة مرحمة تعميمية ميمة   
المدرسة تعد مف أىـ المؤسسات المسؤولة عف إعداد الطالب لمحياة  فأ فضبًل عفومينيا ، 

 (.5،ص2996والصحة النفسية )الرحيـ،و التكيؼ األسرية واالجتماعية وتحقؽ ل
فالمدرسة في المرحمة المتوسطة بوصفيا مؤسسة تربوية واجتماعية ليا اثر كبير وفاعؿ لتييئة   

ليا الدور  إفكما  ( .356، ص2988. ) فيمي،  الجو المبلئـ لمنمو النفسي واالجتماعي لمفرد
وفي جميع المراحؿ  اتقـو بيا الطالبتالتي الكبير في تعديؿ السموكيات غير المرغوب بيا و 

الدراسية وتكوف الحاجة إلى تعديؿ ىذه السموكيات في المرحمة المتوسطة المتمثمة بمرحمة المراىقة 
المدرسة حيف  إفوليذا ف ( ،264، ص2976أكثر مف بقية المراحؿ الدراسية األخرى )حمزة، 

يا مف الوقوع ضحية لمصراعات واالضطرابات يا تحمي طبلبإنتؤدي رسالتيا عمى الوجو األكمؿ ف
 (.320، ص2993والتوترات النفسية والعقمية والسموكية )العيسوي، 

تصدى يالذي  بانوالج تناوليايفي المتغيرات التي تكمف الحالي  البحثأىمية  إفمما تقدـ ، ف  
مف  ينوانيعما و ،  ستيدفيا مف طالبات المدارس المتوسطةيالعينة التي  فضبًل عفلدراستو ، 

غضب نتيجة لمعديد مف الضغوط الدراسية والنفسية والبيئية واالجتماعية واألسرية والمادية التي 
  -في: الحالي البحثوبالتالي تتبمور أىمية   ،تواجييف وتزيد مف درجة الغضب لدييف 

 
   -: األىمية النظرية. 2
تبػػة العراقيػػة بدراسػػة متخصصػػة عػػف إدارة لرفػػد المكمتواضػػعة  محاولػػةيعػػد البحػػث الحػػالي إذ أ.    

   .  بيذا الموضوعلقمة البحوث والدراسات المتعمقة الغضب 
 أىمية المرحمة الدراسية ) المتوسطة ( باعتبارىا مرحمة مراىقة . ب.  
إدارة عالجػػػت  - عمػػػى حػػػد عمػػػـ الباحثػػػة -محميػػػة  أوؿ دراسػػػة تجريبيػػػةالبحػػػث الحػػػالي عػػػد يج .   

 إدارة الغضب .  تعالجباكورة الدراسات العراقية التي  دعيالغضب ، وبيذا 
 د. إثارة اىتماـ المرشديف التربوييف بأىمية دراسة إدارة الغضب ونتائجو السمبية عمى الطالبات .  
ىػ. إكساب المسترشػدات ميػارات إدارة الغضػب وكيفيػة التعامػؿ مػع المواقػؼ المثيػرة لمغضػب بػداًل   

 و .مف كبتو كمو أو إظياره كم
 :  األىمية التطبيقية. 0
أ. تزويػػػد المرشػػػديف التربػػػوييف ببرنػػػامج إرشػػػادي يمكػػػف تطبيقػػػو عمػػػى الطالبػػػات فػػػي حالػػػة نجػػػاح    

 البرنامج .



ب. تزويػػد المرشػػديف التربػػوييف بػػأداة تشخيصػػية ) مقيػػاس ( تسػػتخدـ فػػي تشػػخيص إدارة الغضػػب   
 لدى طالبات المدارس المتوسطة .

 -: ىدف البحثثالثًا. 
فػي تحسػيف إدارة الغضػب  مف اإلرشاد المعرفيأسموبيف  تأثيرييدؼ البحث الحالي الى معرفة      

 -لدى طالبات المرحمة المتوسطة مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات اآلتية :
 بػػيف رتػػب درجػػات(  0,5)  داللػػة عنػػد مسػػتوىال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  .23

) إعػػادة البنػػاء المعرفػػي ( فػػي االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى 
  عمى مقياس إدارة الغضب.

 بػػيف رتػػب درجػػات(  0,5عنػػد مسػػتوى داللػػة ) توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ال  .24
) التنظػػػيـ الػػػذاتي ( فػػػي االختبػػػاريف القبمػػػي والبعػػػدي عمػػػى  الثانيػػػةأفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة 

  مقياس إدارة الغضب.
بػػيف رتػػب درجػػات (  0,5عنػػد مسػػتوى داللػػة ) وجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تال  .25

أفػػػػراد المجموعػػػػة التجريبيػػػػػة الضػػػػابطة فػػػػػي االختبػػػػاريف القبمػػػػي والبعػػػػػدي عمػػػػى مقيػػػػػاس إدارة 
   الغضب.

بػػيف رتػػب درجػػات (  0,5عنػػد مسػػتوى داللػػة ) توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ال  .26
درجػػات أفػػراد المجموعػػة  ورتػػبادة البنػػاء المعرفػػي ( أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى ) إعػػ

  الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس إدارة الغضب.
بػػيف رتػػب درجػػات (  0,5عنػػد مسػػتوى داللػػة ) توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ال  .27

درجػات أفػراد المجموعػة الضػابطة  ورتػب) التنظػيـ الػذاتي (  الثانيةأفراد المجموعة التجريبية 
  االختبار البعدي عمى مقياس إدارة الغضب.في 

بػػيف رتػػب درجػػات (  0,5عنػػد مسػػتوى داللػػة ) توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ال  .28
درجػػػػػات المجموعػػػػػة  ورتػػػػػبأفػػػػػراد المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة األولػػػػػى ) إعػػػػػادة البنػػػػػاء المعرفػػػػػي ( 

 ) التنظيـ الذاتي ( في االختبار البعدي . الثانيةالتجريبية 
 -: البحث حدودرابعًا. 
مدينة في  -الدراسة النيارية  – والثانويةالمرحمة المتوسطة  بمدارسيتحدد البحث الحالي أ. 

لمعاـ ،  التابعة لممديرية العامة لمتربية في محافظة ديالى –مركز محافظة ديالى  – بعقوبة
 . 1025 – 1024 الدراسي 



مذيف تضمنتيما النظرية المعرفية يتحدد البحث الحالي بتطبيؽ األسموبيف اإلرشادييف ال. ب
" وىما أسموب إعادة البناء المعرفي ،  Novaco,2009المتبناة ، وفقًا لتعريؼ " نوفاكو 

 وأسموب التنظيـ الذاتي .
 -: تحديد المصطمحاتخامسًا. 

 -: (The Effect)  رـــالتأثـــي. 1
 -أ. لغًة : 

  "يػػػػػػػػػػػػػػػػو أثػػػػػػػػػػػػػػػػراً ر فػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػيء : تػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ فإبقػػػػػػػػػػػػػػػػاء األثػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػيء. وأثَّػػػػػػػػػػػػػػػػ " . 
مختػػػػار ،  4/  2المصػػػػباح المنيػػػػر مػػػػادة ) أثػػػػر ( ،  5/  4العػػػػرب مػػػػادة ) أثػػػػر (  افلسػػػػ) 

 .(  5 / 2المعجـ الوسيط مادة ) أثر ( ،   1/  2الصحاح مادة ) أثر ( 
  (1983منظور ) أبن : 

   (29ص ،2983ابف منظور، )  " ىو بقية الشيء في الشيء"     
    -:اصطالحاً  ب. 

 (9911الحفني:) 
    "مقدار التغيير الذي يطرأ عمى المتغير التابع بعد تعرضو لتأثير المتغير المستقؿ"     

   (153ص ،2992لحفني،ا )                                                                
   0118دافيد :- 

   (25ص ،1008 ، دافيد ) .     قيـ الشخص ومعتقداتو ومواقفو وسموكو عممية التأثير في      

  Counseling Style : ةب اإلرشاديالياألستعريف  .0
   -: تعريف أسموب إعادة البناء المعرفيأ.    
 -عرفو كل من :   
 ميكينباوم  (Meichenbaum,1990 : )- 

تسػػعى الػػى تحويػػؿ تفكيػػر المسترشػػديف  وذلػػؾ بصػػير االعتقػػادات  التػػيؽ ائػػمجموعػػة مػػف الطر      
ثباتػػػػات الخاطئػػػػة غيػػػػر ظيػػػػار ، المسػػػػتندة الػػػػى دالئػػػػؿ وا  ، عػػػػدـ واقعيػػػػة تفسػػػػيرىـ  لئلحػػػػداث  وا 

 . الحؿ المناسب  وصواًل الىميارات معرفية معينة لمتكيؼ مع المشاكؿ ،   وتعميميـ
                                                                            (Meichenbaum,1990,p.20 ) 

  رميركورمير وكو (Cormier & Cormier, 1991 ) 



النػػاتج السػػموؾ غيػػر التكيفػػي، و التػػي تشػػمؿ محاولػػة تعػػديؿ العوامػػؿ المعرفيػػة،  اإلرشػػاديةالنمػػاذج     
   (1002. ) الخطيب،  لتفكير غير الوظيفي، وغير المنطقيعف ا

 : تعرفو الباحثة نظريًا- 
عػػػػادة، اإلدراكػػػػيعمميػػػػة إعػػػػادة تنظػػػػيـ المجػػػػاؿ      ذات العبلقػػػػة بػػػػالروابط بػػػػيف  ألفكػػػػارتنظػػػػيـ ا وا 

الخاصػة بػالتفكير غيػر المنطقػي  مػاطناألتحديػد  مف خبلؿاألحداث والمثيرات البيئية المختمفة، 
،                التفكيػػػػر ىػػػػذه مػػػػاطنألأو غيػػػػر التكيفػػػػي، ثػػػػـ مسػػػػاعدة المسترشػػػػد عمػػػػى تفيػػػػـ األثػػػػر السػػػػمبي 

 .فية وفعالةتكي ماطأنبالتفكير غير التكيفية  ماطأناستبداؿ و 

  ــاً ة عرفــو الباحثــتو فػػي تنفيػػذ  ةالباحثػػ اسػػتخدميتي تػػالواالسػػتراتيجيات الفنيػػات  بأنػػو   -: إجرائي
، وتشػػػمؿ فنيػػػات المناقشػػػة ،  امػػػف النشػػػاطات التػػػي تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ بحثيػػػ مجموعػػػة

ثػػػة ، وتحميػػػؿ المػػػذكرات ، واألعمػػػدة الثبل،  البلعقبلنيػػػةوالنمذجػػػة ، والتسػػػاؤؿ ، وعػػػزؿ األفكػػػار 
والتعامػػؿ مػػع الحػػدث ، والتػػػدريب عمػػى االسػػترخاء ، والتعزيػػػز ، والتغذيػػة الراجعػػة ، والتقػػػويـ ، 

 والتدريب البيتي .

 self- regulation  -تعريف أسموب التنظيم الذاتي:ب.    
 -عرفو كل من :      
 ( :0111) دوراانب- 
 (12، ص 9002ظافر ، ) .  قابمية الفرد عمى التحكـ بسموكو الخاص      

 نازيمرم (Zimmerman, 2000) 
 . جيد منظـ لتوجيو األفكار  والمشاعر واألفعاؿ  لتحقيؽ  األىداؼ     

                                                              (Zimmerman, 2000,p.13 )  
  ًتعرفو الباحثة نظريا :- 

 فلديي تكوف عندما فيكبسمو  لتحكـا عمى المسترشدات مساعدة الى يرميالذي الجيد 
 . لذلؾ تبعاً  يفأفعال فويختر  المناسب غير أو المناسب بالسموؾ يتعمؽ فيما الخاصة فأفكارى

  الفنيػػات واالسػػتراتيجيات التػػي تسػػتخدميا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ  بأنػػو  -: إجرائيــاً وتعرفــو الباحثــة
تشػػػمؿ فنيػػػات المناقشػػػة ، مػػػف النشػػػاطات التػػػي تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ بحثيػػػا ، و  مجموعػػػة



ومبلحظػػػة الػػػذات ، والحػػػديث الػػػذاتي ، والتخيػػػؿ ، والتنفػػػيس ، ولعػػػب الػػػدور ، والتػػػدريب عمػػػى 
 االسترخاء ، والتعزيز ، والتغذية الراجعة ، والتقويـ ، والتدريب البيتي .

   Cognitive Counsel: المعرفي تعريف اإلرشاد. 3
 -عرفو كل من :   
   ، 1991باترسون :- 
 خػبلؿمػف التػي يواجييػا التغمػب عمػى الصػعوبات  في المسترشدلمساعدة  التقنيات التي تيدؼ"     

  .   "المشوىة  ، والسموؾ، واالستجابات العاطفية تفكيرطرؽ التحديد و تغيير 
 (18ص  ،2، ج2990) باترسوف ،                                                          

  ، ( :1995) النمر- 
الػػذي يعتمػػد عمػػى تعػػديؿ أو تغييػػر المكونػػات المعرفيػػة الخاطئػػة أو السػػمبية عػػف  اإلرشػػاد" ىػػو      

 ( 149ص  ، 2995الذات أو اآلخريف بأخرى صحيحة أو إيجابية " . ) النمر ، 
  ( 1996،الجمبي واليحيى ) :- 
وىػي األفكػار والتصػورات النفسي يضع الخمؿ في جزء مػف العمميػة المعرفيػة  اإلرشاد" نوع مف      

   (162ص ، 2996الجمبي واليحيى ، )  عف النفس واآلخريف والحياة " 
 بيك Beack,2002   :- 
 يفػ لمػتحكـ وسػموكية ، معرفيػة تػدخبلت يضػـ يالنفسػ اإلرشػاد يفػ الحديثػة األشػكاؿ مػف شػكؿ ىػو     

 والعػالـ الػذات عػف لفػردا لػدى المشػوىة األفكػار اسػتبداؿ خػبلؿ مف المختمفة النفسية اباتر االضط

 التفكيػر الفعػاؿ تاميػار  وتقويػة البنػاء العمػؿ إلػى بػالفرد ييػؤد ممػا ؛ والمنطؽ بالعقؿ تتسـ بأخرى

 ( Beack,2002:p1) .   حياتو يف

 التعريف النظري لمباحثة :-   

مػػػف خػػػبلؿ تغيػػػر التقييمػػػات  لتحسػػػيف إدارة الغضػػػب المنتقػػػاة بػػػبعض الفنيػػػات المعرفيػػػة اإلرشػػػاد    
جديػػدة ،  عقبلنيػػةواسػػتبداليا بأفكػػار وتحميػػؿ أخطػػاء التفكيػػر ، الخاطئػػة  التفكيػػر فرديػػة ونمػػاذجال

خبػػرات اكتسػػاب و جديػػدة ،  ميػػارات إتقػػافمػػف خػػبلؿ ،  لسػػموكيات غيػػر المرغػػوب فييػػاا وتعػػديؿ
   .تغير معرفي  األعراض التي يتبعياأكثر تكيفًا مع 

 : التعريف اإلجرائي لمباحثة-   
ىما ) إعادة البناء المعرفي ، أسموبيف إرشادييف معرفييف  باستخداـ والمنظـ المخطط اإلرشاد     

لدى طالبات المرحمة المتوسطة المعرفية  العمميات في تغيير حداثإلوالتنظيـ الذاتي ( 



 السمبية والمشاعر يةنالبلعقبلاألفكار  تغيير خبلؿ مف تحسيف إدارة غضبيف عمى لمساعدتيف
 . بالغضب المرتبطة
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 -عرفيا كل من :    
  توماس  (Tomas,2000 ) :- 
 التزود و النفسي الذي يبتكر الممكف لتغير السموؾ عف طريؽ زيادة المعرفة ،  -التدخؿ التربوي     

بؿ التي يمكف تعمميا وتطبيقيا مف قواإلستراتيجيات خطط التعميـ و بمنظورات جديدة ، 
 ( Kelly,2007:p:11)   .   بغية معالجة الغضب المسترشديف

  الجمعية األمريكية لمطب النفسي :-  ( A  P  A , 2004   ) 

مصطمح يشير عادة إلى نظاـ مف التقنيات العبلجية النفسية والتدريبات التي يقوـ بيا 
الحد مف أسبابو شخص ما لمسيطرة عمى الغضب المفرط أو الذي ال يمكف السيطرة عميو أو 
عادة البناء المعرفي، وحؿ المشكبلت،  والتنظيـ الذاتي وآثاره ، وتشمؿ تقنيات االسترخاء، وا 

   ( American Psychological Association,2004) . وتحسيف استراتيجيات االتصاؿ، 

   كميزي لعمم النفس نالقاموس اإل:-  ( E P D ,2005 ) 
المشاعر التي يعبر عنيا  أو الحد مفعمى  المستخدمة لمسيطرة التماريفأو  تقنياتىي ال      

  . والتي يطمؽ عمييا حاليًا دورات إدارة الغضب  بالغضب

                                                  (English Psychological Dictionary,2005,p.178 ) 

  ايفانس  (2009 Seomul Evans ) :- 

في الحد مف أسباب ودرجة وآثار  تساعدت واألساليب النفسية ، والتماريف التي ىي التقنيا      
  .  في المشاعر والسيطرة عمى الغضب ومنع الخبؿ ييارناالحاالت 

                                                                                         (Kelly,2007:p:11 ) 

   نوفاكو(Novaco,2009 )  :- 
 .  يانالعدو المعالجة البنائية لتعزيز التنظيـ الذاتي لمغضب والسموؾ       

 (Novaco,2009, p.1 )  

  لمباحثة  النظري تعريف ال :- 



 . لبحثفي ىذا االنظرية  ومفاىيما تبنت كوني  ( Novaco,2009)تتبنى الباحثة تعريؼ       

   لمباحثةالتعريف اإلجرائي :-      
الباحثػػػة إدارة الغضػػػب الػػػذي سػػػتقـو الدرجػػػة التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا الطالبػػػة عمػػػى وفػػػؽ مقيػػػاس        

 .  بإعداده
 

    Intermediate Stage -تعريف المرحمة المتوسطة : .5
، وىػي اإلعداديػةالمرحمة االبتدائية في العراؽ، وتسبؽ المرحمػة  يالمرحمة الدراسية التي تم ىي"     

، ومدة الدراسة فييا ثبلث سنوات، ووظيفتيا اكتشػاؼ قابميػات الطمبػة، ةويانالثجزء مف المرحمة 
المعرفػػة، والميػػارات، واالتجاىػػات والعمػػؿ عمػػى  بأسػػسوميػػوليـ وتوجيػػاتيـ ومواصػػمة االىتمػػاـ 

 " . تاجيةناإلبعة تطبيقيا تمييدًا لممرحمة التالية أو الحياة العممية اتحقيؽ تكامميا ومت

 (4، ص2977لسنة  1رقـ  )ويةانالثنظاـ المدارس ، وزارة التربية                              
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 -إداسج انغضة : -أٔالً:
 : يفٕٓو إداسج انغضة- 



وال  ، واألفعاؿ غير المتوقعة مف اآلخريف،  الخسارةو  ، األلـ، ك الحياة بمسببات اإلحباطتعج      
ىو وكؿ ما يستطيعو اإلنساف  ، فييايستطيع اإلنساف تغيير مسار أو إيقاع الحياة أو سنف اهلل 

ردود أفعالو  ىوذلؾ بالسيطرة عم ، األحداث بالتأثير عميو تغيير الطريقة التي يسمح بيا ليذه
 ( 15 ، ص 1021) فيممر ،  . المدى البعيد ىمما يحوؿ دوف تعاستو عم الغاضبة
عمى الرغـ مف عدـ كونو مشكمة يستطيع الفرد تغييرىا ، التي صعب األعاطفة الىو الغضب و      

ا يكوف بمثابة حافز لمفرد لتغيير ظروفو التي ال يكوف ذا قيمة عندمقد في حد ذاتو دائمًا ، فيو 
تروؽ لو ، لكنو في بعض األحياف يكوف خارج نطاؽ سيطرة الفرد فيتحوؿ الى عدواف وسموؾ 

الغضب ىو ذلؾ االنفعاؿ الذي يتزايد بسيولة ما لـ يتـ التدريب ف (Froggatt,2006:p1) .مدمر
 .إلى إعادة توجيو واستثمار أنو طاقة تحتاج إذؽ مناسبة ، ائعمى مواجيتو بطر 

                                                                             (,P.103 McDougall,1991  ) 

القوى  كما ينبغي فيـ، إف التعرؼ عمى مفيـو إدارة الغضب يتطمب بدءًا فيـ الغضب نفسو      
 . الغضب إدارة مفيـو  مف تحديدة المطاؼ في نياي لمغضب لكي نتمكف ةالمحركة والمميز 

                                                                                            (Kelly,2007,p:6 ) 

 باضطراباتحالة شعورية سمبية داخمية والمتعمقة بأنو " ( الغضب 2995يعرؼ كاسينوؼ )      
تنتج  ،ية ، نواقص ، مميزات ذاتية ، تغيرات نفسية وميوؿ الى التصرؼ ومعرف إدراكيةتشوىات  أو
ويختمؼ ، المكونات مجتمعة طباعا سموكية منظمة ومعززة ومبينة وفؽ البيئة االجتماعية  هىذ

                                                               . آخرالمدة التي يستغرقيا واالستجابة مف شخص الى و الغضب في التكرار ، والشدة ، 
 ( 3:  1023) عبد المطيؼ ،                                                                 

استجابة إنسانية عادية تماًما لما يشعر بو اإلنساف مف التيديد أو اإلحباط أو فالغضب ىو      
التيديد عوامؿ تجاه كية لرد فعؿ دماغي يستعد الجسـ البشري بطريقة أوتوماتي إذالمياجمة، 
الداخمية، ما يزيد ضربات القمب ويسرع التنفس، كما يزداد إفراز األدريناليف في الدـ،  وأالخارجية 

سمسمة متتابعة مف المراحؿ تبدأ  وتبدأ معو دورة الغضب التي تكوف عبارة عفوىكذا يزداد التوتر، 
أو المثير النفعاؿ الغضب وتنتيي بردود األفعاؿ  مف تعرض الفرد لمحدث أو الموقؼ المنشط

 (Philip& Salas, 1997, p.2 ) . البدنية والعقمية والسموكية
كاف فعميًا أويحدث انفعاؿ الغضب واستجاباتو بمختمؼ مستوياتيا بمجرد إدراؾ التيديد سواء      

فبعض الناس  شخص آلخر ، وتختمؼ درجة وطبيعة االستجابة االنفعالية لمتيديد مف  ، أو متوقعاً 
مف ذوي تقدير الذات المنخفض يستبدلوف الغضب تمقائيًا أثناء الخبرات الميددة بسبب خوفيـ مف 

وقد يتعمـ  ، ف لمسيطرة عمى أنفسيـو ف أو فاقدو أف يتـ تقييميـ مف قبؿ اآلخريف بأنيـ حساس



تزيد مف أىميتيـ أو آخروف التصرؼ بخشونة وفظاظة اعتقادًا منيـ بأف مثؿ ىذه التصرفات 
 (6 ،1003 ، ) سعفاف. قيمتيـ
خبرات الفرد الشخصية وتاريخو السابؽ لويعتمد تفسير أو إدراؾ الحدث بكونو ميددًا      

يتوقؼ نمط ، كما  واالرتباطات االنفعالية السمبية المتعمقة بيذا الحدث أو باألحداث المشابية لو
 خبراتو أو تاريخو السابؽ مع العدواف و ات الشخص وأفكارهمعتقد ىاالستجابة االنفعالية ونوعيا عم

في منزؿ عدواني أو يشيع فيو السموؾ العدواني  الفرد ىفإذا ترب ، مطالب الموقؼ االجتماعيو 
والديو  السيماواعتاد مثؿ ىذا الطفؿ كظـ غضبو الشخصي ليأمف بطش وجبروت اآلخريف 

انفعاالتو ومشاعره السمبية لمدة طويمة مف الزمف واستمرت عممية عدـ تعبير مثؿ ىذا الطفؿ عف 
أو االنفجار في ثورات غضب  المرض البدني و االكتئاب فإنو يصبح أكثر عرضو لممعاناة مف

وقد يتعمـ  الفرد ،وعنؼ ضد أشخاص ال ذنب وال عبلقة ليـ بما تعرض أو يتعرض إليو ىذا 
الغضب نمط االستجابة السموكية األكثر بعض األطفاؿ التوحد مع المعتدي مما يجعؿ مف انفعاؿ 

 ( Kelly,2007,pp:8-9) .  احتمااًل عند تعرض مثؿ ىؤالء األطفاؿ لتيديدات فعميو أو متوقعة
                     دودج وفرايـ ؿ امثأأف العديد مف الباحثيف  (Westermeyer, 2003) ويذكر      

( Dodge &Frame 1979    ( ولوتشماف )Lochman,1984   )كينداؿ و وليتؿ                      
( Little & Kendall,1980  )وفورماف   Forman, 1979 ) )وآخروف ولوتشماف                   
 ( Lochman, & etal.1991) مرتبطة تكوف الغضب يف التحكـ مشكبلت أف يشيروف إلى 

 -:  مثؿ التفكير يف األخطاء مف بعدد
 مف كاؼ غير عدد الغضب يف التحكـ مشكبلت يذو  راداألف لدى يكوف إذ  :يالمعرف العجز. 2

 .  المثارة لؤلحداث التكيفية االستجابات
 تفسير الغضبي ف التحكـ مشكبلت ذوو درااألف يسيء ما كثيرا إذ  :الواقعية األخطاءتكرار . 1

 . مثاريف غير وىـ حتى باإلثارة شعورىـ مثؿ األحداث
 بشرعية يتعمؽ فيما ثابتة معتقدات راداألف ىؤالء مثؿ لدى يكوف إذ  :زمتةالمت المعتقدات. 3

 . االستثارة سريعة المواجيات بعض إلى المعتقدات ىذه بمثؿ التمسؾ ويؤدى , يالعدائ االنتقاـ
 االستجابة إلى الغضب مشكبلت ذوو األفراد يميؿ إذ  :العمل قبل النتائج توقع صعوبة. 4

 الغضب مشاكؿ مف يعانوف ال الذيف األفراد عكس ، نظر ببعد األمر يف التفكير دوف السريعة
 مف منعو الواقع وفى،  لمغضب االستجابة كيفية يف التحكـ عمى قادريف يكونوف والذيف 

 منو عانوا إذا يحدث أف يمكف بما بالتنبؤ وذلؾ , السيطرة عف الخروج



                                                        (Westermeyer, 2003 , pp. 1-2)  
  ، عني التعامؿ مع مشاعر الغضب ، وكذلؾ التعامؿ مع مسببات الغضبتإف إدارة الغضب      

ومف طرؽ التعامؿ مع إدارة الغضب ىو اكتشاؼ أكثر ما يثير غضبنا ، ومف ثـ تطوير 
ستطيع منع حدوث مثيرات استراتيجيات وأساليب لمسيطرة عمى ىذه المثيرات ، فنحف لـ ولف ن

 . كـ بردود أفعالنا ليذه المؤثراتنتعمـ كيؼ نتح أفالغضب ، ولكننا نستطيع 
 ( 53 ، ص 1021) فيممر ،                                                                   

لذي تحدثو إف اليدؼ مف إدارة الغضب ىو التخفيؼ مف حدة األحاسيس والتأثير النفسي ا     
مسببات الغضب ، فبل يمكف لئلنساف أف يتجنب األشياء أو األشخاص التي تثير غضبو أو أف 
يغير مف المواقؼ ، لكف بداًل مف ذلؾ عميو أف يتعمـ كيؼ يتحكـ في ردود فعمو وتصرفاتو ، وىذا 

 ( 26 ، ص 1021) فيممر ، "  إدارة الغضبما نطمؽ عميو " 
إلى أمر أفضؿ السيئ  واقعال محاولة تغيير يتمثؿ فيإدارة الغضب مفيوـ  إففووفقًا لما تقدـ      

أساليب  تدفعو الى تعمـ، واقعو طاقة كبيرة إلصبلح  بحيث تتولد لدى الفرد الغاضبمما كاف، 
ة الفرد جديدة لمتعامؿ مع الغضب حتى تتحوؿ طاقة الغضب المدمرة إلى تصرفات إيجابية تقوي ثق

كسر نماذج السموؾ التقميدية، وتقييـ  األمر الذي يتطمب منو ، باآلخريفو تعبلقتحسف و ،  وبنفس
وقت الغضب، والتوقؼ فوًرا عف كبت الغضب كمو أو التنفيس عنو  والتصرفات التي تصدر من

 (228، ص  1008لندنفيمد ، )  .  كمو
 

 

 

 

 

 

 

  ٜثاس انُفغٛح نغٕء إداسج انغضة :ا- 
أف اإلكتئاب ىو الغضب  مفادىادى الباحثيف في عمـ النفس فكرة تولدت ل 2922منذ العاـ        

تمؾ الفكرة   Karl Abraham " (2877-2915) أبراىاـكارؿ " الباحث األمريكي ، وفسر 
                     " فرويد" العالـ كذلؾ ذىب  ،اإلكتئاب  ىأف العداوة الناتجة عف فقداف المحبة تقود إلانطبلقًا مف 

أف الشعور بالذنب المرتبط بالفقداف  ىعند حديثو عف الحداد " الحزف " إل(  2856-2939) 
المعاناة و اإلحساس بالنقص الذي يسبب العداوة المباشرة ، وقد وضع معظـ كتاب  ىيؤدي إل



             أما ، (  51،  1003التحميؿ النفسي العداوة أو الغضب في نظرياتيـ عف اإلكتئاب )سعفاف ، 
 (McCrary,1998)  الفرد  ىفحينما يتخم ،الغضب  األكتئاب ينتج أحيانًا عفأف  ىيشير إلف

 ، عف الدفاع عف نفسو عند مواجيتو لمشكمة معينة أو يفقد قوتو نتيجة لمغضب، حينئذ يكتئب
 بو االىتماـأو ، وعدـ اىتماـ اآلخريف بما لديو مف مشاعر  باإلىانةفيصبح محبطًا ويشعر 

        ( 14، ص 1009نؤط ، أر )  شخصيًا.
ف إإذ  ،فاالكتئاب يمكف أف ينشأ عف الغضب المكبوت مما يقمؿ مف فاعمية الجياز المناعي      

               الغضب ىوفي ىذه الحالة يمكف أف نطمؽ عم، الغضب في ىذه الحاالت ال يتـ التعبير عنو 
   ،  سموكيات وأفكار انتحارية ىيؤدي إل " بالغضب الداخمي " أو " كراىية الذات " األمر الذي

اإلستجابة لمضغوط واإلحباطات باإلكتئاب و بتحويؿ  ىومف ثـ يبدأ مف لدييـ ميبًل لؤلكتئاب إل
داخؿ أنفسيـ ، ومف ثـ تصبح ىذه الطريقة لمتعامؿ مع الغضب عادة يستخدمونيا  ىالغضب إل

ف لـ يستطيعوا ذلؾ فإنيـ يموموف الحظ وا  ، في كؿ المواقؼ المحبطة . فنجدىـ يموموف أنفسيـ 
أما أف يمقوا بالمـو ،  األذىوالحياة والعالـ ، وىكذا يكونوا أماـ خياريف عند تعرضيـ لمضرر أو 

ليـ  اً متاح اً ثالث اً وال يستطيعوف أف يدركوا أف ىناؾ خيار  ،إنكار المـو  ىأنفسيـ أو يميموف إل ىعم
ىو الذي يعطينا  االختياربيـ ، وىذا أو األذى اؽ الضرر مف تسبب في إلح ىوىو إلقاء المـو عم

الحؽ في الغضب المشروع ، حيث يصبح مف حقنا حينئذ أف نغضب ونعبر عف ىذا الغضب . 
ولذلؾ نجدىـ يسجنوف أنفسيـ نتيجة اإلحباطات المتكررة داخؿ أسوار األكتئاب أعتقادًا منيـ 

  (Defoore, 2004,p.68) بحماية أنفسيـ مف العالـ الخارجي البشع .
تجعؿ الفرد يقع في حمقة مفرغة  سمبيةوىذه السمبية في إدارة الغضب واإلستجابة لو بطريقة      

عبلمات  إحدىحسـ يالتعبير عف الغضب  ىوىكذا فإف القدرة عم ،مف أخطاء التفكير واألكتئاب 
دى صحة النفسية والعقمية لؿ اليو مؤشر إلختبلفالصحة النفسية لئلنساف ، أما سوء إدارة الغضب 

   ( 92،  9002 ،أرنوط ) .  لفردا
أف الوسواس القيري واإلدماف بمثابة وسائؿ إخفاء  ىإل (Defoore, 2004) يشيرو      

، مف الوسائؿ الشائعة التي يكبت بيا البعض غضبيـ  أيضاً وىي  ،لممشكبلت الواقعية في حياتنا 
وذلؾ مف خبلؿ إخفاء  وانفعاالتوتحمي الفرد مف مشاعره  كذلؾ أف سموكيات القير واإلدماف ىوير 

كيمياء الجسد والمخ  ىعم افؤثر يالقير واإلدماف  اخوؼ والحزف في أغوار النفس ، وىذالغضب وال
فالغضب الدفيف في أعماؽ النفس يتطمب  ،مما يجعؿ الفرد يواجو مشاعره بطريقة غير سوية 

ف كبت إإذ  ،ىو مف يحمؿ ىذا الغضب في داخمو  وكثيرًا ما يكوف الضحية، دائمًا ضحية 



إدماف المخدرات  دالعكس يضر بصحة الفرد ، ويع ىبؿ عم، بداخمنا ال ينفع  واالنفعاالتالمشاعر 
                وليذا يشبو لنا ،الذاتي لؤللـ الناتج عف ىذه المشاعر المكبوتة  اإلرشادمحاولة نتاج لوغيرىا 

فكبلىما يكوف جيد حينما يكوف طازجًا وليذا ، بالخضروات  واالنفعاالتالمشاعر  يو " ديفور " 
ينصحنا بالتعبير الفوري عف األلـ والغضب بالتعبيرات البسيطة والمباشرة ، إذ أف المشاعر التي 

 .                  تسبب الضرر لئلنساففيتـ تجاىميا تكوف مثؿ الخضروات التي يتـ تركيا لوقت طويؿ 
 (Defoore,2004,p.70  ) 

أف اإلستحواذ والرىاب ينشأ في  ىتشير إل(  Lindenfield ، 2000 )كما أف " لندنفيمد "       
وىو ما يطمؽ  ،في العالـ مف حولنا  حتىمواقؼ نشعر فييا بفقد السيطرة أو التحكـ في أنفسنا أو 

كؿ الثقافات ، فيناؾ مف ستخداـ في عميو عمماء النفس " الحيؿ الدفاعية " ، وىي حيؿ شائعة اال
ي طقوس قديمة أو تستحوذ عمييا شعائر دينية لمواجية خطر ما ، بؿ ياألمـ والشعوب مف يح

المؤسسات والشركات نجد استحواذًا أكثر بصورة الشركة وممارستيا حيف يشعر  ىمستو  ىوعم
يييننا أو حينما نشعر كذلؾ حينما ينتقدنا أحد األفراد أو  ،القائموف عمييا بأنيـ يفقدوف السيطرة 

باإلحباط فإننا ننغمس في بعض السموكيات كاألكؿ أو العمؿ أو التسوؽ والشراء أو الغسيؿ 
والتنظيؼ أو التدخيف أو التنزه في األماكف المفتوحة ، بداًل مف التعبير عف مشاعرنا بالضيؽ 

األعراض ، إال  ورغـ أف الغضب المكبوت ليس ىو السبب الجذري األساسي لكؿ ىذه ،والغضب 
فإذا سألت شخص ما عف سبب أنغماسو في مثؿ ىذا السموؾ القسري ،  ،أف ىناؾ أدلة كافية 

 ىذا السؤاؿ . ىسنجد أف اإلجابة بأف الغضب ىو السبب تتكرر عم
                                                               (Lindenfield,2000,p.59 )   

 
 فغشخ إداسج انغضة :انُظشٚاخ انر ٙ- 

 انُظشٚح انغهٕكٛح : . 6
جاءت النظرية السموكية كرد عمى نظريات عمـ النفس السابقة التي كانت تعتمد عمى      

 ، إذ التفكير ،اإلرادة  ،الشعور  ،الدراسات والتفسيرات العقمية البحتة التي تفسر السموؾ كػػالغرائز 
رادة، واختيار ليست سموكًا يرى أصحاب ىذه المدرسة أف كؿ فكرة،  ليست موضوعًا  وبالتالي، وا 

، لذلؾ رفضت منيج  ىو دراسة السموؾ بالمبلحظةعمـ النفس موضوع ف إ، إذ  لعمـ النفس
االستبطاف الذي يعتمد عمى تأمؿ الفرد فيما يجري في شعوره وما يدور في باطنو، واعتمدت 

 إجراء التجارب مف أجؿ فيـ السموؾ اإلنساني.  المدرسة السموكية التجريب واستخدمت الحيواف في



 ( 95، ص 2994) الياشمي ،                                                               
يتعمميا  يرى أصحاب ىذه النظرية بأف السموؾ اإلنساني عبارة عف مجموعة مف العادات التي     

فة، ويتحكـ في تكوينيا قوانيف الدماغ وىي قوى الكؼ وقوى الفرد ويكتسبيا أثناء مراحؿ نموه المختم
العوامؿ البيئية التي  ىالشرطية ويرجعوف ذلؾ إل االستجاباتالمتاف تسيراف مجموعة  االستثارة

التعمـ الجديد أو في  اكتسابيتعرض ليا الفرد، وتدور ىذه النظرية حوؿ محور عممية التعمـ في 
وأف سموؾ الفرد قابؿ لمتعديؿ أو ، ساني مكتسب عف طريؽ التعمـ إطفائو، ولذا فإف السموؾ اإلن

 .التغيير بإيجاد ظروؼ وأجواء تعميمية معينة
 االستجاباتمف  السموكية أنماط االضطراباتأف  ىويذىب أصحاب النظرية السموكية إل    

 أو خبراتغير السوية التي تعمميا الفرد ويحتفظ بيا لفاعميتيا في تجنب مواقؼ  الخاطئة أو
البد لممرشد أف يحدد  أنو السموكيوف فيرىغير مرغوبة، أما بالنسبة لتغيير السموؾ غير السوي 

السموؾ وبواعثو والشروط التي يظير فييا وتخطيط المواقؼ التي يتـ فييا التعمـ الجديد الذي يؤدي 
ال بد لممرشد ة أنو فيما يتعمؽ بإدارة الغضب ، تؤكد ىذه النظري، و  جديدة ارتباطاتتكويف  ىإل

وأف يبدي نحوه  باحتراـيو وعميو أف يستمع إللممسترشد ، النفسي مف أف يييئ جوًا نفسيًا سويًا 
 انطفاءوأف  غضبو ،ذكرياتو لمتخمص مف  استعادةالمودة والمشاركة الوجدانية لمساعدتو عمى 

التعزيز الموجب  خداـاستعمى ويركز دعاة ىذه النظرية ، يساعد المسترشد عمى النشاط  الغضب
 (92، ص1، ج2990 ،باترسوف)   لمسموؾ الجديد.

 
 

 -مسممات النظرية السموكية :
النفسي عددًا مف الخصائص التي ميزوا بيا  اإلرشادحدد أصحاب وجية النظر السموكية في ي    

 -:اآلتيةالتي اشتممت عمى األمور  اإلرشادطريقتيـ في 
 ومكتسب، وعميو فالسموؾ المرضي ىو سموؾ متعمـ ومكتسب. معظـ السموؾ اإلنساني متعمـ .2
السموؾ المضطرب المتعمـ ال يختمؼ عف السموؾ العادي المتعمـ، والفرؽ بينيما أف السموؾ . 1

 المرضي سموؾ غير مبلئـ أو غير متوافؽ بينما السموؾ العادي سموؾ متوافؽ لمفرد.
لمخبرات التي تؤدي إليو، ومف ثـ يحدث ارتباط يكتسب الفرد سموكيات نتيجة التعرض المتكرر . 3

 شرطي بيف ىذه الخبرات وبيف ىذا السموؾ.



تمثؿ العناصر السموكية المضطربة نسبة معينة مف السموؾ الكمي لمفرد تزداد أو تنقص بيف . 4
 األفراد.

 ممة األعراض النفسية ينظر إلييا كتجميع لعادات خاطئة متعممة.. ز 5
 يمكف تعديمو.السموؾ المضطرب . 6
وعف  ، األساس واألصؿ في السموؾ اإلنساني يكمف في وجود دوافع فسيولوجية أولية لدى الفرد. 7

طريؽ التعمـ يكتسب الفرد دوافع جديدة قد ترتبط بأساليب تعمـ غير توافقية، وحينئذ البد مف 
 (76ص، 1، ج2990 ،باترسوف)  تعديؿ ىذا األساليب إلحداث التوافؽ في سموؾ الفرد.

 -السموكية:مبادئ التي ترتكز عمييا النظرية ال
في النظرية السموكية بعض المبادئ واإلجراءات التي تعتمد عمييا، ويحتاج المرشد النفسي      

بعضيا في التعامؿ مع المسترشد مف خبلؿ العبلقة اإلرشادية، وىي عمى  اختيارلتطبيقيا كميا أو 
 -:اآلتيالنحو 

نو يؤكد عمى  -:ئياإلشتراط اإلجرا. 2 التي تؤثر عمى  االستجاباتويطمؽ عميو مبادئ التعمـ وا 
في البيئة يؤدي إلي إشباع حاجة الفرد  اً الفرد لذا فإف التعمـ يحدث إذا عقب السموؾ حدث

 .واحتماؿ تكرار السموؾ الُمشبع في المستقبؿ
اإلجرائي واإلرشاد السموكي  ىذا المبدأ مف أساسيات عممية التعمـ دويع -:التعزيز أو التدعيم. 1

 ويعد مف أىـ مبادئ تعديؿ السموؾ ألنو يعمؿ تقوية النتائج المرغوبة، والتعزيز نوعاف ىما:ػػ
وىو حدث سار كحدث الحؽ نتيجة إلستجابة ما إذا كاف الحدث يؤدي  :التعزيز اإليجابي - أ

  .قياـ السموؾ استمرارية ىإل
ستبعاد حدث منفر اية البغيضة والمؤلمة، فإذا كاف ويتعمؽ بالموقؼ السمب -:التعزيز السمبي . ب

يطمؽ  ستبعاد ىذا الحدثايتمو حدوث سموؾ بما يؤدي إلي زيادة حدوث ىذا السموؾ فإف 
  .عميو تدعيـ أو تعزيز سمبي

أف الفرد يتعمـ السموؾ مف  إذوتتركز أىمية ىذا المبدأ  -:التعمم بالتقميد والمالحظة والمحاكاة. 3
ة والتقميد وعادة يتعمـ األفراد سموكيـ مف خبلؿ مشاىدة نمازج في البيئة وقياميـ خبلؿ المبلحظ

 .بتقميدىا في اإلرشادية لتغيير السموؾ وتعديمو
ويتمثؿ في الحدث الذي يعقب اإلستجابة والذي يؤدي إلي إضعاؼ اإلستجابة التي  -:العقاب. 4

 -قاب نوعاف ىما:تعقب ظيور العقوبة، أو التوقؼ عف ىذه اإلستجابة والع



 ىما يؤدي إل استجابةويتمثؿ في ظيور حدث منفر ومؤلـ لمفرد بعد  -:العقاب اإليجابيأ. 
 .إضعاؼ ىذه اإلستجابة أو توقفيا

إضعافيا  ىمما يؤدي إل استجابةحدث سار لمفرد يعقب أي  استبعادوىو  -:العقاب السمبيب. 
 .يائاختفاأو 

مركب وتتطمب تعزيز بعض أنواع السموؾ وعدـ تعزيز وىو عممية تعمـ سموؾ  -:التشكيل. 5
 -مجموعة مف القوانيف ىي: استخداـأنواع أخرى ويتـ مف خبلؿ 

ىو انخفاض السموؾ في حاؿ توقؼ التعزيز سواء  -:اإلغفاؿ أو المحو  أو -:النطفاءاأ. 
السموؾ أو منقطع فيحدث المحو أو االنطفاء أو اإلغفاؿ ويفيد في تغيير كاف بشكؿ مستمر أ

وتعديمو وتطويره ويتـ مف خبلؿ إىماؿ السموؾ وتجاىمو وعدـ االنتباه إليو أو عف طريؽ 
  .وضع صعوبات أو معوقات أماـ الفرد مما يعوؽ اكتساب السموؾ ويعمؿ عمى تبلشيو

ويحدث التعميـ نتيجة ألثر تدعيـ السموؾ مما يؤدي إلى تعميـ المثير عمى  -:التعميمب. 
راتيا شبيية بالمثير األوؿ أو تعميـ استجابة أخرى مشابية أو مواقؼ مواقؼ أخرى مثي

  .أخرى
ويتـ عف طريؽ تعزيز االستجابة الصحيحة لمثير معيف أي تعزيز الموقؼ المراد  -:التميزج. 

  .أو تعميمو أو تعديمو  تعممو
فييا  ويتـ ذلؾ في الحاالت التي يكوف -:التخمص من الحساسية أو التحصين التدريجي. 6

بحادثة معينة فيستخدـ طريقة التعويد  أرتبطوالذي  االشمئزازسموؾ غير مرغوب مثؿ الخوؼ أو 
 .التدريجي المنتظـ

المتنافرة وغير المتوافقة مع  االستجاباتويقـو أساسًا عمى وجود أنماط مف  -:الكف المتبادل. 7
  .مناسبة لتعمـ ىذا السموؾوالضيؽ، والبد مف تييئة الظروؼ ال االسترخاءبعضيا البعض مثؿ 

ويستخدمو المرشد أو المعالج النفسي لتعديؿ السموؾ غير المرغوب فيو،  -:اإلشتراط التجنبي. 8
مثيرات منفرة كالعقاقير المقيئة والصدمات الكيربائية وأشرطة كاسيت تسجؿ عمييا  استخداـويتـ 

 .عبارات منفرة تتناسب مع السموؾ الذي يراد تعديمو
ويقـو ىذا األسموب عمى فكرة أف مف األفضؿ لممسترشد أف يحد بنفسو  -:اقد السموكيالتع. 9

 التغيير السموكي المرغوب، ويمكف تطبيؽ مبدأ التعاقد السموكي أثناء دراسة الحالة.
   (204-202، ص ص 2994الياشمي، )                                                    

 -:يأتيعمى ما وفقًا لمنظرية السموكية النفسي ويركز اإلرشاد      



ر مرغوب فيو يعمى تعمـ سموؾ جديد مرغوب والتخمص مف سموؾ غ المسترشدمساعدة  .2
 .ومساعدتو في تعمـ أف الظروؼ األصمية تغيرت أو يمكف تغييرىا

تغيير السموؾ غير السوي أو غير المتوافؽ وذلؾ بتحديد السموؾ المراد تغييره و الظروؼ  .1
تعمـ و محو تعمـ  فييا يتـ مواقؼ تكتنفو وتخطيط لشروط التي يظير فييا والعوامؿ التيوا

 .لتحقيؽ التغير المنشود
 .وبيف تعميـ قمقو عمى مثيرات جديدة المسترشدالحيمولة بيف  .3
 .تعزيز السموؾ السوي المتوافؽ .4
مفيدة مف السموؾ  عمو يتعمـ أنماط المسترشدضرب المثؿ الطيب والقدوة الحسنة سموكيًا أماـ  .5

  . عف طريؽ محاكاة المرشد خبلؿ الجمسات اإلرشادية المتكررة
 (275، ص2990زىراف، )                                                                

ويستخدـ أصحاب النظرية السموكية لتحقيؽ ذلؾ عددًا مف االستراتيجيات والفنيات التي تيتـ     
مف أكثر االستراتيجيات السموكية المستخدمة في إدارة رد عمى ميارات إدارة الغضب ، و بتدريب الف

 " جوتميب" حيث يشير ، الذاتي  ، والتنظيـدريب التوكيدية وت، الغضب ىي االسترخاء 
(Gottlieb,2001 )  مف أىـ االستراتيجيات السموكية المستخدمة إلدارة  دالذاتي يع التنظيـإلى أف

يو يتعمـ الفرد أف يسيطر عمى نفسو، ويرجئ إشباعاتو الفورية، ويتصرؼ بما يتناسب الغضب، فف
يغض طرفو ويتجاىمو حتى يألؼ  ىالفرد الغضب أحيانا ، وأحيانًا أخر يواجو  إذمع الموقؼ، 

 ( Gottlieb,2001,p.73)  . مواجية المواقؼ المثيرة لمغضب
أف مف الفنيات الفعالة المستخدمة  ىإل(  Westermeyer,2003يشير " ويسترماير " ) و      
الغضب ىي االسترخاء وصرؼ انتباه الفرد عف موضوع الغضب ، وكذلؾ التنفيس  إلدارة

(            Hubbard,2002 ( كما يؤكد "ىيبارد ") Westermeyer, 2003,P.2)  االنفعالي .
كمما كاف االسترخاء عميقًا و  ،أف االسترخاء يستخدـ في خفض التوترات الناتجة عف الغضب  ىعم

 (. Hubbard,2002,p.65الغضب )إدارة ومركزًا كاف أكثر نجاحًا في 

  -: (6012 فشاَكم Victor E. Frankl ) Logo therapy َظشٚح اإلسشاد تادلؼىن. 5

 العالـ النمساوي سسوأوقد ، نساني ومعنى ذلؾ الوجود إلالذي يركز عمى الوجود ا اإلرشادىو      
 إرشادفيو ، في منتصؼ القرف العشريف ( 1915فرانكل Victor E. Frankl )" ور فرانكؿ فيكت" 

يركز عمى الجانب الروحي لئلنساف وييدؼ الى مساعدة الفرد عمى اكتشاؼ المعنى المفقود في 



الحياة والتي سببت اضطرابو مع ذاتو ومع عالمو الخارجي وذلؾ مف خبلؿ تبصيره بالجوانب 
قات واإلمكانيات التي يمتمكيا بدال مف التركيز عمى الجوانب السمبية ومواطف يجابية والطاإلا

سس النظرية واألساليب الفنية التي قدميا "فرانكؿ" في نظريتو ألوذلؾ في ضوء ا، القصور والعجز 
لى البحث عف المعنى الذي يعد القوة الدافعية إ اإلرشادىذا سعى يبالمعنى ، لذا  اإلرشادعف 

 ( 18ص، 2981،فرانكؿ  ) رادة المعنى .إنساف والتي ىي إلاولية في ألا
 و   . ، Freud, Sفرويد "تي " مدرس بعدلمدرسة النمساوية الثالثة ، اإلرشاد بالمعنى ا ويعتبر     

( عمى يد األلماف 2945-2941، وقػد اعتقؿ " فرانكؿ " خبلؿ الفترة مف ) Adler" آدلر " 
        مو وأخيو وزوجتو في غرؼ الغاز ، ومػف ىػذه المعػاناة استطاعالنازييف ، وقتؿ كؿ مف أبيو وأ
البكالوريوس في عمى درجة " فرانكؿ" حصؿ ،  بالمعنى اإلرشاد" فرانكؿ " وضع أسس ومعالـ 

شرؼ عمى تأسيس أو، ثـ عمى درجة الدكتوراه التي أصبحت فيما بعد نظريتو  2930عاـ  الطب
استنتج نظريتو مف ، في الطب النفسي  اعمؿ أخصائي، رئيسا ليا  مكاتب التوجيو واإلرشاد وأصبح

ساعد في إشعاؿ الشرارة ما ىذا ، و تجاربو الشخصية واآلالـ التي عاشيا في معتقبلت النازية 
شير أومف  ،لى لغات عديدة إألؼ "فرانكؿ "العديد مف الكتب ترجـ بعضيا ، المحفزة لنظريتو 

 (459، ص1، ج2990 ،باترسوف) عنى" نساف يبحث عف المإلا مؤلفاتو "
 
 

  -:ىبالمعن اإلرشادفمسفة 
مساعدة الى يدؼ أساسًا لنظريتو في اإلرشاد بالمعنى ، تإلى فمسفة أصبحت  "فرانكؿ"استند     

األفراد عمى أف يجدوا معنى لحياتيـ ، وذلؾ مف خبلؿ اإليماف واالسترشاد بمبادئ ىذه الفمسفة ، 
و ال بأس مف أف يشعر اإلنساف أحيانا بالمعاناة والتعاسة واأللـ ، أو يعيش االعتقاد بأن تقـو عمى

وفي ذلؾ يورد  ،السعادة واليناء ، فمع الوصوؿ إلى المعنى يكوف الوصوؿ إلى ذروة الوجود 
 اإلرشادويبمور فرانكؿ فمسفة ( ،  ) إف ماال يقتمني يجعمني أكثر قوة -قالو نيتشو : فرانكؿ ما

يصبح واعيا بمياـ حياتو  أفيحاوؿ مساعدة الفرد المصاب بالعصاب عمى  وإلى أن بالمعنى مشيرا
األكمؿ بوجوده ، ومعنى ىذا الوجود ، عمى نحو يسيـ في تعضيد قدرتو  ، وأف يوقظ فيو الوعي

وألف المعنى قوة أولية في حياة اإلنساف فيو نوعي وفريد وذلؾ مف  ،عمى التغمب عمى عصابو 
 (10ص ، ت . د، الضبع  ) . واسطة الفرد وحده ، و يشبع عنده إرادة المعنىحيث أنو يتحقؽ ب



بالمعنى أف يأخذ مكاف  اإلرشادفإنو ليس مف بيف أىداؼ  "فرانكؿػ " تبعا لأنو يذكر باترسوف و     
نما يحاوؿ استكمالو ، إذ يتناوؿ اإلنساف في صورة كاممة تتضمف بالتحميؿ  اإلرشاد النفسي ، وا 
ييدؼ إلى أف يفيـ اإلنساف ذاتو ، ويفسر و وحي وتركز صراحة عمى القيـ والمعاني ، البعد الر 

بالمعنى يجد أنو  اإلرشادوجوده ، ويعبر فرانكؿ عف ذلؾ قائبل : ) إف المتعمؽ في أىداؼ 
يساعده عمى أف .... و وألمو ومعاناتو وأزماتو  غضبوحياؿ  المسترشديستيدؼ إعادة توجيو موقؼ 

يولي اىتماما خاصا بالمستقبؿ ، كما أنو  .... ا عميا أكثر سماحة وأقؿ صرامةتكوف لديو أن
الذي  فالتطمع إلى ميمة يجب إنجازىا ومشكمة يمكف تخطييا ، ومعاناة ينبغي مواجيتيا ، ىو

يساعد اإلنساف عمى البقاء عمى قيد الحياة ، متطمعا إلى مستقبؿ آت ، وىو الذي يجعمو حريصا 
 (487، ص1، ج2990 ،باترسوف)  . ( عادة و الصحة النفسيةعمى التمتع بالس

ستعادة ال تسعىالنفسي ،  اإلرشادخطوة عمى طريؽ تطور "فرانكؿ" اإلرشاد بالمعنى  دويع     
 -اإلنساف التي سمبتيا اتجاىات العبلج التقميدية متناسية أىـ ما يميز اإلنساف كإنساف : ةإنساني

،  ، وتطمعو الدائـ إلى تحقيؽ معنى يجعؿ حياتو تستحؽ أف تعاشوليتو عف أفعالو ؤ حريتو ، ومس
نما بموغ  بالمعنى ال يستيدؼ مجرد الشفاء مف المرض ، أو اإلرشادف التخمص مف األعراض ، وا 

ولتحقيؽ  ،معاف أكثر عمقا ، حتى و إف اقتضى ذلؾ تحمؿ الفرد لممزيد مف القمؽ واأللـ والمعاناة 
مف خبلؿ مشاركة وجودية يمتقي فييا إنساف بآخر ،  المسترشدفيـ بمحاولة  المرشدذلؾ ييتـ 

 ( 44ص، 2981،فرانكؿ  ) مسترشد .ويتواصؿ معو بوصفو إنسانا ال مجرد 
 

 -: بالمعنى اإلرشادمفاىيم 
  -: مفيوـ حرية اإلرادة. 2

نا ، إذا ما بأىمية أف نكوف أحرارا في مواقفنا تجاه ظروفنا وأحوالنا ووجود " فرانكؿ " يؤمف     
كاف لنا أف نتمتع بالصحة النفسية ، وليذا فإف الشخص الذي ال يعرؼ كيؼ يستخدـ ىذه الحرية 

             -يقوؿ فرانكؿ :  ،يعاني مف العصاب الذي يسيطر عميو ويعطؿ إمكاناتو ويؤخر نموه اإلنساني 
ارجة عف إرادتنا ، إال ) بالرغـ مف كوننا في اضطرار لمخضوع إلى بعض الظروؼ واألحواؿ الخ

 أننا نكوف أحرارا في اختيار ردود أفعالنا تجاه كؿ ذلؾ ( .
 -: مفيوـ معنى الحياة .1

أف غاية سعينا ينبغي أف تكوف مف أجؿ معنى يدـو و يعمؽ  الىبالمعنى  اإلرشاديشير جوىر     
قى ولينقؿ لمبشرية مغزاه حتى في أحمؾ ساعات المعاناة ، وىذا ما حدث لفرانكؿ الذي جاىد ليب

مف ىنا تتبمور صورة معنى ، و خبلصة تجربتو وسط ذلؾ القدر اليائؿ مف العذاب البدني والنفسي



الحياة كما أرادىا فرانكؿ في نظريتو لممعنى ، فالحياة بالنسبة ألي فرد ذات معنى تاـ وغير 
وغ ىذا المعنى في وينبغي لئلنساف أال يتوقؼ عف بم ،مشروط ، يمكف تحققو بغير شرط أو قيد 

نما يمـز أف يمتمسو اإلنساف ويسعى إليو ، فإف  ،كافة األحواؿ والظروؼ  وألف المعنى ال يمنح ، وا 
ولية وااللتزاـ ، وسعيا ؤ ىذا االلتماس وىذا السعي لبموغ المعنى يجب أف يكوف في إطار مف المس

 . وراء التطور و االبتكار
 -: مفيوـ إرادة المعنى. 3

فرانكؿ أف إرادة المعنى تمثؿ دافعا رئيسيا في حياة اإلنساف ، بؿ إنيا أقوى الدوافع  يعتقد     
وىو دافع فطري ومتفرد لدى كؿ  ،الرئيسة ، فبغيره ال يكوف ىناؾ مبرر لبلستمرار في الحياة 

مف موقؼ آلخر ،  ونفسإنساف ، و مختمؼ في طبيعتو و توجيو مف فرد آلخر ، بؿ و لدى الفرد 
              حقيؽ ىذا الدافع مف خبلؿ ما نحققو في حياتنا مف مياـ نكتشؼ مف خبلليا ذواتنا ،ويمكف ت

 . وقدراتنا عمى التحدي لمعوقات إنجاز ىذه المياـ
 -: مفيوـ اإلحباط الوجودي. 4
يرى فرانكؿ أف إرادة المعنى عند اإلنساف قد تتعرض لئلحباط ، وىو ما يعرؼ باإلحباط    

و ىذا النمط مف المرض النفسي يطمؽ  ،والذي قد يتمخض أحيانا عف المرض النفسي الوجودي ، 
ويتولد ىذا النوع ، عميو فرانكؿ مصطمح ) العصاب معنوي المنشأ ( خبلفا لمعصاب النفسي المنشأ 

صراعات القيـ المختمفة ) أي مف الصراعات المعنوية األخبلقية ( ، ويؤكد   مف العصاب مف
و ليس كؿ صراع بالضرورة عصابيا ، فمقدار مف الصراع سوي و صحي ، كما أنو فرانكؿ عمى أن

إذا كانت تنشأ  السيماليست كؿ معاناة ظاىرة مرضية ، فالمعاناة قد تكوف إنجازا إنسانيا طيبا ، 
 . مف اإلحباط الوجودي

 -:مفيوـ العصاب الوجودي. 5
تعني أنو يتحتـ عميو أف يجد معنى لحياتو  ولية اليائمة التي يحمؿ عبئيا كؿ إنسافؤ ف المسإ     

نما  دالخاصة مف خبلؿ وجوده ، وىكذا فإف العصاب الوجودي ال يع نتيجة توتر وصدمة ، وا 
 . نتيجة عدـ القدرة عمى رؤية معنى لمحياة

 -: مفيوـ الديناميات المعنوية. 6
لمفرد ، و قواميا أف يكوف يؤكد فرانكؿ عمى الديناميات المعنوية التي تدعـ الصحة النفسية     

ىناؾ دائما شكؿ مف أشكاؿ التوتر بيف إنجازات الفرد و طموحاتو ، أي بيف ما ىو عميو اآلف و 
وقد رأى فرانكؿ أف الصحة النفسية تستند إلى درجة مف التوتر بيف ما ،  ما ينبغي أف يكوف عميو



لديناميات المعنوية في حياة اإلنساف أنجزه الفرد و ما ال يزاؿ عميو أف ينجزه ، بحيث يكوف ناتج ا
مف ىنا يكوف كؿ ما ينبغي فعمو ىو إيقاظ إرادة المعنى في ، و  تحديد معنى باإلمكاف بموغو

اإلنساف مف حالة كمونيا ، وحث اإلنساف عمى السعي والجد و بموغ األىداؼ ، فيذا ىو ما يميز 
لذاتي والحب والضمير األخبلقي ، و اإلنساف عف سائر المخموقات ، ومنو يكوف اشتقاؽ الوعي ا

منو يكوف االلتزاـ الحقيقي الذي تسمو بو الذات فوؽ وجودىا البيولوجي إلى رساالت وروحانيات 
 . إرادتو الحرة التي حققت معنى الوجود ومعنى الحياة بمؿءومعنويات يسعى إلييا اإلنساف 

 -:  وليةؤ مفيوـ المس. 7
بالمعنى ، وقد عبر فرانكؿ عف  اإلرشادولية جزء ال يتجزأ عف ؤ لمسالتأكيد عمى االلتزاـ باف إ    

) وىكذا تعيش اآلف كما لو كنت تعيش بالفعؿ مف جديد ،  -قائبل : اإلرشادذلؾ مشيرا إلى نتائج 
المبدأ  و كما لو كنت قد سمكت عمى نحو خاطئ في المرة األولى مثمما تفعؿ اآلف ( . وىذا ىو

ف الحاضر سوؼ يصير ماضيا ، وأف أولية ، فيتخيؿ ؤ د بااللتزاـ والمسالذي يستثير إحساس الفر 
، الماضي لف يتغير أو يتحسف ، في حيف أف المستقبؿ سوؼ يكوف مف غير شؾ قاببل ليذا التغير

لية اإلنساف ىي محض تعبير عف وجوده ودليؿ عميو ، ومعناىا أف بإمكانو أف ؤو بذلؾ تكوف مسو 
ما الخطأ واآلثاـ ، وليذا فيو إما مستحؽ لمثواب يفعؿ الصواب ، أو أف يرتكب العقاب ،  وا 

 . ومفتاحو إلى النيوض بمسئوليتو ىو أف يتعمـ مف أخطائو ويسترشد الطريؽ إلى المستقبؿ
 -: مفيوـ الوعي بالذات. 8

واعيا كؿ الوعي بالتزامو  المسترشدأف يجعؿ  "فرانكؿ" يحاوؿ العبلج بالمعنى كما حدده     
وؿ عف اختياره ألىدافو ؤ اتو ، ويترؾ لو حرية اتخاذ القرار بشأف إدراكو لنفسو كشخص مسوليؤ بمس

 . في الحياة
 -: مفيوـ التسامي بالذات. 9

نما البحث عف       يرى فرانكؿ أف الدافع الحقيقي في حياتنا ليس ىو البحث عف ذواتنا ، وا 
فاإلنساف ال يكوف  ،زىا والتسامي فوقيا وىذا يعني مف جانب معيف نسياف أنفسنا ، وتجاو  ،المعنى 

مختمفا عف كؿ  "فرانكؿ" جعؿ  وىذا ما ،إنسانا إال إذا تجاوز ذاتو وارتقى بإنسانيتو إلى ما ورائيا 
أصحاب النظريات األخرى الذيف اعتقدوا أف الدافع األساسي لمنمو اإلنساني ىو تحقيؽ الذات 

نما فميس الكفاح و الجياد مف أجؿ ما ىو في الذ ات أو ما بداخميا ، فذلؾ يعد ىزيمة لمذات ، وا 
 .السعي يكوف لمتسامي فوؽ ىذه الذات 

 -:  مفيوـ القيـ. 20



يحدد فرانكؿ تصنيفات ثبلث لمقيـ تعد السبيؿ الذي يمكف أف يسمكو أي إنساف لكي يصؿ إلى      
 -: معنى حياتو ، ففي رأي فرانكؿ أف القيـ قد تكوف

 . ؽ باالنجازات و أداء المياـيما ابتكارية تتعمق . أ
قيما خبراتية تقؼ بالفرد عند معنى ما ىو خير و حقيقي ، و تساعده عمى فيـ حقيقة الحب   . ب

 . بيف البشر
قيما اتجاىاتية توجو الفرد نحو تبني اتجاه محدد حياؿ آالمو و معاناتو . وألف اإلنساف  . ج

ـ ، فيو قادر إذف عمى إيجاد يستطيع في كؿ األحواؿ و عمى كؿ الوجوه تحقيؽ ىذه القي
معنى لحياتو ، كؿ بمفرده و كينونتو الخاصة ، و ذلؾ مف خبلؿ خبراتو و ابتكاراتو ، و مف 

 خبلؿ موقؼ يتخذه حياؿ تحديات
 (477-464، ص ص 1، ج2990 ،باترسوف)                                              

 
 

 -:بالمعنى اإلرشادفنيات 
         مابيف عامي المدةقدـ الفنيتيف الرئيستيف لمعبلج بالمعنى في غضوف أنو  "رانكؿفيؤكد "      
ف كما يشرح باترسوف ىما : القصد العكسي و صرؼ التفكير ، اف الفنيتاىات( و  2947-2955) 

نحو عصابو ، وليس حياؿ األعراض التي تنشأ عف  المسترشدوىما فنيتاف تستخدماف حياؿ اتجاه 
مف الفعالية ألنيما أكثر مف عاٍؿ ف عمى مستوى يلفنيتويشير " فرانكؿ " أف ىاتيف ا ،اب ىذا العص

مجرد محاوالت لتغيير نماذج السموؾ ، إنيما محاولة إلعادة التوجو الوجودي ، ويمكف توضيح 
 -: ىاتيف الفنيتيف فيما يمي

 -:  فنية القصد العكسيأ. 
ىو أف تباعد بيف ذاتؾ وبيف مشكبلتؾ ومخاوفؾ ، ولكف المقصود بتمؾ الفنية كما يرى فرانكؿ    

االقتراب منيا ، فإنؾ ال تمبث أف تكتشؼ  فأنت إف قصدت مواجية مخاوفؾ أو ،بشكؿ عكسي 
وفي ىذه الفنية يتـ التركيز ،   أنيا ليست بمخاوؼ تستحؽ ما كانت تسببو لؾ مف آالـ و معاناة

ف يستعيد الثقة في نفسو ، فيستدخؿ ىذه الفنية الشجاعة ، وأ المسترشدعمى أىمية أف يكتسب 
 . إلى ذاتو ، ويستخدميا بنفسو دوف اعتماد عمى آخريف

 : فنية صرؼ التفكيرب. 



ويقصد بيا الحد مف تثبيت التفكير عمى فكرة ما أو موضوع ما يثير القمؽ ، فظاىرة اإلمعاف     
يصر  إذي إطار مختمؼ الثقافات ، الفكري المفرط يمكف مبلحظتيا بسيولة عند كؿ الناس ، وف

الخبيئة المزعومة لسموكيـ ، وتأويؿ ىذا السموؾ  الدوافع العديدوف عمى مراقبة أنفسيـ و تحميؿ
آلثار المعوقة لماضييـ ، ابمغة الديناميات النفسية البلشعورية ، وىؤالء غالبا ما يطاردىـ شبح 

 ( 487 ، ص1، ج 2990) باترسوف ،  . حتى أنيـ يصبحوف فعبل معاقيف
نو طاقة خبلقة تحفز إلى أو  ،متأصؿ ومبلـز لوجود اإلنساف  الغضبأف ويرى " فرانكؿ"      

واف منجزات اإلنساف الخبلقة مدفوعة ومعبأة بقمؽ دافعي متوىج بالرغبة ، الحركة والنشاط المبدع 
ياة اإلنساف ألنو يبدو يمعب دورا محوريا في ح الغضبأف ، ويشير الى  اإلبداع وتقديـ الجديد  ىإل

دور لو قيمة مف حيث انو يفتح األبواب أماـ إمكانات الحياة بصورة مختمفة بمواجية  -في دوريف :
ودور مؤلـ مخيؼ وىو ما يؤدي بالفرد إلى تجنب ىذه اإلمكانات و ،  غاضباالشخص ما يجعمو 

 ( 89ص، 2981،فرانكؿ  ). بصورة محدودة العيش في عزلة و محاولة 
  
نتيجة عدـ تسامح اإلنساف  "فرانكؿ" في ضوء نظرية الغضب يحدث يتبيف لنا أف مما تقدـ      

ألنو بدوف التسامح يعيش اإلنساف خبرة التوتر والغضب ، فكوف اإلنساف متسامحًا ال يعني أنو 
عكس اإلرشاد  ىوعم ،يشارؾ اآلخر في اعتقاده ، ولكف يعني االعتراؼ بحؽ اآلخر في االعتقاد 

نما يستشرؽ آفاؽ البعد اإلنساني لئلنساف  ىسموكي ، فإف اإلرشاد بالمعنال  ،ال ييتـ بالتشريط وا 
إدراؾ ومعرفة أف الحياة ال  ىمف خبلؿ مساعدتو عم المسترشد ىالغضب لد إدارةوبالتالي يمكف 

يعمـ المرشد  إذ، وعند المعاناة مف المشاكؿ  تحت أي ظروؼ ىتتوقؼ عف االحتفاظ بالمعن
 الغاضب كيؼ يكوف اإلحساف واإلخبلص والتقبؿ لآلخريف . سترشدالم

 (  12، ص 1003) سعفاف ،                                                                  

  (6002داَٛال خٕدلاٌ )  -:َظشٚح انزكاء انٕخذاَٙ . 4

التي شيدىا العالـ عصبي أسيمت دراسات الجياز العصبي وتشريح المخ، وعمـ النفس ال      
فقد أكدت قابمية المخ لمتعديؿ ، في التحوؿ الكبير في النظرة لمذكاء مطمع ثمانينيات القرف العشريف 

وقد ،  الثراء إنما يعني التنبيو واألمفالذاتي فينمو ويخبو مف خبلؿ التفاعؿ البيئي الثري، وىذا 
اعتباره قدرة عامة ثابتة )موروثة( إلى اعتباره  مفيـو الذكاء مففي أحدثت ىذه النتائج نقمة وتحوؿ 
ىوارد "  عززت نظرية ) الذكاء المتعدد ( التي توصؿ إلييا قدو ،  إمكانية وطاقة دينامية نامية



مف ىذه التحوالت الميمة في  2983عاـ   Frames of Mind" " أطر العقؿ كتابو " فيجاردنر
أف الفروؽ بيف  وأوضحتذكاء ليس أحاديِّا، بؿ متعدًدا، بأف الىذه النظرية  أفادت فيـ الذكاء ، فقد

نما نوعية ىذا الذكاء األفراد " ىوارد جاردنر" قد توصؿ ف،  ليست في درجة ما يممكوف مف ذكاء وا 
  -ىي : لى ثمانية أنواع مف الذكاءا

 الذكاء المفظي )المغوي(. .2
 الرياضي. –الذكاء التحميمي  . 1
 الذكاء المكاني. . 3
 اإليقاعي. –الذكاء الموسيقي  .4
 الجسدي. –الذكاء الحركي  .5
 الذكاء االجتماعي )الخاص بالتعامؿ مع اآلخريف(. . 6
 الذكاء االنفعالي الذاتي )الشخصي(. .7
 (11، ص2996) بوزاف ،                                              الذكاء البيئي. . 8

لتقاء لبحوث ودراسات المخ التي أكدت أف المخ وجداني اجداني كنظرية الذكاء الو  وقد جاءت     
مف  أنواعالتي أشارت الى في الذكاء المتعدد  "جاردنر" ينشطو األمف ويحجمو التوتر، ونظرية 
مفيـو الذكاء الوجداني مفيوما حديثا عمى التراث  ديع، إذ الذكاء الشخصي والتفاعؿ مع الغير

نو في منطقة تفاعؿ بيف النظاـ المعرفي إ إذو بعض الغموض ، السيكولوجي ، وما زاؿ يكتنف
 -انقسمت قسميف : الوجدانيوالنظاـ االنفعالي ، والتعريفات التي تعرؼ الذكاء 

ويعرؼ الذكاء الوجداني  (  Mayer,1990 &Salovey ) ويمثمو كؿ مفأكثر تحفظا  -األول:
ييا وتنظيميا وفؽ فيـ انفعاالت اآلخريف بأنو القدرة عمى فيـ االنفعاالت الذاتية والتحكـ ف

الذكاء الوجداني  بأف(  Mayer  1990,)  إذ يرى والتعامؿ في المواقؼ الحياتية وفؽ ذلؾ ،
القدرة عمى فيـ االنفعاالت الذاتية لآلخريف وتنظيميا لمرقي بكؿ مف االنفعاؿ والتفكير ،  ىو

ي يميز األفراد الذيف يحاولوف التحكـ باف الذكاء االنفعال ( Salovey,1990) ويشير سالوفي
ويمكنيـ ذلؾ مف استخداـ  في مشاعرىـ ومراقبة مشاعر اآلخريف وتنظيـ انفعاالتيـ وفيميا ،

استراتيجيات سموكية لمتحكـ الذاتي في المشاعر واالنفعاالت ويشير سالوفي باف مرتفعي 



فعاالتيـ ومشاعرىـ والتحكـ فييا الذكاء االنفعالي يحتمؿ أف يكوف لدييـ القدرة عمى مراقبة ان
 والحساسية ليا وتنظيـ تمؾ االنفعاالت وفؽ انفعاالتيـ ومشاعر اآلخريف .

 (  219، ص 1009الخفاؼ ،   )                                                            

جتماعية التي يتمتع بيا يعرؼ الذكاء االنفعالي بأنو مجموعة مف الميارات االنفعالية واال -الثاني:
 ويمثمو الباحث " دانياؿ جولماف "الفرد والبلزمة لمنجاح الميني ولمنجاح في الحياة ، 

Golman   في كتابو الذكاء الوجداني  "افمدانياؿ جول" وقد عرفو ، وآخرون
 Intelligence Emotional القدرة عمى فيـ االنفعاالت، ومعرفتيا، والتمييز بينيا، "  بأنو

               ، وأعطى (   Golman,1995,p.124" ) والقدرة عمى ضبطيا والتعامؿ معيا بإيجابية
 الوجدانيتميز مرتفعي الذكاء  التي مجموعة مف الميارات االنفعالية واالجتماعية " جولماف "
 ة ،والحماس والدافعية الذاتي والمثابرة ، والتحكـ في االندفاعات ، الوعي الذاتي ، تشمؿ ،

أف انخفاض تمؾ الميارات ليس في يشير الى و  والميارات االجتماعية ، والمشاركة العاطفية ،
 (1021) قاسـ ،  صالح الفرد أوفي نجاحو الميني .

 

 

 -مسممات نظرية الذكاء الوجداني :

عمميات أف تأثير االنفعاؿ والوجداف عمى السموؾ والتعمـ يفوؽ كثيًرا تأثير اليرى " جولماف "        
 الفرديتمكف  لكيو  ، ف الوجداف والتفكير متداخبلف تداخبًل وثيًقاإ إذ،  المنطقية عمى السموؾ والتعمـ

مف اكتساب معمومة ما أو خبرة مف الخبرات فبل بد أف تتوافر لو الظروؼ اآلمنة البعيدة عف 
بقة، وبالتالي فيـ الموقؼ التيديد والقمؽ حتى يزداد تركيزه وتزداد قدرتو عمى استدعاء الخبرات السا

وعندما تكوف الخبرة مصحوبة بانفعاؿ إيجابي كالفرح أو اإلنجاز ،  والتعامؿ معو عقميِّا ومنطقيِّا
مثبًل يزداد إتقاف المعمومة وحفظيا وتخزينيا في صورة واضحة يسيؿ استدعاؤىا واالستفادة منيا؛ 

ادَّ كيميائية تعطي شعوًرا بالراحة والمرح، وذلؾ ألف الناقبلت العصبية في الدماغ البشري تفرز مو 
وذلؾ مع الخبرة التي تعطي ىذه األحاسيس اإليجابية، فيسجؿ الدماغ ىذه المعمومة، وكأنو يقوؿ 

ىذه المشاعر اإليجابية  دوتع،  احفظيا وتذكرىا واستخدميا مستقببلً  ميمةلنفسو: ىذه المعمومة 



مدماغ، وىي التي تدعو العقؿ مستقببًل لممارسة أشكاؿ التي ترافؽ الخبرة بمثابة مكافأة ذاتية ل
إذا ، أما التفكير المختمفة كاالبتكار واالستكشاؼ واإلنجاز؛ ألف المخ في ىذه الحالة يكوف آمًنا

، فإف المادة الكيميائية التي ، والغضب كانت االنفعاالت المصاحبة لمخبرة سمبية ومؤلمة كالتيديد 
د متحفًزا لمرد بالمقاومة )مقاومة دخوؿ المعمومة أو تعمـ الميارة(؛ وذلؾ يفرزىا الدماغ تجعؿ الفر 

 لممحافظة عمى نفسو، ويؤدي ذلؾ إلى مزيد مف التوتر ، وبالتالي يتدنى االنتباه والتركيز والتعميـ.
 ومف ىنا كاف الذكاء الوجداني ىو أساس التنمية العقمية واالجتماعية والمعرفية لمطفؿ.

                                                          (Golman,1995,pp.129-131  ) 

إذ  ،لمنجاح في الحياة ، والمينة ، والصحة النفسية الذكاء الوجداني ومف ىنا تبرز أىمية       
والعمؿ ، والزواج ، والصحة  نبئ بالنجاح في الدراسة ،يالوجداني  ذكاءبأف ال " جولمافيشير " 
مف نجاح اإلنساف  ( % 80)ية ، وتشير الدراسات الحديثة إلى أف الذكاء الوجداني يتنبأ بػ الجسم

مف إنجازات البشر مرجعيا الذكاء ( % 80) أف الى تشير بحوث الذكاء الوجداني، كما في الحياة 
 ( 1021) قاسـ ،  . مرجعيا الذكاء التحميمي( % 10) الوجداني، بينما

لماف " االىتماـ بتنمية خمسة ميارات أساسية لدى الفرد لتنمية ذكاءه وعميو يقترح " جو      
 -الوجداني ىي :

 …(.متوتر –غاضب  –خامؿ  –سعيد  –االىتماـ بتمييز االنفعاالت )تسميتيا ىؿ ىو فرحاف  -
 التحكـ بردود الفعؿ العفوية )عدـ التسرع بإعطاء رد الفعؿ(. -
 التعامؿ مع الضغوط الحياتية. -
 ـ انفعاالت اآلخريف ووجية نظرىـ.تفي -
 تفيـ معايير السموؾ المقبوؿ وغير المقبوؿ. -
 (  Golman,1995, p.139)                        تطوير نظرة إيجابية واقعية تجاه الذات. -

عمى أف تنمية ىذه الميارات تسفر عف شخصية متزنة قادرة عمى تحمؿ  " جولماف "يؤكد و       
عمى حؿ المشكبلت، ، و والقادرة عمى فيـ اآلخريف ، تأكيد الذات، والمتفتحة والمتعاونة المسئولية و 

دارة الغضب ، واتزاف المشاعر والسموؾ ، ضبط النفس في مواقؼ الصراع واالضطراب و  ، وا 
، ويقترح " جولماف " التعامؿ مع ىذه  التواصؿ الفعَّاؿ وتوقع النتائج المترتبة عمى السموؾو 



كؿ منيا لسمسمة مف الميارات التي يمكف لكؿ وفقًا لمبدأ " خطوة خطوة " بحيث يتحوؿ الميارات 
، التفكير، اإلبداع، حؿ المشكبلت صار كؿ  ؛ فالذكاء خطوة -فرد التدريب عمييا بسياسة الخطوة 
  (  Golman,1995,p.155) .ذلؾ ميارات يمكف إتقانيا جميعا

مجموعة مف  (  Bar-On & Handley,1999)"  وضع " باروف و ىاندلىوفيما بعد       
المؤشرات لمذكاء الوجداني منيا الوعي الذاتي االنفعالي ، التوكيدية ، احتراـ الذات ، التعاطؼ ، 

إلدارة الغضب  وفنيات المرونة ، تحمؿ الضغوط ، والتحكـ في االندفاعية وىذه بمثابة استراتيجيات
وبذرة كؿ  ،نفعاؿ بالنسبة لئلنساف ىو "واسطة" العاطفة أف اال ىوىذا ما جعؿ " جولماف " ير ، 

ذا كاف ىناؾ موقفاف أخبلقياف ،انفعاؿ ىو شعور يتفجر داخؿ اإلنساف لمتعبير عف نفسو لفعؿ ما  وا 
 (6، ص 1009،  أرنوط)  الرأفة .يما عمى وجو التحديد ضبط النفس و يستمزماف عصرنا ، ف

 

 -َظشٚح انزكاء انشٔحٙ :. 3
أنو قد  ترىالتي الحديثة ثالثة مف األبحاث العممية الموجة ال لذكاء الروحي جزءًا ميما مفيعد ا    

          يكوف لدينا ما يسمى بالنسبة الروحية أو الذكاء الروحي ، الذي يعد أطروحة القرف الحادي 
و الوجداف ، فإذا كاف الذكاء الوجداني ىو الحمقة التي ربطت بيف العقؿ و العاطفة أ ،و العشريف 

التي كانت مفقودة مف قبؿ " جولماف " ، فإف الذكاء الروحي ىو الذي يفض اإلشكالية بيف مدارس 
 اإلنسانيوينصؼ اإلنساف ويتحقؽ الكماؿ  ،بالمعرفية  عمـ النفس بدءًا مف التحميؿ النفسي وانتياءً 

         اعؿ وتناغـ.ووحدتو النظرية مف حيث كونو يتكوف مف جسد وعقؿ ونفس وروح معًا في تف
 (  25، ص1007) إسماعيؿ ، 

لقد استخدـ مفيـو الروح حديثًا ليشير الى الجانب غير الجسدي وغير المادي مثؿ       
والمشاعر الشخصية ، والقوة والشجاعة والحيوية والتحدي ، وبالتالي فإف اكتساب مثؿ  اإلحساسات

نمائيا يمثؿ ذكاًء روحيا ، فعند لمصورة  إدراكاما نمتمؾ الذكاء الروحي نصبح أكثر ىذه الصفات وا 
ومف ثـ فإف الذكاء الروحي (  Buzan , 2001,p.57)الكاممة ألنفسنا ولمكوف ولغاياتنا وأىدافنا . 

ىو دمج مكونيف ىما الذكاء والروح ، فالذكاء ىو مقدرة عامة يكيؼ بيا الفرد تفكيره عف قصد وفقا 
 التكيؼ عقميا طبقا لمشاكؿ الحياة . لما يستجد عميو مف مطالب ، أو 

 ( 389، ص  1021) الخفاؼ ، وناصر ،                                                    
 -مسممات نظرية الذكاء الروحي :



ظير مفيوـ الذكاء الروحي كجزء مف تفرعات نظرية الذكاءات المتعددة التي وضعيا                   
الكثير مف مما دفع  ي ترؾ الباب مفتوحا الكتشاؼ أنواع جديدة مف الذكاءات ،" جاردنر " الذ

 ,Mayer, Tekkeveehilمف أمثاؿ ) وضع مفاىيـ جديدة لمذكاء الروحي ، الباحثيف الى محاولة 

MacHovec , Emmons,R. وغيرىـ ) . 

    -مكونات الذكاء الروحي :
 -: اآلتيةوف عند الفرد إذا ما تحققت الشروط أف الوعي الروحي يتك(  Mayer,2000يرى)      
 االنتباه لوحدة العالـ وتجاوز حدود الشخص الذاتية . .2
 الدخوؿ بوعي في حاالت روحية عالية مف التفكير . .1
 االنتباه في األنشطة واألحداث والعبلقات اليومية . .3
 بناء الوعي في سياؽ االىتمامات النيائية لمحياة . .4
ؽ ذات فضيمة ) إبداء التسامح ، التعبير عف ائبالتالي التصرؼ بطر الرغبة في األداء ، و  .5

بداء التعاطؼ ( .   (   Mayer,J., 2000, p.48) االمتناف ، التواضع ، وا 

 -عالمات الذكاء الروحي :
ف األفراد ذوي الذكاء الروحي يظيروف أ(  Tekkeveehil.&et.al.,2003يقترح )      

 -: اآلتيةالعبلمات والخصائص 
وتشير الى مرونة الشخص الذاتية وقدرتو عمى النظر الى العالـ عمى أنو مكاف  -المرونة : .2

واقعي متنوع ومختمؼ ، كما تختص المرونة بقدرة الفرد عمى االندماج والفيـ والتكيؼ طبقا 
 لمتطورات والمستجدات .

 الواقع . يجب إعداد األفراد لمنظر داخميا لمعرفة مف يكونوا في إذ -الوعي الذاتي : .1
 التي يخافوف منيا . واألشياءالقدرة عمى المواجية والتعمـ مف خبرات الفشؿ  .3
 القدرة عمى النظر الى الروابط بيف األشياء المختمفة والتفكير الجماعي . .4
 القدرة عمى العمؿ وأف يكوف كما يسميو عمماء النفس ) مستقؿ المجاؿ ( . .5

                                                   (Tekkeveehil.&et.al.,2003, p.234 ) 
 -معايير الذكاء الروحي :



( أف الذكاء الروحي نمط متميز لمذكاء يتجاوز االختبلفات  McHovec.,F.,2002يرى )       
في الوقت والثقافة والديف ، وأنو امتداد لذكاء " جاردنر " المتعدد ، ورغـ أف الذكاء الروحي يختمؼ 

 -التي تميز الذكاء وىي : يانفسالمعايير ء التقميدي ، إال إف لو عف الذكا
( بأف الذكاء يتغير بتقدـ العمر ،  2983أنو يزداد بتقدـ العمر ، كما أكد ذلؾ ) جاردنر ،  .2

 ( . 1002ولماف ، و وكما أوضحت دراسة ) 
 أنو يعكس نمط األداء العقمي لدى الفرد . .1
 مترابطة غير المستقمة .أنو يتكوف مف مجموعة مف القدرات ال .3
أي أنو  Representative of Intelligenceيتميز الذكاء الروحي بأنو " ممثؿ لمذكاء "  .4

 ( Emmons,R.,2000,p.245) .  األخرىالذكاءات  أنواعيشير الى تكامؿ كؿ 

 -ميارات الذكاء الروحي :
سمات أو قدرات ( الى أف الذكاء الروحي يتكوف مف خمس  Emmons,R.,2000) يشير      

 -توجد بدرجات متفاوتة مف شخص آلخر ، وىي :
 القدرة عمى التفوؽ والسمو . .2
 القدرة عمى الدخوؿ في حاالت روحانية عميقة مف التفكير والتأمؿ والخشوع . .1
 القدرة عمى توظيؼ الموارد واإلمكانات الروحية في حؿ المشكبلت الحياتية . .3
ث والعبلقات اليومية مع اآلخريف واإلحساس بالتوقير القدرة عمى استثمار األنشطة واألحدا .4

جبلؿ الحياة والناس .  وا 
القدرة عمى المشاركة في السموؾ العفيؼ الفاضؿ الممفت لبلنتباه الذي يتجمى في العطاء  .5

 والتسامح والتعبير عف االمتناف والتعبير عف العطؼ والتواضع .
                                                              (Emmons,R.,2000,p.248 ) 

ويشمؿ نمو الذكاء الروحي سمو وتفوؽ في النمو الشخصي ويمتد ليصؿ لمنمو النفسي      
الصحي ، ويبدأ بزرع الثقة والوعي الذاتي والصدؽ والتواضع وفعؿ الخير واألصالة واحتراـ 

ؿ لمعطؼ والكـر وىذه السمات توجد أيضًا االختبلفات والرغبة في مساعدة اآلخريف والمسالمة والمي
 (  Vaughan,2002,p.94لدى األشخاص ذوى الصحة النفسية الجيدة . ) 

وليذا يرى كثير مف الناس أف الذكاء الروحي أىـ أنواع الذكاء عمى اإلطبلؽ ، ويؤمنوف      
وكب بأكممو . ألف بقوتو القادرة عمى تغيير الحياة ، وتغيير الحضارات ، ومسار التاريخ ، والك

تنمية الذكاء الروحي يساعدنا عمى رؤية الجانب المبيج و المرح مف األشياء ، وزيادة سبلمنا 



الداخمي مع أنفسنا ، مما يجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى التحكـ في نفسو وعمى تخفيؼ الضغوط التي 
، ص  1021ناصر ، ) الخفاؼ ، و تواجيو في حياتو المعاصرة التي تتميز بإيقاعيا السريع . 

ولقد وصؼ " بوزاف " عالـ اليـو بأنو " سقيـ روحانيًا " يحتاج أفراده إلى ( 390- 389ص 
التوجيو نحو الطريؽ المستقيـ الذي افتقدوه في ظؿ الروتيف اليومي ، وليذا فقد جاء االىتماـ 

لروحي إلى الوعي العالمي بتنمية الذكاء الروحي في وقتو المناسب لينتقؿ بالعالـ مف الظبلـ ا
 ( Buzan ,2001,p.70والتنوير. ) 

إدارة الغضب البد وأف يتضمف  يتناوؿإرشادي برنامج أي أف  ويرى أصحاب ىذه النظرية     
التحكـ  ىفنيات واستراتيجيات تنمي لديو الذكاء الوجداني وكذلؾ الروحي ليمكنو مف زيادة القدرة عم

مف أف أىـ الفنيات Stevens, 2002) )ما أكد عميو وىذا ، في انفعاالتو وتفكيره وسموكو 
والتسامح وافتراض حسف النية ، اإلنصاؼ أو العدؿ  الروحياألساسية إلدارة الغضب تنمية الذكاء 

 .التعبير الحاسـ البناء عف الغضب ، اختيار السعادة بداًل مف الغضب وكذلؾ
                                                                   ( (Stevens, 2002,p.80 

  
 
 
 
 
 
 

 -ادلؼشيف: ادلُظٕس. 2

إذ اختمفت مف أىـ النظريات التي فسرت إدارة الغضب ،  اً المعرفي واحد المنظورعد ي      
الجذور األولى لئلرشاد المعرفي  نشأةمنذ ،  فمسفات المنظريف المعرفييف حوؿ مفيـو إدارة الغضب

االنفعالي  –العقبلني ، مرورًا باإلرشاد Aaron Beck 1921)( )آروف بيؾ )عمى يد السموكي  –
    ()الحديث الذاتيالتدريب عمى التعميـ الذاتيو  (Albert Ellis 1913-2007( )ألبرت أليس )لػ 
والعبلج المعرفي بالتعمـ (  Donald Meichenbaum 1940) ( ميكينباـوىربرت دونالد  ) لػ

 –المعرفي وانتياءًا باإلرشاد  ( Julian Rotter 1916-2014 ) (ف روتر جوليا )االجتماعي لػ 
(  Raymond, Novaco1948()رايموند نوفاكو )األمريكي عالـال والذي وضع النفسي السموكي



توضح الباحثة مبررات تبنييا  وسوؼ،  يفاإلرشادي األسموبيفوالذي استندت إليو الباحثة في بناء 
 إلدارة الغضب .النفسي السموكي  –المعرفي موذج نوفاكو نلمنظرية المعرفية وأل

 -السموكي ( : –) العالج المعرفي   (Aaron Beck, 1921). آرون بيك  1
   2912 عاـ في مدينة بروفيدانس بوالية رود آيبلند األمريكية لدباحث وعالـ نفس أمريكي ، و      

، وناؿ شيادة الدكتوراه   2941عاـ  يةفي جامعة بيؿ األمريك الجامعيةلطب احصؿ عمى شيادة 
 وأستاذىو رئيس لمعيد بيؾ لمعبلج المعرفي والبحوث ، و ،  2946عاـ  التحميؿ الكبلسيكيفي 

القرف الماضي  أسس العبلج المعرفي في أوائؿ الستينات مف ، الطب النفسي في جامعة بنسمفانيا
تمقى و ،  لجوائز والدرجات الفخريةحصؿ عمى العديد مف ا،  كطبيب نفسي في جامعة بنسمفانيا

 ، لمطب النفسي األميركيةلعمـ النفس والجمعية  جوائز عف بحوثو مف كؿ مف الجمعية االمريكية
أمريكا، وحصؿ عمى جائزة سارنات الدولية في مجاؿ  معيد الطب في أعضاءاحد كبار  أيضاوىو 

 ، يادي في تطوير عمـ النفسلدوره الر  1004جرومير عاـ  وجائزة 1003الصحة النفسية عاـ 
بمتابعة الحاالت النفسية لممراجعيف في بنسمفانيا، ويقـو  البحثيةمف الدراسات  يشارؾ حاليا في عدد

مجاؿ  لؤلطباء المقيميف النفسييف ، وطبلب الدراسات العميا ، والمينييف العامميف في بيؾ معيدفي 
 ( 11، ص  1020) الزعبي ،  . الصحة النفسية

إال أنو كاف غير مقتنع بتفسير نظرية التحميؿ النفسي  حياتو كمحمؿ نفسي،" بيؾ " بدأ       
فحص وجية النظر عند فرويد في أف األكتئاب عبارة عف  لبلكتئاب ، فانصب اىتمامو عمى

ولذلؾ قرر أف يفحص التعبيرات المفظية الشعورية  ( غضب موجو نحو الداخؿ ) نحو الذات
أف أفكار  ومبلحظاتو دراساتو، وقد كاف مف أبرز نتائج  رضى والمكتئبيفوالتمقائية عند الم

الواقع ، وأرجع بيؾ ىذا  إدراؾأو تحريؼ معرفي سمبي في  تتسـ بتحيز االكتئابييفالمرضى 
ية لمفرد المكتئب عف بالمعرفي ) النظرة السم الوثما يعرؼ بالث الى المعرفي والتشويوالتحريؼ 

( أي يعتقدوف أنيـ فاشموف وأف مستقبميـ بائس وال أمؿ في  ووعف مستقبم الذات ، وعف العالـ ،
لممرضى المكتئبيف  عبلجوخبلؿ المبلحظات التي استنتجيا "بيؾ " والحظيا عند  ومف، تغييره 
 في العبلج النفسي مركزا عمى تعديؿ األفكار التمقائية وفحص صحة ىذه األفكار نظريتو صاغ

، وتوصؿ الى  يا لدى الفردئوتعديؿ االعتقادات واالفتراضات الكامنة وراالتي تكوف ضد الواقع ، 
في  وإال أن ،حياف غالب األالمنطقي وىو يقـو بذلؾ في  أف اإلنساف كائف يتمتع بقدرة عمى التفكير

عقبلنية مما يؤدي إلى شعور بالنقص ، وأف أسباب التفكير  بعض األحياف يفكر بطريقة ال



لمدركات الفرد " بيؾ " إذ يعطي، مقنيا اآلباء لؤلبناء يالقناعات الخاطئة التي  ىعود إلتالبلعقبلني 
  . واالستجابة األىمية الرئيسة في تفسير السموؾ اإلنساني المثيركحالة وسط بيف 

 ( 18-17ص ، ص  2990) باترسوف ،                                                      
 

 عند " بيك " في نظرية اإلرشاد المعرفي األساسية المسممات
التي يشعر  توماتيكية وىي سياؽ مف األفكارو األفكار األ "  بيؾ ويسمييا " -: األفكار التمقائية .2

بمعنى األفكار التي  ، المعرفية بيا الفرد نتيجة التفاعبلت بيف المعمومات الواردة لمفرد واألبنية
مف نمط التفكير المتكرر  ية ، وىي جزءلتطرأ بيف األحداث الخارجية واستجابة الفرد االنفعا

 . والذي يحدث سريعا وبشكؿ دائـ ذاتولدى الفرد نحو 
تتضمف االعتقادات و الموجودة لدى الفرد ،  المعرفية األبنية ىيو  -:  المعرفية المخططات .1

والقواعد التي يكونيا الفرد عف األحداث واآلخريف والبيئة ،  واالفتراضات والتوقعات والمعاني
الذي يستخدمو الفرد لفيـ الذات والعالـ والعبلقات االجتماعية مع  فيي تشكؿ اإلطار األساسي

تشكؿ االعتقادات  أنياالمسؤولة عف نشأة األفكار السمبية ، كما  وتعد ىي، اآلخريف 
 األفراد .المسترشد، وتختمؼ بإختبلؼ  واالفتراضات لدى

الفرد لؤلحداث وغالبا ما تكوف مرتبطة  وقائع تسبؽ مواجية وىي عبارة عف -: التوقعات .3
بية ) خبرات انفعالية وقد تكوف التوقعات ايجا ، بتوقعات نحو الذات واآلخريف ونحو المستقبؿ

 ( . لفرددى اترتبط باضطرابات انفعالية ل ) سارة ( وقد تكوف ذا طبيعة سمبية
والقواعد التي تعمـ عبر المواقؼ والتي تؤثر  األخبلقية عبارة عف المبادئوىي  -: االفتراضات .4

 لغضب .التي يمر بيا ، أو التي تثير لديو استفزاز ا المواقؼ تجاهفي استنتاجات األفراد 
المعاني واألفكار التي يكونيا الفرد عف الحدث أو  ويقصد بيا -:  المعرفية التحريفات  .5

وىي ىمزة الوصؿ بيف  ،مكونات الواقع الفعمي  تمثؿتكوف خاطئة وال وىي غالبًا ما الموقؼ 
 . التمقائية  واألفكار المعرفية المخططات

الى وجية النظر السمبية التي يكونيا الفرد  يشيرالذي المصطمح  وىو  -: ث المعرفيلو االث .6
يدركوف أنفسيـ  الغاضبيففاألفراد  ، وعف اآلخريف و ،وعف مستقبمو ، عف ذات الغاضب

الكفاءة ، وبنفس الطريقة يروف العالـ مف  بوصفيـ غير جديريف باالستحقاؽ والوحدة وعدـ
فيـ ويدركوف بأف المستقبؿ سيء تحقيؽ أىدا حوليـ ممئ بالمصاعب والعقبات التي تحوؿ دوف
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 فأف ىذا الثالوث يشير الى المعاني واالفتراضات غير لذلؾ ،وأنيـ غير ناجحيف في مستقبميـ 

 ( 19، ص 2990) باترسوف ،  . التوافقية
واعتقادات خاطئة  الى حد بعيد عمى وجود أنماط تفكيرعتمد ي وفقًا لػػ " بيؾ " الغضبإف       

عندما يفكر بطريقة غير اإلنساف  افو  ، ووعف العالـ المحيط ب اآلخريفوعف  واتيكونيا الفرد عف ذ
وأف السموؾ المضطرب ىو نتاج الغضب ، بوالشعور  اإلنتاجيؤدي الى خفض ، فإف ذلؾ عقبلنية 

لدى الفرد مف أفكار األحداث  هر تثياالنفعالي ىو نتيجة لما  االضطراب لمتفكير غير المنطقي ، وأف
 ( 65، ص   1008، ) فايد . 
 إذ، (2965 – 2960) ما بيف عامي المدة إلى وضع النموذج المعرفي في"  بيؾ "توصؿ      

وقواعد عممية لمتحميؿ النفسي ، ولكنو  في محاولة لمتوصؿ إلى تفسيرات المدةبدأ عممو قبؿ ىذه 
رى مثؿ فنيات أخ فضبل عف،  السموكي - المعرفي اإلرشادانتيى بوضع أساسيات وخصائص 

، والميارات االجتماعية ، وميارات التكيؼ ، وميارات السيطرة عمى  تالمشكبل تعمـ ميارات حؿ
 باإلرشادالمعرفي: طبيعتو وعالقتو  اإلرشادبعنواف أصدر "بيؾ" كتابًا  2970في عاـ ، و   الذات

  Cognitive Therapy : Nature and relation to Behavior Therapy  السموكي

بمثابة  دفيو كيفية تغيير المعارؼ واألفكار مف خبلؿ نماذج إشتراطية، وىو ما يعأوضح 
في ىذا االتجاه  اإلرشاديةويعد النموذج الذي قدمو "بيؾ" مف أبرز النماذج ،  إستراتجيات سموكية

 hereواآلف  -وأكثرىا شيوعًا، ففي الوقت الذي يركز فيو عمى معارؼ واعتقادات الفرد في الػ ىنا

and now  كسبب في اضطراب الشخصية، فإنو يستعيف أيضًا ببعض الفنيات السموكية لتعميـ
 .  الفرد الميارات التي يجب أف تتغير بتغير معارفو ومدركاتو عف ذاتو وعف العالـ والمستقبؿ

أف الشخصية تتكوف مف مخططات معرفية " بيؾ " ويرى  ( 14، ص  1000،  محمد) 
Schemas مومات واالعتقادات والمفاىيـ واالفتراضات والصيغ األساسية لدى تشتمؿ عمى المع

ويرى أف الناس تنفعؿ باألحداث وفقا لمعانييا لدييـ.  ، الفرد والتي يكتسبيا خبلؿ مراحؿ النمو
وييتـ بيؾ باألفكار التمقائية السمبية التي تظير وكأنيا منعسات آلية وتبدو مف وجية المريض بأنيا 

إلى أف األفكار األوتوماتيكية تؤدي إلى التشويو المعرفي الذي يعد " بيؾ "  ويذىب ، معقولة جداً 
أي تفسير األحداث مف وجية  Personalizationالتمثؿ الشخصي  ذلؾ نتيجة ليا، ومف أمثمة

أي المتمركز عند أحد طرفيف  Polarizedالنظر الشخصية لممريض، والتفكير المستقطب 
ود، واالستنتاج التعسفي أي االستدالؿ البلمنطقي، والمبالغة في التعميـ متناقضيف إما أبيض أو أس

أي تعميـ نتيجة معينة عمى كؿ المواقؼ عمى أساس حدث منفرد، والتضخيـ والتحجيـ، والعجز 



ذا كاف العبلج وفقًا ليذا النموذج ييدؼ إلى التعامؿ مع التفكير البلمنطقي الخاطئ  المعرفي. وا 
ية، والتعامؿ مع المشكبلت المختمفة والسعي إلى تخفيضيا، فإنو يعتمد عمى والتشوييات المعرف

عدة أسس أو مبادئ ىي المشاركة العبلجية، وتوطيد المصداقية مع المريض، وتقميؿ أو اختزاؿ 
مى وحدات يسيؿ تناوليا، ومعرفة كيفية العبلج وذلؾ عأي تقسيميا  Reductionالمشكمة 

ا معرفي مثؿ المناقشة، والمراقبة الذاتية، والتباعد الذي يجعؿ تفكير باستخداـ فنيات عديدة بعضي
عادة التقييـ المعرفي، والعبلج البديمي )مناقشة األسباب(.   المريض وتقييمو لمواقع موضوعيًا، وا 
وبعضيا تجريبي إمبيريقي كاالستكشاؼ الموجو، والتعريض، وبعضيا اآلخر سموكي كالواجبات 

ء، والتخيؿ، ولعب الدور. ويرى "بيؾ" أف التكنيكات السموكية ذات فاعمية ألنيا المنزلية، واإلقتدا
 ( 39، ص  1000) المحارب ،  . تؤدي إلى تغييرات إتجاىية ومعرفية لدى الحاالت المريضة

المحور األساسي تمثؿ معالجة المعمومات  الكيفية التي تتـ مف خبللياأف  " بيؾ"  يرىو       
لدى الفرد  المشكبلت النفسية أف وجود إذ يفترض ، تفسيرات النظرية المعرفيةالذي تدور حولو 

         فترض وجود أبنية معرفيةي مرتبط بوجود تحيز وأخطاء في معالجة المعمومات لديو ، كما
خبلؿ ما ينتج عنيا مف أفكار  ) مخططات ( كامنة عاجزة عف التكيؼ تسيطر عمى المريض مف

ولئلنساف مف وجية النظر المعرفية ،   حب االضطراب وتساعد عمى استمرارهداخمية تمقائية تصا
اإلنساف في رؤيتو لما حولو عمى نظاـ معالجة  ويعتمد ،دور نشط في تكويف واقع خاص بو 
وتمعب المعاني  ،ويغير  ويفسر المثيرات التي تصادفو  المعمومات لديو الذي يختار مف خبللو

عطييا لما يعترضو مف حوادث دورا ىاما في قدرتو عمى التكيؼ ، فقد ي الشخصية )الذاتية( التي
 ،سموكية أو انفعالية غير متكيفة إف ىو أخطأ في تفسير ما يحدث مف حولو  يستجيب باستجابات

 ( 16-14، ص ص  1000) محمد ، . المعرفة تؤثر عمى االنفعاالت وعمى السموؾ وىكذا فإف
 

 -( : اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي) ( Albert Ellis 1007 -2923 ) ألبرت أليس. 0
 14، وتوفي في  2923عاـ  أيموؿ 17أمريكي ، ولد في  نفسألبرت أليس ىو طبيب وعالـ      
، وقد حصؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه في عمـ النفس السريري مف جامعة  1007 تموز

(. طوَّر نظرية العبلج العقبلني ABPPكولومبيا ، والمجمس األمريكي في عمـ النفس الميني )
د وُيع رؾ وترأسو لعقود ،أسس معيد ألبرت أليس في مدينة نيويو و ( REBTاالنفعالي السموكي )

العبلجات المعرفية واحًدا مف رواد التحوؿ المعرفي الجذري في عمـ النفس المرضي، ومؤسس 
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( بناًء Carl Rogers) كارؿ روجرزثاني أكثر طبيب نفسي تأثيًرا في التاريخ بعد  عدّ ، و  السموكية
  .2985عمى دراسة مينية قامت بيا الواليات المتحدة وعمماء النفس الكنديوف في عاـ 

 (228، ص 2994) الشناوي ،                                                               
ى أف التفكير واالنفعاؿ والسموؾ لدى الفرد جوانب ال تنفصؿ عف بعضيا عم" أليس " يؤكد       

 اإلرشاد تو فينظري وتتمخص(  Ellis,A.,1995,P.85 ). البعض بؿ ىي جوانب متفاعمة معًا 
 يومية ومشكبلت منغصات مف يواجيو ما نتيجة بالغضب يشعر اإلنساف أف فياالنفعالي العقبلني 

 إلى تؤدي عقبلنية ال أفكاراً  الشخص يتبنى قد، و  أىدافو تحقيؽ في عقبة لو تشكؿ صعبة
 يصبح لذلؾ ونتيجة(  ، البد ، ينبغي ، يجب )مثؿ خاطئة تفكير أساليب يتبنى أو الغضب،
 تمتد ، الغضب يزداد وعندما  ،والنقص بالقصور شعوراً  ثروأك انفعالياً  اضطراباً  أكثر الشخص

 توافؽ سوء يحدث لذلؾ ونتيجة ، الغضب فيو حدث الذي المجاؿ غير أخرى مجاالت إلى آثاره
 ( 58، ص 1009) السقاؼ ،  . اآلخريف ومع نفسو مع الشخص
إذا  العقبلنية، أما رباألفكا تمسؾ إذا الغضب مع التعامؿ يستطيع اإلنساف أف " أليس " ويرى     

المثير  الكامؿ لمموقؼ االنتباه توجيو يستطيع ال فإنو عميو تسيطر ألف البلعقبلنية سمح لؤلفكار
أف  والنتيجة بالغضب، رتبطةالم المشكبلت مواجية أو ، الغضب انفعاالت ضبط أو لمغضب ،

التي  األساسية بلعقبلنيةال األفكار أف " أليس " ويرى. لمذات مدمرة بطريقة يفكر اإلنساف يبدأ
 : وىي الغاضب أربع بيا اإلنساف يتمسؾ

 . الطريقة ىذه بمثؿ تعاممني أف ( فظيعاً  ) شنيعاً  كاف كـ .2
 .العادؿ غير ( المسؤولية عدـ ) االستيانة بأسموب لي معاممتؾ أتحمؿ أف أستطيع ال .1
 . الطريقة بيذه تعاممني أف ينبغي ال .3
شيء  يستحؽ أي ال الذي ( الفظيع ) المرعب الشخص أنؾ أجد ، الطريقة بيذه تعاممني ألنؾ .4

 . عقابؾ مف والبد ، الحياة في طيب
 البلعقبلنية المرتبطة واألفكار االنفعالية االضطرابات إلى تؤدي التي البلعقبلنية األفكار بجانب   
 و ، نيا: المبالغةوم ، الغضب إلى تؤدي منطقية)خاطئة( ال تفكير أساليب توجد ، بالغضب 

 : باختصار إلييا ونشير . االستنتاج و الحكـ وأخطاء ، التعميـ
 Exaggeration :المبالغة .1
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إثارة  : ذلؾ عمى ويترتب ، بالفعؿ عميو ىو مما أكثر بطريقة وتفسيره الموقؼ إدراؾوتعني      
مثمو   يعاني أحد ال وبأن الشخص اعتقاد " المبالغة أمثمة ومف الغضب و القمؽ و الخوؼ مشاعر

 . " االحباطات و المشكبلت مف
 :Generalization التعميم  .0

 الجزء إلى مف االنتقاؿ أو ، العاـ إلى الخاص مف لحكـا و التفسير و باإلدراؾ االنتقاؿ ىو     
ذا عمى الكؿ، ينطبؽ ال قد الجزء عمى ينطبؽ ما أف أساس عمىى يبن العقبلني والتفكير الكؿ  وا 
 ومف  .التعميـ السريع يأبى الحقيقي العمـ إلى االنتباه فيجب لمتفكير عممية طريقة التعميـ كاف
 المشكمة معناىا حدوث شخص ألي مشكمة حدوث بأف الشخص توقع : الخاطئ التعميـ أمثمة
 . لويا نفس
 Judgment :  االستنتاج و الحكم أخطاء.3

، فإذا  والبرىنة االستدالؿ يبنى وعميو ، التفكير أساس وىو ، معيف برأي عقمي قرار الحكـ      
الذي  السياؽ فيـ دوفمف و  ، كافية معمومات توفر دوفمف  حادثة فسر أو حكماً  الشخص أصدر

 الحكـ أخطاء أمثمة ومف ، االستنتاج في يخطئ فإنو ، الحكـ فيو يصدر Inference بأنو انتقاؿ
 الشخص شعور االستنتاج أمثمة ومف ، فةمختم مواقؼ عمى واحداً  إصدار الشخص حكماً -:

 بالوشاية و يقوـ صديقو أف فيعتقد ، منخفض بصوت آخر مع يتحدث يرى صديقو بالغضب ألنو
 .عميو فعبلً  يعتدي أو عميو االعتداء في يفكر وربما صديقو مف بالغضب ، فيشعر ضده التحريض

 ( 59، ص 1009) السقاؼ ،                                                                 
 : كاآلتي الغضب حدوث كيفية تفسير يمكف " أليس " نظرية ضوء يوف     
 A- Activating experience  لمغضب ومنشطة محركة تجربة أو ةخبر . 2
 B- Irrational belief system  بالغضب مرتبطة العقبلنية معتقدات نسؽ .1
 ) C- Emotional consequence ( anger ) الغضب ) انفعالية نتيجة .3
  D- Dispute  البلعقبلنية األفكار ومناقشة دحض .4
 ) E- Effect ( Psychological health ) النفسية الصحة ) األثر .5

 ( A )لمغضب محركة أنيا تبدو التي اليومية والمشكبلت المعوقات فإف ، نموذجاأل ليذا وفقاً       
 بشكؿ الغضب إلى يؤدي الذي ولكف ، مباشر بشكؿ  ( C )لمغضب ديتؤ  الواقع في ىي ليست
 قميؿ الشخص استطاع ولذلؾ،   ( B ) العقبلنية غير الشخص معتقدات نظاـ ىو مباشر

 والمعوقات ، تحدث وأف البد التي األحداث كؿ مع بإيجابية التعامؿ أو ( A )باألحداث االنشغاؿ



 الشخص يكوف بأف وذلؾ الغضب مقاومة أو ، يرىاتغي يصعب التي و المستمرة و الموجودة
 نظاـ تغيير ضرورة عمى الشخص تركيز ذلؾ يمي ثـ ، غضبو في وتحكماً  انضباطا أكثر الغاضب
 وأفكار جديدة معرفة واكتساب( D )  البلعقبلنية األفكار ومناقشة دحض طريؽ عف المعتقدات
 ضبط النتيجة فإف ، اآلخريف وقبوؿ الذات قبوؿ أساس عمى تقوـ وواقعية ، جديدة عقبلنية
 يتمتع األقؿ ، عمى أو،   النفسية بالصحة يتمتع وبالتالي ، ( E )  وغضبو النفعاالتو الشخص
 (60،  1009 ، السقاؼ)   . النفسي بالتوافؽ
 : وىي غضبو عف يعبر لكي بدائؿ ثبلثة أمامو اإلنساف أف " أليس " يرىو      
 مقيدة غير ةبحري الغضب عف التعبير  .أ
 الغضب كبت و قمع .ب
 منضبطة بحرية الغضب عف التعبير .ج
 يحمي ألنو إيجابية وظيفة لو الغضب" أف  -بقولو : الثبلثة البدائؿىذه  " أليس "وضحيو      

 فإف ، مقيدة غير بحرية غضبو عف وعبر الشخص غضب إذا ولكف ، العدائي العالـ مف اإلنساف
 وربما ، قيود بدوف غضبو يظير الذي  الشخص عف فينعزلو  ربما فاآلخري ألف ، يكفي ال ىذا
 بدالً  غضبو كبت أو قمع إلى ماؿ ولكنو الشخص غضب إذا أما ، عدواني بسموؾ لو فتجيبو يس
 كبت أو قمع إلى يميؿ لذيا، ف اآلخريف لسيطرة عرضة يكوف الشخص ىذا فإف ، عنو التعبير مف

 ، بإيجابية ويعاممونو يحترمونو سوؼ اآلخريف أف تعني ال القمب طيبة فإف ، القمب بطيبة غضبو
 االضطرابات مف الكثير يسبب الغضب مف النوع ىذا ، وسيطرتيـ الستغبلليـ عرضة يكوف ولكنو

 يبقى، و   االكتئاب و القمؽ : مثؿ األخرى االنفعالية واالضطرابات ، الدـ ضغط : مثؿ الجسمية
 ىذا،  منضبطة بحرية الغضب عف التعبير وىو غضبو عف لمتعبير الشخص أماـ الثالث البديؿ
 ويغيروا ، لو ويستمعوف الشخص مع يتفاعموف ويجعميـ اآلخريف في إيجابياً  يؤثر أف يمكف السموؾ

 (57 ، 1003 ، سعفاف)  .  بديؿ أفضؿ ىو وىذا ، بإيجابية نحوه اتجاىاتيـ مف
 

 -) الحديث الذاتي ( : Donald Meichenbaum (1941)ميكينباوم دونالد ىربرت . 3
وحصؿ عمى شيادة  2940نيويورؾ عاـ  في مدينةولد أمريكي ، طبيب وعالـ نفس وىو      

بجامعة إلينوي فحصؿ عمى درجة الماجستير  ثـ التحؽ 2961البكالوريوس مف كمية المدينة عاـ 
وقد عمؿ في  ، 2966عاـ  اإلكمينيكيالنفس  وحصؿ عمى درجة الدكتوراه في عمـ 2965عاـ 

ـو مجموعة مف المراجع حوؿ ا، وقد كتب ميكينب 2966  جامعة واترلو في أونتاريو بكندا منذ عاـ



التحصين ضد  أطمؽ عمييا )اشتير بيا ولو طريقة عبلجية  اإلرشاد والعبلج السموكي المعرفي ،
 ( 227، ص2، ج2990باترسوف ، )  . ( Stress Inoculation الضغوط النفسية

أحد أشكاؿ إعادة التنظيـ  ، الذي ىو أسموب التحدث مع الذاتـو أوؿ مف طّور اميكينب وُيعدّ 
( الذي Self-Talkingتدريب الفرد عمى تعديؿ أنماط التحدث الذاتي )الى يدؼ تي تالمعرفي ال

لمفاىيـ النفسية المعاصرة التي نمت وازدىرت في كما أنو مف ايوجو التفكير والسموؾ والمشاعر، 
البرمجة المغوية العصبية والتي احتمت مركز الصدارة في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية، سياؽ 

ويتمثؿ التحدث مع الذات في ثبلث صور فيو إما صامت أو مسموع أو داخمي ومسموع في 
إذ تبيف لو أف التخمص مف مشكمة ما يعني  (27، ص1022)صالح وشامخ، . الوقت نفسو 

ذات بطريقة سمبية واستبدالو بالتحدث مع الذات بطريقة ايجابية. التخمص مف التحدث مع ال
  (160، ص2995)الخطيب، 

والتحدث مع الذات ىو أحد أساليب تعديؿ السموؾ المعرفي الذي ييدؼ إلى تعميـ الفرد 
(  133، ص1004عمى التحدث االيجابي مع الذات مف أجؿ تغيير السموؾ المشكؿ. )الظاىر، 

إف األشياء التي يقوليا الناس ألنفسيـ تمعب دورًا في  عمى افتراض مؤداه ) ويقـو ىذا األسموب
ـو إلى اولذلؾ يستند ميكينب  (280، ص1020. )بطرس،  ( تحديد السموكيات التي سيقوموف بيا

، لذا يركز ىذا األسموب عمى  االعتقاد بأف أفعاؿ المسترشد تأتي مباشرة بعد التحدث مع الذات
 (.Martin, 2006, p.6كاف أو مسموعًا. )داخميًا أالناس ألنفسيـ سواء تغيير ما يقولو 

عادة التحدث مع الذات  ويعتمد أسموب التحدث مع الذات عمى استخداـ اإليحاء الذاتي وا 
االيجابي الذي ُيمكف أف يحسف الفرد بداًل مف الطرؽ السمبية واالنيزامية، والتي تمكف مف السيطرة 

ية والجسمية، أي إف إجراءات التحدث مع الذات قد ركزت عمى أىمية عمى االضطرابات النفس
المغة كموجو لمسموؾ ووضع أىمية كبيرة عمى العناصر المفظية عند التدخبلت في تعديؿ السموؾ 
المعرفي، ولذلؾ ال بد مف اإلشارة إلى أف تعميـ إستراتيجية التحدث مع الذات تتطمب توافقًا بيف 

 (.134، ص1004لمعرفية لمفرد. )الظاىر، المستويات المغوية وا
ـو في تدريبو مع المضطربيف وغيرىـ إلى التفكير فيما القد أدت الخبرات التي عاشيا ميكينب

إذا كاف مف الممكف تدريبيـ عمى التحدث مع أنفسيـ بطريقة تؤدي إلى تغيير سموكيـ، وقد أكد 
( في محاولة لتغييرىا، كما Self-talk( أو حديث الذات )Inner Speechعمى الحديث الداخمي )

( عمى أمؿ معرفة فيما إذا كاف مثؿ ىذه التغيرات ستؤدي إلى حدوث Imagesاىتـ بالتخيبلت )



تغيرات في التفكير والشعور والسموؾ ، واستنتج باف األحاديث الذاتية )الداخمية والخارجية( ممكف 
 (.191، ص1022تؤدي إلى تغيير في السموؾ )الحياني،  أف

ـو كؿ فرد عمى أف يراقب نفسو ، وأف ُيَقيـّ إعمالو بأساليب التساؤؿ الذاتي ، القد َدرَب ميكينب
المطمب  مبلئمةوبعد ذلؾ إذا َقدر أداءه عمى انو متدٍف فأنو يتعمـ كيؼ ُيعمـ ذاتو مف خبلؿ أسموب 

ظية بحيث يجعؿ مف مف اجؿ أف يقدـ استجابات أكثر تقببًل، ويقـو المرشد بنمذجة العبارات المف
يقـو بتأدية المطمب والمسترشديف المراد تدريبيـ ، يقوموف سرًا أو جيرًا بترديد  إذنموذج ، أنفسو 
 (.229، ص2990عندما يأتي دورىـ في أداء المطمب  )باترسوف، األلفاظ

 ـو أف مف أنجح الوسائؿ لمتغمب عمى المعتقدات الخاطئة أف ننبو الفرد عمىاوُيبيّف ميكينب
ف  األفكار أو اآلراء التي يرددىا بينو وبيف نفسو عندما يواجو بعض المواقؼ الميددة، وا 

كثير و العدواف ضد الذات أو ضد اآلخريف و الغضب ، االضطرابات التي تصيب الفرد بما في ذلؾ 
 نتيجة مباشرة لما يردده الفرد مع نفسو، دمف المواقؼ التي يواجييا اجتماعية كانت أو دراسية يع

وأف نجاحو في التغمب عمى ىذه المواقؼ يبدأ مف  ،  ومع ما تقتنع بو ذاتو مف أفكار أو حوادث
أف يحدد أنواع ىذه العبارات وما تثيره مف استجابات انفعالية ميددة، وعمى استبداليا قدرتو عمى 

رشادات يرددىا خبلؿ تعاممو مع ىذه المواقؼ  ميكينباـوويؤكد ،  بأفكار أو عبارات أو تعميمات وا 
عمى أىمية الحوار مع النفس عند أداء أي نشاط ، إذ مف شأنو أف ينبو الفرد عمى تأثير أفكاره 
السمبية في سموكو، ويقترح ترديد عبارات مضادة لمفكرة الخاطئة مثؿ )توقؼ( )فكر قبؿ أف تجيب( 

 (221-220صص ، 2990)إبراىيـ وآخروف، . )سأعد لمعشرة قبؿ أف أستجيب( 
 

 -مراحل اإلرشاد:و ث الذاتي الحدي
 -تمر العممية اإلرشادية وفؽ أسموب الحديث الذاتي بالمراحؿ الثبلثة اآلتية:

 Conceptual Phase -. المرحمة المفاىيمية :1
خطوتيف مف خبلؿ التعرؼ عمى األفكار غير المتوافقة لدى المسترشد  وتتضمف ىذا المرحمة   

 رئيستيف ىما:
 -من استخدام ىذا األسموب :أ. توضيح المنطق     

البد أف يقدـ المرشد األسباب المنطقية الستخداـ ىذا األسموب الف المسترشد لف يقتنع بيذا 
األسموب إال إذا تفيمو وتقبؿ المنطؽ مف استخدامو. وعندما يتأكد المرشد مف ذلؾ ينتقؿ الى 

حوؿ استخداـ ىذا  الخطوة التالية ، أما إذا اظير المسترشد بعض التساؤالت والشكوؾ



األسموب فعمى المرشد أف يستمر في الرد عمى ىذه التساؤالت والتقميؿ مف ىذا الشكوؾ حتى 
 (193، ص1022)الحياني،  يقتنع العمؿ بو ويتقبؿ استخدامو.

 ب. تقديم إطار تصوري لممسترشد:     
ار مجموعة مف المصطمحات التي تزيد مف قدرة المسترشد عمى فيـ ردود ويتضمف ىذا اإلط

أفعالو تجاه الضغوط التي تواجيو ، ويعتمد ىذا اإلطار عمى طبيعة الضغوط التي تواجو 
المسترشد ، فاإلطار الذي يقدـ لممسترشد الذي يعاني مف مخاوؼ معينة يختمؼ عف اإلطار 

ويتضمف ىذا  شاعر الغضب أو القمؽ وغيرىا ،الذي يقدـ لممسترشد الذي يعاني مف م
الخوؼ  -اإلطار تقديـ معمومات كافية لممسترشد عف طبيعة الضغوط التي يواجييا )القمؽ 

اليأس ... الخ ( مف خبلؿ ثبلثة استجابات ثانوية ىي االستجابة المعرفية    -الغضب  -
د معنى ىذه االستجابات ويعرؼ والجسمية االنفعالية ، والسموكية ،  والبد أف يفيـ المسترش

كيؼ يستخدميا كعنصر أساسي في حياتو ، فالعناصر المعرفية تتمثؿ في العبارات التي 
يقوليا المسترشد لنفسو في مواجية الضغوط التي يمر بيا، وتتضمف ىذه العبارات تقييـ 

وافعيـ، الموقؼ الذي قد يشمؿ انتقاد سموؾ اآلخريف عف طريؽ تقدير نواياىـ الذاتية ود
وأيضًا تقييـ نواياه الذاتية نحوىـ ، ومدى خطورة الموقؼ والنتائج المحتممة لو ، أما 
االستجابة الجسمية النفسية لممسترشد فتتضمف بعض المظاىر الفسيولوجية لممواقؼ التي 
يواجييا المسترشد ، ففي مواقؼ الغضب مثبل مف الضروري أف يوضح المرشد لممسترشد 

ناصر والتي قد تتمثؿ في عرؽ الكفيف أو زيادة عدد ضربات القمب أو سرعة طبيعة ىذه الع
التنفس أو عض الشفاه أو اضطرابات المعدة وغير ذلؾ ، فيما تتمثؿ المظاىر االنفعالية في 
اإلثارة واليياج ومشاعر االستياء ، أما العناصر السموكية فتتضمف السموؾ االنسحابي أو 

تصاحبيا بعض النتائج السمبية ، فمثبل نجد إف الشخص الذي  السموؾ العدواني والتي قد
يتكرر انسحابو عندما يتيجـ عميو احد باأللفاظ فاف ذلؾ سوؼ يؤدي الى تراكـ مشاعر 
الغضب والكراىية واالستياء حتى تصؿ في النياية الى درجة االنفجار، وكذلؾ األشخاص 

زاز عف طريؽ القياـ بيجوـ مضاد مثؿ الذيف تتسـ استجاباتيـ بالعدوانية لمواقؼ االستف
 (.40-39، ص ص 1009) ظافر، السباب وتبادؿ االتيامات وأحيانًا الضرب. 

وتفيد ىذه المرحمة في مساعدة المسترشد عمى تحديد نمط انفعالو ودرجتو وتحميؿ المواقؼ  
حديد المواقؼ ف المرشد يساعد المسترشد في تأالتي تستدعي استجاباتو االنفعالية ، ويعني ذلؾ 

التي تستدعي انفعاالتو السمبية مع التركيز عمى العبارات الذاتية التي يقوليا المسترشد لنفسو 



والمشاعر التي تصاحبيا أثناء الضغوط التي تواجيو ، والنتيجة المحتممة ليذه المرحمة ىي تدريب 
 :اآلتيةالمسترشد عمى القياـ بالمياـ 

 المواقؼ التي تواجيو. الذاتية عند  متابعة عباراتو -
 تحميؿ األشكاؿ المختمفة لمواقؼ الضغط التي تسبب ظيور المشاعر السمبية. -
 ترتيب المواقؼ التي تستدعي المشاعر السمبية وفقًا لشدة ىذه المشاعر.   -

 (  329، ص1022)أبو اسعد،                                                           

 دريب عمى ميارات الحديث الذاتي   :التمرحمة . 0
 -وتستيدؼ ىذه المرحمة مساعدة المسترشد عمى تنمية بعض الميارات عف طريؽ :    

 -أ. الحصول عمى المعمومات أو المواقف التي تولد الغضب :
وتتضمف ىذه العممية تحميؿ طبيعة الضغوط التي تستدعي مشاعر الغضب والتي تعمميا  

يقدـ المسترشد تقريره الذي أعده في المنزؿ المرتبط  إذ، السابقة  المسترشد في الخطوة
بتحميؿ ىذه المواقؼ، فيقـو المرشد بمناقشتو معو مف اجؿ العمؿ عمى توسيع إدراؾ 

استخداـ  الىالمسترشد بمساعدتو عمى اكتشاؼ تقديره غير الواقعي لممواقؼ التي ربما تقوده 
 (64، ص1006)الفسفوس،  ال داعي ليا.أساليب دفاعية عدوانية أو انسحابية 

  -ب. العمل المباشر :
يقـو المرشد بتدريب المسترشد عمى كيفية أداء الميارات التي  اكتسبيا مف خبلؿ النمذجة ،    

وذلؾ لتخفيؼ مشاعر الخوؼ أو القمؽ أو الغضب الذي قد ينتابو ، مف خبلؿ مساعدة 
بدال مف عباراتو الذاتية السمبية التي تولد المسترشد عمى إحبلؿ عبارات ذاتية ايجابية 

 مشاعره السمبية ، ثـ مقاومة و إيقاؼ االستثارة بطريقة بناءة . 
 (283، ص1020)بطرس،                                                                

 -تطبيق الميارات :مرحمة . 3
التي اكتسبيا لمتعامؿ مع الضغوط المختمفة  يقوـ المسترشد في ىذه المرحمة بتطبيؽ الميارات

وىمية والتدريب تمثيمية التي يتخيؿ وجودىا، وذلؾ مف خبلؿ إعداد مواقؼ  أوالتي يواجييا، 
، وتزيد ىذه العممية مف ثقة بمشاركة المرشد عمى كيفية مواجيتيا، باستخداـ النمذجة 

مع مواقؼ الضغط التي كاف يفشؿ  نفسو عندما يكتشؼ انو يستطيع بالفعؿ التعامؿبالمسترشد 
ثـ يقـو المرشد بتقديـ التغذية الراجعة وتزويد المسترشد بالتعميمات المفظية، ثـ  في مواجيتيا ،

يقوـ المسترشد بتأدية الميارات بصوت مسموع ثـ بصوت منخفض وبعد ذلؾ يستخدـ 



وتساعد توجييات ( 162، ص2995التعميمات الذاتية الخفية أي بينو وبيف نفسو )الخطيب، 
المرشد في ىذه المرحمة عمى تأكيد أف ما يقولو المسترشد لنفسو في سبيؿ حؿ المشكمة قد حؿ 

  (134، ص1008. ) بطرس،  في الماضي الغضبمحؿ األفكار التي كانت تسبب 
 

 -( التعمم اإلجتماعي :   Julian Rotter 1916-2014. جوليان روتر )4
النفسية ومف ثـ ينوع ويطور  المشكبلتلديو استعداد الكتساب  إف الفرد " روتر "يرى      

أساليبيا طبقا ألسس وقواعد التعميـ التي تعتمد عمييا عناصر التعويض والتكرار والربط والتدعيـ . 
(Toch ,1979, p.174ونتيجة لقناع )افترض أف مف  فقد ، باف االضطرابات النفسية مكتسبة تو

السموؾ غير المضطرب المباشر مف خبلؿ أبراز أنماط ىذا السموؾ  الممكف أف يتعمـ المسترشد
 ( . 78، ص 2990وتعزيزه ، واف تطفئ النتائج التي تعزز االضطرابات النفسية )عبد السبلـ ،

الى إف العبلقة التي تربط بيف حدوث االضطراب النفسي والعوامؿ  " روتر "كما توصؿ      
أىمية اجتماعية ، ويمكف التحكـ  اواعد التعمـ مف جانب آخر لياالجتماعية والبيئية مف جانب  وق

باالضطرابات النفسية مف خبلؿ الحياة االجتماعية ، فضبًل عف توجيو عمميات التعمـ الوجية 
أف مف الممكف السيطرة عمى االضطرابات و الصحيحة لكي تمنع حدوث االضطراب النفسي ، 

  (  Hersov,1978,p.118) . النفسية والتحكـ بيا 
أف السموؾ المضطرب يخضع لقواعد التعمـ االجتماعي ، وال يحتاج إلى   " روتر "ويرى      

معينة الستيعابو وتفسيره ، ويرى أيضًا أف ىذا السموؾ قد أكتسبو الفرد مف بيئتو  ىأسس أخر 
مى الرغـ وعف االجتماعية وباالعتماد عمى األىداؼ التي اكتسبت قيمة نتيجة لعبلقتيا باآلخريف 

            استخدـ عددًا مف قوانيف التعمـ مف النظريات االشتراطية ، إال انو جعؿ مفيـو التوقع  ومف إن
 (Expectation  يناؿ أىمية مناسبة في تحميمو لمسموؾ االجتماعي ) . 

  (  388ص -387، ص  2982) باترسوف ،                                                 
احتماؿ الفرد الذاتي بأف تعزيزًا معينًا سيحدث نتيجة لسموؾ معيف مف  " -ويعرؼ التوقع بأنو :    

درجة تفضيؿ الفرد لمحافز  " -( . ويعرؼ التعزيز بأنو : 111، ص  2999) صادؽ ،   "جانبو 
 ( . 392، ص  2982) باترسوف ،  "" التعزيز " أذا كانت احتماالت حدوثيا متساوية 

ف توقع ظيور سموؾ معيف مف فرد ما ال تحدده األىداؼ والحوافز بؿ أ " روتر "قد افترض و      
يتأثر بتوقع الفرد والحصوؿ عمى األىداؼ ، إذ أف حدوث السموؾ اإلنساني يرجع إلى ما يسمى 
بالتطبيع االجتماعي والخبرة الموجودة مع ذلؾ الفرد أي التعامؿ مع الموقؼ ) عبد الخالؽ ، 



( . وىذا االفتراض يمثؿ القاعدة التي تبنى عمييا مفاىيـ النظرية مثؿ التوقع                   611، ص2990
 (Expectation  ( وقيمة التعزيز أو الحافز ، )Reinforcement Value  واحتماؿ حدوث )

                (                Situation( والموقؼ )  Behavior Potentialالسموؾ او القوة الكامنة ) 
 ( . 392– 390، ص  2982) باترسوف ، 

إمكانية حدوث سموؾ ما أو مجموعة مف أنواع ف أ " روتر "وبناء عمى ذلؾ فقد افترض       
السموؾ في موقؼ معيف تعتمد عمى توقعات الفرد بأف السموؾ سوؼ يحقؽ ىدفًا ما أو إشباعًا 

عمى القوة النسبية إلمكانيات السموؾ األخرى في و  ،معينًا ، وعمى قيمة اإلشباع بالنسبة لو 
افترض بأف التوقع ) ت ( يتأثر بمفيوميف  كما (   Levy ,1970 ,p.412الموقؼ نفسو  ) 

احدىما التوقع مف الموقؼ )ت( ، والتوقع المعمـ ) ت ع ( ويكوف التوقع في الموقؼ نتيجة 
المعمـ في الموقؼ اآلخر مف التدعيـ في  بينما ينشأ التوقع ،لجدوؿ التدعيـ في الموقؼ المعيف 

،  2982) باترسوف ، بالمثؿ عمى الموقؼ الحاضر المواقؼ األخرى ، والذي يمكف تطبيقو
بأف يتمخض عف قيمة التدعيـ تعديؿ في السموؾ عند ثبات التوقع ،  " روتر "( واستنتج 392ص

ًا نسبيًا في تعديؿ السموؾ ، عمى وكذلؾ توقع أف التغير النسبي في قيمة التعزيز قد يحدث تأثير 
اعتبار إف سموؾ اإلنساف يتحدد في ضوء أىدافو ، فالسموؾ غالبًا ما يتصؼ باالتجاىية ، فالفرد 
يتأثر بالسموؾ الذي  تعمـ انو سوؼ يحقؽ لو درجة مناسبة مف اإلشباع في موقؼ معيف . 

 ( 117، ص2999)صادؽ ،
الذي يعاني مف مشكمة إدارة لى تقديـ العوف لممسترشد ييدؼ ا اإلرشاد أف "روتر  "ويرى       
، يفيد بيا مجتمعو   ةالصحيحة ، واف يعيش حياة ايجابية فعال ةلكي يوجو حياتو الوجي الغضب

فضبًل عف ،   اآلخريففي التفوؽ ، ويزيد مف مشاعر الود والوئاـ  والعوف نحو  إمكاناتوويرفع مف 
استخداـ وعميو فيو يقترح ؾ االجتماعي المرغوب فيو وتعزيزه السمو  إبرازالمسترشد  في  ةمساعد

             -:التعمـ االجتماعي  إطارداخؿ إلدارة الغضب المعرفي  في تنفيذ اإلرشادالفنيات التالية 
 (49ص ،1022،كامؿ )
 التنظيم . 2
ىو  إلرشاداف ىدؼ ألممسترشد بالتي توضح  اإلرشاديةالفنيات  بأداءمف قياـ المرشد ضويت   

عطاء،  أفعالووردود  وأىدافومساعدتو في فيـ نفسو  كالتخطيط وتحديد البدائؿ الممكنة لممشكمة  وا 
  (  401- 402ص  ، 2982) باترسوف ،   اإلجراءات المتبعة وتحديد األدوار .

 التحول )النقل (  .1



ناف تجاه المرشد ، لمسترشد باالطمئشعور امف خبلؿ  " روتر "يحدث النقؿ بحسب  أفيمكف     
خمؽ ، فضبًل عف  لو ةواف تتكوف لديو القناعة باف المرشد يعمؿ مف اجؿ تقديـ العوف والمساعد

سوؼ  بأنووالمودة بيف المرشد والمسترشد الذي ينتج عنو زيادة توقعات المسترشد  األلفةجو مف 
  (  257ص ،  2984روتر ،  ).  يحصؿ عمى التعزيز المباشر مف قبؿ المرشد

   التنفيس. 3
ويقصد بو استخراج الطاقة النفسية المشحونة  والمكبوتة حاليا  مف خبلؿ استذكارىا  والمرور      

فيحدث  نتيجة ذلؾ التعمـ   ،الرياضية  األلعاببادوار سايكودرامية  أو ممارسة  يائأدابيا ثانية  أو 
 (  406 – 405، ص2982سوف،باتر  ) الجديد والمدعـ بالتعزيز االيجابي  مف جانب المرشد

 االستبصار . 4
تعبير المسترشد عف مدى فيمو لممبادئ  والقوانيف التي تمثؿ خمفية سموؾ  إف" روتر " رى ي     

تصنيؼ  الخبرات السابقة ، وبشكؿ عاـ  فاف  إعادةما ، سيؤدي  الى توقعات جديدة  مف خبلؿ 
ومف ثـ ، طريؽ السموؾ االجتماعي  عف اإلشباعتوقع  إضعاؼسوؼ يؤدي الى  اإلجراءىذا 

 (  257ص  ، 2984) روتر ، . حدوث مثؿ ىذا السموؾ   إمكانيةيؤدي الى التقميؿ مف 

 التفسير . 5
يكوف فعااًل ونشطًا باعتداؿ ، بحيث يستطيع  أفالبد لممرشد  اإلرشادعند استخداـ التفسير في     

يقمؿ مف تقديـ ، و  الجديدةقات االجتماعية ، واف يبني نوع مف العبل واألفكارتقديـ الحقائؽ 
يتجنب استخداـ ، و ينظـ التفسيرات بشكؿ مدرج متسمسؿ ومترابط ، و التفسيرات لممسترشد 

ومف ثـ   اإلحباطتودي الى نوع مف  ألنيايتجنب التفسيرات العميقة و العبارات  القوية والجازمة 
عندما تكوف  ، السيماتفسيرات الميددة  يتجنب ال، و الى استخداـ المسترشد الحيؿ الدفاعية 
، وأخيرًا يحرص عمى تؤدي الى نوع مف البل توافؽ  ألنياالعبلقة ضعيفة بيف المرشد والمسترشد 

 (407ص  ، 2982باترسوف ، )تتحدد  في مجاؿ واحد   تكوف محتوى التفسيرات عامة الأف 

  -: كيالسمو  النفسي –اإلرشاد المعرفي  Novacoنوفاكو  يموندر  .5
والسموكي  ، أستاذ عمـ النفس االجتماعي Raymond, J. Novacoجورج نوفاكو  دريمون     

األمريكية ، وىو مف مواليد الواليات المتحدة األمريكية كاليفورنيا بوالية  Irvinإيرفيف في جامعة 
،  2968عاـ جامعة نوترداـ ، أكمؿ دراسة البكالوريوس في تخصص عمـ النفس في  2948عاـ 

ثـ ألتحؽ بدراسة الماجستير في تخصص عمـ النفس السريري بجامعة تكساس األمريكية عاـ 



،  2974، وحصؿ عمى شيادة الدكتوراه في عمـ النفس السريري مف جامعة إنديانا عاـ  2969
وناؿ جائزة الرئيس  2968عمؿ باحثًا اجتماعيًا في مركز الصحة النفسية بجامعة نوترداـ عاـ 

ناؿ جائزة الجمعية الدولية لبحوث العدواف عف  2978يمسوف لمبحث العممي ، وفي عاـ وودرو و 
بدائؿ بناءة " والذي طرح فيو  إدارة الغضب : التقييم والتطور والمعالجة التجريبيةالموسـو "  كتابو

ئرًا ؽ وأساليب السيطرة عمى الغضب ، عمؿ أستاذًا زاائطر  ىأول ، عدَّت فيما بعدلمعدواف المدمر 
في العديد مف الجامعات األمريكية والعالمية ، وناؿ زمالة كبريات الجامعات والجمعيات العالمية ، 

لمعمؿ  2993مثؿ جمعية عمـ النفس األمريكية ، وجمعية عمـ النفس البريطانية ، اختير في عاـ 
جنود األمريكييف يخضع ال إذفي المركز الطبي لقاعدة أوكبلند الجوية بوالية تكساس األمريكية ، 

العائديف مف حرب الخميج الثانية الى العبلج النفسي ، ونتيجة لما قدمو مف جيود كبيرة في تأىيؿ 
النفسية عيف مف قبؿ حاكـ والية كاليفورنيا استشاريًا في  ضطراباتوعبلج الجنود المصابيف باأل

 ة في مجاؿ إدارة الغضبلو مؤلفات عديد،  2997مستشفى أتاسكاديرو الحكومي في الوالية عاـ 
المرضى الذيف  مفالغضب الشديد  ، نالت اىتمامًا عالميًا كبيرًا السيما تمؾ التي تتعامؿ مع ذوي

اضطراب ما بعد ب المصابيف، بما في ذلؾ قدامى المحاربيف  يعانوف مف اضطرابات سريرية خطيرة
الطب  ياتفي مستشفراقديف التيجمي الذىاف ال، ومرضى في الحروب الصدمة المتعمقة بالقتاؿ 

، والسجناء المحكوميف بالحبس الشديد في كؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة الشرعي في اسكتمندا 
النساء  تشمؿالعنؼ المنزلي التي عف اىتماماتو البحثية األخرى  األمريكية واسكتمندا ، فضبًل عف

الفخري في مستشفى الطب النفسي  يشغؿ حاليًا منصب مستشار البحوث، مبلجئ الواألطفاؿ في 
في اسكتمندا ، ومستشارًا لخدمات الصحة النفسية في سجف مقاطعة لوس انجموس ، ولو مساىمات 
دارة الغضب ، ويعد رائد العبلج المعرفي   –عديدة في المؤتمرات العممية العالمية في مجاؿ تقييـ وا 

 ( RWNOVACO@UCI.EDU ).السموكي لمغضب  –النفسي 

استجابة انفعالية لحادث مثير تجري خالل مراحل ووفق ىو الغضب أف " نوفاكو "  يرى     
 بدنية وسموكية ،المستويات حاالت معرفية ، انفعالية وجدانية  هوتتضمن ىذ ،مستويات متعددة 

.  ( Novaco,1975,P.19) اً ذاتي اً شعور  " يتضمف –اكو وفقًا لنوف –ف الغضب ، وعميو فإ  ،
 ، " بيئية ، واستثارة جسمية فسيولوجية ، ومعارؼ ومدركات ، وردود فعؿ سموكية ليا اً وظروف

وىذا التفسير المعرفي  ،أنيا غضب عمى والشعور الذاتي يتحدد بتصنيؼ االستثارة الفسيولوجية 
فع لمسموؾ تنظمو ميكانزمات داخمية ترتبط ببعض الدوافع السموكية ، وىذا الدا، عممية تمقائية 

 (13، ص 1009. ) أرنوط : وخارجية لمضبط أو التحكـ تتفاقـ وتتزايد 
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التي يكونيا الفرد عف التفاعؿ بيف األحداث  مف التفسيرات"  نوفاكو ػػػ "ينتج الغضب وفقًا ل     
األحداث، والعوامؿ الخارجية المحيطة بو ، واإلثارة المعرفية التي يحمميا عف نفسو وعف تمؾ 

أو كره ،  إحباط أو، نتيجة شعوره بأنيا عوامؿ تيديد التي يصدرىا تجاه ىذه األحداث السموكية 
ويرى نوفاكو بأف األفراد يفسروف ما   ف فييا الفرد صورة سمبية عف نفسو ،السيما تمؾ التي يكوّ 

، وفي بعض األحياف تسبب يحيط بيـ بطريقتيـ الخاصة دوف أف يتناسب ىذا التفسير مع الواقع 
تمؾ التفسيرات اضطرابات انفعالية مختمفة ، وأف االستجابات االنفعالية لؤلفراد ناجمة عف نمط 

الخاطئة وغير العقبلنية لمفرد وتمر  األفكارتفكير داخمي غير منطقي ، وىذه االستجابات مرجعيا 
 -بثبلثة مراحؿ :

 رة في حياة الفرد .األحداث الخارجية المؤث -المرحمة األولى : . أ
 تفكير الفرد في ىذه األحداث وتفسيرىا بطريقتو المعرفية الخاصة . -المرحمة الثانية : . ب
سموؾ الفرد المطبوع بتمؾ األفكار واالعتقادات ، فالسموؾ عند نوفاكو  -المرحمة الثالثة : ج.

  (Novaco,1994,P.73)ىو نتاج العالـ المعرفي لمفرد . 
ىو ذلك التفاعل بين األحداث الخارجية ، واإلثارة المعرفية و " فاكو لدى نو فالغضب      

تتوسط تحويل المعمومات سيئة ، و فردية محبطة تفسيرات  الذي يؤدي الىو العوامل السموكية ، 
تعريؼ كيؼ تمعب ىذا الويبيف نوفاكو مف خبلؿ  (Novaco,1986,P.97). "  إلى أفعال سموكية

واالتجاه نحو ، بالذات  ، واإلحساستنظيـ خبرات الفرد مع الواقع  االنفعاالت دورًا ىامًا في
اآلخريف ، فالغضب انفعاؿ معقد قد يحدث نتيجة التفاعؿ بيف واحٍد أو أكثر مف المواقؼ المثيرة ، 
وىو بمعناه العاـ يتكوف مف عناصر مترابطة مف المعتقدات الخاطئة وأنماط العزو وحاالت 

نية ، وىو بمعناه الضيؽ خبرة وجدانية يمكف أف تتراوح ما بيف االنزعاج الغضب والسموكيات العدوا
  (Novaco,1975,P.22 ) والضيؽ الخفيؼ وما بيف االنفجار . 

فيو استجابة طبيعية لتيديدات جزء مف نسيج اإلنساف ، بالنسبة لػػػ " نوفاكو " الغضب إف      
لمتنبؤ  ميـستخدـ كعامؿ يف الغضب يمكف أف أ فيو يرى  خارجية ، غير أنو ليس سيئًا دائمًا ،

المعالجين  الغضب والعدوان واالكتئاب تتصدر اىتمام اضطراباتأن "  -فيقوؿ :،  العنؼب
قد  المكبوتعدوان مدمر، وأن الغضب  إلى بكل سيولةقد يتحول  شديدالنفسيين، ألن الغضب ال

الذين ، ألن شاق مجيودتاج إلى التدريب عمى إدارة الغضب يح مما يجعلكتئاب، إيتحول إلى 
 " .                                                                    مواجية الغضب يحاجة الستجماع قدراتيم ف ييكونوا ف  ينتابيم الشعور بالغضب

 ( Novaco,1998,P.36)  " لو طاقة جسمية ىائمة يمكن توجيييا بشكل سمبي فالغضب



خارج ، ولكن ىذا يحتاج منا إلى وعي كامل بعالقة ىذه الطاقة بأجسامنا بحيث لمداخل أو لم
نحقق أكبر قدر من السيطرة عمى آثارىا المادية ، ومن ثم يمكن إقناع بعض المتشائمين بإمكان 

    ( Lindenfield,2000:p78) " .  السيطرة عمى الغضب

، إال أف يؤدي دائما إلى السموؾ العدواني الغضب قد ال أف عمى الرغـ مف  وأنويرى نوفاكو      
.  ( Novaco,1998,P.41) لغضبطبيعية لسوء إدارة االعدواف ىو في كثير مف األحياف نتيجة 

عمى شرائح مختمفة مف األفراد الذيف تنتابيـ نوبات الغضب  اىاالتي أجر الدراسات فقد أظيرت 
وأف ( Novaco,1997,P.93الغضب ) أف السموؾ العدواني ىو نتيجة كثرة، مستويات عالية ب

الذي لـ يتـ التعامؿ معو أو السيطرة  قد يكوف في الواقع نتاج الغضب المتكررالسموؾ المتيور 
، وىو ما لوحظ عند  السموؾ العدوانيالى أدت  مستويات مرتفعةعميو أو إدارتو ، حتى تحوؿ الى 

إدارات مما دفع ميف في السجوف ، والمحكو  ،ما بعد الصدمة يعانوف مف أعراض الجنود الذيف 
 الى إدخاؿفي جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ومراكز الصحة النفسية السجوف 

نما لتنظيـ ذلؾ الى ا التي ال تيدؼبرامج إدارة الغضب  مف خبلؿ الغضب لقضاء عمى الغضب، وا 
، فضبًل  وظيفة وطبيعة الغضبوالمتعمقة بغير القادرة عمى التأقمـ البلعقبلنية ، و تحدي المعتقدات 

وتطوير القدرة عمى تنظيـ يتسبب بيا الغضب ، النتائج السمبية التي يمكف أف بزيادة الوعي عف 
قد يؤدي إلى انخفاض في السموؾ ما عمى غضبيـ، وىذا سيطرة الكيفية األفراد ـ يتعم، و  وخبرات

 (Novaco,1997,P.94) . العدواني
الغضب وحتى ف "، الغضب في حد ذاتو مشكمة  دال ينبغي أف يع وأننوفاكو " عمى  ويؤكد "        

وظيفية الميزات ، بل يجب البحث ىنا عن المختل أصال  معناه أن الفرد ، ليس  الشديدالغضب 
يجب أن  كما،  ينبغي تمييزىا عن بعضيا البعضالتي معقدة الوالخمل الوظيفي في ىذه العاطفة 

 . " إلييا ؤدييعن العواقب السمبية التي قد  بمعزل في ىذه الحالةب يتم تعريف الغض
(Novaco,1994,p.21 ) أربعة شروط أساسية يمكف عند توفرىا أف يتحوؿ  نوفاكو ويضع

 يصبح مشكمة عندما يكون بشكل متكرر جداً أن الغضب "  الغضب الى مشكمة حقيقية ، فيقوؿ :
   (Novaco,1998,p.78) . " وينشط العنف،  اً ، ويستمر فترة طويمة جد مكثف جداً و ، 

 ػُذ َٕفاكٕإداسج انغضة 

ىو أن نبدأ من حيث يكون  إدارة الغضبن المبدأ األساسي من أ"  " نوفاكويوضح "      
بعض منيم لديو بحرية ، فال غضبيمبالتعبير عن ينبغي أن يسمح لمناس  وبالتاليالمسترشد ، 



احتياجات تي تجعمو يغضب ، وأن مينة اإلرشاد يجب أن تأخذ من األسباب والدوافع الالكثير 
، الغضب في إدارة الغضب ىو رصد ىذا  األساسيةأحد المبادئ أن كما في االعتبار،  المسترشد

 ( Novaco,1989,p.35 )" .من وراء غضبو تحقيقو المسترشد ما يريد معرفة التركيز عمى و 

 مساعدةإدارة الغضب ىو لإلرشاد المعرفي في الرئيس ن اليدف أ"   الى " نوفاكو " ويشير     
يرات تغي وعمل ، الحمول إيجاد يف والمشاركة،  اإلثارة وتنظيمي ، المعرف البناء إعادة عمى الفرد
  ( Novaco,1996,p.4 ) .ب " المحيطة بالفرد الغاض البيئية المجاالت في
 بسبب فشل حول التنظيم الذاتي ، األساستتمحور في  أن أدارة الغضب" ويرى نوفاكو      

في تنظيم ذاتو بطريقة تجعمو قادرًا عمى التعامل مع األفكار الالعقالنية المشوىة التي  المسترشد
 ، الغضب بحاالتنيا عن األحداث والمواقف التي يمر بيا أو األشخاص الذين يتسببون لو يكوّ 

 اإلحباط أسباب يف المبكر والتدخل ، وأمزجتو  الفرد مشاعر تحسيناإلرشاد المعرفي  يحاولحيث 
 كما ، التحديات واستحسان ، واالتجاىات ، والمعتقدات ، التفكير قائطر  تعديل طريق عن يالذات
 يالت العالجات عكس عمى - ويركز ، المشكالت حل يف النشط المرشد دور من ييعم أنو

، اإلنجاز إلى الفرد توجيو عمى - فعالة غير ولكنيا ، مثيرة جانبية مواقف إلى بسيولة تنجرف
 العالقات تتضمنيا يالت المشكالتالسيما التغمب عمى  ، حياتوي ف الضرورية والميام

         ( Novaco,1986,p.35 )" .  والمجتمعران ، واألق ،والمدرسة ، األسرة : مثل االجتماعية
الذي يعاني مف شخص ، فالاتي الرصد الذ مف -وفقًا لرأي نوفاكو  –التنظيـ الذاتي  ويبدأ      
           نوفاكو التي يعّدىاتعزيز قدرات الرصد الذاتي بحاجة الى ، يكوف الغضب المتكررة  تمشكبل

عالمات العمى التعرف عمى  توقدر فضاًل عن تنمية  ، أحد األىداف األولى في عالج الغضب" 
عضالت ، وسرعة التنفس مثل توتر ال -في وقت مبكر من الغضب التي تنتابو جسدية ال

   ( Novaco,1986,p.37 ) " . خطوة ميمة نحو السيطرة عمييا والتي تشكل –واالنفعاالت 
في رصد ىذه ومساعدتيـ الغضب  سوء إدارةاألفراد الذيف يعانوف مف  تشخيصولغرض       

ارة مقياسًا لمغضب كاف عب 2975 عاـنوفاكو فقد وضع ، كخطوة أولى نحو العبلج  األعراض
معرفة شدة الغضب ،  عنيا اإلجابةعف مجموعة مف المواقؼ المثيرة لمغضب يمكف مف خبلؿ 

 Novaco مثيرات الغضبنوفاكو ل قائمة" ، أطمؽ عمييا  وقدرة الفرد عمى التحكـ بغضبو

Provocation Inventory   (NPI-1975 ) مقياس الى  2994و 2990ي ، ثـ طورىا عام
شتمؿ ا Novaco Anger scale (  NAS-1994 )"  غضبلمفاكو نو مقياس ػ " ب  سمي ميـ

( فقرة يمكف مف خبلؿ 44)جزأيف ) أ ، ب ( ، تضمف الجزء ) أ ( ( فقرة تتوزع عمى 60عمى )



المجال المعرفي والمجال الفسيولوجي والمجال  -عنيا قياس وتقييـ مجاالت ثبلث ، ىي : اإلجابة
ف األساسية لمغضب عند نوفاكو ، إذ يجيب الفرد عمى والتي تشكؿ بمجمميا األركا ، السموكي

يجري قياس قدرة الفرد  إذ(  أبداً  –أحيانًا  –دائمًا فقرات المقياس بإحدى الخيارات الثبلث ) 
عف فقرات المجاؿ المعرفي التي تتضمف أربعة فروع أساسية ىي  إجاباتوالمعرفية مف خبلؿ تقييـ 

) أي التوقعات المبالغ فييا مف سوء معاممة اآلخريف ( ،  والشك  ) االنتقائي والسمبي ( األنتباه: 
) أي االستعداد لبلستجابة  والموقف العدائي) أي الميؿ الى التركيز عمى خبرات الغضب(  والتأمل

، أما المجاؿ الفسيولوجي ، فيغطي المقياس أربعة فروع أساسية يمكف مف خبلليا رصد العدائية ( 
 –) العصبية  سيولوجية التي تصاحب الغضب في مختمؼ أجزاء الجسـومعرفة األعراض الف

          ، والمدة ) أي الميؿ لؤلستجابة ( التكرار الييكؿ العظمي ( وىذه الفروع ىي : –الغدد  –القمبية 
ردود الفعؿ الجسدية التي تييئ لتفاعبلت أي  )والتوتر الجسدي  ، ) أي فترة تفاعؿ الغضب (

أما في ، (  المسببة لمغضبلمرد عمى االستفزازات  طفياالستعداد العاأي  ) تييجوالالغضب ( ، 
المجاؿ السموكي فيركز المقياس عمى قياس أربعة فروع أساسية تمثؿ العبلقة بيف الغضب والسموؾ 

تفاعؿ مع الغضب في غياب الضوابط المثبطة ( مالميؿ ل)أي  رد الفعل المندفع -:وىيالعدواني ، 
لعدـ وجود الميؿ لمغضب أي )  والتعبير غير المباشر،  والمواجية البدنية،  ان المفظيوالعدو ، 

    (Panich, 2013,pp.34-35) .ىدؼ بديؿ ( 

الجزء )ب( مف المقياس فيو عبارة عف نسخة مطورة مف قائمة نوفاكو لمثيرات الغضب أما      
بلؿ خمس فئات مف المواقؼ ( فقرة تركز مف خ26( ويتألؼ مف ) NPI-1975)  2975لعاـ 

 –اإلحباط  –الظمم  –اإلمتيان المثيرة عمى قياس شدة الغضب لدى الفرد ، وىذه الفئات ىي ) 
     -اآلتية:يجيب الفرد عمى ىذه المواقؼ بإحدى الخيارات األربعة  إذ(  اإلثارة –الصفات المزعجة 
    (Panich, 2013,p.35)  كثيرًا جدًا ( –كثيرًا  –أحيانًا  –) ال عمى اإلطبلؽ 

مقياس نوفاكو أعد نوفاكو نسخة منقحة مف ىذا المقياس عرفت بػ "  2998وفي عاـ      
، غير أنو  2994" وىو ال يختمؼ كثيرًا عف مقياسو لعاـ  ( NAS-1998)  1998لمغضب لعام 

( فقرة 21) ا خصصفسيولوجية ، فيموال( فقرة لقياس الجوانب المعرفية 48أفرد في ىذه النسخة )
 . لمجانب السموكي ، األمر الذي يدؿ عمى أىمية الجانب المعرفي في إدارة الغضب

                                                                      (Panich, 2013,p.35) 
 -َٕفاكٕ إلداسج انغضة : منٕرجأ



ييدؼ الى مساعدة المسترشديف رة الغضب نموذجًا نظريًا لبرنامج إرشادي إلداأوضع نوفاكو      
المجاالت الثبلث المعرفية والفسيولوجية والسموكية ، غير  مف خبلؿ ،عمى تحقيؽ التنظيـ الذاتي 

أنو يولي المجاؿ المعرفي أىمية كبيرة بسبب أىمية العمميات المعرفية التي تتوسط بيف األحداث 
ف الغضب ، فيو يرى أف العمميات المعرفية والمواقؼ المثيرة لمغضب وبيف السموؾ الناتج ع

ف سوء إدارة و  ، الوسيطة ىي التي تحدد السموؾ الناتج عف الغضب سواء بالقمع أو االستجابة  ا 
لؤلفكار المشوىة وغير العقبلنية التي يكونيا األفراد عف أنفسيـ وعف طبيعية نتيجة  يالغضب ى

ف األفراد الذيف البيئة المحيطة بيـ ، وعف األحداث والمواقؼ وا لظروؼ التي يمروف بيا ، وا 
يعانوف مف سوء إدارة الغضب ىـ بحاجة الى تعديؿ محتوى أفكارىـ وتغيير البنية المعرفية عف 

ما يمكف أف يقدمو ليـ برنامج التنظيـ الذاتي ، مف وىذا ،  المواقؼ واألحداث التي يتعرضوف ليا
 (Lindqvist,2002,p.774) -خبلؿ تحقيؽ ثبلثة أىداؼ أساسية ىي :

 .الوقاية ) تقميؿ تكرار الغضب ( أ.  
 .والفترة التي يستغرقيا (  شدتوالتنظيـ ) فيـ الغضب لتنظيـ  ب.
تنشيط  مف خبلؿ أكثرالغضب بشكؿ بناء  الستفزازاتكيفية االستجابة  المسترشديفتعميـ  ج.

ات العبلقة بالغضب لتوفير بدائؿ الذاتي ألنماط المعرفة السمبية ، النفسية والسموكية ذ التنظيـ
 والعمؿ . الشعورو ايجابية في التفكير 

 -:ىي  أساسيةمف ثبلثة مراحؿ لنوفاكو الذاتي (  التنظيـ )أنموذج يتكوف     

  -: ) إعادة البناء المعرفي (المعرفي  اإلعداد مرحمة .1
تو ، ولتمكينو مف المشاركة بطبيعة مشكم أكثر وعياً  المسترشدلجعؿ صمـ البرنامج اإلرشادي      

يقـو اإلرشاد المعرفي أساسًا عمى العبلقة اإلرشادية الفاعمة  إذ الفاعمة مع المرشد في عبلجيا ، 
 لدى المسترشدمحاولة تعزيز الميارات المعرفية وتيدؼ ىذه المرحمة الى بيف المرشد والمسترشد ، 

عبلمات االستفزاز و  اإلشاراتى التعرؼ عمى القدرة عم، والرصد الذاتي ) ي تشمؿ اإلنتباه الت، و 
عادة ( ، اإلثارة الفسيولوجية  وتشمؿ ميارات تعديؿ التوقعات و إعادة تقييـ البناء المعرفي ) وا 

، فضبًل عف تعريؼ المسترشد وميارات التعميـ الذاتي  ( ، الغضبالتي تثير واألحداث الظروؼ 
ردود الفعؿ السمبية وااليجابية لمحاالت المثيرة و يرات ، التعريؼ بالمث)  المكونات السموكية لمغضبب

التي يدوف فييا المسترشد أىـ سجبلت الغضب في الواجب البيتي وغالبا ما تستخدـ  ( لمغضب
  .المواقؼ واألحداث التي سببت لو الغضب ، وردود أفعالو اإليجابية والسمبية تجاىيا

                                                                 (Lindqvist,2002,p.776) 



 مرحمة اكتساب الميارة  .0
التي تستخدـ والسموكية معرفية ال األساليبالمسترشد بعض تعميـ وتيدؼ ىذه المرحمة الى      

بعض الفنيات المعرفية وتماريف يستخدـ البرنامج  إذ، مواجية مثيرات الغضب في  بفاعمية
، مف خبلؿ التي تعمموىا والسموكية بالمكونات المعرفية  المسترشديفلتذكير  االسترخاء والتخيؿ

 -المكونيف المعرفي والسموكي وكما يأتي :
 -:المكون المعرفي أ. 
 -ويشتمل عمى :  
 . لمثيرات الشخصيةتعريؼ المسترشديف بأبرز ا -
 الغضب إثارةباالعتبار حالة  آخذاالمسترشد  ير وجية نظريتغ -
وتوجيييـ نحو أفضؿ مثيرة لمغضب حقيقية مواقؼ المسترشديف الى التييؤ لمواجية دعوة  -

 .الوسائؿ لمواجيتيا
 -الى :البرنامج مف خبلؿ ىذا المكوف وييدؼ 

عبارات الذاتية السمبية التي اليجابية بدال مف االذاتية العباراتو  إحبلؿمساعدة المسترشد عمى . 2
 . األحداث والمواقؼ واألشخاص المثيرة لمغضب  تجاه السمبية مشاعرلدية التولد 

 . قؼ االستثارة بطريقة بناءةو مة و مقاو . 1
 أفعاؿالبناء المعرفي المتعمؽ بردود  إعادة أسموباستخداـ  أف  Novacoويرى نوفاكو     

 -: يأتيما  المسترشد تعميـ ييدؼ الىفي ىذه المرحمة السمبية  المسترشد
 ذلؾ. أمكفكمما  ثارةاإلاالستعداد لموقؼ  .أ
 مواجيتيا. أساليبو  التأثيرات المتوقعة ليذه المواقؼ .ب
 التعامؿ مع ظيور ىذه المواقؼ.  .ج
 الفشؿ في مواجية ىذه المواقؼ. أوالمصاحبة لمنجاح  األفعاؿردود  .د

                                                     (Lindqvist,& et.,al,.2005,p.227) 
 -:المكون السموكي ب. 
 -: وييدؼ ىذا المكوف الى تعميـ المسترشد عمى   
 .النفسية بواسطة التدريب عمى االسترخاء  اإلثارةتخفيؼ  -
في مواجية المواقؼ واألحداث وحزما   تأثيراليكونوا أكثر مع المسترشديف مباشر التواصؿ ال -

 المثيرة لمغضب .



 .تنظيـ حؿ المشكمة  إعادة -
 .السموكية لمسيطرة عمى الغضب  – المعرفيةلميارات االعمؿ عمى استخداـ  -
  . التعاقد أساليبالتفاوض الذي يستوجب استخداـ إتقاف ميارة  -
 

                                                    ( Lindqvist,& et.,al,.2005,p.229) 
 مرحمة تطبيق الميارة . 3

كيفية تطبيؽ الى  يـوتوجيي، لمواقؼ مثيرة لمغضب بالتدريج  يفالمسترشديض وفييا يتـ تعر      
يقـو  إذ ،تعمموىا مف خبلؿ مواقؼ حياتية واقعية  أفالميارات التي سبؽ ليـ و المعمومات 
في ىذه المرحمة بتطبيؽ الميارات التي اكتسبيا لمتعامؿ مع الضغوط المختمفة التي  المسترشد
تمثيمية( والتدريب  مواقؼ ضغط وىمية ) إعداديؿ وجودىا، وذلؾ مف خبلؿ التي يتخ أويواجييا، 

"   Stress inoculation تمقيح اإلجيادبػمفيـو  "  أسماه نوفاكووىو ما عمى كيفية مواجيتيا، 
تعريض األفراد ذوي مستويات الغضب العالية والمتكررة خبلؿ الجمسات  يتمخص فيالذي 

ستنتج ردود  إذتحاكي المواقؼ الحقيقية التي تسببت في غضبيـ ، اإلرشادية الى مواقؼ مثيرة 
" التي تساعدىـ  األجسام المضادة لمغضباألفعاؿ الصادرة عنيـ تجاه ىذه المواقؼ ما أسماه " 

في بناء ميارات التأقمـ وتخفيؼ ردود األفعاؿ السمبية عند الغضب في الحياة الواقعية ، كما تسيـ 
تقاف في تعميميـ كيفية تغي ير المعتقدات المشوىة ، وتحسف قدرتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ ، وا 
 ( Rico,2012) . ميارات إدارة الغضب 

بدور المدير  المرشد، فمثبًل قد يقـو األدوارفي تنفيذ ىذه  المسترشد المرشديشارؾ إذ       
بدور  المسترشدا يقوـ ، وىن ويتعمد تيديده لممسترشدالمتعسؼ الذي يوجو كثير مف االنتقادات 

لتي قد تـ ا األساليب بأحدالموظؼ الذي سيحاوؿ مواجية ىذه الضغوط مف خبلؿ االستعانة 
نفسو عندما يكتشؼ انو يستطيع بالفعؿ ب المسترشدوتزيد ىذه العممية مف ثقة ،   مف قبؿ  عرضيا

خبلؿ أبحاثو ىذه  ، وقد نجح نوفاكو مف التعامؿ مع مواقؼ الضغط التي كاف يفشؿ في مواجيتيا
في عبلج الكثير مف الجنود األمريكاف العائديف مف حرب فيتناـ ، والحقًا مف حربي العراؽ 
وأفغانستاف المصابيف باضطرابات ما بعد الصدمة ، والذيف يعانوف مف نوبات غضب شديدة 

الوظيفي  ومتكررة ، نتج عنيا الفشؿ في إقامة عبلقات اجتماعية سميمة ، وضعؼ كبير في األداء
الكحوؿ والمخدرات ، ومحاولة إلحاؽ الضرر عمى دماف اإل، وعدـ القدرة عمى التأقمـ ، فضبًل عف 

 ( Rico,2012) بالنفس وباآلخريف ، واإلكتئاب . 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -مناقشة النظريات التي فسرت إدارة الغضب:
 

 منيا فسرت جانبًا ترى الباحثة أف النظريات التي فسرت إدارة الغضب تشترؾ في أف كبلً      
واحدًا مف جوانب السموؾ اإلنساني ، ولو أف ىذه االفتراضات جمعت في نظرية واحدة ، ألصبحت 

المفسر جميعيا صحيحة وأقرب الى الواقع ، ألف كؿ واحدة مف ىذه النظريات تكمؿ السموؾ اآلخر 
 باقي النظريات . مف قبؿ 
، إال إف النظريات دارة الغضب مت تفسيرًا ميمًا إلقدفعمى الرغـ مف أف النظرية السموكية      

إذ أف التي جاءت بعدىا كانت أقرب الى الواقع في تفسيرىا لسموؾ الفرد في حاالت الغضب ، 
أصحاب النظرية السموكية عمى أف السموؾ المبلحظ الظاىري الموضوعي فقط ىو الذي إصرار 

ز اإلرشاد وفقًا لممدرسة السموكية يركوتب ، عند تفسيرىـ لسموؾ إدارة الغض االعتباريوضع في 
 طريؽ المشكؿ عف لمسموؾ ريذبداًل مف الحؿ الج ذاتيا فيالمسببة لمغضب  األعراض عمى إزالة
زالتيا  التعرؼ   . وقتيًا وعابراً ، جعؿ مف اإلرشاد السموكي إرشادًا عمى أسبابو الدينامية وا 
جانب ( تركز عمى  2905ى التي وضعيا ) فرانكؿ ، اإلرشاد بالمعنوترى الباحثة أف نظرية       

وجود اإلنساف في ىذه الحياة وعمى معنى ىذا الوجود ، واحد مف جوانب سموؾ إدارة الغضب ىو 
نما يستشرؽ آفاؽ البعد ، ال ييتـ بالتشريط  ىعكس اإلرشاد السموكي ، فإف اإلرشاد بالمعن ىعمو  وا 

إدراؾ  ىمف خبلؿ مساعدتو عم المسترشد ىالغضب لد ةإدار وبالتالي يمكف ، اإلنساني لئلنساف 
، وعند المعاناة مف المشاكؿ  تحت أي ظروؼ ىومعرفة أف الحياة ال تتوقؼ عف االحتفاظ بالمعن

، وىو ما الغاضب كيؼ يكوف اإلحساف واإلخبلص والتقبؿ لآلخريف  المسترشدحيث يعمـ المرشد 
 وانب وأبعاد مشكمة إدارة الغضب .يجعؿ مف ىذه النظرية قاصرة عف تناوؿ كافة ج



فتركز ىي األخرى عمى جانب ( 2995التي قدميا ) جولماف ،  الوجدانيالذكاء أما نظرية       
القدرة عمى فيـ االنفعاالت، ومعرفتيا، والتمييز بينيا، والقدرة ىو ، مف جوانب السموؾ آخر واحد 

مجموعة مف الميارات االنفعالية  ماف "، إذ يعطي " جول عمى ضبطيا والتعامؿ معيا بإيجابية
الذيف يتمكنوف مف إدارة الغضب بطريقة تربوية  الوجدانيتميز مرتفعي الذكاء  التي واالجتماعية
 والحماس والدافعية الذاتية ، والمثابرة ، والتحكـ في االندفاعات ، تشمؿ الوعي الذاتي ،سميمة ، 

أف انخفاض تمؾ الميارات ليس في يشير الى و  ة ،والميارات االجتماعي والمشاركة العاطفية ،
ف يقدـ تفسيرًا جديدًا ومتقدمًا لسموؾ إدارة الغضب  صالح الفرد أوفي نجاحو الميني ، وىو بذلؾ وا 

 ، إال إنو يبقى قاصرًا عف التعامؿ مع كافة جوانب المشكمة.
ز في تفسيرىا إلدارة ( فترك 2983جاردنر )  نظرية الذكاء الروحي التي وضع أسسياأما       

وفعؿ ، والتواضع  ، والصدؽ، والوعي الذاتي ، رع الثقة الغضب عمى القيـ الروحية السامية مثؿ ز 
والميؿ ، والمسالمة ، والرغبة في مساعدة اآلخريف ، واحتراـ االختبلفات ، واألصالة ، الخير 
ف كانت ميمة في والكـر، لمعطؼ  وتوجييو ضبط سموؾ الفرد  ، وىذه السمات والقيـ الروحية وا 
المثيرة لمغضب ، إال إف الباحثة ترى فييا  التعامؿ مع المواقؼ الحياتيةالوجية السميمة في نحو 

مبالغة ومثالية ال يمكف ألي إنساف اليـو التحمي بيا جميعًا عند تعرضو الى المواقؼ المثيرة 
دارة الغضب معالجة جذرية لمغضب ، وبالتالي يؤشر عجز ىذه النظرية في معالجة مشكمة إ

 وشاممة .
قػػػد اختمفػػػوا فػػػي طروحػػػاتيـ الفكريػػػة مػػػع أصػػػحاب مػػػدارس النظريػػػة المعرفيػػػة  وتػػػرى الباحثػػػة أف     

رصػػد متقدمػػة لسػػموؾ إدارة الغضػػب ، ركػػزت عمػػى واقعيػػة قػػدموا تفسػػيرات و النظريػػات آنفػػة الػػذكر ، 
 عرفيػػةالغضػػب وىػػي التشػػوىات المإدارة ت التػػي فسػػرت أجمعػػت عمييػػا معظػػـ النظريػػا والتػػياألسػػباب الحقيقيػػة لمغضػػب ، 

عػػػػػادة بنػػػػػاء ، األفكػػػػػار البلعقبلنيػػػػػة تعػػػػػديؿ فػػػػػي نمػػػػػاذجيـ اإلرشػػػػػادية عمػػػػػى التركيػػػػػز  وحػػػػػاولواوأخطػػػػػاء التفكيػػػػػر ،  وا 
 اوتػػأثير  أف ىنػػاؾ تفػػاعبل" بيػػؾ " إذ يفتػػرض، تي لمفػػرد والتنظػػيـ الػػذاالمخططػػات المعرفيػػة المشػػوىة ، 

، مػػػف الممكػػػف التعػػػرؼ عمػػػى األفكػػػار واسػػػتنباطيا  كمػػػا أف ،فكػػػار والسػػػموؾ كػػػؿ مػػػف األبػػػيف  متبػػػادال
كميػػا تقػػع تحػػت طائمػػة الفػرد ، فاألفكػػار التمقائيػػة تفمػػت مػػف سػػيطرتو  ولكػف ذلػػؾ ال يعنػػي أف األفكػػار

الممكػػف تدريبػػو عمػػى مراقبػػة ورصػػد ىػػذه األفكػػار ثػػـ الػػتخمص منيػػا ، أو إبطػػاؿ  وتزعجػػو ولكػػف مػػف
انفعاليػة وسػموكية وجسػمية مػف  راتيػمػف الممكػف إحػداث تغي كمػا أف ، عميػو  االيجابي مفعوليا غير

  . المسترشد خبلؿ إحداث تغييرات في أفكار واعتقادات 



الذي قدمو                 االنفعالي السموكي -العقبلني  -في ضوء اإلرشاد المعرفي ترى الباحثة أنو و      
تحميؿ المنطقي لممشكبلت المسببة لمغضب والتعرؼ يمكف إدارة الغضب مف خبلؿ ال " أليس " 

األفكار البلعقبلنية عند الفرد واستبداليا بأفكار عقبلنية والتخمي عف أساليب التفكير  ىعم
ذلؾ رسـ أسموب جديد  ىالبلمنطقي مثؿ المبالغة والتضخيـ والتعميـ وأخطاء الحكـ ، ثـ بناء عم

 والتفكير بعقبلنية وتبني أساليب تفكير منطقية عقبلنية .  لحياتو يمكنو مف إدارة غضبو والتحكـ فيو
يجب أف يستند إلى  المسترشد فيرى أفالتحدث مع الذات  أما ميكينباـو صاحب أسموب     

ويتبعو المخطط المعرفي الذي يستخدـ فيو الخياؿ لموصوؿ إلى الحؿ، ثـ ، التفكير قبؿ األداء 
ف االستجابة الضعيفة يتبعيا توضيح سبب ضعفيا، وبعد يأتي دور عبارات مكافأة الذات، أي أ

 .ذلؾ يرافقيا ترديد عبارات لمواجية الفشؿ مع محاولة الفرد تقديـ استجابة مبلئمة وصحيحة 
 إف اليدؼ الرئيس لئلرشاد المعرفي في إدارة الغضب ىو مساعدة  الىفيشير  " نوفاكو "أما      

 وعمؿ ، الحموؿ إيجاد في ، والمشاركة اإلثارة ، وتنظيـالمعرفي  البناء إعادة عمى المسترشد
   . البيئية المحيطة بالفرد الغاضب المجاالت تغييرات في

مما تقدـ ترى الباحثة أف أصحاب النظرية المعرفية نجحوا في تشخيص األسباب الحقيقية      
ؿ استخداـ الفنيات لمشكمة إدارة الغضب ، وركزوا عمى معالجتيا معالجة جذرية واقعية مف خبل

واألساليب اإلرشادية التي تيدؼ الى تصحيح التحريؼ في تفكير المسترشد ، مثؿ أسموب إعادة 
تغيير الطريقة التي يفكر فييا المسترشد باستخداـ أفكاره اآللية  الذي ييدؼ الىالبناء المعرفي ، 

البناء المعرفي لديو ، ويتـ  لموصوؿ الى مركز أو جوىر إدراكاتو والبدء في تقديـ فكرة عف طريؽ
تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ تشجيع المسترشد عمى أف يجمع ويتأمؿ الدالئؿ ، ويقيـ تمؾ التي تدعـ 

 ومشكبلت في التغمب عمىالفرد أما أسموب التنظيـ الذاتي فيو يساعد معتقداتو أو ال تدعميا ، 
 لولبيانات الذاتية التي تسمح وا ،الذاتي حديثالعف طريؽ المبلحظة الذاتية ، و سموكية وذلؾ ال
عمى التخيؿ مع تشجيع الفرد ، مشكمة ما دوف خروجيا عف سيطرتو وقوعو في توجيو نفسو خبلؿ ب

تيا، وىو ما يجعؿ مف ىذيف األسموبيف اإلرشادييف المعرفييف تيدئمع نفسو لالتحدث واالسترخاء و 
تحسيف تحقيؽ ىدؼ البحث وىو مى مف أىـ األساليب اإلرشادية التي ترى الباحثة أنيا قادرة ع

، وىو ما دفعيا الى تبني ىذيف األسموبيف إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة 
 اإلرشادييف في بناء برنامج البحث الحالي .

 -:ة المعرفينظرية التبني مبررات 



لتفكير لدى المسترشد والتعامؿ مع التفكير ىو تصحيح التحريؼ في ا اليدؼ مف اإلرشاد المعرفيلما كاف  وترى الباحثة أن     
غير المنطقي، بحيث تصحح صورة الواقع في نظره ويصبح التفكير منطقيًا، معتمدًا في ذلؾ عمى عدة أسس أىميا: المشاركة 

عمـ حؿ اإلرشادية، وتوطيد المصداقية مع المسترشد، واختزاؿ المشكمة التي يعاني منيا المسترشد ومساعدتو في معرفة كيفية ت
ىو األكثر مناسبة لمتعامؿ مع إدارة اإلرشاد المعرفي إف ف، لذا  المشاكؿ، وذلؾ مف خبلؿ المشاركة النشطة في حؿ المشكمة

،  مو طرقًا أكثر واقعية لصياغة خبراتويعمتو ، التعرؼ عمى تفكيره الشخصي  فيالمسترشد  ةساعدالغضب ، كونو القادر عمى م
وترى الباحثة أف العبلقة  ،تيح لو استخداـ معرفتو عف المفاىيـ والتفسيرات الخاطئة ي، ألنو  معنى لممسترشد وىو ما يعطي

لمتوصؿ إلى نجاح العممية اإلرشادية ، إذ يفترض بالمرشد المعرفي الناجح أف  الميمةاإليجابية بيف المرشد والمسترشد مف األسس 
دؼء والتعاطؼ والصدؽ مع مسترشديو، ويجب أف تظير ىذه الخصاؿ يوفر بيئة آمنة يثؽ بيا المسترشد، قواميا اتصافو بال

بوضوح في رغبة المرشد الصادقة في التعرؼ عمى خبرات وأفكار ومشاعر المسترشد، وفي ما يبذلو المرشد في سبيؿ جعؿ اإلرشاد 
 مف البرنامج اإلرشادي.  اإلفادةمختصرًا وفعااًل يساعد المسترشد عمى 

 ا، وذلؾ لتميزىالمحمية لبيئتنا  ةالمناسبالنظرية  ياإلرشاد المعرفي ىنظرية  فأترى الباحثة و      
    بيعة التربية المحمية ، وقد أشاريتوافؽ مع طما بكوف المرشد ىو محور العممية اإلرشادية ، وىذا 

اد ( الى ذلؾ بقوليما " إف اإلرشاد المعرفي يعد مف أكثر أساليب اإلرش2996) الجمبي ، واليحيا ، 
النفسي مبلئمة لمجتمعنا وطبيعة المسترشد عندنا ، فالمرشد ىنا ىو الذي يعطي إرشاداتو إلى 
المسترشد ، وىو الذي يدير الجمسة ، ويعطي النصائح ، وىذا يتناسب مع طبيعة المجتمع العربي 

 (77ص ،2996األبوي ، الذي ينظر إلى المرشد بمنظار المعمـ أو األب . ) الجمبي ، واليحيا ، 
نموذج نوفاكو إلدارة الغضب ىو عبارة عف إطار نظري شامؿ ألغمب أترى الباحثة أف و      

مدارس النظرية المعرفية ، ويستقي كثيرًا مف أساليبو وفنياتو مف طروحات وآراء رواد النظرية 
ر " ، المعرفية مف أمثاؿ " آروف بيؾ " و " ألبرت أليس " و " ىربرت ميكينباـو " و " جولياف روت

فيو عمى النقيض مف النماذج البيوكيميائية والسموكية والنفسية ، يرى أنو بداًل مف االستسبلـ لمحالة 
عادة توجيييا بطريقة إيجابية  العدائية الناتجة عف اإلختبلؿ الوظيفي ، فأف بإمكاننا التحكـ بيا وا 

 -شمؿ:مف خبلؿ إتقاف ميارات إدارة الغضب عف طريؽ التنظيـ الذاتي الذي ي
  -إعادة بناء المخططات المعرفية واالستدالالت المشوىة لدى المسترشد :  .1

ف المسترشد الذي يواجو مشكبلت الغضب المتكررة يعاني مف عدـ القدرة عمى تقييـ إ     
األوضاع والمواقؼ التي يمر بيا بصورة إيجابية ، فضبًل عف افتقاره الى أساليب التقييـ البناءة 

ف التعامؿ مع المثيرات السمبية ، مما يوقعو في دوامة الغضب التي تبدأ وال تنتيي ، التي تمكنو م
الى تحديد األفكار والمعتقدات غير القادرة  -نموذج نوفاكو وفقًا أل –اإلرشادي  األسموبوييدؼ 

أساليب  ، باستخداـفي تطوير سبؿ تحدي تمؾ  المعتقدات  المسترشدعمى التأقمـ و مساعدة 
مما يساعد  (التعميـ الذاتي إعادة البناء المعرفي ، والتدريب عمى  ) مثؿ معرفية متنوعة ، تقنياتو 



سموكو المستقبمي ، وجعميا افتراضات واعية عمييا  يبنيعمى تحديد االفتراضات التي  المسترشد
فإف ذه االفتراضات ىي األساس الذي يستند إليو رد فعؿ المسترشد ، وبالتالي ى ألفغير مشوىة ، 

عادة بنا يا بصورة سميمة سيسيـ في تخفيؼ ردود الفعؿ السمبية تجاه األحداث والمواقؼ ئتنظيميا وا 
 المثيرة لمغضب .

  -تحسين قدرة المسترشد عمى التحكم بالمثيرات الفسيولوجية : .0
مف خبلؿ تدريب المسترشد عمى مجموعة مف التماريف والميارات التي تيدؼ الى التحكـ      
  -ارة المعرفية مثؿ :باإلستث
 استخداـ تقنيات إدارة التوتر التي تشمؿ ) تماريف االسترخاء التدريجي ، والتخيؿ (  . أ
استخداـ ميارات تعزيز التواصؿ التي تشمؿ ) التحدث االيجابي مع الذات عف مثيرات   . ب

الغضب ، والتعبير االيجابي عف ىذه المثيرات ، واالستعداد لمتعامؿ بحـز مع المواقؼ 
 واألحداث المثيرة لمغضب ( .

ج. تدريب المسترشد عمى أسموب حؿ المشكبلت بنفسو ، ويشمؿ تطوير ميارات إيجاد بدائؿ 
 لمعدواف ، وتحديد المعوقات البيئية التي يمكف أف تثير لديو الغضب.

  -تمكين المسترشد من إتقان ميارات إدارة الغضب : .3
امج ، إذ يتيح لو ىذا العرض لممسترشد التعامؿ مع مف خبلؿ العرض التخيمي الذي يتضمنو البرن

مواقؼ تمثيمية مثيرة لمغضب مشابية تمامًا لممواقؼ الحقيقية التي يمر بيا في الحياة العامة ، وينتج 
 عف التعامؿ مع ىذه المواقؼ بالتعاوف مع المرشد تطوير ميارات إدارة الغضب لدى المسترشد .

 -: استخدام أسموب المناقشة .4
المسترشد الى نبو يي ذال ( المناقشةاستخداـ أسموب ) التماريف و عادة ما يسبؽ ىذه التقنيات      

وييدؼ ىذا اإلجراء إلى الحد مف  العواقب السيئة لمسموؾ العدواني الذي ينتج عف سوء إدارة الغضب ،
المسترشد بما توقعات و  افتراضات فضبًل عف تعديؿ، اآلثار السمبية لمسموؾ العدواني والتقميؿ مف  اإلنكار

 .  يسيـ في بناء تقييـ واقعي لديو عف األحداث والمواقؼ والظروؼ والبيئة المثيرة لمغضب
ف استخداـ كؿ ىذه األساليب والفنيات المعرفية المتنوعة التي قدمتيا مدارس النظرية المعرفية في إ     

نموذجًا فعااًل لتحسيف أموذج اإلرشادي نإطار إرشادي يتمحور حوؿ التنظيـ الذاتي يجعؿ مف ىذا األ
ميارات إدارة الغضب لدى المسترشديف ، السيما في مرحمة المراىقة ، وقادرًا عمى التعامؿ مع مشكمة 

نموذج لممسترشد تحسيف ميارات إدارة الغضب عبر سوء إدارة الغضب بفاعمية أكبر، إذ يتيح ىذا األ
يساعد في تنمية رشد في إطار اإلرشاد المعرفي الجمعي الذي عبلقة إرشادية فعالة تقـو بينو وبيف الم

 ( . 47، ص1000سميماف ، ميارات التفاعؿ االجتماعي )



 : انذساعاخ انغاتمح انرٙ ذُأند إداسج انغضة- 
 

 ( Tamaki ،1994. دراسة ) تاماكي 1
 ىمسػػػػتو الجمعػػػػي المدرسػػػػي فػػػػي رفػػػػع  لئلرشػػػػادمعرفػػػػي دراسػػػػة لقيػػػػاس فاعميػػػػة برنػػػػامج الىػػػػدفت      

دارة الغضػػب  فػػي طمبػػة المػػدارس ذوي المشػػكبلت السػػموكية  لػػدى عينػػة مػػفالميػػارات اإلجتماعيػػة وا 
سػػنة (  25 -21 ) تراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف اً طالبػػ(  28 ) مجمػػوع عينػػة الدراسػػة بمػػغ إذ، دولػػة قطػػر 

 مقيػػػػػػاس الغضػػػػػػب ) الحالػػػػػػة والسػػػػػػمة ( لػػػػػػػ اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػثسػػػػػػنة ، (  28-26 ) وبعضػػػػػػيـ مػػػػػػف
(Spielberger,1991 )ػ، ومقيػػػػػػػاس الميػػػػػػػارات اإلجتماعيػػػػػػػة لػػػػػػػ  (Gresham&Elliot,1990  )            
 ىجمسػات قػائـ عمػ(  20)برنػامج تػدريبي معرفػي مكػوف مػف ( أسػابيع  6خػبلؿ مػدة ) طبؽ عمػييـ و 

أوضػػحت نتػػائج الدراسػػة أف اسػػتخداـ البػػرامج  وقػػد . Goldstein“برنػػامج الػػتحكـ فػػي الغضػػب لػػػ " 
 موكية قد تكوف فعالة مع المراىقيف ذوي المشكبلت السموكية . المعرفية الس

 
 ( Deffenbacher & etal. , 2000  وآخرون )ديفنباخر. دراسة 0

الػى ( Deffenbacher & etal 2000 ,. ديفنبػاخر وآخػروف  قػاـ بيػا ) التيراسة دال ىدفت      
عينػة  ىالغضػب العػاـ لػد ىسػتو " فػي خفػض مBeakفاعمية العػبلج المعرفػي لػػ " بيػؾ التعرؼ عمى 

قسػمت عينػة  إذ،  ( عامػاً  29 ) ( طالبًا ، بمػغ متوسػط أعمػارىـ 69مف طمبة الجامعة مكونة مف ) 
                ىوأخػػػػػػػر ،  اإلرشػػػػػػػادي ىما )تجريبيػػػػػػػة ( طبػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػا البرنػػػػػػػامجامجمػػػػػػػوعتيف أحػػػػػػػد ىمػػػػػػػعالدراسػػػػػػػة 

ومقيػػاس  اس سػػمة القمػػؽ  واالكتئػػاب ،مقيػػالبػػاحثوف  وقػػد اسػػتخدـ،  تخضػػع لمبرنػػامج( لػػـ  ةضػػابط )
وقػػػد أوضػػػحت نتػػػائج الدراسػػػة فاعميػػػة البرنػػػامج  (  STAXI-1991لػػػػ ) سػػػبيمبيرجر سػػػمة الغضػػػب 

وجػػػدت فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف  إذالغضػػػب ،  ىفػػػي خفػػػض مسػػػتو لػػػػ " بيػػػؾ " العبلجػػػي المعرفػػػي 
لعػػاـ بعػػد تطبيػػؽ الغضػػب ا ىمتوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي مسػػتو 

البرنػػامج واالنتيػػاء منػػو مباشػػرة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ، وكػػذلؾ وجػػدت فػػروؽ دالػػة بينيمػػا فػػي 
وكػػاف كػػذلؾ لصػػالح المجموعػػة  اً شػػير (  25 ) بمغػػتمتابعػػة ال مػػدة مػػف الغضػػب العػػاـ بعػػد  ىمسػػتو 

 .   (31، ص  1009 ،أرنوط  )التجريبية . 
 
 
 



 (  & .Yukawa, S Hirano , M 2008, .. دراسة )3
التأمؿ الذىني في تحسيف العبلج المعرفي القائـ عمى فنية ىدفت الدراسة الى معرفة تأثير      

راسة في مدينة طوكيو في الياباف عمى مجموعتيف مف أجريت الد إذ، إدارة الغضب لدى المراىقيف 
 ( مراىقًا ،17( مراىقًا ، والثانية ضابطة مؤلفة مف ) 37المراىقيف ، األولى تجريبية مكونة مف ) 

( 20-5وقد أخضعت المجموعة التجريبية لجمسات التأمؿ الذىني عمى مدى أسبوع واحد ولمدة )
المجموعة الضابطة ليذه الجمسات ، وقد أعيد تطبيؽ  دقائؽ لمجمسة الواحدة ، فيما لـ تخضع

جمسات التأمؿ الذىني عمى المجموعة التجريبية بعد مرور أربعة أسابيع مف انتياء أسبوع الجمسات 
)      مقدار الميؿ نحو الغضب  -:مراقبة ثبلثة جوانب لمغضب ىي قياس و تـ و األوؿ ، 

وقد تبيف مف خبلؿ مراقبة العينة  ،( في الغضب  ياباإلس اإلثارة ( ومدة الغضب ) االجترار ( و)
قبؿ وبعد الجمسات وجود تحسف كبير في قدرة المراىقيف عمى التعامؿ مع المواقؼ المثيرة لمغضب 

عاٍؿ في مزاجيـ السار تجاه األحداث  ، وانخفاض مستوى الغضب لدييـ ، فضبًل عف تحسفٍ 
            دراسة الى فاعمية جمسات التأمؿ الذىنيوالمواقؼ المثيرة وتجاه اآلخريف ، وتوصمت ال

) كواحدة مف فنيات العبلج المعرفي ( في تحسيف الميؿ الى اجترار حمقات الغضب في األجميف 
 المتوسط والطويؿ ، وفي تحسيف مزاج المراىقيف عمى المدى القصير .

 
 ( Naeem,  & etal. , 2009. دراسة )4

 Farooq Naeem, Isabel Clarke and David) بيا  التي قاـىدفت الدراسة      

Kingdon , 2009 )  الى معرفة تأثير برامج إدارة الغضب المستندة الى اإلرشاد المعرفي عمى
نموذج نوفاكو إلدارة الغضب عمى مرضى القمؽ واالكتئاب الراقديف في مستشفى مدينة أوفؽ 

استخدمت الدراسة مقياسي نوفاكو إلدارة الغضب  ساوثيامبتوف في الواليات المتحدة األمريكية، وقد
-STAXI)  2992( ومقياس سبيمبيرجر لقياس سمة الغضب لعاـ  NAS-1998)  2998لعاـ 

( ومقياس المعتقدات  Had & Snaith,1983( ، ومقياس القمؽ واالكتئاب الذي أعده )  1991
( الذي أعده                EBS Core-1999)  Evaluative Beliefs Scaleالقيمية تجاه الذات واآلخريف 

 (Chadwick & etal-1999 ( وقد بمغت عينة الدراسة ، )مريضًا توزعت بالتساوي 60 )عمى 
مجموعتيف ، األولى تجريبية خضعت لمبرنامج اإلرشادي والثانية ضابطة لـ تخضع لمبرنامج الذي 

دة ثبلثة أشير ، وقد تـ استخداـ ( دقيقة واستمر لم90( جمسة مدة كؿ منيا )21اشتمؿ عمى )
طريقة إعادة االختبار بعد مرور شيريف مف االختبار األوؿ لمتأكد مف فاعمية البرنامج اإلرشادي ، 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shipman%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9383614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shipman%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9383614


وقد أظيرت النتائج تغيرًا كبيرًا في قدرة المرضى عمى التعامؿ مع المواقؼ المثيرة لمغضب عمى 
( ، فيما لـ يكف  STAXI-1991)  ( ومقياس سبيمبيرجر NAS-1998وفؽ مقياس نوفاكو ) 

 EBS( و )  Had & Snaith,1983التغير في القمؽ واالكتئاب كبيرًا عمى وفؽ مقياسي ) 

Core-1999  النفسي السموكي عمى وفؽ  –( ، وخمصت الدراسة الى فاعمية العبلج المعرفي
 نموذج نوفاكو في تحسيف إدارة الغضب لدى مرضى القمؽ واالكتئاب .

 
 ( 0119ة أرنوط ) . دراس5

إلدارة الغضب وخفض معرفي سموكي  فاعمية برنامج تدريبي ىفحص مد ىىدفت الدراسة إل     
( طالبة مف 60عينة مكونة مف ) ىوذلؾ عم ،  طمبة الجامعة ىاضطرابات النوـ لد ىمستو 

، تراوحت جامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية في طالبات كمية التربية لمبنات بالقنفذة 
( ،  30مجموعتيف متساويتيف في العدد) ف= عمى، وقسمت العينة ( سنة  13-29) أعمارىف بيف

       ( واألخرى تجريبية 0.99سنة ، وانحراؼ معياري 12,20أحدىما ضابطة ) متوسط أعمارىف  
 ( وقد تـ التحقؽ مف التجانس بينيف 0.97سنة ، وانحراؼ معياري 12,23) متوسط أعمارىف  

اضطرابات النـو قبؿ تطبيؽ البرنامج ، طبؽ عمييف مقياس  ىالغضب ومستو  ىفي السف ومستو 
( ، و مقياس اضطرابات النوـ  2998الغضب كحالة وسمة ) إعداد : عبد الرحمف وعبد الحميد ، 

( جمسة تدريبية مدة كؿ 25الذي تألؼ مف )) إعداد الباحثة ( ، وكذلؾ إجراءات البرنامج التدريبي 
النتائج فاعمية البرنامج التدريبي في ( أسابيع ، وقد أظيرت 6( دقيقة استمرت لمدة )90نيا )م

، أما الغضب كسمة بمغ (  0,80 ) بمغت الفاعمية في الغضب كحالة إذ، الغضب  ىخفض مستو 
أفراد المجموعة التجريبية مف  ىاضطرابات النـو لد ىوكذلؾ فاعميتو في خفض مستو ( 0,85)

كذلؾ تـ  ،في خفض اضطرابات النـو (  0,90)بمغت فاعمية البرنامج  إذ ، جامعةطالبات ال
كما تـ تقنيف مقياس الغضب  ، التحقؽ مف كفاءة مقياس اضطرابات النـو وخصائصو السيكومترية

 عينة سعودية .   ىكحالة وسمة عم
 
 
 
 -( :0113. دراسة عبد المطيف )6



 إلى اآلداب بجامعة عيف شمس بجميورية مصر العربيةالتي أجريت في كمية الدراسة  ىدفت    
 المعرفي العقبلنينظرية العبلج التعرؼ عمى فاعمية برنامج عقبلني انفعالي سموكي عمى وفؽ 

بشكؿ مناسب لدى عنو التعبير "  في إدارة الغضب و  ألبرت أليس"   االنفعالي السموكي لػػػ
لمغضب واستبياف  العربياالختبار دمت الدراسة استخ،  فترة المراىقة المتأخرة يالمراىقيف ف
قامت الباحثة ببناء برنامج إرشادي و ، عمى كمتا المجموعتيف  اإلقتصاديو  اإلجتماعيالمستوى 

"   ألبرت أليس"  االنفعالي لػػػ العقبلنيالعبلج ( جمسة إرشادية عمى وفؽ نظرية 24مؤلؼ مف )
مف وتكونت عينة الدراسة ( أسابيع ، 6طبيقيا لمدة )(  دقيقة ، واستمر ت90مدة الجمسة الواحدة )

بتقسيـ   وقد قامت الباحثة، سنة (  12 – 28 بيف )سف المراىقة المتأخرة  يوطالبة ف اطالب( 10)
 طبؽ البرنامج إذ (ضابطة )  واألخرى( تجريبية  أحداىما ) ، متساويتيف  مجموعتيف عمىالعينة 
 بينما لـ تخضع المجموعة الضابطة لمبرنامج ، ،دى فعاليتو م الختبارالتجريبية  المجموعةعمى 

 وتوصمت نتائج(  SPSSوتمت معالجة البيانات إحصائيا بواسطة حزمة المعالجة اإلحصائية ) 
أبعاد  ىوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمالى الدراسة 

الدرجة و دار الغضب، واألعراض النفسجسمية لمغضب تكرار الغضب ومداه، الغضب الخارجي، مق
الغضب العاـ، مثيرات الغضب، والغضب  الكمية لمقياس الغضب لصالح اإلناث باستثناء أبعاد 

العبلج المعرفي برنامج  ، كما أثبتت الدراسة فاعمية افميست ىناؾ فروؽ دالة إحصائي ، الداخمي
ـ يتعم، و ثوراف الغضب الممزؽ  والحد مفب وعبلجو إدارة الغضفي السموكي االنفعالي  العقبلني

 .الكرب وضغوط الحياة بأدنى حد مف الغضب  ياالستجابة لدواع المراىقيف كيفية
 
 
 
 
 
 
 
 

  The Cognitive Counseling    اإلسشاد ادلؼشيف:  -ثاًَٛا:



مع بداية  ةلنفسياو  المشكبلت السموكيةبدأ االىتماـ الفعمي بالجوانب المعرفية ودورىا في       
 اإلرشادالمعرفي ضمف حدود  اإلرشادالنصؼ األخير مف القرف العشريف ، فقد نشأ أسموب 

السموكي، وكاف نشوء ىذا األسموب نتيجة التذمر وعدـ الرضا الذي ساد بيف بعض العامميف مف 
ياتيا عمى خارج أصحاب المدرسة السموكية، وقد ُبني ىذا التذمر والنقد لممدرسة السموكية وتقن

أساس أنيا مدرسة ميكانيكية مادية، وبأنيا ال تأخذ الحياة النفسية والعقمية لمفرد بعيف االعتبار،ال 
في فرضياتيا وال في تطبيقاتيا العممية العبلجية، فجاء التطور الجديد بتوجو االىتماـ إلى ما يحممو 

ط واألشياء ، وما يستجيب بو مف اإلنساف في ذىنو مف أفكار، وما يتوجو بو مف مواقؼ نحو المحي
ولـ يكف ذلؾ ،  اإلرشاديةمسالؾ وعواطؼ، وضرورة أخذ ىذا كمو بيف االعتبار في العممية 

االىتماـ وليد المصادفة، بؿ كاف بمثابة تصديؽ لفكرة أف الناس ال يضطربوف بسبب األحداث، 
 ولكف بسبب ما يرتبط بيذه األحداث مف أفكار.

 ( 122ص ،2998 ، الشناوي و عبد الرحمف )                                                 
وقديمة في الوقت نفسو ، تتمخص في أف ما جدا قاـ اإلرشاد المعرفي عمى فكرة بسيطة 

يعانيو الفرد مف ىموـ وما يواجيو مف مشاكؿ وما يحيط بو مف قمؽ ومعاناة ترجع باألساس إلى 
ويدعو الفيمسوؼ الرواقي) أبكتيت( إلى ضرورة فيـ العالـ مف خبلؿ  طريقة تفكيره بيذه األشياء،

مبادئ عقبلنية والسيطرة عمى القوة التي توجد بداخؿ الفرد وىي المعاناة والخوؼ والرغبة ، 
فالمعاناة التي يشعر بيا اإلنساف ليست ناتجة عف األشياء أو األحداث التي تصادفو في حياتو 

 .واقؼ والتصورات التي تشبع بيا سابقا اليومية بؿ ناتجة عف الم
     (23، ص1009) عموي و زغبوش ،                                                     

والمشكبلت ويسمـ اإلرشاد المعرفي أيضا بأف كثيرا مف االستجابات الوجدانية والسموكية 
كرية خاطئة يبنييا الفرد عف نفسو تعتمد إلى حد بعيد عمى وجود معتقدات ف السموكية والنفسية

واإلرشاد المعرفي الناجح يعمـ الفرد كيؼ يفكر ،  (25ص ،1002وعف العالـ المحيط بو )العقاد،
تفكيرا صحيا وبالتالي يستطيع أف يسمؾ ويتصرؼ بطريقة ناجحة، ومف ثـ فإف نجاح اإلرشاد 

 ،المسترشد والتغير فييا النفسي لدى ىؤالء يجب أف يكوف مصحوبا بتحسف في طريقة تفكير 
قو الخاطئة ائوتتحقؽ أىداؼ اإلرشاد النفسي عندما يستطيع المسترشد أف يفيـ ويستوعب جيدا طر 

واف يمكف لمفرد أف يتخمص منيا ويتعرؼ  ، لممشكبلت النفسيةمف التفكير والتي تجعمو مستيدفا 
ساعد مسترشده في استبداؿ عمى الوسائؿ التي تساعده في ذلؾ مف خبلؿ توجييات المرشد الذي ي



طرائؽ التفكير السمبية بأساليب تفكير ايجابية تساعد في التطور الصحي والميني وتحقيؽ السعادة 
 (.24، ص1006)إبراىيـ،

قامت تقنية اإلرشاد المعرفي عمى إستراتيجية تغيير المعتقدات الخاطئة  ) عموي و زغبوش ، 
حداث التي يمر بيا الفرد واعتقاده بأنيا مخيفة أو (، واف التفسير البلعقبلني لؤل23ص ،1009

الطيب  نفسية ) مشكبلتمؤلمة أو محزنة يعد المسؤوؿ عما يمكف أف يعانيو مف 
( والتفكير الخاطئ كما يقوؿ تولستوي "يشقي البشر أكثر مما يشقييـ أي 41،ص2990والشيخ،

المفظي إقناع المسترشد وتبصيره وعمى ىذا األساس يتـ مف خبلؿ المناقشة واإلقناع ، شيء آخر" 
بأف أنماطو السموكية البلتواؤمية وما يترتب عمييا مف نتائج سمبية إنما ىي في األساس تعد 
انعكاسا لمعارؼ مشوىة واعتقادات العقبلنية يعتنقيا ، وىو األمر الذي يساعد في إقناعو بضرورة 

رؼ وأفكار واعتقادات عقبلنية تواؤمية العمؿ عمى تصحيح تمؾ المعارؼ وتعديميا واستبداليا بمعا
لذا يرى ) ستيفف روز( انو كـ يكوف األمر مجديا وفعاال لو تقدمنا إلى األماـ وتحكمنا في األفكار 

              (، 48،ص1000)محمد،. قبؿ أف يبدأ السموؾ 
و يرورات اإلرشاد عمى المستوى الذىني بؿ انصإف اإلرشاد المعرفي ال يقتصر فقط عمى 

ينظر إلى اإلنساف نظرة شمولية ، إنيا نظرة ثبلثية األبعاد تجمع بيف ما ىو معرفي وما ىو 
وجداني وما ىو سموكي، واف ىذه األبعاد الثبلثة في تفاعؿ مستمر بينيا ويؤثر بعضيا باستمرار 
 في البعض اآلخر ،ولكف يكوف دائما منطمقيا المعرفيات ، وىذه النظرة الشمولية ىي ما يميز

 (.21، ص1009ؽ اإلرشاد األخرى) عموي و زغبوش ، ائاإلرشاد المعرفي عف باقي طر 
نتاج لغرائز  اوالمرشد الذي يتبع األسموب المعرفي عادة ال ينظر لممشكبلت النفسية عمى اني

استجابات وعادات شاذة تكتسب مف خبلؿ  افطرية أو صراعات داخمية ال شعورية ، بؿ عمى اني
ة ، وليذا يكوف ىدؼ المرشد ىو مساعدة المسترشد مف خبلؿ مبادئ التعمـ في تعمـ خبرات خاطئ

تكويف عادات جديدة لمتعامؿ مع ضغوط الحياة والصراعات االجتماعية التي يتعرض ليا 
 (. 24، ص1006المسترشد )إبراىيـ ،

ويحث المرشد المعرفي مسترشده عمى تصحيح أفكاره الخاطئة مستخدما في ذلؾ نفس 
مستمدة مف  المسترشدات الخاصة بحؿ المشكبلت التي كاف يستخدميا طواؿ حياتو، فمشاكؿ التقني

تحريفات معينة لمواقع مبنية عمى مقدمات منطقية مغموطة ومفاىيـ عقمية خاطئة ، وبتصحيح 
 . االعتقادات الخاطئة نخمد ونغير االستجابات االنفعالية الزائدة غير المناسبة

 (  117، ص1000)بيؾ،                                                                  



وقد نمت في السنوات األخيرة اتجاىات اإلرشاد المعرفي التي تتفؽ في مجمميا عمى تأكيد أف 
نجاح اإلرشاد النفسي أو نجاح شخص في اإلرشاد يتوقؼ عمى الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد 

ؽ التي ستحدث بيا أشياء معينة في المستقبؿ ، أو عما ائى توقعو لمطر األشياء ويفكر فييا ، أو عم
يحمؿ مف معتقدات واتجاىات عف ذاتو وشخصيتو . بعبارة أخرى فاف سموؾ الفرد تحكمو إلى حد 
بعيد عوامؿ معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث أشياء معينة فضبل عما نحممو مف 

والعالـ . ويتـ اإلرشاد عادة عف طريؽ استبداؿ األفكار الخاطئة اتجاىات ومعتقدات عف الذات 
بأفكار صحيحة ،أو عف طريؽ التوجيو المباشر والتربية ، أو تعمـ طرؽ جديدة لحؿ المشكبلت 

 .                       العاطفية والسموكية، أو التغيير مف أىداؼ الشخص لتؤدي إلى تغيير سموكو
     (. 26،ص1006)إبراىيـ ،

أىمية التوجيو المباشر  Frame & Dodeg,1982 ))  وفراـ وقد أوضحت بحوث دودج
لئلرشاد المعرفي ، وقد فحصا العمميات المعرفية المرتبطة بالسموؾ العدواني، ووجدا أف ىناؾ 
تحيزًا معرفيًا يقؼ خمؼ السموؾ المعادي لممجتمع . وأوضحت نتائجيما أف األطفاؿ العدوانييف 

ألفعاؿ الغامضة عمى إنيا عدائية. ىذه النظرة المتحيزة قد تقود ىؤالء األشخاص إلى أف يفسروف ا
يثأروا أو ينتقموا ردًا عمى أفعاؿ لـ يقصد بيا أف تكوف عدوانية أو مستفزة ، وىو ما يدعوا 
زمبلءىـ مرة أخرى إلى أف يتصرفوا بشكؿ عدائي تجاىيـ ،مما يزيد عدواف ىؤالء األطفاؿ، وتؤدي 

 . ه الحمقة المفرغة إلى رفض الرفاؽ ليـ ومف ثـ مزيد مف العدوافىذ
  (197ص ،1000) سيد يوسؼ،                                                          

النفسية ىي حصيمة  المشكبلتإف جميع أنواع النظرية المعرفية تتفؽ في االفتراض بأف      
ف في تعديؿ تمؾ مف األسموب األمثؿ لمتخمص منيا يكأبلتكيفية، و لعمميات التفكير البلعقبلنية ال

العمميات العقمية المعرفية ذاتيا، ولذلؾ يركز اإلرشاد المعرفي عمى تغيير طريقة تعامؿ الشخص 
مع المعمومات وأسموب معالجتيا، ألف النظرية المعرفية انبثقت أساسًا مف افتراض مفاده أف الناس 

تراضات خاطئة ويفكروف بطريقة غير صحيحة ويعالجوف المعمومات بطريقو كثيرًا ما يتبنوف اف
خاطئة، وبناًء عميو فإف اإلرشاد المعرفي يشتمؿ عمى اختبار صحة ومعقولية االفتراضات الخاطئة 
مف جية ، ومساعدة الفرد في تحميؿ خبراتو بواقعية أكثر والتفكير بطريقة صحيحة ومعالجة 

 (1022مف جية أخرى . ) المنصوري : المعمومات بأسموب بناء 
السموكي  لممرشدبالنسبة األسموب بقولو "  ا( إلى ىذ Beck et., al ,2008 ) ويشير بيؾ    

المعرفي ىي  لممرشدتعني النياية بالنسبة تعتبر عممية تعديؿ السموؾ ىي النياية بحد ذاتيا، بينما 



تعديؿ البناء المعرفي لمفرد بواسطة تصحيح  المعرفي يركز عمى اإلرشادأي أف  التغيير المعرفي"
المدركات الخاطئة وعادات التفكير السالبة، مما ينتج عنو تعديبل حتميا لمسموؾ العاـ. لذا يسمـ 

بأف سموؾ الفرد وعممياتو النفسية أما أف يتوقؼ عمى الطريقة التي  اإلرشاداالتجاه المعرفي في 
توقعو لمطرؽ التي ستحدث فييا أشياء معينة، أي أف سموؾ يدرؾ بيا األشياء ويفكر فييا، أو عمى 

الفرد تحكمو إلى حد بعيد عوامؿ معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث األشياء فضبل عف 
 ( Beck et., al ,2008,p.21)  . االتجاىات والمعتقدات التي يحمميا عف األشياء والعالـ وذاتو

الوجدانية والسموكية واالضطرابات تعتمد إلى حد بعيد وجود  أف الكثير مف االستجابات     
 (Corey, 1982)نسب كوري يو ،  معتقدات خاطئة يبينيا الفرد عف نفسو وعف العالـ المحيط بو

ىذا إلى التركيز عمى دور عممية التفكير في المشكبلت التي يواجييا اإلنساف، وقد أطمؽ عمى 
عنصرًا أساسيًا في نوع السموؾ الصادر عف اإلنساف  فوبوص(  الذات المشكمة ذلؾ اصطبلح )

،وىو ما يسمى في الوقت الحاضر بتعديؿ السموؾ المعرفي الذي يقـو عمى تعميـ المسترشد بماذا 
 ( 61 ص ،1008) ياس ، يفكر حتى يستطيع أف يحدث تغيرا في النشاط الصادر عنو.

ت عديدة مركزًا عمى الجانب العقمي لدى الفرد يستند اإلرشاد المعرفي بصورة عامة عمى نظريا     
يقوـ في حقيقتو عمى دعائـ فمسفية ليست جديدة بؿ ىي موجودة منذ القدـ وتعود بالتحديد إلى ، إذ 

وليست  األحداثفكرة اإلنساف عف  أفإذ عد الفبلسفة الرواقيوف ) (Stoics)زمف الرواقييف 
 اإلرشاد أنصاريرى ، و (7، ص1000، بيؾ  ( )ذاتيا ىي المسؤولة عف اعتبلؿ مزاجو األحداث

ف السموؾ غير السوي والمشاعر المحزنة تبدأ مع بدء مشكمة التفكير )أي محتوى المعرفي أ
 (.87، ص2998التفكير( وكيفية التفكير. )نصار، 

الصفار،  ) لعمـ النفس العاـالخاصة  األساسيةالمعرفي مف المبادئ  اإلرشادانطمؽ  
مف الواجب معرفة طريقة التفكير الخاص بالمسترشد والتعبير عف إف  إذ ، (18، ص1001

المراد تحقيقو وىكذا يتمكف كؿ مف المرشد والمسترشد معًا مف  اإلرشادالمشكمة بتوجيييا في اتجاه 
 (.88، ص2998تطوير المفيـو الجديد المراد بناؤه )نصار، 

المدركات الخاطئة وعادات التفكير السالبة تعديؿ البناء المعرفي لمفرد بوساطة تصحيح  إف     
المعرفي عمى الطريقة التي يدرؾ بيا  اإلرشادلذا يتوقؼ  ، ينتج عنو تعديبًل حتميًا لمسموؾ العاـ
 أفالمعرفي  اإلرشاد أنصاريرى و  (145، ص2988، إبراىيـاألشياء ويفكر فييا أي شخص .)

 ،أو اتجاه اآلخريف مف حوليـ أنفسيـليا اتجاه المشاكؿ تنجـ عف الطريقة التي يفكر الناس مف خبل
 -والخطأ في التفكير يأتي عمومًا مف العوامؿ اآلتية: ،



 مواقؼ غير عقبلنية: إذ تحدث المشاكؿ عف تطرؼ المواقؼ ،أو ألنيا غير عقبلنية. -أ 
 بدايات خاطئة في التفكير مف مواقؼ خاطئة. -ب 
 عرؼ.قواعد متصمة جامدة تضع السموؾ عمى خط آلي مف الت -ج 

كاف عمى مستوى السموؾ أيقـو المرشد بدفع المسترشد عف طريؽ تصحيح األخطاء سواء إذ 
عمى مستوى التفكير وحيف يفحص المسترشد أفكاره مواقفو، تصبح ىذه األفكار، والمواقؼ أقؿ  أـ

مى العالـ قوة وأقؿ آلية فيتمكف بالتالي مف القياـ بإعادة بنائيا بشكؿ أكثر عقبلنية وأكثر انفتاحًا ع
      (89، ص2998)نصار، . المحيط بو أي تصبح نظرتو لمحياة واألمور فييا أكثر اتساعًا 

السمبية بأفكار ايجابية أكثر ومعرفة عادات التفكير  األفكارالمعرفي عمى استبداؿ  اإلرشاديقـو و 
د المسترشد تزداد قدرة الفر  اإلرشاد(، ومف خبلؿ 213، ص2995المالح،  الخاطئة وتعديميا .)

  (87، ص 1000وجودت ،  ةالعز  عمى التحدث مع نفسو بطريقة مناسبة لضبط سموكياتو. )
وىو في  ، (52، ص1000السمبية )عبد اهلل،  األفكارالمعرفي ىو تصحيح  اإلرشادىدؼ إف      
عؿ جميع ىذه الجوانب تتفا إفواالنفعاؿ والسموؾ إذ  الفصؿ بيف جوانب التفكير ، وال يمكنىذا 

فالقياـ بعممية التفكير في حؿ مشكمة معينة قد تصحبو جوانب ، فيما بينيا ويكمؿ بعضيا البعض 
فضبًل عف ظيور جوانب فرعية سموكية تصاحب  ، انفعالية متعمقة بالموضوع الذي تـ التفكير فيو

بلقًا أف ( ال يبدو منطقيًا إط2966أليس،  يقوؿ )، وفي ىذا عممية التفكير واالنفعاؿ بالموضوع 
( . 211، ص2993، زحجا تحكـ عمى فرد بأنو إنساف جيد أو سيء استنادًا إلى أفعالو )

بؿ ىو عبارة عف جوانب متكاممة ومتفاعمة مف ، فاالضطراب االنفعالي ليس حالة وجدانية منعزلة 
 هالنشاط السموكي الداخمي )فكري( والنشاط السموكي الخارجي )الحركي( الذي وأف بدت مظاىر 

ف التفكير واالنفعاؿ متبلحماف أ، وىذا يعني  فأنيا في الحقيقة مترابطة ومتبلحمة، متنوعة 
 (.192، ص2994)إبراىيـ،   .والتأثر ويتبادالف التأثير

 

 المعرفي اإلرشادمبادئ 

    -:ياآلتىي عمى النحو و المعرفي  ئلرشادلمبادئ وأسس عشرة  – وبيؾ وزمبلئ - ةالمعرفيأصحاب النظرية  وضع    
 -: نموذج تفسير االضطرابات االنفعالية:المبدأ األول

أف الناس يضطربوف،  المعرفي عمى النموذج المعرفي لتفسير االضطرابات االنفعالية ومؤدى ىذا النموذج: " اإلرشاديتأسس      
".  ىـ إزاء األشياء، واإلحداثويعانوف مف المشكبلت النفسية ليس بسبب األشياء في حد ذاتيا، بؿ بسبب طبيعة وأسموب تفكير 



وطبقا ليذا التفسير فإنو إذا أردنا تغيير مشاعرنا، وانفعاالتنا، ومسالكنا المضطربة، فإنو ينبغي عمينا أف نغير عقولنا، وأساليب 
 (Beck & Knapp, 2008,p.57)تفكيرنا. 

 -المعرفي موجز ومحدد البناء والوقت: اإلرشاد :المبدأ الثاني
 لئلرشاد، فيو محدد الوقت، فالمدة التقميدية رشاديةيأتي مف خبلؿ الموضوعات، والقضايا المستيدفة في العممية اإل اإليجاز     

المعرفي  اإلرشادالمعرفي تتكوف مف خمس إلى عشريف جمسة، ومدة كؿ جمسة مف خمس وأربعيف دقيقة إلى ساعة. وكي يكوف 
 ، فضبًل عف محددة ومتماسكةو ،  بسيطة رشاديةجعؿ العممية اإل امة تتمثؿ فيع إرشاديةمحدد البناء، ينبغي رسـ إستراتيجية 

 . إجراءات ضبط الوقتب، والتقيد  المسترشدالحفاظ عمى توازف و ، التقييـ المستمر
                                                          (Beck & Knapp, 2008,p.58) 

 -:رشاديةاإل : رسوخ العبلقةالمبدأ الثالث
 الراسخة شرط ضروري لفعالية أي عبلج نفسي، وتنبني العبلقة الفعالة مف خبلؿ: رشاديةالعبلقة اإل     

 "الشعور بحرية الكبلـ عف األشياء التي يخجؿ الفرد مف الكبلـ عنيا لآلخريف". المسترشد.الصراحة، والحرية في التعبير مف قبؿ 2
 . لممريض لمرشدا.التقبؿ غير المشروط مف قبؿ 1
 (Robert L. Leahy,1997,p.179)  . معالجة مشكمة االستقبللية، واالعتمادية .3
 -:المسترشدو  المرشدالمعرفي جيد مشترؾ بيف  اإلرشاد: لمبدأ الرابعا

ر المضطربة، وتحديد في تحديد األىداؼ، والواجبات المنزلية، وتحديد األفكار السمبية، والمشاع رشاديةيتمثؿ مبدأ المشاركة اإل     
ي مف خبلؿ عدد مف االستراتيجيات مف قبيؿ: تطوير عبلقة اإلرشادأولوية لممشكبلت،  ويمكف تقوية الطبيعة التعاونية لمتفاعؿ 

دورًا مركزيًا،  المسترشدأو  المرشدينبغي أال يأخذ أي مف  إذعمى أساس تبادلي، بمعنى تبادؿ المواقع في التفسير،  إرشادية
 . وينبغي تجنب بناء جدوؿ صريح، ومشروح بوضوح لممريض.رشادية، في العبلقة اإلسمطوياً 

                                                          (Beck & Knapp, 2008,p.60) 
 المعرفي عمى المنيج السقراطي: اإلرشاد: يعتمد المبدأ الخامس

أسموب الحوار السقراطي فيو قائـ عمى النقاش، والجدؿ، وتبادؿ المواقع في طرح  عمى -أساسًا  -المعرفي يقـو  اإلرشاد      
تعاونية،  إرشاديةالسؤاؿ، والنقاش وليس عمى المساءلة أو االستجواب. ويمكف لممناقشة، والجدؿ الجيديف أف يؤسسا لتطوير عبلقة 

 عمى: المسترشدوبناء بنية معرفية سوية، وكذلؾ يحثا 
 بطبيعة أفكاره التمقائية السمبية، وطبيعة مشكبلتو، ومف ثـ يتعرؼ عمييا. المسترشد أواًل: أف يعترؼ

 المعرفية. المسترشدثانيًا: فحص تشوىات 
 ثالثًا: إحبلؿ أساليب تفكير أكثر توازنًا وتوافقًا.
                            رابعًا: وضع الخطط لبناء نماذج جديدة لمتفكير.

(Beck & Knapp, 2008,p.61) 
 -المعرفي عمؿ تفكيكي بنيوي مباشر: اإلرشاد: المبدأ السادس

المعرفي عمؿ بنيوي، تفكيكي، مباشر، ويظير ذلؾ مف خبلؿ استخبلص األفكار السمبية المختمة، وتحديد المشكبلت،  اإلرشاد     
، ونظرتو المسترشدنيوي يتعمؽ بأعراض وتفنيد ونقد، ومواجية ىذه األفكار، ووضع صيغة عامة لمحالة، وتحديد برنامج عمؿ ب

المختمة ومف  المسترشدلتغيير أو تعديؿ أفكار  إرشاديةلذاتو، ولمعالـ مف حولو، ولممستقبؿ، واستخداـ إجراءات، وأساليب، وتقنيات 
 ىذه اإلجراءات ما يأتي:

 ي ككؿ.اإلرشادأواًل: وضع جدوؿ عمؿ لمبرنامج 
 ى حده.ثانيًا: وضع برنامج عمؿ لكؿ جمسة عم
 (Beck & Knapp, 2008,p.62)                      ثالثًا: التركيز عمى األىداؼ النوعية.



 -المعرفي موجو نحو حؿ المشكبلت: اإلرشاد: المبدأ السابع
ة لمحؿ ألف المشكبلت القابم السيمافي الفترة الحالية،  المسترشدالمشكبلت التي تواجو معرفي ىي تحييد ال اإلرشاد فنياتإحدى      

القياـ بعممية تشمؿ أربع خطوات فيما  المرشديمكنو توفير بيانات دقيقة عنيا، ووضع حموؿ ممكنة ليا. إذ ينبغي عمى  المسترشد
 :اآلتييتعمؽ بتحديد المشكبلت وىي عمى النحو 
 .المسترشدأواًل: رصد وتحديد، وتفيـ طبيعة مشاكؿ 
 الحموؿ. وال بد مف وضع أكثر مف الحؿ لكؿ مشكمة وتطبيؽ الحؿ المتاح.ثانيًا: اختيار إستراتيجية محددة في وضع 

 ثالثًا: وضع برنامج عمؿ لتنفيذ إستراتيجية الحموؿ.
             رابعًا: تقييـ فعالية ىذه اإلستراتيجية ونجاح الحموؿ.

                                                       (Robert L. Leahy,1997,p.179) 
 -المعرفي مؤسس عمى النموذج التعميمي: اإلرشاد: المبدأ الثامن

تعمـ كيؼ تتعمـ  المعرفي تتضمف المدخؿ التعميمي الذي يتمخص في فكرة مػػؤداىا: " لئلرشادإحدى المقدمات المنطقية      
"Learning to Learn يتعمـ كيؼ يفكر، ويتعمـ طرائؽ أكثر فعالية عَمـ، و أف مع وبالممارسة يمكف لمفرد أف يُ "، ومؤدى ىذه التقنية

 اإلرشادميارات مواجية أفكاره المختمة، واضطرابو االنفعالي. و  المسترشدىي أف يعمـ  المرشدلممارسة حياتو. فإحدى وظائؼ 
ثؿ توفير ذلؾ يوفر خبرات أو تجارب إعادة بناء البينة المعرفية المشوىة، ويدخؿ تقنيات تعميمية، م ، فضبًل عفالمعرفي 

عطاء واجب منزلي كتابي، وتوجيو  لحضور  المسترشدالمعمومات، وتحديد موضوعات لمقراءة، واالستماع لشرائط سمعية، ومرئية، وا 
 (Beck & Knapp, 2008,p.63) .اإلرشادمحاضرة ما تخدـ موضوع 

 -المعرفي عمى منيجية االستقراء: اإلرشاد: تعتمد نظرية وتقنيات المبدأ التاسع
ويتدرب  ، المسترشدمع  المرشدالمعرفي عمى منيجية االستقراء، ويظير المنيج االستقرائي في أسموب حوار  اإلرشاد نىيب     
 فمثبل ، اإلرشاديف عمى تكويف االفتراضات، واختبار ومراجعة صدؽ ىذه االفتراضات، طبقًا لبيانات الحالة، ونتائج رشدستالم

المشكمة يتعامؿ مع أف  المرشدينبغي عمى  ،ـ االرتياح عندما يقابؿ أناسًا مف الجنس اآلخرالذي يكشؼ عف شعوره بعد المسترشد
 (Robert L. Leahy,1997,p.182).تكمف في نقص الميارات االجتماعية عمى أنيا 

 -المعرفي: لئلرشادأحد السمات الرئيسة  البيتي التدريب: المبدأ العاشر
فالتدريب  ف ،مسترشديلم التدريب البيتيشرح أىمية  المرشدالمعرفي، وىنا ينبغي عمى  إلرشادا، ركف أساس في التدريب البيتي     
بخبرات جديدة لوضع فرضيات، وحموؿ  المسترشدالمعرفي، ويزود  لئلرشاديقوي، ويرسخ، ويكمؿ النواحي التعميمية  البيتي

 (Robert L. Leahy,1997,p.184)  لممشكبلت، واختبار مدى صبلحيتيا.

 ىداف اإلرشاد المعرفي: أ
 : اآلتيةييدؼ اإلرشاد المعرفي إلى تحقيؽ األىداؼ 

مثؿ أف يفسر المسترشد سموؾ اآلخريف عمى انو إىانة أو  -: التعامل مع تحريف الفرد لمواقع والذي ُيستنتج دون تمييز .2
ت سيمة الكشؼ نسبيًا . مف أمثمة ذلؾ وىناؾ تحريفا مما يثير لديو حالة الغضب ،،  أف اآلخريف يريدوف أف يؤذوه، و  تيديد

)أنني عبء عمى أسرتي(، وىناؾ أحكاـ يتطمب التحقؽ منيا جيدًا أكبر. مثؿ " ال أحد يحبني "، وفي مثؿ ىذه الحاالت فإف 
الجمسات اإلرشادية؛ وبصفة خاصة عندما يصبح المسترشد مدربًا عمى تسجيؿ أفكاره اآللية، تزودنا بعمؿ جيد لكشؼ 

  (275، 1000 ،بيؾ ) . تالتحريفا
نما يكوف التفكير نفسو قائمًا عمى أساس افتراضات  -: التعامل مع التفكير غير المنطقي .1 فقد ال يكوف ىناؾ تشويش لمواقع؛ وا 

 خاطئة، ومشتمبًل عمى استنتاجات خاطئة أو الوصوؿ إلى استنتاجات خاطئة مف المشاىدات، أو حدوث زيادة في التعميمات
يبلحظ أف ىناؾ تسربًا بأحد صنابير الماء، أو أف إحدى درجات السمـ مكسورة، فيستنتج أف المنزؿ  الغاضبفالمسترشد  ،



، فنجد أنو أجرى زيادة تعميـ  وفي الحقيقة أف المنزؿ بحالة ممتازة ماعدا المشكبلت الصغيرة ، برمتو في تدىور وأنو تالؼ
ف مف مصاعب ناجمة عف سموكيـ الظاىر، كثيرًا ما يبدؤوف بمقدمات فإف المسترشديف الذيف يعانو  ونفسالنيج وب ، كبيرة

ثبات عدـ منطقيتيا في الجمسات اإلرشادية. )الشناوي،  خاطئة، وعمى المرشد أف يتناوؿ ىذه األفكار الخاطئة ومناقشتيا وا 
2994، 252 )     

أف مف األىداؼ الرئيسة               Zarb,1992 ) ) ترى -:  مساعدة المسترشد لمتوصل إلى منظور جديد لفيم مشكمتو .3
لئلرشاد المعرفي ىي تعميمو كيؼ أف معارفو يمكف أف تساعد في تفسير أسباب االستجابات االنفعالية التي تتسـ بسوء 

 (  15ص  ، 1020التكيؼ. وكذلؾ مساعدة الفرد في معرفة أف التغيير المعرفي لو أىمية رئيسة في اإلرشاد . ) الزعبي ، 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الثالث
 
 
 
 
 

بيا الباحثة ، التي قامت لئلجراءات البحث ، ووصفًا  يةتعريفًا بمنيجيتضمف ىذا الفصؿ   
جراء عينتو ، و و مثؿ اختيار التصميـ التجريبي ، وبياف مجتمع البحث  التكافؤ بيف المجموعات ، ا 



دي ( البرنامج اإلرشاوبناء  إدارة الغضب ) بناء مقياسالمتمثمة في البحث  يتفضبًل عف إعداد أدا
 -: باآلتي، وكما مبيف  و، وأخيرًا بياف الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في

 Approach   Researchانثحث   ٛحيُٓد -

ألىميتو البحثية لمتحقؽ مف فرضيات بحثيا ، نظرًا قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي 
يمكف أف تستخدـ الختبار  إذقة ، البحوث التجريبية مف أكثر البحوث العممية دُتعّد والعممية ، إذ 

الفرضيات الخاصة بالسبب والنتيجة ويكوف ىذا النوع مف أكثر البحوث صدقًا في حؿ المشكبلت 
 ( .284، ص2998، وتوؽ التربوية والنفسية . )عدس

فالبحث التجريبي يقـو عمى أساس استخداـ التجريب في دراسة الظاىرة، وىذا ما تمتاز بو 
( ، وىو يتضمف محاولة لضبط العوامؿ 94، ص1000ة )الرشيدي والسيؿ، البحوث التجريبي

ىو ) المتغير المستقؿ( الذي يتحكـ  اواحد األساسية المؤثرة في المتغيرات التابعة ، ما عدا عامبل
 فيو الباحث ويغيره عمى نحو معيف لغرض تحديد تأثيره في المتغير التابع . 

 (    197، 1001)محجوب،                                                               

 sprocedure Research  -إخشاءاخ انثحث : -

تحقيقا ألىداؼ البحث استوجب تحديد التصميـ التجريبي وتحديد مجتمع البحث ، وعينتو ، 
 -وبناء أدواتو ، ثـ توضيح الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة فيو ، وكاآلتي :

  انردشٚثٙ  انرصًٛى أٔالً.

مف أولى مياـ الباحث قبؿ إجراء أي تجربة ىي اختيار تصميـ تجريبي مناسب الختبار  
ويقصد بالتصميـ ( ،  392، ص 2986صحة النتائج المستنبطة مف فروضو ) فاف داليف ، 

التجريبي وضع الييكؿ األساس لتجربة ما ، ويتضمف وصفا لمجماعة التي يتكوف منيا إفراد 
 (. 80، ص1000إذ يتـ فييا تحديد الطرؽ الختيار عينتيا . ) العيسوي ،التجربة ، 



ويعد التصميـ التجريبي المناسب مف الشروط الميمة ألجراء التجربة العممية، كونو يساعد في      
الوصوؿ إلى اختبار الفروض واإلجابة عف األسئمة الموضوعة لمبحث، كما يساعد عمى الضبط 

التصميـ وصحتو ىي الضماف األساس لموصوؿ إلى نتائج موثوؽ بيا ، التجريبي، واف سبلمة 
وىناؾ نماذج متعددة مف التصاميـ التجريبية، لذا ينبغي عمى الباحث اختيار التصميـ التجريبي 
المناسب مف بيف ىذه التصاميـ الختبار صحة النتائج المستنبطة مف الفروض ، ويتوقؼ اختيار 

 -التصميـ التجريبي عمى :

. عدد المتغيرات المستقمة في التجربة ، وفي ىذه التجربة متغيراف مستقبلف ىما أسموب إعادة أ
 البناء المعرفي ، وأسموب التنظيـ الذاتي .

ب. عدد المعالجات أو الشروط المطموبة لمقياـ باختبار جيد لمتجربة ، وفي ىذه التجربة قامت 
 عات الثبلث .الباحثة بإجراء اختبار قبمي وبعدي عمى المجمو 

ج. طبيعة المجموعة المستخدمة في التجربة ، ىؿ ىي مجموعة مستقمة أـ مجموعة متماثمة ، 
نوع بحوث ) ضمف األفراد ( ، إذ يخضع المسترشد ألكثر مف مف والبحث الحالي ىو 

اختبار واحد ، بعد استدخاؿ المتغيريف المستقميف وىما أسموب إعادة البناء المعرفي ، 
 (        221، ص1000تنظيـ الذاتي . )عبد الحفيظ وباىي، وأسموب ال

التطبيقػػػيف  اولغػػػرض اختبػػػار فػػػروض البحػػػث الحػػػالي اسػػػتخدمت الباحثػػػة التصػػػميـ التجريبػػػي ذ      
ف ومجموعة ضابطة ، كما موضػح فػي اف تجريبيتامجموعتوىما القبمي والبعدي لثبلث مجموعات ، 

 -:( ووفقًا لمخطوات اآلتية 2الشكؿ رقـ )

 .مدرستيف تـ اختيار عينة تجربة البحث مف  .2
 تـ تطبيؽ اختبار قبمي لمطالبات عمى مقياس إدارة الغضب . .1

تػػػـ توزيػػػع أفػػػراد عينػػػة البحػػػث عشػػػوائيا عمػػػى ثػػػبلث مجموعػػػات ) المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى (                     .3
ف تػػـ مكػػافئتيف فػػي عػػدد مػػف و) المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ( و) المجموعػػة الضػػابطة ( بعػػد أ

درجػػػػات مقيػػػػاس إدارة الغضػػػػب ، العمػػػػر الزمنػػػػي ، التسمسػػػػؿ الػػػػوالدي ،  -المتغيػػػػرات ، وىػػػػي :
 وعائدية السكف.



أسموب إعادة البناء المعرفي كمتغير مستقؿ مػع طالبػات المجموعػة التجريبيػة األولػى  تاستخدم .4
المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ، أسػػموب التنظػػيـ الػػذاتي كمتغيػػر مسػػتقؿ مػػع طالبػػات  ت، واسػػتخدم

 في حيف لـ تتعرض المجموعة الضابطة الى أي أسموب .

تػػـ إجػػراء اختبػػار بعػػدي لممجموعػػات الػػثبلث عمػػى مقيػػاس إدارة الغضػػب لمعرفػػة فاعميػػة أسػػموب  .5
 إعادة البناء المعرفي وأسموب التنظيـ الذاتي .
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 ( 1شكل رقم ) 

 التصميم التجزيبي المعتمد في البحث

 

 جمرًغ انثحث ثاًَٛا. 

يقصد بمجتمع البحث جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الػذيف يشػكموف موضػوع مشػكمة        
   (61، ص1024، النعيمي )، والذيف ليـ خصائص واحدة يمكف مبلحظتيا . البحث

  -كون من :لذا فإن مجتمع البحث الحالي يت

      -أ. مجتمع المدارس : 

فػي  - النياريػةالدراسػة  –لئلنػاث  المتوسػطة والثانويػةالمرحمة مدارس يتكوف مجتمع البحث مف 
مركػػز محافظػة ديػػالى التابعػػة لممديريػػة العامػة لمتربيػػة فػػي محافظػػة ديػػالى  -مركػز مدينػػة بعقوبػػة 

 (.2وكما موضح في الجدوؿ رقـ )، مدرسة  (17وعددىا )   1025/  1024لمعاـ الدراسي 

 -ب. مجتمع الطالبات : 

اختبار 

 بعدي

 
 البعدياالختبار 

 

 

اختبار 

 بعدي

 



المػػػػدارس المتوسػػػػطة المرحمػػػػة المتوسػػػػطة فػػػػي  جميػػػػع طالبػػػػات الطالبػػػػات عمػػػػىمؿ مجتمػػػػع تيشػػػػ 
والبػالغ  1025/  1024لمعػاـ الدراسػي في مركز مدينة بعقوبة  النياريةلمدراسة  لمبناتوالثانوية 

                       ( طالبة *. 7478ف ) عددى

 يبين مجتمع البحث (1جدول رقم )
 

عدد  أسم المدرسة ت
 عدد الطالبات أسم المدرسة ت الطالبات

 210 ثانوية المحسف 25 258 ثانوية الفراقد 2
 302 متوسطة اإلزدىار 26 261 ثانوية الحرية 1
 320 متوسطة الدرر 27 145 ثانوية فاطمة 3
 369 ىرمتوسطة الجوا 28 455 ثانوية العدنانية 4
 503 متوسطة المسرة 29 65 ثانوية النسائي 5
 168 متوسطة أـ سممة 10  60 ثانوية نزار 6
 277 متوسطة إيماف 12 272 ثانوية الصديقة 7
 273 متوسطة الكرماء 11  17 ثانوية العروة الوثقى 8
 414 متوسطة العامرية 13 310 ثانوية المؤمنة 9
 128 ة أـ البنيفمتوسط 14 178 ثانوية جمانة 20
 580 متوسطة المغفرة 15 470 ثانوية عائشة 22
 595 متوسطة أبف األثير 16 505 ثانوية اآلماؿ 21
 142 متوسطة نمارؽ 17 108 ثانوية آمنة بنت وىب 23
 7478 المجموع 75 ثانوية النور الحؽ 24

ريػػة العامػػة لتربيػػة محافظػػة ديػػالى ، بموجػػب األمػػر اإلداري المػػرقـ الباحثػػة عمػػى ىػػذه البيانػػات مػػف شػػعبة التخطػػيط التربػػوي فػػي المدي حصػػمت*

 ( .2. الممحؽ رقـ ) 28/1/1024في  9391

 -:انثحث   اخػُٛثانثًا. 

يقصد بعينة البحث اختيار الباحث لجزء مف المجتمع األصمي لمبحث ليقـو بدراستو لمتعرؼ      
 ( 63، ص1024، النعيمي (عمى خصائص المجتمع الذي سحبت منو . 



  -: اآلتيةالصيغة البحث وفق  اتجرى اختيار عينقد و 

 عينة المدارس: .1
( الواقعة في حي المصطفى  متوسطة أم البنين لمبنات) قصدية أ. اختارت الباحثة بصورة 

سكف محؿ قرب المدرسة مف لوذلؾ في مركز مدينة بعقوبة ، التابعة لمديرية تربية ديالى 
 سبب الظرؼ األمني في المحافظة .الباحثة مما يسيؿ تنقميا ب

( الواقعة في منطقة بعقوبة  أم سممة لمبناتاختارت الباحثة وبصورة قصدية متوسطة )  ب.
لتحديد المجموعة الضابطة في مركز مدينة بعقوبة ، التابعة لمديرية تربية ديالى الجديدة 

 -: اآلتيةلمبحث ، وذلؾ لؤلسباب 

 مج اإلرشادي .المحافظة عمى سرية جمسات البرنا 
  منع تسرب جمسات البرنامج اإلرشادي الى المجموعة الضابطة في حاؿ اختيارىا مف

 ، لضماف استبعاد العناصر الدخيمة لمتجربة . يانفسمدرسة المجموعتيف التجريبيتيف 
 . قرب المدرسة مف محؿ سكف الباحثة 

 :الطالباتعينة  .0

( طالبة توزعف عمى ثبلثة صفوؼ 128( ) أم البنين لمبناتبمغ عدد طالبات متوسطة )  . أ
 ( يوضح ذلؾ.1ىي األوؿ والثاني والثالث،  والجدوؿ رقـ )

( طالبة توزعف عمى ثبلثة صفوؼ 168( ) أم سممة لمبناتبمغ عدد طالبات متوسطة )  . ب
 ( يوضح ذلؾ.1ىي األوؿ والثاني والثالث،  والجدوؿ رقـ )

 (0جدول رقم )

 لمبنين ( و ) أم سممة ( لمبنات حسب الصفوفتوزيع الطالبات في متوسطتي ) أم 

 

 العدد الصف المدرسة

 متوسطة أم البنين لمبنات
 81 األول
 63 الثاني
 74 الثالث



 متوسطة أم سممة لمبنات
 98 األول
 95 الثاني
 75 الثالث

 486 المجموع

 : التجربةعينة  .3

 -ات اآلتية :، وفؽ الخطو القصدية بالطريقة اختيار الطالبات  جرى    

( و                أم البنينقامت الباحثة بتطبيؽ مقياس إدارة الغضب عمى طالبات متوسطتي ) أ. 
 ( لمبنات . أم سممة) 

( مف  أم البنين( طالبة مف طالبات متوسطة ) 10اختارت الباحثة وبصورة قصدية )ب. 
وقد ، لمتجربة  كعينةالبلتي حصمف عمى أعمى الدرجات عمى مقياس إدارة الغضب 

 ( درجة عمى مقياس إدارة الغضب . 200-89تراوحت درجاتيف ما بيف )

( طالبات في كؿ 20تـ توزيع الطالبات بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبيتيف وبواقع )د. 
 ( يوضح ذلؾ.3والجدوؿ رقـ )مجموعة . 

(  ممةسأم ( طالبات مف طالبات متوسطة ) 20ىػ. اختارت الباحثة وبصورة قصدية )
لممجموعة الضابطة ، مف البلتي حصمف عمى أعمى الدرجات عمى مقياس إدارة الغضب 

والجدوؿ  ( درجة عمى مقياس إدارة الغضب . 200-89وقد تراوحت درجاتيف ما بيف )، 
 ( يوضح ذلؾ.3رقـ )

 (3)رقم جدول 

 مجموعات البحثعمى  الطالباتتوزيع 

 عدد الطالبات المدرسة ةالمجموع
 11 متوسطة أم البنين لمبنات ة التجريبية األولىالمجموع



 11 متوسطة أم البنين لمبنات المجموعة التجريبية الثانية
 11 متوسطة أم سممة لمبنات المجموعة الضابطة

 31 المجموع

 -ذكافؤ اجملًٕػاخ : ساتؼًا.

إلى أف  إف التكافؤ بيف مجموعات البحث أمر ضروري لتصميـ البحث، إذ يسعى الباحث     
.          تكوف مجموعات بحثو متكافئة لكي ال يكوف الفرؽ في أدائيا ناجمًا عف الفرؽ بيف المجموعات 

 (.65ص 1024النعيمي ،  )

وقد اعتمدت الباحثة عمى تكافؤ المجموعات الثبلث في عدد مف المتغيرات وىي                    
، عائدية  لمطالبات، التسمسؿ الوالدي لعمر الزمني اإدارة الغضب قبؿ التجربة ، درجات مقياس ) 

 توقد تؤثر في نتائج البحث ، ولتوفير شروط سبلمالتي  ميمةالعوامؿ مف الالسكف ( والتي تعّد 
 -: وكما يأتيالمتغيرات ىذه في  ات الثبلثالداخمية ، لذلؾ تـ مكافأة المجموع

 -: إدارة الغضبدرجات مقياس  .1

ثة مف خبللو الى التأكد مف تكافؤ طالبات المجموعات الثبلث البالغ عددىف وقد ىدفت الباح    
( طالبة في متغير درجات مقياس إدارة الغضب باالعتماد عمى تطبيؽ المقياس الذي قامت 30)

(* كانت قيمة  KruskalWallissالباحثة ببنائو ، وعند استعماؿ الباحثة اختبار ) كروسكاؿ واليز
( عند مستوى داللة  5,99( وقيمة ) مربع كاي ( الجدولية )  0,883ساوي  ) ) ىػ ( المحسوبة ت

( وىي غير دالة إحصائيا ، مما يشير إلى تكافؤ طالبات المجموعات الثبلث في ىذا  0,05)
 ( يبيف ذلؾ .  4المتغير ، والجدوؿ رقـ )

 

 

 ( 4جدول رقم)



 لطالبات المجموعات الثالث ارة الغضبإدالقيم اإلحصائية لمتكافؤ في متغير درجات مقياس يبين 
 

متوسط  العدد المجموعة
قيمة ىـ  درجة الحرية الرتب

 المحسوبة
قيمة مربع كاي 

 الجدولية
مستوى الداللة 

(1.15) 

 25,11 20 الضابطة

 غير داؿ 5,99 0,883 1
 25,93 20 التجريبية األولى
 27,03 20 التجريبية الثانية

 48,8 30 المجموع
 
  

 

 -: العمر الزمني لمطالبات. 0

وقد ىدفت الباحثة مف خبللو الى التأكد مف تكافؤ طالبات المجموعات الثبلث البالغ عددىف       
( طالبة في متغير العمر الزمني لمطالبات محسوبا بالشيور ، وعند استخداـ الباحثة اختبار                30)

( وقيمة ) مربع كاي ( الجدولية  2,06ىػ ( المحسوبة تساوي )  ) كروسكاؿ واليز ( كانت قيمة )
( وىي غير دالة إحصائيا ، مما يشير إلى تكافؤ طالبات  0,05( عند مستوى داللة )  5,99) 

  ( يبيف ذلؾ .5المجموعات الثبلث في ىذا المتغير ، والجدوؿ رقـ )

 (5)رقم جدول 

 لطالبات المجموعات الثالث عمر الزمنيالالقيم اإلحصائية لمتكافؤ في متغير يبين 

متوسط  العدد المجموعة
قيمة ىـ  درجة الحرية الرتب

 المحسوبة
قيمة مربع كاي 

 الجدولية
مستوى الداللة 

(1.15) 

 28.33 20 الضابطة
1 

 
2,06 
 

 25.17 20 التجريبية األولى غير داؿ 5,99
 24.74 20 التجريبية الثانية



  30 المجموع

 -: التسمسل الوالدي لمطالبات .3

( طالبات في كؿ مجموعة ترتيبيف االوؿ 6ف ىناؾ )أظير لمطالبات فقد أ الوالديأما التسمسؿ     
، وأف طالبة واحدة في كؿ  األخيرة وأ ىلوسطفي العائمة ، وأربع طالبات في كؿ منيا ترتيبيف ا

 ( يبيف ذلؾ .6) والجدوؿ رقـ مجموعة تجريبية ىي الوحيدة في العائمة،

 (6)رقم جدول 

 لطالبات المجموعات الثالث التسمسل الوالدييبين 

 المجموعة
 ترتيب الطالبة

 المجموع
 الوسطى أو األخيرة األولى

 20 4 6 الضابطة
 20 4 6 التجريبية األولى
 20 4 6 التجريبية الثانية
 30 21 28 المجموع

 

 -: عائدية السكن .4

الضابطة في متغير عائدية السكف، تـ المجموعة و  تيفكافؤ المجموعتيف التجريبيلمتأكد مف ت     
إيجار(، ولمعرفة داللة الفرؽ تـ استخداـ مربع كاي، وَتبيَف أف -ترتيب عائدية السكف إلى )ممؾ

(، 0,05( عند مستوى داللة )3,84( وىي أصغر مف القيمة الجدولية )0,167القيمة المحسوبة )
تيف (، مما يدؿ عمى أف الفرؽ غير داؿ إحصائيًا بيف أفراد المجموعتيف التجريبي2ودرجة حرية )

 رقـ الضابطة، وىذا يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في متغير عائدية السكف، والجدوؿ والمجموعة
 ( يوضح ذلؾ.7)

 (7)رقم جدول 



 لثالثائدية السكن لممجموعات االقيم اإلحصائية الختبار )مربع كاي( لمتغير عيبين 

 العدد ة المجموع
قيمة كا  عائدية السكن

 المحسوبة
قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

داللة 
 إيجار  ممك الفروق

 3 7 20 التجريبية األولى

0,167 3,84 0,05 2 
غير 
 دالة

 3 7 20 التجريبية الثانية
 1 8 20 الضابطة

  Research  Tools -أداذا انثحث :. خايغاً 

  .تُاء يمٛاط إداسج انغضة  .6    

ستقوـ الباحثة بتقديـ البرنامج اإلرشادي بأسموبي إعادة    -. تُاء األعهٕتني اإلسشادٚني :5    
 البناء المعرفي والتنظيـ الذاتي وذلؾ في الفصؿ الرابع مف ىذا البحث . 

  Anger Management Scale-يمٛاط إداسج انغضة : .6

المرحمة المتوسطة لغرض التعرؼ عمى طالبات  إدارة الغضبقامت الباحثة ببناء مقياس          
 -: اآلتية، وقد تـ إعداد ىذا المقياس عمى وفؽ المراحؿ  مف سوء إدارة الغضبف يي يعانتالبل
 ، والسيما إدارة الغضبذات العبلقة بموضوع قامت الباحثة بدراسة النظريات اإلرشادية  .أ   

 المتعمقة بالموضوع .عمى األدبيات السابقة  ، واطمعت المعرفية النظرية
. قامت الباحثة بمراسمة عدد مف الباحثيف العرب واألجانب الذيف تناولوا الموضوع ، لئلفادة ب   

 -مف خبراتيـ ودراساتيـ واستشاراتيـ ، وأبرزىـ :

 . لواليات المتحدة األمريكيةا -جامعة كاليفورنيا  – Raymond Novacoالبروفيسور -   

 الواليات المتحدة األمريكية . Yaleامعة ج -   Susan E. Riversالبروفيسور -   

 الواليات المتحدة األمريكية . Yaleجامعة  - Marc A. Brackett  البروفيسور -   

 مصر . –جامعة القاىرة  –أ. د. بشرى األرنؤط  -   



 . السعودية -الرياض  – ميرة نوراألجامعة  –د. أحمد حمزة  -   

 -، ومنيا : التي تناولت موضوع إدارة الغضببعض المقاييس ج. اطمعت الباحثة عمى 

  ( 1975قائمة نوفاكو لمثيرات الغضب) . 
  ( 1991مقياس نوفاكو لمغضب. ) 
  ( 1994مقياس نوفاكو لمغضب. ) 
 ( 1998مقياس نوفاكو لمغضب . ) 

الباحثة  كما اطمعت، مف البحث ر النظري في الفصؿ الثاني ف اإلطاوقد تـ تناوليا بالتفصيؿ ضم
 األجنبية التي تناولت موضوع إدارة الغضب .العربية و عمى مجموعة أخرى مف المقاييس 

 -خطٕاخ تُاء يمٛاط إداسج انغضة : -

    -: إداسج انغضة حتذٚذ يفٕٓو .6

الدراسات والمقاييس آنفة الذكر ، فقد تبنت النظريات اإلرشادية و مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى     
" إلدارة الغضب ، كأساس لتحديد مفيـو إدارة  Novacoتعريؼ " نوفاكو النظرية المعرفية ، و 

المعالجة البنائية لتعزيز  "الغضب في البحث الحالي ، إذ يعرؼ " نوفاكو" إدارة الغضب بأنيا 
 " التنظيم الذاتي لمغضب والسموك العدواني 

 -:إداسج انغضةجماالخ يمٛاط . 5

في بناء مقياس ضمف النظرية المعرفية اعتمدت الباحثة اإلطار النظري الذي قدمو " نوفاكو "     
ف أيشير نوفاكو الى  إذىدؼ البحث ،  البحث الحالي ، كونو ينسجـ مع توجيات الباحثة لتحقيؽ

،  والمجال السموكي، لفسيولوجي والمجال ا، المجال المعرفي لمغضب ثبلثة مجاالت أساسية ىي 
والتي تشكؿ بمجمميا األركاف األساسية لمغضب ، وعميو فقد تبنت الباحثة ىذه المجاالت الثبلث 

 في بناء مقياس البحث الحالي . 

 -: ٔصٛاغرٓا فمشاخ ادلمٛاطإػذاد  .4



البات ( فقرة تغطي معظـ المواقؼ التي تثير الغضب لدى ط36قامت الباحثة بإعداد )     
 -المرحمة المتوسطة ، وتقيس قدرتيف عمى إدارة الغضب ، توزعت عمى المجاالت الثبلثة وىي:

قدرة المعرفية قياس ال( فقرة تيدؼ الى 13ويتألؼ مف ) -المجال المعرفي : -المجال األول : .2
لمفرد مف خبلؿ تقييـ إجاباتو عف فقرات المجاؿ المعرفي التي تتضمف أربعة فروع أساسية 

) أي التوقعات المبالغ فييا مف سوء معاممة  والشك) االنتقائي والسمبي (   نتباهاال  -:ىي
) أي  والموقف العدائي) أي الميؿ الى التركيز عمى خبرات الغضب(  والتأملاآلخريف ( ، 

 االستعداد لبلستجابة العدائية ( 
أربعة ؼ الى قياس ( فقرات تيد7ويتألؼ مف ) -المجال الفسيولوجي : -المجال الثاني : .1

فروع أساسية يمكف مف خبلليا رصد ومعرفة األعراض الفسيولوجية التي تصاحب الغضب في 
الييكؿ العظمي ( وىذه الفروع ىي :  –الغدد  –القمبية  –مختمؼ أجزاء الجسـ ) العصبية 

أي  ) والتوتر الجسدي ، ) أي فترة تفاعؿ الغضب (، والمدة  ) أي الميؿ لؤلستجابة ( التكرار
لمرد  طفياالستعداد العاأي  ) والتييجردود الفعؿ الجسدية التي تييئ لتفاعبلت الغضب ( ، 

 . ( المسببة لمغضبعمى االستفزازات 
قياس أربعة فروع ( فقرات تيدؼ الى 6ويتألؼ مف ) -: المجال السموكي -:المجال الثالث   .3

الميؿ )أي  رد الفعل المندفع -ي:أساسية تمثؿ العبلقة بيف الغضب والسموؾ العدواني ، وى
،  والمواجية البدنية،  والعدوان المفظيتفاعؿ مع الغضب في غياب الضوابط المثبطة ( ، مل

  لعدـ وجود ىدؼ بديؿ ( . الميؿ لمغضب أي )  والتعبير غير المباشر

 -:ذؼهًٛاخ ادلمٛاط . إػذاد 3

ء المقاييس النفسية والتربوية التي ينبغي أف تعّد تعميمات المقياس مف المتطمبات األساسية لبنا    
تكوف واضحة وتساعد المجيب عمى دقة اإلجابة ، ويفضؿ أف ال يشار الى ىدفو بشكؿ مباشر أو 
               صريح ، ألف التسمية المباشرة ليذا النوع مف المقاييس قد تجعؿ المجيب يزيؼ إجابتو 

أف تكوف ىذه التعميمات واضحة ودقيقة ومناسبة لذا جرى مراعاة ( . 44، ص 2993)عبلـ ، 
ألعمار الطالبات ، حيث تضمنت التعميمات كيفية اإلجابة عف الفقرات ، وحث المستجيبات عمى 
اإلجابة بدقة ، كما جرت اإلشارة الى إف ىذا المقياس معد ألغراض البحث العممي فقط لتطميف 

 اإلجابة . المستجيبات ، وعدـ ذكر األسـ أو التقيد في وقت



 

 

 

   -. حتذٚذ أٔصاٌ انثذائم :2

ــًا ، لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مقيػػاس إدارة الغضػػب ثبلثػػة بػػدائؿ ىػػي )        ــداً دائمــًا ، أحيان ( ، تػػـ  أب
( في حالة اإلجابػة الموجبػة  2،  1، 3االتفاؽ في عممية تصحيح المقياس عمى إعطاء الدرجات ) 

 ( في حالة اإلجابة السالبة .  3،  1، 2) ، وتعكس الدرجة لتكوف بالصيغة التالية 

  -. ػشض األداج ػهٗ احملكًني :1

 اإلجابةوفقرات كؿ مجاؿ وبدائؿ  الثبلثةبمجاالتو  إدارة الغضبمقياس قامت الباحثة بعرض     
اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي ، وعمـ النفس  توالمختصيف في مجاال الحكاـعمى عدد مف 

 يـئآرااستطبلع لغرض ( 4ممحؽ )،  محكماً (  25)  بمغ عددىـ،  والتقويـ، والقياس  التجريبي
عادة في مدى مبلئمة مجاالت وفقرات المقياس ، ومقترحاتيـ ، حذفيا  أوصياغة بعض الفقرات  وا 

جراء، و  بعض الفقرات إضافة أو ومبلحظات  آراءما يرونو مناسبا مف تعديبلت ، وفي ضوء  ا 
( 36( فقرة بداًل مف )34فقرتيف مف المقياس ، ليصبح مجموع فقرات المقياس ) حذؼالخبراء تـ 

( فقرة ، 13( بداًل مف )11فقرة ، فقد تـ حذؼ فقرة واحدة مف المجاؿ األوؿ ليصبح عدد فقراتو )
( ، فيما لـ تحذؼ أي 7( فقرات بدؿ )6وحذؼ فقرة واحدة مف المجاؿ الثاني ليصبح عدد فقراتو )

لفقرة التي حصمت عمى موافقة وقد اعتمدت ا ( فقرات ،6جاؿ الثالث ليبقى عدد فقراتو )فقرة مف الم
 ( .5، وكما موضح في الممحؽ رقـ ) فأكثر( مف الخبراء 80%)

 -. ػُٛح ٔضٕذ انرؼهًٛاخ :3

لغرض التعرؼ عمى مدى فيـ الطالبات لفقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو وحساب الوقت     
ة عنو ، فضبل عف الكشؼ عف الفقرات الغامضة وغير الواضحة ، طبقت الباحثة المناسب لئلجاب



( طالبة مف طالبات المرحمة المتوسطة ، حيث طمبت الباحثة 50المقياس عمى عينة مكونة مف )
وقد وجدت غموض في الفقرات ، منيف قراءة التعميمات بدقة ، وسمحت ليف باالستفسار عف أي 

مما سيؿ عمى الباحثة تحديد الوقت المستغرؽ لئلجابة عف ت واضحة ، ف جميع الفقراأالباحثة 
 .( دقيقة 40، بمتوسط قدره )دقيقة ( 45-35وقد تراوح مابيف ) الفقرات ، 

  -. انرطثٛك االعرطالػٙ نهًمٛاط ) انؼُٛح االعرطالػٛح ( :8

مجموعة مف ي في الصفيف األوؿ والثانطالبة مف طالبات  (600)عشوائيًا  ةالباحث تاختار     
وبنسبة ( طالبة مف كؿ صؼ ، 15، بواقع )مركز مدينة بعقوبة لمبنات في المتوسطة  المدارس

رتبت الدرجات الكمية التي و  ، إدارة الغضبمقياس  فعميي توطبق،  %( مف مجتمع البحث8)
يجاد الدرجة الكمية لكؿ مستجيب الطالباتييا عم تحصم مف أعمى  اً ترتيبًا تنازلية بعد التصحيح وا 

 .( يبيف ذلؾ 8، والجدوؿ رقـ )درجة الى أقؿ درجة 

 (8جدول رقم )

 العينة االستطالعية لممقياسيبين 

 المجموع الصف الثاني الصف األول أسم المدرسة ت
 51 05 05 متوسطة اإلزدىار 1
 51 05 05 متوسطة الدرر 0
 51 05 05 متوسطة الجواىر 3
 51 05 05 متوسطة المسرة 4
 51 05 05 متوسطة أم سممة 5
 51 05 05 متوسطة إيمان 6
 51 05 05 متوسطة الكرماء 7
 51 05 05 متوسطة العامرية 8
 51 05 05 متوسطة أم البنين 9
 51 05 05 متوسطة المغفرة 11
 51 05 05 متوسطة أبن األثير 11
 51 05 05 متوسطة نمارق 10



 611 311 311 المجموع

 -إداسج انغضة: مٛاطصائٙ دلاإلحرحهٛم ان. 0

 القوة التمييزية لفقرات المقياس :. 2

ف التحميؿ إإذ  ، ةمعرفة تمييز كؿ فقر إحصائيا اليدؼ مف تحميؿ فقرات المقياس  إف     
كشؼ عف دقة الفقرات في قياس ما وضعت مف أجؿ يصائي لمدرجات التجريبية يمكف أف اإلح

 -خدمت الباحثة أسموب المجموعتيف المتطرفتيف وقد است (Matlock,1997, p.9). قياسو 
مف خبلؿ  التمييزية لفقرات المقياس لعينتيف مستقمتيف لحساب القوة -(  t-test)  االختبار التائي

(   %17 ) أعمى الباحثة رتااخت، وقد  اختبار داللة الفروؽ بيف درجات المجموعتيف العميا والدنيا
ا أيضًا لكوف ىذه النسبة تمثؿ أفضؿ النسب لممقارنة بيف ( مني% 17 ) مف االستمارات وأدنى

(  261 )وقد احتوت كؿ مجموعة عمى  ، نيا تعطي أعمى معامبلت تمييزالمجموعتيف، إذ أ
وعميو فإف عدد االستمارات التي خضعت ،  ت القيمة التائية مؤشرًا لتمييز كؿ فقرةإذ عدَّ  . استمارة

إدارة تبيف أف جميع فقرات مقياس  عد معالجة البيانات إحصائياً وب ( استمارة ، 314لمتحميؿ يكوف )
وىي بذلؾ تكوف صالحة الستخداميا في قياس عينة (  0,02)  مميزة عند مستوى داللة الغضب

 .( 9)رقـ  جدوؿال البحث الحالي ، وكما موضح في

 (9) رقم ولجد 

 ين المتطرفتينإدارة الغضب بأسموب المجموعت مقياسلفقرات القوة التمييزية 
 

 الفقرات
الوسط 
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1الفقرة 

 18488 08383 160 عميا
368018 00000 

 18111 18111 160 دنيا



 0الفقرة

 18493 08593 160 عميا
418054 

 18111 18111 160 دنيا

 3الفقرة

 1،689 08389 160 عميا
058705 

 18111 18111 160 دنيا

 4الفقرة

 18111 38111 160 عميا
438051 

 18480 18360 160 دنيا

 5الفقرة

 18488 08617 160 عميا
408351 

 18111 18111 160 دنيا

 6الفقرة

 18511 08488 160 عميا
378881 

 18111 18111 160 دنيا

 7الفقرة

 18401 08770 160 عميا
538713 

 18111 18111 160 دنيا

 8الفقرة 

 18861 08765 160 عميا
068018 

 18111 18111 160 دنيا

 9الفقرة

 18455 08719 160 عميا
478955 

 18111 18111 160 دنيا

 11الفقرة 

 18461 08698 160 عميا
478138 

 18111 18111 160 دنيا

 11الفقرة

 18581 08463 160 عميا
308169 

 18111 18111 160 دنيا

 308169 18581 08463 160 عميا 10الفقرة



 18111 18111 160 دنيا

 13الفقرة

 18111 38111 160 عميا
358913 

 18478 18651 160 دنيا

 14الفقرة

 18111 38111 160 عميا
408934 

 18484 18368 160 دنيا

 15الفقرة

 18111 38111 160 عميا
368468 

 18495 18583 160 دنيا

 16الفقرة

 18111 38111 160 عميا
368468 

 18494 18580 160 دنيا

 17الفقرة

 18073 08901 160 عميا
898939 

 18111 18111 160 دنيا

 18الفقرة

 180705 08919 160 عميا
898939 

 18111 18111 160 دنيا

 19الفقرة

 18490 08599 160 عميا
418516 

 18111 18111 160 دنيا

 01الفقرة

 18374 08833 160 عميا
608613 

 18111 18111 160 دنيا

 01الفقرة

 18063 08906 160 عميا
938599 

 18111 18111 160 دنيا

 00الفقرة 

 18499 08700 160 عميا
488939 

 18111 18111 160 دنيا



 03الفقرة

 18475 08661 160 عميا
448631 

 18111 18111 160 دنيا

 04الفقرة

 18351 08858 160 عميا
678756 

 18111 18111 160 دنيا

 05الفقرة

 18111 38111 160 عميا
418134 

 18497 18436 160 دنيا

 06الفقرة 

 18111 38111 160 عميا
418134 

 18494 18411 160 دنيا

 07الفقرة 

 18436 08747 160 عميا
518139 

 18111 18111 160 دنيا

 08الفقرة

 18436 08746 160 عميا
518139 

 18111 18111 160 دنيا

 09الفقرة 

 18499 08700 160 عميا
488939 

 18111 18111 160 دنيا

 31الفقرة

 18111 38111 160 عميا
1608111 

 18155 18105 160 دنيا

 31الفقرة 

 18111 38111 160 عميا
358993 

 18484 18630 160 دنيا

 30الفقرة

 18111 38111 160 عميا
1608111 

 18155 18105 160 دنيا

 187.168 18135 08981 160 عميا 33الفقرة



 18111 18111 160 دنيا

 34الفقرة 

 18050 08930 160 عميا
978749 

 18111 18111 160 دنيا

 

 (  85,2ئٌة الجدولٌة ) القٌمة التا

 ( 288درجة الحرٌة )

 (5,0,مستوى الداللة )

 -:(  عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسصدق الفقرات ) . 0

يستخرج معامؿ صدؽ الفقرة في المقاييس النفسية مف خبلؿ استخراج معامبلت ارتباطيا      
ذلؾ بسبب تأثر نتائج ، و لمنطقي والذي يعد أكثر أىمية مف صدقيا ا، بمحؾ خارجي أو داخمي 

( ويشير الصدؽ   Homesteader , 1997 , p.90) لمنطقي باآلراء الذاتية لمخبراء الصدؽ ا
أي أف الصدؽ  ،التجريبي إلى مدى ارتباط المحتوى التكويني لمسمة أو الخاصية بعضو ببعض 

تي تقيسيا باقي الفقرات صية الامسمة أو الخلإلى الكشؼ عف مدى قياس كؿ فقرة التجريبي ييدؼ 
ف استبعاد الفقرات التي تتميز بضعؼ ارتباطيا بالدرجة الكمية في المقاييس التي او  ،في المقياس 

 . تقيس سمة أو خاصية معينة يؤدي إلى ارتفاع معامبلت صدقيا وثباتيا

                                                                   (Smith , 1996, p.70  )  

عمى الدرجة الكمية  ةالباحث ت، اعتمد إدارة الغضبولمتحقؽ مف صدؽ فقرات مقياس      
استخراج معامبلت صدؽ فقرات المقياس وذلؾ في  يمكف مف خبللو داخمياً  دِّىا محكاً لممقياس بع

مؿ لذلؾ معا وقد استخدمت( ،  Anastasia , 1988 , p. 21حالة عدـ توافر محؾ خارجي ) 
( بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية   Pearson Correlation Coefficient) ارتباط بيرسوف

. وبعد استحصاؿ النتائج ومقارنة معامبلت االرتباط المحسوبة بالقيمة الجدولية لمعامؿ  ةلممجيب
قة وىذا يعني أنيا متس(  0,02داللة إحصائية عند مستوى ) ذات االرتباط تبيف أف جميع الفقرات 

 ( .20) رقـ موضح في الجدوؿ وكمالذا يتـ إبقائيا ،  -أي صادقة  -داخميًا 



 (11)رقم جدول 

  عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسيبين 

 المعامل ت المعامل ت المعامل ت
2 0,446 23 0,406 15 0,420 
1 0,490 24 0,406 16 0,544 
3 0,323 25 0,430 17 0,491 
4 0,340 26 0,143 18 0,138 
5 0,313 27 0,491 19 0,586 
6 0,525 28 0,319 30 0,317 
7 0,426 29 0,456 32 0,535 
8 0,466 10 0,551 31 0,403 
9 0,552 12 0,526 33 0,451 
20 0,388 11 0.701 34 0,469 
22 0,424 13 0,249 

 
21 0,579 14 0,109 

  

 -ممجال :الكمية لدرجة العالقة الفقرة ب .3

، والجداوؿ  إليوفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي العبلقة درجة  ةالباحث تاستخرج       
 ( توضح ذلؾ .23، 22،21)رقـ 

 (11)رقم جدول 

 بالدرجة الكمية لممجال  (المعرفي  عالقة درجات فقرات المجال األول )يبين 
 

 سمسلت
 الفقرة

 معامل الصدق
 سمسلت

 الفقرة
 معامل الصدق

1 18318 10 18453 



0 18316 13 18540 
3 18610 14 18045 
4 18091 15 18565 
5 18343 16 18007 
6 18061 17 18433 
7 18047 18 18001 
8 18344 19 18041 
9 18380 01 18344 
11 18040 01 18410 
11 18575 00 18411 

 

 (10) رقم جدول

 بالدرجة الكمية لممجال  وجي (ني ) الفسيولعالقة درجات فقرات المجال الثا

  

 سمسلت
 الفقرة

 معامل الصدق
 سمسلت

 الفقرة
 معامل الصدق

1 18330 4 18311 
0 18616 5 18616 
3 18030 6 18006 

 (13) رقم جدول

 بالدرجة الكمية لممجال  لث ) السموكي (عالقة درجات فقرات المجال الثا

 

 سمسلت
 الفقرة

 معامل الصدق
 سمسلت

 الفقرة
 مل الصدقمعا

1 18467 4 18511 
0 18567 5 18034 



3 18033 6 18054 

 

 

 -: األخرى مع مجاالت المقياس لمجالاعالقة  .4

وكما موضح في  ت األخرى لممقياسلمجاالكؿ مجاؿ مع ادرجة عبلقة  ةالباحث تاستخرج       
 . (24)الجدوؿ رقـ 

 (14)رقم الجدول  

  خرى لممقياست األلمجاالبامجال  كلعالقة يبين 
 

 سموكي فسيولوجي معرفي المجال

 18579 18640 --- معرفي

 18507 --- 18640 فسيولوجي

 --- 18507 18579 سموكي
 

 -: إداسج انغضةاخلصائص انغٛكٕيرتٚح دلمٛاط . 61

    Scale Validity -: صذق ادلمٛاطأ. 

اء االختبارات، فاالختبار بنيعد الصدؽ مف أىـ الخواص التي ينبغي االىتماـ بيا في        
                     ىو ذلؾ االختبار القادر عمى قياس السمة أو الظاىرة التي وضع مف أجميا  الصادؽ



وأف تحقيؽ صدؽ أداة القياس أكثر أىمية مف تحقيؽ الثبات، ألنو مف المحتمؿ أف تكوف أداة 
  ( 110- 129ص، ص  1024النعيمي،  ) .معينة ثابتة ولكنيا غير صادقة 

 -يؤششاخ انصذق : -

  الظاىريصدق ال. 1

لذلؾ ، عمى التحميؿ المنطقي الذي يقـو بو الخبراء لفقرات المقياس  الظاىريصدؽ اليعتمد    
ىو أف تكوف عينة الفقرات ممثمة  الظاىريصدؽ مف الجانب األساسي لإ ،يسمى بالصدؽ المنطقي 

وقد تـ التحقؽ  ،(  114- 111، ص ص 1024لنعيمي، ا )ومناسبة لنطاؽ السموؾ المراد قياسو 
مف خبلؿ عرض فقرات المقياس والمجاالت المكونة لو عمى مجموعة مف  الظاىريصدؽ المف 

تو الباحثة في وكما وضحالمختصيف في اإلرشاد النفسي والعمـو التربوية والنفسية  المحكميف
 ( .4، ممحؽ ) ةسابقالصفحات ال

  Construct Validity -:صدق البناء . 0

أكثر أنواع الصدؽ قبواًل ، إذ أنو يبيف لمباحث مدى  Construct Validityصدؽ البناء  يعد    
التشبع العاـ لمفقرات ، ويتحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ حينما يتوفر لدى الباحث المعيار الذي يقرر 

  ( 215، ص  1025 ،ورايفوأ أناستازيا ،)  .في ضوءه أف المقياس يقيس بناءًا نظريًا محدداً 

وقد تحققت الباحثة مف صدؽ بناء مقياس إدارة الغضب مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي      
 -: الذي بينتو الباحثة في الصفحات السابقة وفؽ المؤشرات التاليةلممقياس 

 القوة التمييزية لفقرات المقياس . -

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس . -

 تباط الفقرات بمجاالت المقياس .ار  -

 ارتباط المجاؿ بالمجاالت األخرى لممقياس . -



 Scale Reliability -: ادلمٛاط ثثـاخب. 

صالحة  األداةفي القياس النفسي والتربوي ، ولكي تكوف  األساسيةيعّد الثبات مف المفاىيـ      
الباحث الى أف تتمتع قياساتو بدرجة  ، إذ يحتاجلمتطبيؽ واالستخداـ البد مف توافر الثبات فييا 

 كافية مف الدقة لتكوف كافية التخاذ قرارات مناسبة بشأف الظاىرة موضوعة القياس .

 (137، ص 1024) النعيمي ،                                                               

 -يؤششاخ انثثاخ : -

 Test- Re test -. طريقة إعادة االختبار :1

عادةثبات المقياس بطريقة االختبار قامت الباحثة بحساب      (   Test- Re test)  االختبار وا 
مف طالبات المرحمة  طالبة( 200عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة ، تكونت مف )

المقياس بفاصؿ  فطبؽ عمييالمتوسطة في متوسطة ) أـ سممة ( في منطقة بعقوبة الجديدة ، 
كاف  االرتباطمعامؿ  أف ت الباحثة( يومًا ، وقد وجد 10االختبار مقداره ) مدتي  زمني بيف

 .    جاىزة لمتطبيؽ األداة أصبحت( وبذلؾ  األدوات( ) وىو معامؿ ثبات عالي في مثؿ ىذه 0,86)

 

 
 

 Cronbach-Alpha Formula -:كرونباخ  –. معادلة ألفا 0

ريقة بمعامؿ االتساؽ الداخمي، وتشير إلى حساب يسمى معامؿ الثبات المحسوب بيذه الط    
االرتباطات بيف درجات جميع فقرات المقياس عمى أساس أف الفقرة عبارة عف مقياس قائـ بذاتو، 

 (145، ص1000)عودة،  .فقراتالالفرد والتجانس بيف  جاباتاستوذلؾ يعد مؤشرًا عمى اتساؽ 



ب االرتباطات بيف درجات عينة الثبات عمى كرونباخ عمى حسا -ألفاوتقـو فكرة معادلة      
عدد مف األجزاء يساوي عدد فقراتو، ويشكؿ  عمىجميع فقرات المقياس، أي أنيا تقسـ المقياس 

متوسط معامبلت االرتباط الداخمية أفضؿ تقدير لمتوسط معامبلت الثبات النصفية عمى عدد كبير 
  (218، ص1025 ،أناستازيا ، وأورايف) . مف مرات التقسيـ لممقياس

في استخراج ثبات االختبارات التي تتضمف اختيار إجابة مف بيف عدة  دلةالمعا هستعمؿ ىذتو      
 -معادلة ألفاقامت الباحثة باستخداـ وقد  (150، ص 1024) النعيمي ، إجابات محتممة . 

معامؿ االرتباط أف  والثاني ، وتبيف االوؿيف لتطبيقمعامؿ االرتباط بيف درجات ا حسابلكرونباخ 
ا ما ( وىو معامؿ يمكف االعتماد عميو كمؤشر لثبات المقياس، إذ يعد معامؿ الثبات إذ0,87) ىو

       (210،ص2989إبراىيـ، ) .( ثباتًا عالياً 0,75تجاوز) 

 -ٔصف يمٛاط إداسج انغضة تصٕسذّ انُٓائٛح :. 66

( فقرة 11ثبلثة مجاالت ، بواقع )موزعة عمى ، ( فقرة 34مف )إدارة الغضب يتكوف مقياس      
( فقرات لممجاؿ 6( فقرات لممجاؿ الثاني ) الفسيولوجي ( ، و)6لممجاؿ األوؿ ) المعرفي ( ، و )

يجاب عنيا باختيار أحد البدائؿ الثبلثة ) دائمًا ، أحيانًا ، أبدًا ( ، وتوضع الثالث ) السموكي ( 
( ، وأقؿ 201ى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي )لذلؾ فإف أعمعند التصحيح ،  تنازلياً الدرجات 

( درجة، إذ عد ىذا الوسط نقطة القطع 68( ، وقد بمغ الوسط الفرضي لممقياس )34درجة ىي )
عند موازنة الوسط التطبيقي مع الوسط الفرضي، لمحكـ عمى عينة البحث إذا كانت لدييا إدارة 

( لمبديؿ ) أحيانًا (، والدرجة 1( ، والدرجة ) ( لمبديؿ ) دائماً 3أعطيت الدرجة )غضب أـ ال ، وقد 
 ( لمبديؿ ) أبدًا ( .2)
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إف البرنامج اإلرشادي ىو برنامج منظـ ومخطط لو يقـو عمى أسس عممية ، فالتخطيط صفة      
نموذج                     أ إلعداده ، منيا اتأنموذجأساسية مف صفات برامج اإلرشاد ، وىناؾ عدة 

(Border & Dryer, 1992  ) الذي اعتمدتو الباحثة في بناء البرنامج اإلرشادي ، ويعّد ىذا
الشاممة لمضاميف  اتذجو نمالنموذج احد األساليب اإلدارية الفعالة في التخطيط ، إذ يعدُّ مف األ

كانية استخداـ جميع فقرات المقياس في تحديد حاجات يتيح لمباحث إمالعممية اإلرشادية ، فيو 
يسعى لموصوؿ الى أقصى حد مف المسترشديف دوف النظر الى ترتيب األولويات ، كما أنو 

 .  (Border & Dryer, 1992, p. 487)الفعالية بأقؿ تكاليؼ ،

الفصؿ الرابع  نظرًا ألىمية البرنامج اإلرشادي في تحقيؽ ىدؼ البحث ، فقد أفردت الباحثةو     
 مف ىذا البحث لشرح وتفصيؿ البرنامج اإلرشادي واألساليب المستخدمة فيو.

 -:اإلحصائٛحانٕعائم   -:عًا عاد

لمعمـو االجتماعية  اإلحصائيةتحقيقًا ألىداؼ البحث الحالي، استخدمت الباحثة الحقيبة 
(SPSS )اآلتية اإلحصائيةمتضمنة الوسائؿ ال :- 

، وقد استخدمتو عف بديميف  اإلجابةوىو اختبار يستخدـ عند  -: Chi-Square. مربع كاي 2
 .) تصمح ، ال تصمح ( صدؽ الفقرات  حوؿعمى آراء المحكميف الباحثة لمتعرؼ 

تحقؽ مف التمييز لمعينات موىو اختبار يستخدـ ل -:لعينتيف مستقمتيف   t-test االختبار التائي. 1
تساوية العدد ، كونو مف مؤشرات األسس العممية . ) باىي ، المستقمة ، وغير المتناظرة ، والم

الختبار داللة الفروؽ بيف درجات المجموعتيف ( ، وقد استخدمتو الباحثة 248، ص2999
 الستخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس . العميا والدنيا



              -: KruskalWalliss. اختبار كروسكاؿ واليز البلمعممي ألكثر مف عينتيف مستقمتيف 3
، ألف البيانات التي جمعتيا التكافؤ اإلحصائي لمجموعات البحث إيجاد في وقد استخدـ 

الباحثة ىي بيانات ) أسمية ( وغالبًا ما يتـ التعامؿ معيا باستخداـ االختبارات البلمعممية 
 (249، ص2999لغرض التعرؼ عمى دقتيا. ) باىي ، 

استخدـ في التعرؼ عمى  -:Person Correlation Coefficient. معامؿ ارتباط بيرسوف 4
 معامبلت االرتباط لمثبات والصدؽ وارتباط الفقرات بدرجات المقياس والمجاالت نفسيا . 

في  دلةالمعا هىذ خدـستتو  -: Cronbach-Alpha Formulaكرونباخ  -. معادلة ألفا5
مف بيف عدة إجابات محتممة .                      استخراج ثبات االختبارات التي تتضمف اختيار إجابة

كرونباخ لحساب  -وقد قامت الباحثة باستخداـ معادلة ألفا (150، ص 1024) النعيمي ، 
ستخراج معامؿ الثبات لممقياس معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف االوؿ والثاني ، ال

                     بطريقة االتساؽ الداخمي .

وىو اختبار يستخدـ عادة ألجؿ المقارنة بيف  -:Mann-Whitney testختبار ماف وتني . ا6
 لبحث.بيف مجموعات افي تحميؿ النتائج النيائية  تو الباحثةاستخدمالعينات المستقمة ، وقد 

وىو اختبار يستخدـ عادة لمقارنة نتائج مجموعة واحدة  -:Wilcoxon test. اختبار ويمكوكسف 7
في تحميؿ  تو الباحثةاستخدموقد ( ، 249، ص2999) باىي ، ) اختباريف ( في قياسيف 

 .الثبلث لبحثمجموعات االنتائج النيائية ل

                                                                       

 



 
 
 

 الفصل الرابع
 
 
 
 

 انربَايح اإلسشاد٘



      Counseling Program Construction           -تُاء انربَايح اإلسشاد٘: -أٔالً:

ومف ، عنصرًا ميمًا وجوىريًا في العممية التربوية يعد البرنامج اإلرشادي ترى الباحثة أف  
عف قدرتيا في  الوسائؿ الضرورية في خمؽ جماعة يسودىا جو مف األلفة والمحبة واالحتراـ فضبلً 

مساعدة المسترشديف الذيف يواجيوف مشكبلت نفسية واجتماعية، ومساعدتيـ عمى التوافؽ النفسي 
 (135، ص2985)الدوسري،  مع أنفسيـ أواًل ثـ مجتمعيـ ثانيًا.

ويقـو بناء البرنامج اإلرشادي عمى أساس مبدأ مساعدة الناس ألنفسيـ وتنمية التعبير عف  
ولكي تحقؽ البرامج اإلرشادية األىداؼ المرسومة ليا  (12، ص2993)مؤيد،  .ذواتيـ وتطويرىا 

فأنيا يجب أف تبنى عمى فمسفة عامة ، وأف يتـ تحديد العينة التي سيطبؽ عمييا البرنامج، لذا 
وسوؼ تعرض الباحثة بعض ، ينبغي إعداد برنامج يتبلءـ مع طبيعة البحث وأغراضو في اإلرشاد 

 -ة ومنيا:النماذج اإلرشادي
 planning model نموذج التخطيط  .أ 

 ويمكف تمخيص خطوات التخطيط في ىذا النموذج فيما يأتي:
 تحديد وصياغة األىداؼ وترتيبيا في البرنامج اإلرشادي. .2
 مف قبؿ المدرسيف والمرشديف. (Needs)تحديد الحاجات  .1
 والمؤسسات.تحديد المصادر التي يمكف اإلفادة منيا في بناء البرنامج كالمدرسة  .3
 تكويف أىداؼ فرعية مف تحميؿ األىداؼ العامة وربطيا باالحتياجات. .4
 اختبار الطرؽ واالستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج. .5
 مناقشة ىذه الطرؽ واالستراتيجيات وتنفيذىا. .6
 تقويـ البرنامج اإلرشادي.  .7

 (55ص ،1002)عربيات،                                                                    
 (1985 ، أبو غزالة نموذج ) .ب 

 وتتمخص خطوات التخطيط ليذا النموذج باآلتي:
 تحديد أىداؼ البرنامج بحيث يتفؽ مع األىداؼ العامة لمتربية. .2
 تحديد الوسائؿ المختمفة لتحقيؽ األىداؼ. .1
 تحديد اإلمكانيات المتوافرة في تحقيؽ األىداؼ. .3
 التي ييدؼ البرنامج إلى تنفيذىا.تحديد الخدمات  .4



 تحديد األشخاص المشاركيف في تنفيذ البرنامج. .5
  (231ص، 2985 ، غزالة أبو )                                                             

   & 2,199reDryBorderنموذج  .ج 
  -ويتكون من خمسة خطوات أساسية ىي :

 .تالمسترشداتقدير وتحديد حاجات . 2
 تحديد األولويات.. 1
 تحديد وكتابة األىداؼ.. 3
 اختيار األنشطة لتنفيذ البرنامج.. 4
   تقويـ كفاءة البرنامج.. 5

                                                    (Border & Dryer, 1992, p. 487)  
 (1999 ، سميمان ) نموذج .د 

 شادي باآلتي.يمخص سميماف خطوات بناء البرنامج اإلر    
 الفمسفة واليدف: .أ 

 اليدؼ: ىو تنمية السموؾ الفعاؿ لدى الطمبة مف خبلؿ.
 عامؿ... الخ( -أب -ىـ األدوار بفعالية ومنيا تمؾ األدوار )ابفؤ أدا .2
 إنجاز المياـ النمائية لكؿ مرحمة عمرية وتعميمية معنية. .1
 وتنمية السموؾ وتعديمو. أساليب التعامؿ مع اآلخريف مف خبلؿ تنمية الميارات االجتماعية .3
 محتوى البرنامج:  .ب 

 يتضح ذلؾ مف خبلؿ الخدمات اإلرشادية المقدمة وىي
 التقدير والتقديـ والتشخيص. .2
 عبلج نفسي(. -جماعي -أساليب التدخؿ اإلرشادي )فردي .1
 :االستشارة .3
 تدريبية(. -معموماتية -سموكية -البرامج ومنيا )برامج إرشادية .4
 ة واإلشراؼ عمييا.تقديـ الخدمات اإلرشادي .5
 تقويـ الخدمات اإلرشادية. .6
 -:المصادر .ج 



 -االختصاصيوف -اإلداريوف -العامموف في المؤسسات التعميمية وىـ )المرشدوف، المدرسوف .2
 االجتماعيوف(

  المصادر البيئية المتوافرة. .1
  (65ص ،1000 ،)سميماف                                                                 

  Planning system- programming- budgeting modelة ىـ. نموذج التخطيط والبرمجة والميزاني

يعد ىذا النموذج مف األساليب اإلدارية الفعالة في التخطيط، إذ يسعى لموصوؿ إلى أقصى حد 
 مف الفعالية والفائدة ،وبأقؿ التكاليؼ وتتمخص خطواتو باآلتي:

 فة وأىداؼ البرنامج.تحديد المسارات ويشمؿ فمس .2
 تحديد الحاجات األساسية. .1
 تحديد األولويات إذ تترتب حاجات الطمبة بحسب أىميتيا وأولويتيا. .3
 تحديد األىداؼ إذ تتـ صياغة األىداؼ بدقة عمى وفؽ الحاجات. .4
 تحديد البرامج واألنشطة البلزمة لتحقيؽ األىداؼ. .5
 تقويـ النموذج. .6

  (453، ص2985)الدوسري،                                                           
 Team approach العمل كفريق  و.

فريؽ عمؿ مف اإلدارييف والمدرسيف والمرشديف والمساعديف وأولياء  النموذج اف في ىذيكوّ  .2
 -:وميماتو ىي، لمقياـ بالتخطيط  وممثميف مف المجتمع المحمي األمور

 برنامج ومنفذيو.إيجاد قنوات اتصاؿ بيف مخططي ال .أ 
 تحديد أىداؼ البرنامج. .ب 
 ترتيب األىداؼ بحسب أىميتيا. .ج 
 تقويـ البرنامج والنشاطات والحكـ عمى فاعميتيا. .د 

 تقدير تكاليؼ ووضع النتائج. .1
  (12ص، 2996 ، الراوي )                                  وضع خطة لتقويـ البرنامج. .3
رشادية الحظت الباحثة أف جميع البرامج اإلرشادية عبارة مف خبلؿ ىذا االستعراض لمبرامج اإل    

وأنيا تبنى عمى أىداؼ وتسير عمييا في عبلج ، عف خطوات متسمسمة لمعالجة مشكمة معينة 
فيما بينيا في تسمسؿ خطوات العبلج واختبلؼ في درجة كفاءتيا.  اىناؾ اختبلف إال أف، المشكمة 



بوردر ودراير                   نموذج برنامج اإلرشادي عمى وعميو اعتمدت الباحثة في إعدادىا لم
(Border & Dryer, 1992 ): وذلؾ لؤلسباب التالية- 
 . الشاممة لمضاميف العممية اإلرشادية اتذجو نماألمف  نموذجاأليعد ىذا  .2
 أقؿ في تنفيذ البرنامج.وتكاليؼ يحتاج إلى جيد  .1
وفؽ خطوات المنيج العممي في البحوث  أف خطوات العبلج في ىذا البرنامج تسير عمى .3

   العممية. 
دوف مف يتيح لمباحث إمكانية استخداـ جميع فقرات المقياس في تحديد حاجات المسترشديف  .4

النظر الى ترتيب األولويات ، مما يمنح مرونة أكبر لمباحث في تحديد الحاجات ، وىو ما 
 اعتمدتو الباحثة في برنامجيا .

  -: عانٛة اإلسشادٚحاألإخشاءاخ تُاء  -

ُيعّد األسموب اإلرشادي المنظـ عنصر ميـ وجوىري في العممية التربوية، ويجب أف يقدـ       
 (                         238، ص2985)الدوسري،  .عمى أسس عممية ومخططة، ال عمى أسس عشوائية  لممسترشد
ع النشاطات التي تقرر اتخاذىا البيان الكمي ألنوايعرؼ األسموب اإلرشادي عمى أنو " و 

ىو بيان عن الموقف وتحديد المشكالت النفسية واألىداف " ، أو "  لمقيام بعمل إرشادي معين
المنشودة ثم حصر المواد المتاحة، ووضع خطة عمل يمكن من خالل تنفيذىا التغمب عمى ىذه 

وييدؼ األسموب  ،"  المشاكل وتحقيق األىداف في أقصر وقت وبأقل جيد وتكاليف ممكنة
 . اإلرشادي في المدرسة إلى تحقيؽ التوافؽ والصحة النفسية لمطبلب وتحسيف العممية التربوية 

  (249، ص2999، عبد اليادي ، و  العزة )                                            
حديد األىداؼ ولذلؾ فإف عممية بناء األسموب اإلرشادي ىي عممية التعرؼ عمى المشاكؿ وت     

والغايات التي سوؼ يعمؿ عمى  تحقيقيا مف خبلؿ المجيودات اإلرشادية، وىي عممية مستمرة 
يتعاوف فييا المرشد والمسترشد لتحديد المشاكؿ ودراستيا حسب أىميتيا، ووضع الحموؿ المناسبة 

 (.10-29صص ، 2992)صفاء الديف،  لمعالجتيا
يف مف اإلرشاد المعرفي في تحسيف أسموب تأثيرتعرؼ عمى المتمثؿ بال ولتحقيؽ ىدؼ البحث     

 ببناء برنامج أرشادي يتضمف الباحثة تالمرحمة المتوسطة، قام مسترشداتلدى إدارة الغضب 
مع طبيعة  ليتبلءما(  إعادة البناء المعرفي والتنظيم الذاتييف معرفييف ىما )إرشادي يفأسموب

    -: اآلتيةوات وفقًا لمخطالبحث وأغراضو في اإلرشاد، 



 Needs Assessmentأواًل: تحديد الحاجات     
 الباحثة تقام المسترشدات وىي تمثؿ الحجر األساس في عممية التخطيط، ولتحديد حاجات     

،  المرحمة المتوسطة طالباتف م ( طالبةً 70( عمى عينة مكونة مف )إدارة الغضب )بتطبيؽ مقياس
عف حاجات إرشادية  أف جميع فقرات المقياس تعبرالطالبات  مف خبلؿ إجاباتتبيف لمباحثة و 

في تحديد الحاجات اإلرشادية لمبرنامج ، ووفقًا جميع الفقرات  قامت باعتمادلعينة البحث ، لذا 
 "نوفاكو"  اإلطار النظري لػقامت الباحثة باعتماد قد و ،  (Border & Dryer, 1992)لنموذج 

بعرض  قامت بعدىا، ثـ  عناويف الجمسات اإلرشاديةمقترحة لتحديد الفقرات والمواضيع الفي تحديد 
 في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي المحكميف المتخصصيف مجموعة مفالفقرات والمواضيع عمى 

 ،لبياف رأييـ في مدى مبلئمة عناويف الجمسات اإلرشادية لحاجات المسترشدات  ( 7الممحؽ/ )
لعناويف الجمسات وتوصمت إلى الصيغة النيائية  ، ادة الخبراءء السوقد أخذت الباحثة بآرا

 (.25) رقـ الجدوؿفي وضح مكما اإلرشادية و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (15)رقم جدول 
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 The goal Limitationتحديد األىداف      -ثانيًا:
ممية تطبيؽ األسموب اإلرشادي، كونيا تساعد ُيعّد تحديد األىداؼ مف الخطوات الميمة في ع     

المرشد النفسي عمى تحديد األداء الناجح وأساليب حؿ المشكمة كما أنيا تحدد التوجييات األساسية 
لئلرشاد التي ينبغي أف يستعمميا المرشد، فضبًل عف كونيا تساعد عمى إجراء التقويـ مف خبلؿ 

 ). النتائج التي يحققيا المسترشد في إحداث  التغيراتتحديد الخط القاعدي لممشكمة، والتحقؽ مف 
(، كذلؾ إف تحديد األىداؼ مف شأنو أف يقـو العممية 83، ص1002العزة وعبد اليادي، 

 (83، ص2995الخطيب،  اإلرشادية ومف ثـ تحسيف الطرائؽ المستعممة )
 -: باآلتي البرنامجأىداف الباحثة حددت بناءًا عمى ما تقدم فقد و          

 -اليدف العام: .1
كما أنو يصؼ توقعات ، يعنى ىذا اليدؼ بوصؼ النتائج النيائية لمجمؿ العممية اإلرشادية     

 .               المرشد حوؿ إمكانية إكساب المسترشديف ميارات وقدرات بعد تطبيؽ األسموب اإلرشادي
 طالباتلدى  دارة الغضبتحسيف إ ) ػػػالحالي ب( ويتمثؿ ىدؼ البحث 50، ص2997) نشواتي، 

 المرحمة المتوسطة(.
 -ليدف الخاص ) ىدف الجمسة ( :ا. 0

وىو ما يسمى باليدؼ الضمني الذي يصؼ السموؾ المتوقع صدوره مف المسترشد بعد أف     
( ،  وقد حددت الباحثة بعض  األىداؼ 52، ص2997يتعمـ السموؾ المراد تعميمو . ) نشواتي، 

جمسة مجموعة مف األىداؼ الخاصة التي تنسجـ مع طبيعة المشكمة،  الفرعية، إذ تضمنت كؿ
 التربوي ، والتوجيوالنفسي صيف في مجاؿ اإلرشاد المحكميف المتخصوقد عرضت عمى عدد مف 

  ( 7كما موضح في )ممحؽ/

 -األىداف السموكية:. 3



يدؼ منيا ىو إف ىذه األىداؼ تكوف إجرائية قابمة لمقياس والمبلحظة بشكؿ مباشر، وال    
مساعدة المسترشد عمى االنتقاؿ تدريجيًا مف مستوى األداء الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ العامة 

(،وتتضمف ىذه األىداؼ وصؼ السموؾ المطموب أداؤه بعد االنتياء مف 83،ص2995، الخطيب)
 ).  قيقوكؿ جمسة إرشادية، مف خبلؿ التحديد الدقيؽ ليذا السموؾ ليستطيع المرشد معرفة مدى تح

 (.56، ص2997ي، تنشوا

                                                      Selecting  activities -:لتنفيذ األساليب اإلرشاديةاختيار األنشطة  -ثالثًا:

النشاطات والفعاليات المساعدة خطط عمؿ تصمـ لتحقيؽ أىداؼ كؿ مسترشد أو تعد      
األحسف ، إذ ليس ىناؾ فنية أو نشاط كامؿ لفيـ مشكمة ما، ومف ثـ  مساعدتو عمى االنتقاؿ نحو

المختمفة  الفنياتال توجد فنية إرشادية واحدة كاممة تناسب المواقؼ جميعيا ، لذا فأف استعماؿ 
  (9، ص1002 وعبد اليادي ، ) العزة، .تساعد األفراد المختمفيف عمى دراسة مشاكميـ المختمفة

حث فقد استخدمت الباحثة أسموبيف إرشادييف معرفييف في بناء ولغرض تحقيؽ ىدؼ الب
، وقد ضـ كؿ ( التنظيم الذاتي) وأسموب  ( إعادة البناء المعرفي) البرنامج اإلرشادي ىما أسموب 

 -أسموب مجموعة مف الفنيات واألستراتيجيات واألنشطة وكما يأتي :
 -Cognitive Restructuring: ء ادلؼشيف  . أعهٕب إػادج انثُا6

يعد أسموب إعادة البناء المعرفي مف األساليب التي انبثقت عف النظرية المعرفية ، وينسب       
الفضؿ في ظيوره الى أعماؿ " ألبرت أليس " و آروف بيؾ " و " دونالد ميكينباـو " ، واعتمد ىذا 

 -األسموب عمى فرضيتيف أساسيتيف ىما :
بلؿ تطوير أفكار خاطئة أو تفكير غير عقبلني لدى تتدفؽ سموكات ىزيمة الذات إما مف خ . أ

 الفرد أو العبارات الذاتية اليازمة .
أف تفكير الفرد الخاطئ أو العبارات الذاتية اليازمة لمذات يمكف تغييرىا وذلؾ بتغيير أفكار  . ب

 الفرد أو وجيات نظره حوؿ نفسو .
 ( 325، ص  1021رد ، وآخروف ، ) برادلي. ت أرفو                                         

دراكاتو الخاطئة  يقـو أسموب إعادة البناء المعرفي عمى فكرة مفادىا إف أفكار اإلنساف وا 
تقود الى االضطرابات المعرفية واالنفعالية والسموكية، وبمعنًى آخر فاف األسباب الرئيسة 

ئة ، إذ أف المسترشد يكوف متأثرا الضطرابات اإلنساف االنفعالية والسموكية ترجع الى أفكاره الخاط
 في بعض األحياف بتفسيراتو الشخصية لمواقع المحيط بو أكثر مف تأثره بواقع البيئة المحيطة .



  (208، ص  1007) نصار ،                                                               
تسعى الى تحويل  التيق ائلطر مجموعة من ا"  بأنو المعرفي البناءأسموب إعادة ويعرؼ 

ثباتات  ، تفكير المسترشدين  وذلك بصير االعتقادات الخاطئة غير المستندة الى دالئل وا 
ظيار ميارات معرفية معينة لمتكيف مع المشاكل ،   ، وتعميميمعدم واقعية تفسيرىم  لإلحداث  وا 

إف أسموب   Schmidtويرى شميدت،  (  Meichenbaum,1990) "  الحل المناسب وصواًل الى
إعادة البناء المعرفي يعمؿ عمى تعديؿ األفكار الذاتية لممسترشد  لتوجيو سموكو نحو التغييرات 
المرغوبة ، وتتـ ىذه العممية مف خبلؿ مساعدة المسترشد عمى إدراؾ أفكاره اليدامة أو 

تقدات وأفكار البلعقبلنية، وسوء فيمو الذي يضعؼ مف أدائو االجتماعي واف يحؿ محؿ ذلؾ مع
  (255ص،  2999) العزة  وعبد اليادي،   .واقعية تؤدي الى أداء سموؾ اجتماعي مرغوب فيو 

عمى تعديؿ تفكير المسترشد  واستدالالتو  وافتراضاتو أعادة البناء المعرفي  يركز أسموب
اب اضطر  الى حاالت الغضبفي  وينظر، واالتجاىات التي تقؼ وراء الجوانب المعرفية لديو 

والى انفعاالت ، لمعالـ   ةعمى انو اختبلؿ في التفكير يشتمؿ عمى عمميات  تفكير محرفاألفكار 
الموجو  اإلرشادوتمثؿ ىذه الطرؽ  ما يعرؼ عادة باسـ  ،غير سارة وصعوبات ومشكبلت سموكية 

ية نظر  أوتمثؿ طريقة  ال ائؽ واسعة مف الطر الوفي الواقع فاف ىذه المجموعة ، باالستبصار 
ف المرشديف يصوروف إ، إذ المعرفية لدى المسترشديف  مختمفة رغـ كونيا  تيتـ بالجوانبعبلجية 

 إرشادية أساليبمما يؤدي الى  آلخرىذه الجوانب المعرفية لممسترشديف بطرؽ تختمؼ مف مرشد 
 -: ىي التصورات حوؿ الجوانب المعرفية  لدى المسترشديف، ومف أىـ مختمفة ومتنوعة 

ويدخؿ في ىذا التصور ذلؾ  -: أنظمة تفكير غير عقالنية ىيعمميات المعرفية الأن  .2
غير العقبلنية  ىي التي تؤدي الى  األفكار فأالذي يرى  "ألبرت أليس "النموذج الذي  وصفو 

 االضطراب السموكي واالنفعالي . 
جموعة  ذلؾ يدخؿ في ىذه المو  -: العمميات المعرفية باعتبارىا  أنماط  تفكير  خاطئأن  .1

المنحرؼ الذي يتبناه  أوالذي يركز عمى أنماط التفكير المشوه  "بيؾ"النموذج الذي قدمو 
وتشمؿ التحريفات عمى استنتاجات خاطئة ال يقـو  عمييا دليؿ وكذلؾ عمى ، المسترشد 

 اإلحداث ودالالتيا. أىميةمبالغات في 
                  كما اقترح   -: وميارات التعاملمقدرة عمى حل المشاكل لأداة ىي الجوانب المعرفية أن  .3

) دي زورببل( وغيره التركيز عمى التعرؼ عمى غياب ميارات تكيفية ومعرفية معينة وعمى 
تعميـ المسترشديف ميارات حؿ المشكبلت عف طرؽ التعرؼ عمى المشكمة  وتوليد البدائؿ 



 .ار كفاءة ىذا الحؿ الخاصة  بالحموؿ واختيار واحد مف ىذه الحموؿ ثـ اختي
 (285، ص1008 ) بطرس،                                                                 

ـو  يتجو نحو االسموكي عند ميكينب - المعرفي اإلرشادف أ( 2986 ، ويذكر )باترسوف    
 هلو الناس ألنفسيـ ودور ـو بما قااتيتـ نظرية ميكينب، إذ المعرفية أكثر مف  اتجاىيا نحو السموكية 

وبذلؾ فاف محور اإلرشاد يرتكز عمى تغيير األشياء التي يقوليا المسترشد ، في تحديد سموكيـ  
لنفسو  أي التي يحدث بيا نفسو وذلؾ بشكؿ ضمني أو بشكؿ مباشر األمر الذي ينتج عنو سموؾ 

بيذه النظرية  اإلرشادلؾ فأف وبذ ،وانفعاالت تكيفية بداًل مف السموؾ واالنفعاالت غير التكيفية 
 اينصب عمى تعديؿ التعميمات الذاتية  التي يحدث بيا المسترشديف أنفسيـ بحيث يمكف أف يتعاممو 

إمكانيات استخداـ األساليب السموكية ، فضبل عف مع مواقؼ  المشكبلت التي يواجيونيا  
 .المعروفة  وكذلؾ مع الطرؽ الخاصة بإعادة البناء المعرفي 

 (287، ص1008 ) بطرس،                                                                
المعرفي عمى فرضية أف لدى األفراد الغاضبيف  اءالمعرفي بأسموب إعادة البن اإلرشاديرتكز      

( ) مخطط الخطر مثبًل ( ، schemas cognitive incontinentمخططات معرفية ال واعية)
طات موجودة في الذاكرة الطويمة األمد وتعمؿ بشكؿ آلي ، ميمتيا تصفية المعمومات  وىذه المخط

بحيث ال تحفظ سوى بعض المظاىر السمبية لمتجربة المعاشة ، ويتبلءـ  مخطط الخطر ىذا مع 
واالنفعاالت التي يشعر بيا ، حس مفرط بالمسؤولية عند الشخص الغاضب تجاه وضعيات عادية 

أي ما ، التي تنظـ في أنظمة اعتقاد غير عقبلنية  الخطر اإللية وغير الواعيةتنجـ عف مخططات 
 ( .10، ص1007تسمى ) بالتشوىات المعرفية (   )نصار ، 

التي تتسبب  ) التشوىات المعرفية (أو الخاطئة أو األخطاء اإلدراكية  نماذج األفكارومف أىـ      
 -في سوء إدارة الغضب ما يأتي :

 -:  ال شئالكل أو . 2
، إما بصورة سمبية كمية أو  يميؿ بعض األفراد الى تصور أنفسيـ واآلخريف بطريقة متطرفة

 ( فميس ىناؾ وسط.All good or badبصورة ايجابية كمية )
 -: التعميم المبالغ فيو. 1

رة أو خبرات قميمة غير سارة ولكنو يعمميا عمى جميع مواقؼ بويحدث ذلؾ عندما يمر الفرد بخ
 .جميع النساء نظرة سمبية الىفقد يمر مثبل بخبرة زواج سيئة تجعمو ينظر  ، اتوحي

 -: عدم توظيف اإليجابيات. 3



الخبرات والنتائج االيجابية في موقؼ أو حدث معيف لف  إفوتحدث عندما يرى الشخص 
 حدثت بالصدفة وليست نتيجة منطقية لمجيد الذي يبذلو أو العمؿ الذي ألنياتستمر طويبل 

 .يقـو بو
   -: الترشيح العقمي. 4

 إليياالسمبيات المرتبطة بموقؼ معيف ويوجو  إحدىويحدث ذلؾ عندما يركز الشخص عمى 
 نفسو . الموقؼبالمرتبطة  األخرىالجوانب اإليجابية  الىكؿ اىتماماتو بداًل مف النظر 

    -: االستنتاجات الىالتسرع في الوصول . 5
الكامؿ بكافة الجوانب  اإللماـمعينة بدوف  وأحكاـنتائج  الىؿ يتسرع الشخص في الوصو  إذ

 المتعمقة بالموقؼ الذي يمر بو.
 -: التيوين أوالتيويل . 6

 قدراتيـأو يقمموا مف  أىميتيامعينة ويبالغوف في  أخطاء األشخاصويحدث ذلؾ عندما يرتكب 
 .أحداثياعمى التعامؿ أو التوافؽ مع 

   -: التفكير االنفعالي. 7
في التفكير والتحميؿ والتي قد تعتمد بشكؿ كبير عمى  األفرادالوسيمة التي يستخدميا  الىويرجع 

 (ضيؽ  –فرح ) ، لذلؾ فاف الحالة المزاجية لمفرد  االنفعاالت بدال مف التفكير العممي الواقعي
 .سوؼ تشكؿ طريقة رد فعؿ الفرد واستجابتو لمموقؼ

  -: مبيةالصفات االيجابية والس إلصاق. 8
 أحكاماً أو بالمواقؼ صفات معينة تجعميـ يحكموف عمييـ  باآلخريفيمصؽ الشخص  إذ

 خاطئة.
  -:الميول الشخصية وعدم الموضوعية . 9

 األفرادما عرض احد  فإذابشكؿ شخصي  األمورويعني ذلؾ اتجاه الفرد نحو التفكير أو تحميؿ 
ىجوما شخصيا عميو أو انتقادا لو أو لوجية نظر تختمؼ عف وجية نظره فانو يرى في ذلؾ 

 محاولة لمنيؿ مف ذاتو وكيانو.
    -:التفكير التآمري . 20

قوى خارجية تخطط في  التي يمر بيا الى واألحداثالمواقؼ  أسبابيرجع الشخص  وىو أف
معينة أو لتحقيؽ مصالح محددة تستيدفو وتحاوؿ النيؿ منو أو ىزيمتو أو  أعماؿالخفاء لتنظيـ 

 .ؿ مصالحوتعطي



فػػػي اإلرشػػػاد أسػػػموب إعػػػادة البنػػػاء المعرفػػػي  وقػػػد أثبتػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فاعميػػػة     
موب (  فاعميػػػة اإلرشػػػاد بأسػػػتخداـ أسػػػ2998 فاربػػػؿ وىينػػػز وديفػػػز ، أكػػػدت دراسػػػة )الجمعػػػي ، فقػػػد 

فػاؿ الُمسػاء أعادة البنية المعرفية وضبط الذات في تخفيؼ األعراض المصاحبة لؤلعتداء عمى األط
 . األفكار غير العقبلنية ومستوى القمؽ وتدني مفيـو الذات ، السيماإلييـ 

 (79، ص1002رطروط ، )                                                                 
 اءالبنػأسػموب إعػادة بأسػتخداـ  الجمعي ( فعالية اإلرشاد2999فيراديـو وكالـ ، وأكدت دراسة )     

القمػػػؽ واالكتئػػػاب والعدوانيػػػػة وتػػػدني مفيػػػـو الػػػذات والمشػػػكبلت فػػػي العبلقػػػػات فػػػي خفػػػض المعرفػػػي 
 (.323، ص 1004حماد ،  االجتماعية لدى األطفاؿ والمراىقيف )

بػيف فاعميػة  بمقارنػة(  Deffenbacher & Dahlen,2000داليف ديفنباخر و  وقاـ كؿ مف )      
في تحسػيف إدارة الغضػب " إعادة البناء المعرفي "   اعمية أسموبف" وبيف  العبلج المعرفي لػ " بيؾ 

ثبلثػػة مجموعػػات ،  عمػػىتػػـ تقسػػيميـ  ًا ،( طالبػػ 86عينػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة قواميػػا )  ىوذلػػؾ عمػػ
 أسػػػموبطبػػػؽ عمييػػػا برنػػػامج العػػػبلج المعرفػػػي ، والمجموعػػػة الثانيػػػة طبػػػؽ عمييػػػا  ىالمجموعػػػة األولػػػ

سػػمة وقػػد طبػػؽ عمػػييـ مقيػػاس  ،برنػػامج  يأل تخضػػعوعػػة الثالثػػة لػػـ إعػػادة البنػػاء المعرفػػي ، والمجم
المتابعػة  مػدةقبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج وخبلؿ (  STAXI-1991الذي أعده سبيمبيرجر ) الغضب 

إعػػادة البنػػاء  أسػػموبفاعميػػة كػػؿ مػػف العػػبلج المعرفػػي الكامػػؿ وفاعميػػة  ىوقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػ ،
البرنػػامج العبلجػػي المعرفػػي الكامػػؿ فػػي  مػػع أفضػػميةلغضػػب ، ا ىالمعرفػػي بمفػػرده فػػي خفػػض مسػػتو 

 ( Deffenbacher & Dahlen,2000)ى الغضب خفض مستو 
المعرفػي سػواء فػي اإلرشػاد البنػاء  ( أف أسػموب إعػادة1001توالنتػؿ وآخػروف،  أكدت دراسػة )و      

ذات عنػػد األطفػػاؿ الجمعػػي ذات فاعميػػة فػػي عػػبلج األفكػػار المرتبطػػة باإلسػػاءة ومفيػػـو الػػ الفػػردي أو
 ( .32، ص 1004الحمود ،  والمراىقيف الُمساء إلييـ )

التعػػػرؼ عمػػػى دور التػػػداخؿ اإلرشػػػادي ىػػػدفت الػػػى ( فقػػػد  1020آؿ أطػػػيمش ، أمػػػا دراسػػػة )      
عادة البنػ المعرفػي فػي تعػديؿ األفكػار االسػتحواذية لػدى طالبػات  اءبأسموبي إطفاء التحوير السمبي وا 

عمػػػى أحصػػػمف عمػػػى  البلئػػػي( طالبػػػة مػػػف 30تػػػـ اختيػػػار ) إذ،  ي مدينػػػة بغػػػدادفػػػالمرحمػػػة اإلعداديػػػة 
الباحثػة  كافػأت، ثػـ الػثبلث  الدراسػةمقياس األفكار االسػتحواذية ، ليمػثمف مجموعػات  عمى الدرجات
درجػػػات مقيػػػاس األفكػػػار االسػػػتحواذية ،  ) لمجموعػػػات الػػػثبلث فػػػي عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات وىػػػيبػػػيف ا

افف ، معػػػدؿ درجػػػات نصػػػؼ السػػػنة لمطالبػػػات ، العمػػػر الزمنػػػي والتسمسػػػؿ درجػػػات اختبػػػار الػػػذكاء لػػػر 
الباحثػػػة  واسػػػتخدمت،  الػػػوالدي لمطالبػػػات ، التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػؤلب ، التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػبلـ (



وصػػػػمت الػػػػى أف تو  ، اإلحصػػػػائيالتحميػػػػؿ  فػػػػي(  SPSSلمعمػػػػـو االجتماعيػػػػة )  اإلحصػػػػائيةالحقيبػػػػة 
المرحمػة  البػاتلػدى ط االسػتحواذية األفكػارتعػديؿ أسموبًا فعااًل فػي  يعدّ  المعرفي اءالبن إعادة أسموب

كانػػت فاعمػػػة ومػػؤثرة بػػػدليؿ انيػػا أثبتػػت كفايتيػػػا فػػي تعػػػديؿ  والفنيػػات المسػػػتعممة فيػػ ، وأفاإلعداديػػة 
 ( 5، ص 1020) آؿ أطيمش ،  االستحواذية . األفكار

     -فنيات أسموب إعادة البناء المعرفي : -
الذي  إعادة البناء المعرفيفنيات واستراتيجيات أسموب مف مجموعة باستخداـ  احثةالبقامت      

  وفيماالمسترشدات ، إدارة الغضب لدى بيدؼ تحسيف و تعدأتضمنو البرنامج اإلرشادي الذي 
 -: االستراتيجياتو  الفنيات ليذه موجز وصؼ أتيي
 

 : . المناقشة1
تستيدؼ تغيير بعض السموكيات واألفكار والمعتقدات  المناقشة طريقة إرشادية عممية تربوية    

ف المناقشة والحوار مف أساسيات  باإلضافة إلى البرامج اإلرشادية الخاطئة لدى المسترشديف، وا 
الفعاليات المساعدة األخرى، وذلؾ لغرض تغيير األفكار السمبية غير المتوافقة. إف ىذا النشاط أو 

)أثناء المناقشة(  فمف خبلؿ إقناعي فوسموكي فيير أنفسيعمى تغ المسترشداتساعد تالفنية 
عمى تعمـ لغة الحوار واالنفتاح عمى  فساعدىت اباألفكار الجديدة مف دوف ضغط أو إكراه، كما أني

 تيففي اغمب الجمسات اإلرشادية مع المجموع الفنيةىذه  الباحثة خدمتآراء اآلخريف، وقد است
 .تيفالتجريبي

 -العقالنية:. عزل األفكار ال0
ينبغي في البداية تعميـ المسترشد عمى مبلحظة أفكاره والتمييز بينيا ، ثـ عزؿ سمسمة النتائج 

لـ يستسمـ المسترشد ألفكار آلية تحييدية أو لطقوس ويجب أيضًا تعميـ  إفالتي تيدد بالظيور 
 .المسترشد التمييز بيف اإلحداث الواقعية وبيف قراءتو التأويمية الخاصة بو 

 ( 226، ص1007) نصار ،                                                           
 -السيم اليابط :.3

تشير الفكرة االستحواذية عمومًا لحصوؿ كوارث مخيفة ومتتابعة يخشى المسترشد حصوليا 
حدوث  احتماؿبوتسمح تقنية السيـ اليابط بتحديد ىذا التسمسؿ الكارثي كنتائج عف طريؽ االىتماـ 

وقوعيا في كؿ طبقة مف طبقات التسمسؿ فالمسترشد  باحتماؿكؿ منيا ودرجة اعتقاد المسترشد 
بأنيا خطيرة ومرضية بحيث يعجز عف التحدث عنيا لذا ينبغي تبني  أفكارهيحكـ عمى بعض 



عادةموقؼ تخفيؼ التيويؿ ) تمطيؼ المأساة  ىذا  تنسيب المسؤولية مع المسترشد . واف لـ يؼِ  وا 
تسجيميا عمى مسجؿ والتعود عمييا  أو األفكارالموقؼ بدفعو الى الكبلـ،يطمب مف المسترشد كتابة 
 أفكارؾما أسوأ نتيجة قد تنجـ عف   -:كاآلتيقبؿ التحدث عنيا مع المرشد وشكؿ التساؤؿ يكوف 

ىو اخطر ما  ما لذي تمثمو ىذه النتيجة بالنسبة لؾ ؟ واف تحققت ىذه النتيجة ،ا ما االستحواذية ؟
 (.226، ص1007تخشاه ؟ )نصار ، 

 -:  التساؤل .4
يمكف تحديد األفكار والمسممات الكامنة الفشؿ في إدارة الغضب خبلؿ الجمسات اإلرشادية 
مف خبلؿ استخداـ فنية التساؤؿ التي تتيح لمباحث أو المرشد التعرؼ عمى تمؾ األفكار مف خبلؿ 

مى تساؤالتو التي يطرحيا أثناء الجمسات اإلرشادية ، ثـ يقترح تدقيقو في إجابات المسترشديف ع
ؽ أخرى في التفكير عمى المسترشد ثـ يطمب مف المسترشد مناقضة أفكاره البلعقبلنية ائالمرشد طر 

، مما قد يؤدي الى خفض انحياز المسترشد لنظاـ  alternativesعف طريؽ تقديـ أفكار بديمة 
نية الخاصة بو . كما إف نظرتو األكثر عقبلنية تخفض مف المعتقدات واألفكار البلعقبل

االضطراب االنفعالي الذي تحدثو ىذه المعتقدات فتجعمو أكثر قدرة عمى التحمؿ ، ويمكف آنذاؾ 
 ( .227، ص1007توقع حدوث انخفاض في األفكار التي تصبح اقؿ قسرية )نصار،

 

 -:  الطابع الكارثي إلغاء .5
ىناؾ تأويؿ أخر محتمؿ ىؿ  أليسالفكرة االستحواذية المقحمة ؟  ماىي الدالئؿ مع / ضد

 األفرادالكوارث ؟ أترتبط أفكار  إحداثالمسترشد درجة مف القوة تجعميا قادرة عمى  أفكارتبمغ 
عمى  إنسافاالستحواذية تغزو ذىف كؿ  فاألفكاريريده،  ؟ يمكف لمفرد التفكير بكؿ ما باألحداث

االستحواذية عنده  األفكارترشد عمى تحقيؽ فيـ تدريجي لواقع تصاعد المرشد ىنا مساعدة المس
بشكؿ واٍع وليس محاولة أقناعو بأنو  إدراكياوترسخيا في االنفعاالت والمسممات التي يعجز عف 

 (.227، ص1007عمى خطأ وتحويؿ المناقشة لنوع مف ممارسة السمطة عميو. ) نصار ، 

 النمذجة: . 6
ي ينتج مف خبلليا سموؾ تـ تعممو مف خبلؿ مبلحظة الفرد لسموؾ أشخاص وىي العممية الت    

( وىي خطوة ميمة في عممية التدريب عمى التحدث مع الذات 255، ص2988آخريف )صالح، 
بتأدية  الباحثةفالطالب بحاجة الى مشاىدة كيفية استخداـ التعبيرات الذاتية المناسبة. لذلؾ يقـو 



ث مع نفسو بصوت مسموع لغرض تدريب المسترشديف، ويتضمف السموؾ المستيدؼ وىو يتحد
الحديث تحديد السموؾ المطموب القياـ بو وشرح متطمبات السموؾ وتشتمؿ عمى التعميمات الذاتية 

 ( 215، ص  1001) الجوفي ،  التي تقود لتأدية السموؾ المرغوب فيو بشكؿ متدرج.

 -تحميل المذكرات :. 7
المسترشد أف يكوف واعيًا ألفكاره ومشاعره قبؿ وأثناء وبعد أف يمر تتطمب ىذه الفنية مف    

بالموقؼ أو الحدث المثير لمغضب ، ومسجبًل ليا في كراس أو مفكرة أو أف يخزنيا في ذاكرتو 
يقرأ المرشد مذكرات المسترشد ويحمميا ، ويولي اىتمامًا خاصًا  إذبحيث يمكنو استدعاؤىا الحقًا ، 

مذات وحاالت محددة تبدو وكأنيا السبب في غضبو ، وعندما يتـ التعرؼ عمى ألي أفكار ىازمة ل
ىذه األشياء التي حددت يساعد المرشد المسترشد عمى استبداؿ أفكاره اليازمة لمذات بأفكار 

 (329، ص 1021) برادلي ، التعامؿ مع الحدث . 

  -التعامل مع الحدث :. 8
التعامؿ مع أف مف الميـ في فنية  Hackney & Cormierوصؼ ) ىاكني وكورمير (     

أفكاره اليازمة لمذات التي تقوده الى الغضب ،  أف يعمؿ المرشد مع المسترشد عمى تحديدالحدث 
عي المسترشد يبالعمؿ مع المسترشد عمى تحديد ىذه األفكار السمبية ، وبعد أف المرشد قـو يثـ 

جديدة ) أفكار عقبلنية ( لمتعامؿ مع إيجابية ت بتشكيؿ عباراالمرشد قـو يىذه األفكار السمبية 
 (329، ص 1021) برادلي ،  الحدث المثير لمغضب .

 -األعمدة الثالثة :. 9
ف مف الممكف لممسترشد أف يقوـ بتحميؿ نفسو مف خبلؿ أستخداـ فنية أ(  Doyleيرى ) دويؿ     

الناس والمواقؼ المثيرة لمغضب ،  األعمدة الثبلثة ، حيث يمكنو أف يتعمـ الكثير عف أفكاره تجاه
حيث يسجؿ في العمود األوؿ المواقؼ التي تسبب لو الغضب ، وفي العمود الثاني يقـو بتسجيؿ 

أما في العمود الثالث فيقـو بتسجيؿ األخطاء التي يمكف ،  أفكاره التي يكّونيا حوؿ ىذه المواقؼ
 (329، ص 1021) برادلي ،  مبلحظتيا في عممية التفكير .

 -التدريب عمى االسترخاء : .11
وىي حركات حرة بسيطة وسريعة ، وتروح النفس والجسـ مف عناء العمؿ الشكمي أو العمؿ      

ألعاب الجري وألعاب  مثؿالعضمي العنيؼ ، فضبًل عف احتوائيا عمى بعض األلعاب الصغيرة ، 
قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة المياقة البدنية ، وتتميز بطابع السرور والتنافس مع مرونة في 



ممارستيا وتكرارىا عقب بعض اإليضاحات البسيطة ، وبذلؾ عدت وسيمة تربوية وتعميمية 
،  1020،  الزعبيوترويحية تيدؼ الى تنمية وتطوير قدرات الفرد الوظيفية والبدنية والنفسية ) 

 ( . 45ص

 -التعزيز:. 11
ء عمى سموؾ الفرد ومدحو بكممات مثؿ أحسنت، بارؾ ىو التشجيع المفظي والمعنوي مثؿ الثنا    

اهلل فيؾ، عظيـ، أو الربت عمى كتؼ الفرد، أو ىز الرأس كعبلمة لمقبوؿ والموافقة، أو أف يذكر 
زىراف،  اسـ الفرد وينادي بو كؿ ىذه المعززات االجتماعية ىي فعالة في تأثيرىا عمى السموؾ )

ت التعزيز أي يجب إظيار التعزيز مباشرة بعد (، ويعد التوقيت مف أساسيا276، ص2988
( ويرى Shertzer & Stone, 1980, p.285ظيور السموؾ المرغوب فيو حتى تظير فائدتو )

 (.108، ص1003أبو جادو،  )باندورا( أف التعزيز يؤدي إلى تدعيـ االستجابة المرغوبة )
 التغذية الراجعة:. 10
المجموعة اإلرشادية بعد إتماـ عمؿ أو كبلـ أو قوؿ  وىي تعبير لفظي مباشر يمنح ألفراد    

معيف، وىي عمى نوعيف االيجابية والتصحيحية، فااليجابية تيدؼ إلى تعزيز االستجابة الصحيحة 
، أما التغذية الراجعة التصحيحية فتيدؼ إلى (Kelly, 1982, p.343)فضبًل عف تقديـ التشجيع 

رحات لمحصوؿ عمى االستجابة الصحيحة واالستمرار تعديؿ االستجابة الخاطئة مع إعطاء مقت
 ناجحيف في أداء السموؾ المستيدؼ المسترشدوف عمييا ، فاليدؼ األساس في النياية ىو أف يكوف

(Patten, 1996, p.2 لذلؾ ،)بتعديؿ  الباحثةقوـ تبتأدية السموؾ المستيدؼ و  المسترشدةقوـ ت
بالتعميمات المفظية عمى وفؽ الخطوات الموضحة مف  ازودىتاالستجابة الخاطئة في أداء السموؾ و 

عطاء المقترحات الخاصة بذلؾ الباحثة  .وا 
 : التقويم. 13
وىو عممية إصدار حكـ عمى شيء وفؽ معمومات صادقة وثابتة وىو يتـ في نياية كؿ جمسة     

ص لمحاور لمعرفة مدى فيـ طبلب المجموعة اإلرشادية لما دار في الجمسة مف خبلؿ إجراء تمخي
ظيار أىـ النقاط االيجابية والسمبية وطرح أسئمة لمعرفة مدى ما تحقؽ مف أىداؼ  الجمسة وا 

 (26، ص2990)اإلماـ،  . الجمسة
 التدريب البيتي :  .14



شفيية لممسترشد وعمى المسترشد تأديتيا بشكؿ  أوتحدد الميمات المنزلية ، المعطاة مكتوبة 
عاد تقييميا معو في كؿ جمسة وىي تتماشى مع مسألة األفكار جيد وتسميميا مكتوبة لممرشد وي

 االستحواذية ومسممات الخطر والمسؤولية ألنيا معدة الختيار صحتيا بتجارب عممية. 
       (228، ص1007) نصار ،                                                            

 (Self-Regulation) -. أعهٕب انرُظٛى انزاذٙ :5

 األفراد فأ فيفي الحياة اليومية  (self-regulation)المفيـو العادي لمتنظيـ الذاتي يتمثؿ       
يقرروف ما الشيء الذي يريدونو والذي ال يممكونو حاليًا. فيـ يقرروف ما الشيء الذي ىـ بحاجة 

 األفرادما يباشر فعند (Higgins et al, 2003, p.294)الى القياـ بو لمحصوؿ عمى ما يريدونو 
ما يريدوف انجازه وكيؼ يواصموف العمؿ بو بأفضؿ  بتقييـ أنفسيـشؤونيـ اليومية فأنيـ يشغموف 

 Kruglanski et)القائمة عمى نتائج ىذه التقييمات  أىدافيـ باتجاهيستأنفوف لكي ينتقموا ، و وجو 

al, 2002, p.29) . ىذا يعكس وظيفتيف اساسييتفو :-  
ذلؾ والوسائؿ المختمفة ألجؿ تتبعيا لموصوؿ الى  األىداؼيقّيموف كؿ مف  ألفرادا إف -: األولى

 .اليدؼ
ينتقموف ويتحركوف مف حالتيـ الراىنة في تعقب بعض حاالت متابعة ىدؼ  األفراد إف -: الثانية

ألي نوع مف العمؿ، فيناؾ تنوع  أساسيابديؿ وبينما يكوف النزر اليسير مف التقييـ والتنقؿ 
فاعميف  أشخاصفي الدرجة التي عندىا كؿ عنصر )تقييـ، تنقؿ( يتـ تأكيده بواسطة  كبير

 (Higgins et al, 2003, p.294). ومحدديف في ظروؼ محددة
وطبقًا لمنظريات الكبلسيكية فأف التنظيـ الذاتي يتضمف المقارنة واالختيار مف بيف الحاالت       

واالختيار مف بيف عدة وسائؿ بديمة لمحصوؿ عمى الحالة النيائية المرغوبة البديمة، والمقارنة 
النيائية المرغوبة المختارة، والبدء بحركة مف بيف الحاالت الموجودة والمحافظة عمييا باتجاه الحالة 
النيائية المرغوبة الى أف يتـ الحصوؿ عمى الحالة النيائية المرغوبة ، فالغرض مف التنظيـ الذاتي 

 اىنة والحالة النيائية المرغوبة .  يف الحالة الر ىو تقميؿ التنافر ب
                                                      ( Kruglanski et al, 2000, p.794 ) 

 "  يعني قابمية الفرد عمى التحكم بسموكو الخاص" أف التنظيـ الذاتي  " باندورا" يرى       
بسموكيـ ، ويصبح التنظيـ ذاتيا عندما يكوف لدى الفرد أفكاره  فالناس لدييـ القابمية  عمى التحكـ

فاألفعاؿ ، الخاصة  حوؿ ما ىو السموؾ المناسب أو غير المناسب ويختار األفعاؿ تبعا لذلؾ 
التي تعطيو إحساسا بالفخر  والرضا الذاتي  تكوف مرغوبة أكثر  عند القياـ بيا مف األفعاؿ التي 



فيو  ، . فالتنظيـ الذاتي يمثؿ القوة المحركة  بالنسبة لشخصية  اإلنسافتؤدي إلى النقد  الذاتي 
  . جيد منظم لتوجيو األفكار  والمشاعر واألفعال  لتحقيق  األىداف
                                                              (Zimmerman, 2000,p.13 )  

إف الناس  يضعوف وبشكؿ مستمر معايير ألنفسيـ ، ثـ  يقارنوف بينيا  وبيف أدائيـ        
فإذا ظير تقدما في األداء فاف ذلؾ يعزز فاعمية الذات  أما إذا ظير   ،لموصوؿ إلى تمؾ المعايير 

تعارض بيف األداء والمعيار  فأف ذالؾ قد يؤدي الى االستياء  وىذا يمكف أف يدفع الشخص لبذؿ 
يد أكثر  أو قد يؤدي الى اليروب  ولكف ىذا لف يحدث إذا اعتقد الناس  إف بإمكانيـ أف ينجحوا ج

ف المعايير يمكف أف تدفع الشخص  ليعمؿ بجدية ، و مثبل بتغيير استراتيجييـ  أو بطمب المساعدة  ا 
افعية أكثر أو تعديؿ سموكو ليصؿ إلى المعيار  الموضوع ، وىناؾ ثبلثة عوامؿ تحدد درجة الد

 -الذاتية وىي :
فإذا شعر الشخص بأنو قادر عمى انجاز اليدؼ فانو سيعمؿ  -: الفاعمية الذاتية لمشخص. 2

 بجد أكثر وال يستسمـ بسيولة بالمقارنة مع شخص  تكوف فاعمية الذات عنده منخفضة.
ولة  أو يستطيع الشخص مف خبلؿ التغذية الراجعة  تعديؿ جيوده المبذ  -: التغذية الراجعة. 1

ف إعطاء التغذية الراجعة  لمشخص حوؿ ما أف عأىدافو لتكوف  عممية وأكثر واقعية ، فضبل 
 أنجزه عمميا سيزيد مف فاعمية الذات.

فاألىداؼ قصيرة المدى أكثر تأثيرا مف األىداؼ بعيدة   -: الزمن المتوقع  النجاز اليدف. 3
 ( 41، ص  1009المدى  في تحديد الدافعية الذاتية . ) ظافر ، 

ويمكف  لممعايير واألخبلؽ الذاتية )الداخمية(  تنظيـ السموؾ ، مثبل إذا كاف الشخص لديو      
فكرة في إف السرقة أمر سيء  فانو يفرض عمى نفسو قرارا ذاتيا  بحيث يكوف سموكو متفقا مع 

لعمؿ الذي يخالؼ معياره الداخمي ،  فإذا واجو الشخص قرار السرقة أو عدميا  فانو سوؼ يحبط ا
معاييره الداخمية والذي ينتج عنة النقد الذاتي ،  وبالنتيجة سوؼ يكوف ىناؾ تنظيما ذاتيا  لمسموؾ 

(  وعند  غياب المعايير الداخمية  Stone ,1998,p.6عف طريؽ اتخاذ قرار عدـ السرقة )
موف بالمعايير الشخصية المتوازنة  يكوف السموؾ عرضو لممؤثرات الخارجية ، فالناس الذيف ال يمتز 

يتبنوف اتجاىًا براغماتيا  يجعموف سموكو متناسب  مع ما يتطمبو الموقؼ  وبذلؾ يصبحوف بارعيف 
 (  Bandura,1991,p.21في قراءة  المواقؼ االجتماعية وتوجيو أفعاليـ تبعا لذلؾ . ) 

والتغذية الراجعة لمسموؾ وتتطور المعايير نتيجة لمؤثرات متنوعة ، مثؿ التعميمات المباشرة      
مف  ةمف األشخاص  اآلخريف ،  ونمذجة المعايير التي يقـو بيا  اآلخروف  كما أنيا تتطور عاد



 خبلؿ بعض المؤسسات  مثؿ التربية ، وسائؿ اإلعبلـ ، و الديف  ، والسياسة ، وقوة القانوف . 
 (41، ص  1009) ظافر ،                                                                  

ف مبلحظة السموؾ غالبًا  ما تكوف أكثر أىمية  مف التعميمات المفظية أويؤكد ) باندورا( عمى      
ف الناس  يختمفوف في اغمب أفي الحقيقة  إال أففي تأثيرىا  عمى معايير وأخبلؽ األطفاؿ.  

بشكؿ مطمؽ  جميع معايير السموؾ   ااألحياف  في المعايير التي يكونوىا ، ألنيـ  ال يأخذو 
المعروفة  فيضعؼ بذلؾ اثر النمذجة في تطوير معاييرىـ الشخصية  وبدال مف ذلؾ  تعتمد 
المعايير الداخمية عمى درجة محبة الفرد  نفسو لؤلنموذج ،  وقيمة النشاط المقدـ ،  وفيـ الفرد 

تمع داخميا مف خبلؿ عممية التنظيـ درجة التحكـ بسموكو ، ويمكف أف يحفظ السموؾ الموافؽ لممج
  (Bandura,1989,p.91). الذاتي
وىناؾ اختبلؼ بيف امتبلؾ الفرد القدرة عمى التنظيـ الذاتي وبيف القدرة عمى تطبيقيا  بفاعمية      

وتواصؿ تحت ضغط مؤثرات  تتعارض معيا . فالتنظيـ الذاتي الفعاؿ  ال يتطمب فقط ميارات 
نما يحتاج أيضا الى اعتقاد ذاتي  قوي في قدرة الفرد  عمى التأثير بفاعمية في  تنظيـ ذاتي ،  وا 

التحكـ الذاتي ، لذلؾ يؤدي اعتقاد الناس بفاعميتيـ  في ممارسة التحكـ  بدوافعيـ  وأنماط تفكيرىـ  
وأفعاليـ الخاصة دورا ميما في استخداـ قوة اإلنساف فكمما كانت فاعمية  التنظيـ الذاتي المدركة 
أقوى زيدت جيود الناس المتعمقة بالتحكـ الذاتي  وزاد نجاحيـ في مقاومة الضغوط  االجتماعية  
باف يتصرفوا بأساليب  تنافي معاييرىـ ، أما  اإلحساس المنخفض بفاعمية التنظيـ الذاتي  فانو 

 يزيد مف التعرض لمضغوط االجتماعية  لمقياـ بالسموؾ الخاطئ. 
 (43، ص  1009) ظافر ،                                                                 

ىناؾ نوع مف النزاع بيف النتائج االجتماعية  والنتائج المولدة ذاتيا ينشأ عندما يعاقب األفراد     
اجتماعيا  عمى سموؾ مقيـ عمى انو بمرتبة عالية فيجد  ىؤالء أنفسيـ في مأزؽ  وىنا تحدد القوة 

لمقبوؿ الذاتي  أو النقد االجتماعي  لمقياـ بالسموؾ  أو االمتناع عنو ، فإذا كانت العقوبة النسبية 
االجتماعية  صارمة فاف األفراد يكبحوف األفعاؿ الممدوحة ذاتيا  في المواقؼ الخطرة ، لكنيـ 

الخارجية ينفذونيا في الظروؼ اآلمنة  نسبيا .  وطالما تتغمب القوانيف الذاتية عمى قوة الدوافع 
 يبقى السموؾ في انسجاـ مع المعايير الذاتية. 

وبحسب ىذه النظرية ينظـ السموؾ الخاطئ مف خبلؿ مصدريف رئيسيف وىما القوانيف      
االجتماعية ، والقوانيف الذاتية الداخمية ، وكافة آليات التحكـ يكوف عمميا مبنيا عمى التوقع  ففي 

ف مثؿ ىذا السموؾ  سوؼ يؤدي أالخاطئ  ألنيـ يخشوف ظؿ الخوؼ يمتنع الناس عف السموؾ 



إلى نقد اجتماعي . وفي  ظؿ التحكـ الذاتي يفعؿ الناس سموكًا  يؤيده المجتمع ، ألنو  يولد الرضا  
واالحتراـ الذاتي ،  ويمتنعوف عف فعؿ السموؾ الخاطئ  ألنو سوؼ يولد نقدا ذاتيا . وعندما ال 

تبريرًا ذاتيًا  بسيولة  وعندما تتفؽ االستجابة التقويمية لؤلشخاص  يمكف تبرير  السموؾ الخاطئ  
الميميف مع معايير الشخصية  يكوف السموؾ أكثر توافقًا  مع المعايير  وبيذا يكوف السموؾ 
المقبوؿ اجتماعيا  مصدرًا  لبلعتداد بالذات  في حيف يكوف السموؾ  الذي يعاقب عميو اجتماعيا 

ي .  ولتعزيز التوافؽ  بيف المؤثرات  الشخصية واالجتماعية  يختار الناس  مصدرًا لمنقد  الذات
بشكؿ عاـ  رفاقًا يشاطرونيـ  بمعايير مماثمة لمسموؾ وبيذا يضمنوف دعما  اجتماعيا لنظاميـ 

 (  Bandura, 1991,pp.19-21الخاص بالتقويـ الذاتي )
 -ثبلث خطوات ىي : وتتضمف عممية التنظيـ الذاتي

:  وتعني أف ينظر اإلنساف إلى نفسو وسموكو   (Self Observationالحظة الذاتية )الم. 2
 ويتابع تصرفاتو فيكوف واعيا حقيقة ما يفعمو .

: وتعني  مقارنة المبلحظة  الذاتية  مع المعايير ، ىذه المعايير   (Judgmentإطالق الحكام). 1
          تكيت  أو يضعيا الفرد لنفسو مثؿ يمكف اف تكوف  قواعد يضعيا المجتمع ، مثؿ قواعد اال

 ) سوؼ اقرأ كتاب كؿ أسبوع ( ،  أو تستطيع التنافس مع اآلخريف أو مع  أنفسنا .
: أي بعد إطبلؽ الفرد لئلحكاـ  عمى نفسو  فإذا عمؿ شيئا  (Self- responseاالستجابة ) . 3

لنفسو مكافأة  ذاتية ، أما إذا   ما بشكؿ جيد  بالمقارنة مع المعايير الموضوعة فانو سيعطي
عمؿ شيئا سيئًا  فانو سيضع لنفسو عقوبة ذاتية ، وتمتد االستجابات الذاتية  مف استجابات 
واضحة ، مثؿ ) شراء المثمجات ، والعمؿ لوقت متأخر ( إلى استجابات خفية مثؿ ) الشعور 

 (44، ص  1009) ظافر ، بالفخر ، والشعور بالخجؿ ( 
موكييف ينظروف الى التعزيز  عمى انو عامؿ مؤثر ، أما العقاب فيو أمر محفوؼ إف الس     

بالمشكبلت ، واألمر نفسو  بشأف  العقوبة الذاتية . يرى ) باندورا(  إف ىناؾ ثبلث نتائج 
 -محتممة لمعقوبة الذاتية المفرطة ىي :

 أ.  التعويض ... عقدة التفوؽ ، مثؿ جنوف العظمة .
 بلمباالة ، والممؿ والكآبة.ب.الخموؿ ... ال

 ج. اليروب ... الكحوؿ  والمخدرات ، واليروب  مف دوف عودة ، االنتحار.
ويمكف بواسطة التنظيـ الذاتي  أف نفيـ مفيـو  الذات  ) تقدير الذات ( فيما جيدًا ، ما وجد      

لمدح والمكافأة  الفرد نفسو وبمرور الوقت أف يقترب او يصؿ الى معايير واف حياتو  مميئة با



الذاتية ، فإنو سيكوف لديو مفيـو ذات ) تقدير ذات ( عاؿ ،  أما إذا وجد نفسو وبمرور  الوقت 
فأنو يخفؽ بالوصوؿ الى معاييره ويعاقب ذاتو  ، فأنو سيكوف لديو مفيـو ذات ) تقدير ذات ( 

ت( منخفض  بأتباع ويوصي ) باندورا ( أولئؾ الذيف يعانوف مف مفيوـ ذات )تقدير ذا .منخفض 
   -الخطوات اآلتية  لمتنظيـ الذاتي :

 اعرؼ نفسؾ واحرص عمى إظيار صورة دقيقة لمسموؾ.  -: بشأن المالحظة الذاتية. 2
احرص عمى اف ال تكوف  معاييرؾ غاية في الصعوبة  وال تضع  نفسؾ    -: بشأن المعايير. 1

 ية في السيولة ال يكوف ليا معنى .موضع الفشؿ .  مف جية أخرى المعايير التي تكوف غا
استخدـ المكافأة الذاتية  ال العقوبة الذاتية ،  واحتفؿ بنجاحؾ  وال  -: بشأن االستجابة الذاتية. 3

 (Boeree,1998,pp.3-4) تنشغؿ بفشمؾ 
            ويحدد ) باندورا( أربع نقاط يمكف لمفرد عندىا التحرر مف آليات  التنظيـ الذاتي الداخمي           

) أي فصؿ التنظيـ الداخمي عف سموؾ محدد ( ، إذ يمكف عزؿ النقد  الذاتي عف السموؾ 
 الخاطئ  وىي :

فبواسطة التبرير يمكف جعؿ ما ىو   -: التبرير األخالقي والمقارنة المفيدة والتعبير المطيف. 2
خصيًا  واجتماعياً  خاطئ صحيحا  مف خبلؿ إعادة البناء المعرفي  فيجعؿ السموؾ مقبوال ش

وبما يخدـ اإلغراض األخبلقية بتصوره ، أما المقارنة المفيدة فإنيا  يمكف أف تجعؿ السموكيات  
ذات النقد الذاتي سموكيات صائبة  بمقارنتيا بسموكيات  أخرى  ال إنسانية فاضحة  وكمما كانت 

أكثر. ويوفر التعبير المطيؼ أداة المقارنة مع أفعاؿ معيبة أكثر يبدو  السموؾ تافيًا او محمودًا  
 سيمة إلخفاء نقد النشاطات  أو منحيـ  منزلة محترمة .

شاعتيا. 1  -: جعل مسببات العمل غير واضحة وذلك من خالل عزل أو إزاحة المسؤولية وا 
فالناس يتصرفوف بطرائؽ بطبيعتيـ ىـ يرفضونيا إذا وافقت السمطة األعمى منيـ تحمؿ  

التصرفات ، كما يقوموف بعزؿ المسؤولية عنيـ وذلؾ  مف خبلؿ عزؿ  أو  مسؤولية عواقب ىذه
تحريؼ العبلقة  بيف األفعاؿ والتأثيرات  الناتجة عنيا ، أما نشر المسؤولية فيكوف بمشاطرة 
اآلخريف المسؤولية  أو تقسيـ العمؿ  فيما بينيـ فينجز كؿ واحد منيـ  عمبًل جزئيًا  يبدو غير 

كمما كانت التأثيرات  الضارة الناتجة  جماعيا  أكثر كاف الناس اقؿ شعورًا  ضار بحد ذاتو . و 
 (Bandura,1991,pp.23-30)  بالمسؤولية  الشخصية  عف ىذه التأثيرات.

عندما يختار الناس  القياـ بأعماؿ تضر   -: التقميل أو صرف النظر  عن نتائج أفعالو. 3
حوافز اجتماعية  يتجنبوف مواجية الضرر باآلخريف  مف اجؿ مكاسب  شخصية أو بسبب 



الذي تسببوا  فيو ويقمموف ما مف شانو فيـ يستذكروف المعمومات بشأف المنافع المحتممة لمسموؾ 
 ، لكنيـ اقؿ تذكرًا لتأثيراتو الضارة .

وذلؾ مف خبلؿ عده مسؤواًل عف  -: االنتقاص أو الحط من قدر األشخاص  المتمقي لألفعال. 4
لق      اء المـو عميو .الخطأ وا 

والتعزيز الذاتي  ، خمس نقاط ميمة ومشتركة ما بيف التنظيـ الذاتي" ميكينباـو "  حددوي       
 لشيء الذي ىو قادر عمى القياـ بوباىا مف الخطوات الميمة تتيح لمفرد فرصة الشعور بالثقة عدَّ يو 
 -وىذه النقاط ىي: ،
والمراقبة  ،مثؿ :التساؤؿ الذاتي ،طرائؽ مساعدة ذاتية ذوي التنظيـ الذاتي األفراداستعماؿ  .2

 واستعماؿ الوسائؿ المساعدة. ،وطمب العوف ،الذاتية
والتعمـ الذاتي وتضـ ،التركيز الرئيس لطرائؽ المساعدة الذاتية ىو التعمـ مف المبلحظة .1

 المبلحظة الذاتية والتقويـ الذاتي.
 ذاتية تتيح لمفرد استعماؿ عمميات المعرفية.المناقشات المفظية وىي طريقة مساعدة  .3
وتكوف النتائج أفضؿ  تيا،معممية المعرفية والوجدانية ومراقبلارتباط التنظيـ الذاتي بالتخطيط  .4

 .عمى التدريب زيادة القدرةلبقدر مف االستعداد والدافعية  المسترشدما يتمتع حينمما ىي عميو 
والبيانات ،د الذي لديو مشكبلت سموكية وذلؾ بالتعميـ الذاتيالذاتي الفر  التنظيـتساعد نظرية  .5

الذاتية التي تسمح لمفرد توجيو نفسو خبلؿ مشكمة ما دوف خروجيا عف سيطرتو مع تشجيع 
كما أف استعماؿ الحديث الذاتي يساعد الطمبة عمى أف يبقوا ،الفرد بالتحدث لتيدئة نفسو

ففي  ـ بشكؿ منظـ خبلؿ العمميات الطويمة ،وينمي ثقتيـ في عممي ، مستمريف في الميمة
وقد  ،الحديث الذاتي عماؿإحدى المرات بدأ الطمبة يعمموف عمى فيـ المحتوى مف خبلؿ است

وذلؾ لتحويؿ الحديث الذاتي مف المستوى  ،مف العمؿ بشكؿ أسرع فتمكنو ي مف ذلؾ وىـافادوا 
  (Meichenbaum&Asarnow,1979,p.1).  العمني إلى المستوى الخفي

تناولت أسموب التنظيـ التي جنبية واألعربية والمحمية الباحثة ندرة الدراسات تبيف لموقد    
وعدـ تناولو مف قبؿ  عمى بحثيا بسبب حداثة ىذا األسموبأىمية أخرى وىو ما يضفي ،  الذاتي

(  Kocovski & Endler, 2000 ) دراسة كوسوفسكي وأندلر، فقد ىدفت الكثير مف الباحثيف 
وقد حدد  إلى معرفة العبلقة بيف االكتئاب والقمؽ االجتماعي والتنظيـ الذاتي لدى طمبة الجامعة ،

كما  ( Social-anxiety( والقمؽ االجتماعي )Depressionالباحثاف مسحًا لتقيـ االكتئاب )
 ، يدؼالتخطيط وتحديد ال مكونات ىي) ةيتكوف مف أربع ،الباحثاف مقياس لمتنظيـ الذاتيعمؿ است



وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة  ، التقويـ الذاتي(و التعزيز الذاتي، و  ، مراقبة الذاتو 
وعدد  ، طالباً  (50بمغ عدد الطبلب) إذ ، طالبًا وطالبة (274بمغ عددىا) ، الجامعة

يـ أف ىناؾ اختبلفًا بيف مكونات التنظ وبعد التطبيؽ توصمت الدراسة إلى ، طالبة (214الطالبات)
أف الطمبة الذيف يتصفوف بقمؽ اجتماعي عالي يمتمكوف ، و  %64سبة الذاتي األربعة في القمؽ بن

كما وجد في ىذه الدراسة أف ،  ويقيموف أنفسيـ بصورة سمبية توقع متدني لتحقيؽ األىداؼ،
كما أظيرت النتائج  ،  االكتئاب مرتبط مع القمؽ االجتماعي بصورة معتدلة وتميؿ إلى الضعؼ

العبلقات بيف االكتئاب والتنظيـ الذاتي مع العبلقات بيف القمؽ االجتماعي في جود تشابو و 
 .ونفساالتجاه  وفي نفسيا ، والحجـ األىمية وب ، والتنظيـ الذاتي

                                                     (Kocovski & Endler,2000,p.84) 
التعرؼ عمى أثر أسموبي التدريب عمى التعميـ الى  فقد ىدفت(  1009دراسة ) ظافر ، أما      

طالبات المرحمة المتوسطة ، واشتممت عينة  لدىالذاتي والتنظيـ الذاتي في تعديؿ سموؾ األنانية 
( طالبة مف طالبات المرحمة المتوسطة ، اختارت 400الدراسة التي أجريت في العراؽ عمى )

ة عشوائية مف البلتي حصمف عمى أعمى الدرجات عمى مقياس ( طالبة منيف بصور 30الباحثة )
األنانية الذي قامت بإعداده ، وتبيف بعد المعالجة اإلحصائية لمبيانات بواسطة حزمة التحميؿ 

( وجود تغير كبير في سموؾ األنانية لدى الطالبات البلتي  SPSS)  اإلحصائي لمعمـو اإلجتماعية
يعني صبلحية األسموبيف اإلرشادييف في تعديؿ سموؾ األنانية خضعف لمبرنامج اإلرشادي ، مما 
 .( 1، ص  1009ظافر ، ) لدى طالبات المرحمة المتوسطة. 

التعرؼ عمى تأثير الى التي أجريت في العراؽ (  1024دراسة ) األسعدي ، فيما ىدفت      
ظفات جامعة دىوؾ ، أسموبي اليندسة النفسية والتنظيـ الذاتي في تنمية جودة الحياة لدى مو 

وقامت الباحثة ببناء مقياس جودة الحياة المؤلؼ مف  ،( موظفة 30وتكونت عينة الدراسة مف )
       ( فقرة ، وتمت معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية60)
 (SPSS وتوصمت الباحثة الى فاعمية أسموب التنظيـ الذاتي وأسموب )  اليندسة النفسية في تنمية

 جودة الحياة لدى موظفات الجامعة .

 -فنيات أسموب التنظيم الذاتي : -
ستراتيجيات في أسموب التنظيـ الذاتي الذي الفنيات وامجموعة مف الباستخداـ  الباحثةقامت       
 ياتالفن ليذه موجز وصؼ يأتي وفيماالمسترشدات ،  إدارة الغضب لدىبيدؼ تحسيف أعدتو 

 -: االستراتيجياتو 



 : . المناقشة1
موضوع الجمسة مع أفراد المجموعة اإلرشادية وذلؾ مف أجؿ سماع آرائيـ  الباحثةناقش ت    

، والمناقشة طريقة إرشادية عممية تربوية تستيدؼ تغيير بعض السموكيات  وأفكارىـ حوؿ الموضوع
ف ال البرامج مناقشة والحوار مف أساسيات واألفكار والمعتقدات الخاطئة لدى المسترشديف، وا 

باإلضافة إلى الفعاليات المساعدة األخرى، وذلؾ لغرض تغيير األفكار السمبية غير اإلرشادية 
مف خبلؿ  فوسموكي فعمى تغيير أنفسي المسترشداتساعد تالمتوافقة. إف ىذا النشاط أو الفنية 

عمى تعمـ  فساعدىت اط أو إكراه، كما أني)أثناء المناقشة( باألفكار الجديدة مف دوف ضغ فإقناعي
في اغمب الجمسات  الفنيةىذه  الباحثة خدمتلغة الحوار واالنفتاح عمى آراء اآلخريف، وقد است

 .تيفالتجريبي تيفاإلرشادية مع المجموع
 -. مالحظة الذات :0

لحقيقة  اتيواع ومتابعتو فيكفّ  فبمراقبة سموكي اتقـو المسترشدتويقصد بمبلحظة الذات أف     
طمب تعف موقؼ مثير لمغضب و  اتبتوجيو سؤاؿ الى المسترشد الباحثةقـو ت، حيث  نوما يفعم

  ( Moore,1997,p.2)  في مثؿ ىذا الموقؼ . فتدويف كيؼ سيكوف سموكي فمني
 -:الحديث الذاتي . 3

في ( إلى أف الحديث االيجابي مع النفس لو دور كبير Meichenbaumتوصؿ ميكينبـو )    
عممية التعمـ، وعمـ المسترشديف أف يتحدثوا مع أنفسيـ ويقوموا بتوجيو تعميمات ألنفسيـ لكي يغير 

خمي عند سموكيـ، ويشير إلى أف تعديؿ السموؾ يمر بطريؽ متسمسؿ في الحدوث يبدأ بالحوار الدا
 (.250، ص2999العزة وعبد اليادي،  )الفرد وبناءاتو المعرفية 

عمى التحدث ات ( وفيو يتـ تعميـ المسترشدSelf-Instructionلتوجو الذاتي )واستخدـ أسموب ا   
متطمبات الميمات  فبصوت مسموع أو صامت، بحيث يفيم فوتوجيو التعميمات لي فمع أنفسي

 (.279، ص1020بطرس،  ) فالقياـ بيا وذلؾ مف أجؿ ضبط سموكيف المطموب مني
 لمسترشداتالجمسات اإلرشادية وذلؾ بجعؿ ا ضبعىذه الفنية في  الباحثة استخدمت قدو      
 فأف يستبدل فطمب منيتثـ  ف ،بصوت مسموع أو صامت بالفكرة التي تزعجي فنفسيأمع  فيتحدث

 .الباحثةىذا الحديث )بحديث ايجابي( مع تقديـ التعميمات الضرورية مف 
 : التخيل. 4

التخيمية ىي مشابية لتمؾ الناجمة  ةركز عمى افتراض أف انفعاالت المسترشدت الفنية هإف ىذ    
ف المرشد يستطيع أف يتعامؿ مع سموؾ و ( 399، ص1003الخطيب،  ) عف مثير حقيقي ا 



المسترشد في الخياؿ كما يتعامؿ معيا في الواقع، ويستعمؿ ىذا األسموب عندما يعجز المسترشد 
قع أو يمثمو عمى مستوى عف التعامؿ مع الواقع، فالخياؿ )مف خبلؿ استخداـ الرموز( يحاكي الوا

مصغر، ويمكف أف يكوف الخياؿ ممفوظًا أو مكتوبًا أو ممثبًل سموكيًا عمى المسرح                  
(، ويتعاوف المرشد والمسترشد لمفصؿ بيف األفكار الخاطئة والمشاعر 351، ص2990)باترسوف، 

التخيؿ لمموقؼ المرتبط بيا السمبية المرتبطة بالمعارؼ المشوىة التي يتـ إيضاحيا عف طريؽ 
 (.49-48، ص1000)محمد، 

وتخيؿ المواقؼ والسموكيات التي  اتالتخيؿ لتحديد أفكار المسترشد فنية الباحثة وقد استخدمت    
تتسـ ببل منطقية األفكار ومحاولة تصحيحيا واستبداليا بسموكيات وأفكار أخرى تكوف أكثر منيا 

، الباحثة الي ا في موقؼ تفترضوتخيؿ نفسيتأف مسترشدة  مف كؿ الباحثةطمب ت إذ.  ايجابية
، وقد ا قولو لنفسيتلمعرفة ما  ، قـو بذلؾتبحث عف حؿ لمثؿ ىذا الموقؼ، ولماذا ال اطمب منيتو 

، حيث تنتج  Stress Inoculation"  تمقيح اإلجيادأطمؽ " نوفاكو " عمى ىذه العممية تسمية " 
" أي  األجسام المضادة لمغضبالمتخيؿ ما يسميو " نوفاكو "  "  المسترشدة أثناء مرورىا بالموقؼ

األفكار اإليجابية التي تقاـو األفكار السمبية التي أدت الى الغضب ، وتتغمب عمييا مف خبلؿ 
محاولة التعامؿ مع الموقؼ المتخيؿ بطريقة مغايرة عف تعامميا مع الموقؼ الحقيقي المثير 

  ( Rico,2012) لمغضب . 
 Role – playing   الدور عبل. 5

 فيـ عمى مساعدتيـ بيدؼ مفترضة يةكسمو  لمواقؼ المجموعة أفراد أداء وىي فنية تتضمف     
 يقوـ إذ   Dink imeyer , 1970 , p.43 ). ) الميارة استخداـ يتضمف الذي يكالسمو  النموذج
 المجموعة أفراد ؿك ويشمؿ يقفمت بشكؿ الميارة بأداء الباحثة بو قاـ الذي البعد بتمثيؿ المسترشد
تقاف العممي التطبيؽ يستطيعوا لكي التجريبية  .  الميارة وا 

 -التنفيس :. 6
ويقصد بو الراحة مف التوتر االنفعالي عف طريؽ الحديث عف الموقؼ األصمي المثير لمغضب     

يأتي إليو أو  ، والتنفيس يشبو عممية التيوية النفسية ، فالمرشد يترؾ المسترشد ينطؽ بكؿ ما
 ـأكاف ذا معنى أتعارض مع معتقداتو ، وسواء  ـأكاف موضع موافقة أيخطر عمى بالو ، سواء 

غير ذات معنى ، منطقيًا أـ غير منطقي ، وىذه السمسمة تكشؼ لممرشد الحياة العقمية لممسترشد 
احة ، مما يساعد والتنظيـ الحالي لحياتو ، بحيث يعطي المرشد لممسترشد الفرصة لمتفريغ بكؿ صر 

 ( 255، ص2999العزة ،  ) عمى تخفيؼ قمقو وتوتره ويساعده الى االسترخاء .



 -. التدريب عمى االسترخاء :7
وىي حركات حرة بسيطة وسريعة ، وتروح النفس والجسـ مف عناء العمؿ الشكمي أو العمؿ      

ألعاب الجري وألعاب  مثؿالعضمي العنيؼ ، فضبًل عف احتوائيا عمى بعض األلعاب الصغيرة ، 
المياقة البدنية ، وتتميز بطابع السرور والتنافس مع مرونة في قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة 
ممارستيا وتكرارىا عقب بعض اإليضاحات البسيطة ، وبذلؾ عدت وسيمة تربوية وتعميمية 

 . ةوترويحية تيدؼ الى تنمية وتطوير قدرات الفرد الوظيفية والبدنية والنفسي
  (  45، ص 1020،  الزعبي)                                                               

 -: التعزيز. 8
ىو التشجيع المفظي والمعنوي مثؿ الثناء عمى سموؾ الفرد ومدحو بكممات مثؿ أحسنت، بارؾ     

ؿ والموافقة، أو أف يذكر اهلل فيؾ، عظيـ، أو الربت عمى كتؼ الفرد، أو ىز الرأس كعبلمة لمقبو 
اسـ الفرد وينادي بو كؿ ىذه المعززات االجتماعية ىي فعالة في تأثيرىا عمى السموؾ )زىراف، 

(، ويعد التوقيت مف أساسيات التعزيز أي يجب إظيار التعزيز مباشرة بعد 276، ص2988
( ويرى Shertzer & Stone, 1980, p.285ظيور السموؾ المرغوب فيو حتى تظير فائدتو )

 (.108، ص1003أبو جادو،  )باندورا( أف التعزيز يؤدي إلى تدعيـ االستجابة المرغوبة )
 

 التغذية الراجعة:. 8
وىي تعبير لفظي مباشر يمنح ألفراد المجموعة اإلرشادية بعد إتماـ عمؿ أو كبلـ أو قوؿ     

تعزيز االستجابة الصحيحة معيف، وىي عمى نوعيف االيجابية والتصحيحية، فااليجابية تيدؼ إلى 
(، أما التغذية الراجعة التصحيحية فتيدؼ إلى Kelly, 1982, p.343فضبًل عف تقديـ التشجيع )

تعديؿ االستجابة الخاطئة مع إعطاء مقترحات لمحصوؿ عمى االستجابة الصحيحة واالستمرار 
و أف يكونوا (، فاليدؼ األساس في النياية ىEister & Frederson, 1980, p.16عمييا )

(، لذلؾ يقـو الطالب بتأدية السموؾ Patten, 1996, p.2) ناجحيف في أداء السموؾ المستيدؼ
بتعديؿ االستجابة الخاطئة في أداء السموؾ ويزوده بالتعميمات المفظية  الباحثةالمستيدؼ ويقـو 

عطاء المقترحات الخاصة بذلؾ، كما تعز  الباحثةعمى وفؽ الخطوات الموضحة مف  ز االستجابة وا 
 الصحيحة لمتشجيع عمى االستمرار عمييا.

 : . التقويم9
وىو عممية إصدار حكـ عمى شيء وفؽ معمومات صادقة وثابتة وىو يتـ في نياية كؿ جمسة     

لمعرفة مدى فيـ طبلب المجموعة اإلرشادية لما دار في الجمسة مف خبلؿ إجراء تمخيص لمحاور 



ظيار أىـ النقاط اال يجابية والسمبية وطرح أسئمة لمعرفة مدى ما تحقؽ مف أىداؼ الجمسة وا 
 (26، ص2990)اإلماـ،  الجمسة.

 

 . التدريب البيتي:11
ويقصد بو الجانب التطبيقي الذي يساعد أفراد المجموعة اإلرشادية عمى تطبيؽ األساليب     

تساب الثقة في مواجية ويشجعيـ عمى اك، واألفكار التي تدربوا عمييا في مواقؼ الحياة الواقعية 
المشكبلت بعيدًا عف الجمسات اإلرشادية ويقمؿ مف احتماؿ استمرارىـ في االعتماد عمى المرشد 

 (.221، ص1000)محمد، 
      Evaluation Efficiency Style Counseling:: تقويم كفاءة األسموب اإلرشادي-رابعاً 

ي ىو اإلصبلح والتصحيح والتحسيف وتبلفي اإلرشاد البرنامجف اليدؼ األساس مف تقويـ إ      
( فالتقويـ يشمؿ عممية 448، ص2980أوجو النقص في خدماتو ووسائمو وطرؽ تنفيذه )زىراف، 

تحديد التغيرات السموكية ومقدارىا، وأنواع ىذه التغيرات السموكية التي حدثت في سموؾ 
استخداـ وسائؿ لقياس ىذه اإلرشادي، مف خبلؿ  البرنامجالمسترشديف نتيجة اشتراكيـ في 

التغيرات، وكذلؾ يشمؿ تحديد أوجو القوة والضعؼ والطريقة التي يمكف بواسطتيا تحسيف األسموب 
 (.70، ص2992اإلرشادي ككؿ )صفاء الديف، 

يجاد الفيـ النافع  البرنامجويجري تقويـ       اإلرشادي عف طريؽ الربط بيف الحاجات واالنجازات وا 
لموصوؿ إلى قرارات تعتمد عمى معمومات البرنامج بيف األعضاء العامميف في  والتعاوف المثمر

 (145، ص2985الدوسري،  اإلرشادي) البرنامجصادقة وثابتة وذلؾ مف اجؿ تحسيف وتطوير 
) زىراف  . أو موضوعي ، أو نوعي، أو عف طريؽ كمي ،  عف طريؽ تحديد أسئمة واإلجابة عمييا

ققت األىداؼ فسينعكس ذلؾ بالضرورة عمى التغيرات المرغوبة ( فإذا ما تح115، ص2997، 
 (533، ص1004التي ستطرأ عمى سموؾ الفرد ) عمر، 

 -:ىي ثالثة أنواع من التقويم الباحثة توقد استخدم  

 Introductive  Evaluation :    التقويم التمييدي .1

األسموب اإلرشادي، والمتمثمة  قبؿ البدء بتطبيؽ الباحثةويتمخص باإلجراءات التي قاـ بيا     
بالصدؽ الظاىري لؤلسموب اإلرشادي، وتكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة، وتحديد الحاجات 



عمى وفؽ ما حصمت عميو الفقرات مف درجات مف خبلؿ استخراج الوسط المرجح والوزف المئوي 
 لبياف حدة المشكمة.

 

 Constructional Evaluation :   التقويم البنائي .0

ويتمثؿ بإجراء عممية التقويـ عند نياية كؿ جمسة مف خبلؿ توجيو األسئمة لطبلب المجموعة،     
ومتابعة التدريبات في بداية كؿ جمسة، وكذلؾ يتضمف ىذا اإلجراء االستماع إلى آرائيـ 

طورىا ومقترحاتيـ حوؿ ما دار في الجمسة لمتوصؿ إلى اآلراء التي مف شأنيا أف تغني الجمسات وت
 ليكوف تطبيقيا بصورة أفضؿ.

 

 Final Evaluation :   التقويم النيائي .3

في نياية األسموب اإلرشادي عمى المجموعتيف  إدارة الغضبويتمثؿ بتطبيؽ مقياس     
 تيفالتجريبي تيفالضابطة لمعرفة التغيرات التي تطرأ عمى درجات المجموعالمجموعة و  تيفالتجريبي

 تحسيف إدارة الغضبالضابطة ومعرفة أثر األسموب المستعمؿ وفاعميتو في ومقارنتيا بالمجموعة 
 .المسترشداتلدى 

 

 Face Validity of the Counseling Style   -لمبرنامج اإلرشادي :الصدق الظاىري 

النفسي اإلرشاد  والمتخصصيف في الحكاـاإلرشادي عمى مجموعة مف  البرنامجعرض 
 -:فيما يأتيإلبداء آرائيـ ( 7)ممحؽ/ التربوي والتوجيو

 مدى مناسبة المواضيع لفقرات الجمسة. .2

 مدى مبلئمة األسموب لميدؼ الرئيس لمبحث. .1

 مدى مبلئمة األنشطة والفنيات المقدمة في الجمسات. .3

 . إبداء مبلحظاتيـ والتعديبلت التي يرونيا مناسبة .4
إلى بالبرنامج الوصوؿ مف أجؿ  الحكاـالسادة التي قدميا  بالمبلحظات الباحثة توقد أخذ

 .اإلرشادي جاىزًا لمتطبيؽ بشكمو النيائي البرنامجالمستوى المطموب ، بعد ذلؾ أصبح 
 
 



 
 
 

     The application of the Counseling  Style اإلسشاد٘ انربَايحذطثٛك  -ًا:َٛثا
عـداد أدواتـو قامـ      بـاإلجراءات  احثـةالب تبعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي وا 
 بشكل نيائي :البرنامج لغرض تطبيق  التالية

عمى أعمى الدرجات عمى طالبة مف البلتي حصمف ( 30)وبصورة قصدية  اختارت الباحثة .2
 ثبلثة مجموعات ، إثنتافبصورة عشوائية وبالتساوي إلى ف تـ توزيعي، إدارة الغضب مقياس 
 الباحثة في كؿ مجموعة، وقد التقت شداتمستر ( 20بواقع )، و ضابطة أخرى و  تاف ،تجريبي

بطبيعة العمؿ اإلرشادي، وما  ف وتعريفيفلمتعرؼ عميي تيفالتجريبي تيفالمجموع مسترشداتب
مكاف الجمسات ب فاإلرشادي، وتـ إببلغيالبرنامج مف واجبات في  فوما عمييمف حقوؽ  فلي

 وزمانيا.

 الباحثة توطمب ،مجموعة تجريبية كؿ ل( جمسة إرشادية 24بػ )حدد عدد الجمسات اإلرشادية  .1
 الحفاظ عمى سرية ما يدور خبلؿ الجمسات اإلرشادية. تيفالتجريبي مف أفراد المجموعتيف

 صباحاً ( 9)التاسعة ( في الساعة  المكتبة حدد مكاف وزماف الجمسات اإلرشادية في قاعة ) .3
ف موعد الجمسة التي يوافؽ وتـ اإلتفاؽ عمى أف يكو  ،مف كؿ أسبوع  األربعاءي األحد و يوم مف

 يـو انعقادىا عطمة رسمية في اليـو الذي يميو مباشرة وفي الزماف والمكاف المحدديف .

الضابطة المجموعة و  تيفالتجريبي تيفالمجموع مسترشداتعمييا  تُعدّت الدرجات التي حصم .4
 ختبار القبمي.قبؿ البدء بتطبيؽ األسموب اإلرشادي بمثابة نتائج اال إدارة الغضبعمى مقياس 

 موعدًا لمجمسة االفتتاحية. 1024/  22/ 26حدد يـو األحد الموافؽ  .5

 تيف( لممجموعتيف التجريبيإدارة الغضبلبعدي لقياس )اتـ تحديد موعد لتطبيؽ االختبار  .6
 .1024/ 21/  30الضابطة في يـو األربعاء الموافؽ المجموعة و 

لكؿ مجموعة بواقع جمستيف أسبوعيًا و  ، إلرشاديا البرنامجأياـ تطبيؽ بجدواًل  الباحثة توضع .7
لمجمسة الواحدة ، تماشيًا مع  ( دقيقة45، عممًا إف الزمف المستغرؽ في عقد الجمسات ىو )

  ذلؾ. افيوضح( 27و )( 26) يف رقـ والجدولطبيعة اإلرشاد المعرفي ، 

 



 
 

 

 (16رقم )جدول 
 ( أسموب إعادة البناء المعرفية األولى )لممجموعة التجريبياإلرشادية  مواعيد الجمساتيبين 

 
 الزمن المستغرق تاريخ انعقادىا عنوانيا الجمسة ت
 دقيقة 45 16/11/0114 التييؤ لمبرنامج اإلرشادي اإلفتتاحية 1
 دقيقة 45 18/11/0114 إدارة الذات الثانية 0
 دقيقة 45 01/11/0114 ضبط الذات الثالثة 3
 دقيقة 45 03/11/0114 يزاألنتباه والترك الرابعة 4
 دقيقة 45 05/11/0114 الثقة بالنفس الخامسة 5
 دقيقة 45 07/11/0114 الصبر السادسة 6
 دقيقة 45 31/11/0114 االبتعاد عن العدوان السابعة 7
 دقيقة 45 0/10/0114 خفض التوتر الثامنة 8
 دقيقة 45 4/10/0114 االىتمام باآلخرين التاسعة 9
 دقيقة 45 7/10/0114 التفاعل االجتماعي العاشرة 11
 دقيقة 45 9/10/0114 رد الفعل المندفع الحادية عشرة 11
 دقيقة 45 11/10/0114 التعبير عن الغضب الثانية عشرة 10
 دقيقة 45 17/10/0114 االتزان االنفعالي الثالثة عشرة 13
 دقيقة 45 01/10/0114 إنياء البرنامج اإلرشادي الختامية 14

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ( 17جدول رقم )
 ( أسموب التنظيم الذاتيلممجموعة التجريبية الثانية ) يبين مواعيد الجمسات اإلرشادية 

 
 الزمن المستغرق تاريخ انعقادىا عنوانيا الجمسة ت
 دقيقة 45 17/11/0114 التييؤ لمبرنامج اإلرشادي اإلفتتاحية 1
 ةدقيق 45 19/11/0114 إدارة الذات الثانية 0
 دقيقة 45 04/11/0114 ضبط الذات الثالثة 3
 دقيقة 45 06/11/0114 األنتباه والتركيز الرابعة 4
 دقيقة 45 1/10/0114 الثقة بالنفس الخامسة 5
 دقيقة 45 3/10/0114 الصبر السادسة 6
 دقيقة 45 8/10/0114 االبتعاد عن العدوان السابعة 7
 دقيقة 45 11/10/0114 خفض التوتر الثامنة 8
 دقيقة 45 14/10/0114 االىتمام باآلخرين التاسعة 9
 دقيقة 45 16/10/0114 التفاعل االجتماعي العاشرة 11
 دقيقة 45 18/10/0114 رد الفعل المندفع الحادية عشرة 11
 دقيقة 45 00/10/0114 التعبير عن الغضب الثانية عشرة 10
 دقيقة 45 04/10/0114 االتزان االنفعالي الثالثة عشرة 13
 دقيقة 45 08/10/0114 إنياء البرنامج اإلرشادي الختامية 14

 
 -:تً ألعلى النحو االبرنامج اإلرشادي جلسات بعرض  الباحثةوستقوم  

 
 
 
 
 
 



 
 

 أسموب إعادة البناء المعرفي
 األولى         -:الجمسة 

                                                                               اإلفتتاحية  -عنوان الجمسة :
 ( دقيقة45) -مدة الجمسة : 

 

الحاجات 
 اإلرشادية

 لمبرنامج اإلرشادي . التييؤ -
 التعارف بين أفراد المجموعة من جية والباحثة وأفراد المجموعة من جية أخرى . -
 لباحثة وأفراد المجموعة .بناء عالقة إيجابية مبنية عمى اإلحترام والمودة والتقبل بين ا -
 التعرف عمى زمان ومكان عقد الجمسات اإلرشادية . -

مد جسور الثقة فيما بينين من جية وبينين وبين الباحثة من جية أخرى ، و تحديد زمان ومكان  - ىدف الجمسة
 الجمسات اإلرشادية ، والشعور بالتقبل واالحترام والمودة .

االستراتيجيات 
 والفنيات

 اقشة ، التعزيز ، التغذية الراجعة .المن

األنشطة 
 المقدمة

تقوم الباحثة بتعريف نفسيا ألفراد المجموعة اإلرشادية موضحة مجال تخصصيا ، ثم تعطي  -
 فكرة واضحة عن اإلرشاد النفسي .

تطمب الباحثة من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يقمن بتعريف أنفسين لمباحثة ولباقي  -
 .أعضاء المجموعة 

ضفاء روح الحيوية والمرح عمى  - يتخمل الجمسة توزيع قطع الكيك والعصير لكسر الرتابة وا 
 أعضاء المجموعة .

 توضح الباحثة أىمية البرنامج اإلرشادي والفائدة منو . -
 تؤكد الباحثة عمى حق المسترشدات في التحدث بحرية خالل الجمسات . -
 االتفاق مع المسترشدات .تحدد الباحثة زمان ومكان الجمسات اإلرشادية ب -

 التقويم البنائي
 تحاول الباحثة معرفة انطباعات المسترشدات حول الجمسة اإلرشادية واالستماع الى آرائين . -
تتوجو الباحثة بالسؤال الى المسترشدات ) ىل ىناك من ال ترغب في االنضمام الى المجموعة  -

 اإلرشادية ؟ (
 

 

 

 

 



 

 

 -إدارة الجمسة :
بتعريؼ نفسيا بالترحيب بأعضاء المجموعة اإلرشادية ، وتتمنى ليف التوفيؽ ، وتقـو  ثةالباحتقـو  -

الى أفراد المجموعة اإلرشادية ، ثـ تعطي فكرة عف اإلرشاد والبرامج اإلرشادية مف حيث كونيا برامج 
منظمة تضـ عددا مف األنشطة والفعاليات لغرض مساعدة األفراد عمى التخمص مف مشكبلتيـ 

فسية واالجتماعية والتربوية ، وتتكوف مف مجموعة مف الجمسات في أوقات محددة ، تتناوؿ كؿ الن
جمسة منيا مشكمة ما تسببت في الشعور بالفشؿ في إدارة الغضب أو التعامؿ معو بفاعمية ، كما 

عمى توقعات المسترشدات مف البرنامج اإلرشادي والكشؼ عف التوقعات الخاطئة  الباحثةتتعرؼ 
 صحيحيا وتثبيت التوقعات الصحيحة وتعزيزىا .وت

 تبدأ المسترشدات بتعريؼ أنفسيف لمباحثة ولباقي أعضاء المجموعة اإلرشادية الواحدة تمو األخرى . -
 بتوزيع قطع الكيؾ والعصير إلضفاء جو مف المرح والسعادة وكسر الرتابة . الباحثةتبدأ  -
ف سبب إألسس النظرية التي تبنى عمى أساسيا ، إذ اليدؼ مف الجمسات اإلرشادية وا الباحثةتوضح  -

البلعقبلنية والتشوىات المعرفية التي يحممنيا عف أنفسيف  األفكارما يعانينو مف مشكبلت ىو سيطرة 
وعف اآلخريف وعف البيئة واألحداث المحيطة بيف ، ما يجعميف في غضب مستمر ، ويوقعيف في 

أف سبب الغضب ىنا ىو سبب  الباحثة، وتوضح  مشكبلت متكررة مصدرىا سوء أدارة الغضب
البلعقبلنية والتشوىات المعرفية لدييف مف خبلؿ  األفكارداخمي يمكف السيطرة عميو مف خبلؿ تغيير 

 التدريب عمى بعض الفنيات الخاصة المستخدمة في أساليب اإلرشاد في البرنامج الحالي 
ة عف آرائيف ومشاعرىف ، وأنيف سيحصمف لمسترشدات في التحدث بحرياحؽ عمى  الباحثة تؤكد -

 عمى الوقت الكافي لمحديث مع اإلتفاؽ عمى سرية المعمومات التي تطرح خبلؿ الجمسات اإلرشادية 
اإلتفاؽ مع المسترشدات عمى أف قاعة المكتبة ستكوف المكاف الذي ستعقد فيو الجمسات اإلرشادية ،  -

كؿ أسبوع ، إال في حالة حدوث طارئ فإف الجمسة وسيتـ عقد الجمسات يومي األحد واألربعاء مف 
ستنتقؿ الى اليـو الذي يمي الموعد المتفؽ عميو ، وأخذ رأييف وموافقتيف في ذلؾ ، مع التأكيد عمى 

 ضرورة اإللتزاـ بالحضور في الموعد المحدد لكؿ جمسة .
في االنضماـ الى السؤاؿ التالي عمى المسترشدات ) ىؿ توجد بينكف مف ال ترغب  الباحثةتطرح  -

 المجموعة اإلرشادية والمشاركة في جمسات البرنامج ؟ (
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المتمثؿ بالتعرؼ عرض النتائج عمى وفؽ ىدؼ البحث تقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بسوؼ 
من اإلرشاد المعرفي في تحسين إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة أسموبين  تأثير)  عمى

النفسي السموكي الذي تبنتو  –وفقًا لئلطار النظري المعرفي مناقشتيا وتفسيرىا مف ثـ و ( المتوسطة
 -:اآلتيةواختبار فرضيات البحث وفي ضوء الدراسات السابقة التي أوردتيا ،  الباحثة ،

 -: األولىالفرضية 

 األولى                 المجموعة التجريبية  أفراددرجات رتب بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال)) 
 .((  وبعده اإلرشاديقبل تطبيق البرنامج  " إعادة البناء المعرفي أسموب "

( لمعرفة داللة الفروؽ  فويمكوكسالباحثة اختبار ) استخدمت الختبار صحة ىذه الفرضية 
 أفالنتائج  أظيرت إذفي القياس القبمي والبعدي ،  األولىبيف رتب درجات المجموعة التجريبية 

( عند 8عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة ) إحصائيادالة وىي ( 2)ىي  القيمة المحسوبة
توجد  ذإ( ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ،  0,05وى داللة ) مست

قبؿ تطبيؽ البرنامج  األولىالمجموعة التجريبية  أفراد بيف رتب درجات إحصائيةفروؽ ذات داللة 
 ( يوضح ذلؾ.28وبعده ولصالح القياس البعدي ، والجدوؿ ) اإلرشادي

 (18جدول رقم )

 القبمي والبعدي يناالختبار التجريبية األولى في المجموعة  أفراد درجاترتب ائية لالقيم اإلحص
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 الجدولية المحسوبة

1 111 89 11 8 8  

1 

 

8 

 

1815 
 دالة

 إحصائياً 
0 98 87 11 8 8  

3 97 88 9 485 485  



4 97 91 7 3 3  

5 96 97 -1 1 - 1 

6 95 85 11 6 6  

7 95 84 11 8 8  

8 94 80 10 11 11  

9 93 88 5 0 0  

11 89 81 9 485 485  

 1 54     المتوسط

وفاعمية االستراتيجيات  إعادة البناء المعرفيتيجة إلى فاعمية أسموب ىذه الن ةعزو الباحثتو     
 المشكبلتأكدت عمى أف  إذالمعرفية ، وىذا ما ذىبت إليو النظرية  ،والفنيات المستخدمة فيو 

 والتشوىات المعرفية ، النفسية والسموكيات المنحرفة الناتجة عنيا ىي نتيجة المعتقدات الخاطئة ،
ي ىذا األسموب ىو تغيير المفاىيـ الخاطئة أو تصحيحيا أو تعديميا عف طريؽ ف اإلرشادوىدؼ 

         ( Raimy,1976,p.201) . زيؼ مفاىيمو وخطأىابياف استبصار المسترشد بيذه األفكار و 
أفكار جديدة صحيحة حوؿ المواقؼ واألحداث والبيئة المثيرة  إعادة بناءومف ثـ مساعدتو في 

.               لعبلج المعرفي الى تعديؿ أو تطوير وتغيير التشويو والنظـ المعرفية يتجو المغضب ، إذ 
 ( 165، ص1003) عكاشة ،

نشأ كنتيجة أف الفشؿ في إدارة الغضب ي في" نوفاكو "  وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذىب إليو     
ية التي يتعرض ليا وتحميميا لعدـ االتساؽ بيف النظاـ المعرفي الداخمي لمفرد وبيف المثيرات الخارج

فحينما يشعر الفرد مثبًل بأنو قد فقد ، وتفسيرىا عف طريؽ ذلؾ النظاـ المعرفي الداخمي الذي يميزه 
وحينما يتوقع تحقيؽ مكاسب ، شيئًا ما لو قيمتو ومغزاه بالنسبة لو فأنو عادًة ما يشعر بالحزف 

ذا،  الغضببالتيديد فأف ذلؾ يؤدي بو الى معينة فأنو يشعر بالسرور والسعادة، أما حيف يشعر   وا 
 . لغضبا الفشؿ في إدارة ذلؾمشوشًا تكوف النتيجة المنطقية ىي  اإلدراؾكاف ذلؾ 



                                                                   ( Novaco,1996,p.22 )  

 الغضب مع التعامؿ يستطيع اإلنساف أف ي ف "أليس  "مع ما أكد عميوكما تتفؽ ىذه النتيجة      
 يستطيع ال فإنو عميو تسيطر ألف البلعقبلنية إذا سمح لؤلفكار العقبلنية، أما باألفكار تمسؾ إذا

 مواجية أو ، الغضب انفعاالت ضبط أو المثير لمغضب ، الكامؿ لمموقؼ االنتباه توجيو
.                            لمذات مدمرة بطريقة يفكر أأف اإلنساف يبد والنتيجة بالغضب، المرتبطة المشكبلت
وىذا األمر يتفؽ مع ما وضع مف فنيات ومعالجات داخؿ محتوى (  60،  1009 ، ) السقاؼ

مفاىيـ  تغيير عمى فنيات وأنشطة تحاوؿممت جمساتو تشا، إذ  البرنامج اإلرشادي وجمساتو
 – لميارات المعرفيةاؿ عمى استخداـ العم وتعديميا ، فضبل عف الغضبالمسترشديف عف 

 اتالمسترشد جعؿعمى  المعرفي اءإعادة البنأسموب يعمؿ  إذ، السموكية لمسيطرة عمى الغضب 
بطريقة صحيحة دوف مبالغة أو تشويو ، مثمما يؤدي إلى تحميؿ البيانات  عمى قراءة الواقعقادرات 

ة تعمؿ عمى فحص كؿ فكرة غير التي تجمع بشكؿ يطابؽ الواقع ويخرج باستنتاجات منطقي
وىذا ما أكده أصحاب النظرية  ،بشكؿ منطقي  اوأفكارى ابطريقة تعزز إعادة بناء معارفي منطقية

ف ىدؼ العبلج المعرفي ىو تحديد وتعديؿ تحريفات وتحيزات التفكير لدى الفرد ، أالمعرفية في 
وىذه النتيجة تتفؽ ( 7، ص1006المعرفي الخاص لديو .) لييي ، وكذلؾ تحديد وتعديؿ المخطط 

فيراديـو وكالـ ،  ( ودراسة ) 2998)فاربؿ وديفز ،  ( ودراسة2990فانتوز، ما أكدتو دراسة )مع 
بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات ( 1001ودراسة ) توالنتؿ وآخروف، (  2999

 .ه ؿ تطبيؽ البرنامج وبعدقب تعرضت ألسموب إعادة البناء المعرفيالمجموعة التجريبية التي 

المجموعــة  درجــات أفــرادرتــب بــين ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ))  -: الثانيــةالفرضــية 
 ((  وبعده اإلرشاديقبل تطبيق البرنامج  " التنظيم الذاتيأسموب  "التجريبية الثانية 

اللػػة الفػػروؽ ( لمعرفػػة د فويمكوكسػػالباحثػػة اختبػػار )  اسػػتخدمتالختبػػار صػػحة ىػػذه الفرضػػية 
 فأالنتػػائج  أظيػػرت إذبػػيف رتػػب درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة فػػي القيػػاس القبمػػي والبعػػدي ، 

( عنػػد  5عنػػد مقارنتيػػا بالقيمػػة الجدوليػػة البالغػػة )  إحصػػائياً دالػػة  وىػػي ( 2)  ىػػي القيمػػة المحسػػوبة



ة البديمػػة ، أي توجػػد ( ، وىػػذا يعنػػي رفػػض الفرضػػية الصػػفرية وقبػػوؿ الفرضػػي 0,05)  مسػػتوى داللػػة
المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة فػػي قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج  أفػػرادبػػيف درجػػات  إحصػػائيةفػػروؽ ذات داللػػة 

 ( يوضح ذلؾ.29وبعده ولصالح القياس البعدي ، والجدوؿ ) اإلرشادي

 (19جدول رقم )

  القبمي والبعدي يناالختبار التجريبية الثانية في المجموعة  أفراد درجاترتب القيم اإلحصائية ل
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1 111 80 18 9 9  

1 5 1815 
دالة 
 إحصائياً 

0 99 87 10 585 585  

3 98 86 10 585 585  

4 98 87 11 4 4  

  - - صفر 97 97 5

6 96 97 -1 1 - -1 

7 95 81 15 8 8  

8 94 81 13 7 7  

9 90 83 9 085 085  

11 89 81 9 085 085  

 1 44 45    المتوسط

تراتيجيات والفنيات وفاعمية االس التنظيـ الذاتيىذه النتيجة إلى فاعمية أسموب  ةعزو الباحثتو      
ترى أف أسموب التنظيـ الذاتي يساعد  إذالمعرفية ، وىذا ما ذىبت إليو النظرية  ،المستخدمة فيو 



 ،الذاتي حديثالعف طريؽ المبلحظة الذاتية ، و سموكية وذلؾ ال ومشكبلت في التغمب عمىالفرد 
دوف خروجيا عف مف ة ما مشكموقوعو في توجيو نفسو خبلؿ ب لوالذاتية التي تسمح  والتعميمات
تيا، وىو ما يجعؿ مف تيدئمع نفسو لالتحدث عمى التخيؿ واالسترخاء و مع تشجيع الفرد ، سيطرتو 

ىذا األسموب اإلرشادي المعرفي مف أىـ األساليب اإلرشادية التي ترى الباحثة أنيا قادرة عمى 
يركز ىذا  إذ ،توسطة تحقيؽ ىدؼ البحث وىو تحسيف إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة الم

 أفالميارات التي سبؽ ليـ و كيفية تطبيؽ المعمومات الى  المسترشديف توجيواألسموب عمى 
بتطبيؽ الميارات التي اكتسبيا لمتعامؿ  المسترشديقـو  إذ ،تعمموىا مف خبلؿ مواقؼ حياتية واقعية 
ما أسماه نوفاكو خبلؿ التي يتخيؿ وجودىا، وذلؾ مف  أومع الضغوط المختمفة التي يواجييا، 

تعريض األفراد ذوي  يتمخص في"  الذي  Stress inoculation تمقيح اإلجيادبػمفيوـ  " 
مستويات الغضب العالية والمتكررة خبلؿ الجمسات اإلرشادية الى مواقؼ مثيرة تحاكي المواقؼ 

ىذه المواقؼ ما ستنتج ردود األفعاؿ الصادرة عنيـ تجاه  إذالحقيقية التي تسببت في غضبيـ ، 
" التي تساعدىـ في بناء ميارات التأقمـ وتخفيؼ ردود األفعاؿ  األجسام المضادة لمغضبأسماه " 

السمبية عند الغضب في الحياة الواقعية ، كما تسيـ في تعميميـ كيفية تغيير المعتقدات المشوىة ، 
تقاف ميارات إدارة الغ  ( Rico,2012) ضب . وتحسف قدرتيـ عمى حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ ، وا 

الحميمػة بينيمػا خػػبلؿ وتكػويف العبلقػة  اتوالمسترشػد لباحثػةمتعػاوف مػا بػيف الوتػرى الباحثػة أف      
نجػػػاح أسػػػموب التنظػػػيـ الػػػذاتي فػػػي تحسػػػيف إدارة  سػػػاعد عمػػػى، تطبيػػػؽ جمسػػػات البرنػػػامج اإلرشػػػادي 

فػػػي  األدوار بعػػػضفػػػي تنفيػػػذ  اتالمسترشػػػدالباحثػػػة مػػػع  شػػػاركتإذ  الغضػػػب لػػػدى المسترشػػػدات ، 
عنػػدما  فنفسػػيأب اتالمسترشػػدىػػذه العمميػػة مػػف ثقػػة  تدزا، و المواقػػؼ التمثيميػػة لمجمسػػات اإلرشػػادية 

 ،سػػابقًا  فػػي مواجيتيػػا فبالفعػػؿ التعامػػؿ مػػع مواقػػؼ الضػػغط التػػي كػػف يفشػػم فعيسػػتط فأنيػػ فكتشػػفا
ح التحريؼ فػي التفكيػر لػدى المسترشػد تصحي الى اإلرشاد المعرفيييدؼ  إذوىذا ما أكدت عميو النظرية المعرفية ، 

والتعامؿ مع التفكير غير المنطقي، بحيث تصحح صورة الواقع في نظػره ويصػبح التفكيػر منطقيػًا، معتمػدًا فػي ذلػؾ عمػى عػدة أسػس 
اعدتو فػػي مػػع المسترشػد، واختػزاؿ المشػكمة التػػي يعػاني منيػا ومسػوالعبلقػة الحميمػة أىميػا: المشػاركة اإلرشػادية، وتوطيػػد المصػداقية 

دراسػة وىذا يتفؽ مع مػا توصػمت إليػو  . معرفة كيفية حؿ المشاكؿ، وذلؾ مف خبلؿ المشاركة النشطة في حؿ المشػكمة
 ( 1009) ظػافر ،             دراسػة ، و (  Kocovski & Endler, 2000 ) كوسوفسػكي وأنػدلر



درجػػات المجموعػػة  بوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رتػػب(  1024) األسػػعدي ، ، ودراسػػة 
 .ه وبعداإلرشادي قبؿ تطبيؽ البرنامج  تعرضت ألسموب التنظيـ الذاتيالتجريبية التي 

أفــراد المجموعــة درجــات رتــب بــين ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ))  -: الثالثــةالفرضــية 
   ((القبمي و البعدي  يناالختبار الضابطة في 

( لمعرفة داللة الفروؽ  فويمكوكسثة اختبار ) الباح استخدمتالختبار صحة ىذه الفرضية 
بيف رتب درجات المجموعة الضابطة في القياس القبمي والبعدي ، إذ أظيرت النتائج إف القيمة 

( عند  صفرعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )  إحصائياً غير دالة وىي ( 4)ىي المحسوبة 
فرضية الصفرية ورفض الفرضية البديمة ، أي ال ( ، وىذا يعني قبوؿ ال 0,05مستوى داللة ) 

بيف درجات المجموعة الضابطة في القياس القبمي والبعدي  إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة 
 لؾ.( يوضح ذ10والجدوؿ )

 (01جدول رقم )

  القبمي والبعدي يناالختبار الضابطة في المجموعة  أفراد درجاتالقيم اإلحصائية ل
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قبل 
 التجربة

بعد 
 التجربة

 الجدولية المحسوبة

  - - صفر 111 111 1

 1815 صفر 4
غير دالة 
 إحصائياً 

  - - صفر 98 98 0

  - - صفر 97 97 3

4 96 97 -1 0 - -0 

5 98 96 0 4 4  



  - - صفر 95 95 6

7 94 95 -1 0 -   

  - - صفر 93 93 8

9 90 93 -1 0 - -0 

 0- - - صفر 89 89 11

 6 4 11    المتوسط

ىػػذه النتيجػػة إلػػى عػػدـ تعػػرض المجموعػػة الضػػابطة إلػػى أي برنػػامج إرشػػادي ،  ةعػػزو الباحثػػتو 
رشػػػػادي مػػػػػف خػػػػبلؿ مبلحظػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف رتػػػػب درجػػػػػات وىػػػػذا مؤشػػػػر عمػػػػى فاعميػػػػة البرنػػػػامج اإل

 . المجموعتيف التجريبيتيف ودرجات المجموعة الضابطة

 -: الرابعةالفرضية 

            األولـىالمجموعـة التجريبيـة  أفـرادبـين رتـب درجـات  إحصـائيةال توجد فروق ذات داللـة )) 
  ((  البعدي  االختبارابطة في المجموعة الضأفراد ورتب درجات  " إعادة البناء المعرفي "

وتنػي ( لمعرفػة داللػة الفػروؽ  -الباحثػة اختبػار ) مػاف اسػتخدمتالختبار صحة ىذه الفرضػية 
             القيمػػػة المحسػػػوبة  أفالنتػػػائج  أظيػػػرت إذوالمجموعػػػة الضػػػابطة ،  األولػػػىبػػػيف المجموعػػػة التجريبيػػػة 

         ( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة13ة الجدوليػػػة البالغػػػة )عنػػػد مقارنتيػػػا بالقيمػػػ إحصػػػائياً دالػػػة وىػػػي ( 8,5) ىػػػي 
( ، وىػػػذا يعنػػػي رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية وقبػػػوؿ الفرضػػػية البديمػػػة ، أي توجػػػد فػػػروؽ ذات  0,05) 

المجموعػػة أفػػراد ورتػػب درجػػات  األولػػىالمجموعػػة التجريبيػػة  أفػػرادبػػيف رتػػب درجػػات  إحصػػائيةداللػػة 
 ( يوضح ذلؾ .12، والجدوؿ ) األولىعة التجريبية البعدي ولصالح المجمو  في االختبار الضابطة

 (01جدول رقم )

  البعدي االختبارفي والمجموعة الضابطة التجريبية األولى المجموعة  أفراد درجاتالقيم اإلحصائية لرتب 

 



 سمسلتال
 المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية 
 األولى

مستوى  Uقيمة 
 الداللة

 داللة الفروق

 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة بةالرت الدرجة

1 111 01 89 885 

 دالة إحصائياً  1815 03 885

0 98 19 87 5 

3 97 17 88 685 

4 97 17 91 11 

5 96 15 97 17 

6 95 1385 85 4 

7 95 1385 84 3 

8 93 1185 80 0 

9 93 1185 88 685 

11 89 885 81 1 

 6385  14685  المتوسط

 األولػىوتعد ىذه النتيجة مؤشػرًا عمػى فاعميػة البرنػامج اإلرشػادي المقػدـ إلػى المجموعػة التجريبيػة    
، فػػػي حػػػيف أف المجموعػػػة فيػػػو فنيػػػات المسػػػتخدمة الونجاعػػػة  تحسػػػيف إدارة الغضػػػبوأثػػره عمييػػػا فػػػي 

مػا وقد اتفقت ىذه النتيجة مػع  ، إلرشاديالضابطة لـ تسجؿ تقدما ممحوظا لعدـ تعرضيا لمبرنامج ا
، ودراسػة (  Dahlen & Deffenbacher,2000دالػيف وديفنبػاخر  ) دراسػةتوصمت إليػو كػؿ مػف 

 ( . 1020) آؿ أطيمش ، 

المجموعـة التجريبيـة بـين رتـب درجـات  إحصـائيةال توجـد فـروق ذات داللـة ))  -: الخامسةالفرضية 
  ((البعدي  االختباروالمجموعة الضابطة في  " التنظيم الذاتي أسموب "الثانية 



وتنػػي ( لمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ -الختبػػار صػػحة ىػػذه الفرضػػية اسػػتعممت الباحثػػة اختبػػار ) مػػاف
           القيمػػػة المحسػػػوبة  أفالنتػػػائج  أظيػػػرت إذبػػػيف المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة ، 

      ( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 13تيػػػا بالقيمػػػة الجدوليػػػة البالغػػػة )عنػػػد مقارن إحصػػػائيادالػػػة وىػػػي ( 24) ىػػػي 
( ، وىػػػذا يعنػػػي رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية وقبػػػوؿ الفرضػػػية البديمػػػة ، أي توجػػػد فػػػروؽ ذات  0,05) 

 اإلرشػاديبيف المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضػابطة بعػد تطبيػؽ البرنػامج  إحصائيةداللة 
 ( يوضح ذلؾ .11لثانية ، والجدوؿ )ولصالح المجموعة التجريبية ا

 (00جدول رقم )

 البعدي االختبارفي والمجموعة الضابطة التجريبية الثانية المجموعة  أفراد درجاتالقيم اإلحصائية لرتب 

 

 سمسلتال
 المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية 
 الثانية

مستوى  Uقيمة 
 الداللة

 داللة الفروق

 الجدولية المحسوبة رتبةال الدرجة الرتبة الدرجة

1 111 01 80 4 

 دالة إحصائياً  1815 03 14

0 98 19 87 785 

3 97 1685 86 6  

4 97 1685 87 785 

5 96 14 97 1685 

6 95 1085 97 1685 

7 95 1085 81 185 

8 93 1185 81 3 

9 93 1185 83 5 

11 89 9 81 185 



 69  141  لمتوسطا

أفراد  إفادةيعكس مدى الذي ذلؾ إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي المستخدـ ، و  ةعزو الباحثتو      
المجموعة التجريبية مف الفنيات والنشاطات المستخدمة فيو ، في حيف لـ تتأثر نتائج المجموعة 

اإلرشادي ، إذ تركت تعيش حياتيا الضابطة ولـ يمحظ عمييا التقدـ ، وذلؾ لعدـ تعرضيا لمبرنامج 
اليومية العادية بدوف إثراء في خبراتيـ حوؿ الصفة المستيدفة في البرنامج اإلرشادي. وىذا يدلؿ 

،  ( 1009) ظافر ، دراسة كما ورد في  بأسموب التنظيـ الذاتي المعرفيعمى فاعمية اإلرشاد 
 . ( 1024) األسعدي ، ودراسة 

 -: السادسةالفرضية 

                 األولـىالمجموعـة التجريبيـة  أفـرادبـين رتـب درجـات  إحصـائيةتوجد فروق ذات داللـة  ال)) 
أسموب التنظـيم  "المجموعة التجريبية الثانية أفراد ورتب درجات "  أسموب إعادة البناء المعرفي "

 ((البعدي  االختبارفي  " الذاتي

 

وتنػي ( لمعرفػة داللػة الفػروؽ  -ختبػار ) مػافالباحثػة ا اسػتخدمتالختبار صحة ىذه الفرضػية 

القيمػػػػػة  إفالنتػػػػػائج  أظيػػػػػرت إذوالمجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة الثانيػػػػػة ،  األولػػػػػىبػػػػػيف المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة 

(  13عنػػد مقارنتيػػا بالقيمػػة الجدوليػػة البالغػػة )  إحصػػائياً ( وىػػي غيػػر دالػػة  37,5) ىػػي المحسػػوبة 

الفرضػػية الصػػفرية ، أي انػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات  ( ، وىػػذا يعنػػي قبػػوؿ 0,05عنػػد مسػػتوى داللػػة ) 

والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج  األولػػىبػػيف المجموعػػة التجريبيػػة  إحصػػائيةداللػػة 

 ( يوضح ذلؾ .13نفسو ، والجدوؿ ) األثر ولؤلسموبيف اإلرشادي

 



 

 

 

 

 

 (03جدول رقم )

 لتجريبيتين األولى والثانية في االختبار البعدي ا تينالمجموع أفراد درجاتالقيم اإلحصائية لرتب 

 

 سمسلتال

التجريبية المجموعة 
 األولى

المجموعة التجريبية 
 الثانية

مستوى   Uقيمة 
 الداللة

 داللة الفروق

 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة

1 89 16 80 585 

 دالة إحصائياً غير  1815 03 3785

0 87 10 87 10 

3 88 1485 86 11  

4 91 17 87 10 

5 97 19 97 19 

6 85 9 97 19 

7 84 8 81 0 

8 80 585 81 4 

9 88 1485 83 7 



11 81 0 81 0 

 9085  11785  المتوسط

إلػى وجػػود عناصػػر ي والتنظػػيـ الػػذات المعرفػي اءتسػاوي تػػأثير أسػػموبي إعػادة البنػػوتعػزو الباحثػػة      
التػػػػي بنيػػػػت عمػػػػى أسػػػػس عمميػػػػة عمػػػػى وفػػػػؽ الخاصػػػػة كاألىػػػػداؼ  ، مشػػػػتركة بػػػػيف ىػػػػذيف األسػػػػموبيف

،  ة، فضػػػبًل عػػػف تطبيػػػؽ األسػػػموبيف اإلرشػػػادييف مػػػف قبػػػؿ الباحثػػػ اتكبلت وحاجػػػات المسترشػػػدمشػػػ
يػػػة والمػػػدة الزمن، ومػػػدة الجمسػػػات اإلرشػػادية ،  اتالجمسػػات اإلرشػػػادية عنػػػد المسترشػػدوتسػػاوي عػػػدد 

 اتبشكؿ يتناسب مػع حاجػات المسترشػد جاء ةإف وضع الخطة اإلرشادية مف الباحث، كما لمتطبيؽ 
اإلرشػػادية سػػاعد وبشػػكؿ مػػنظـ  اتلمفػػردات الجمسػػ اتف اسػػتيعاب المسترشػػدإوالمرحمػػة العمريػػة ، إذ 

بداؿ السموؾ غير المرغػوب بسػموؾ مرغػوب فيػو المتعمقة بسوء إدارة الغضب فحؿ مشكبلتي عمى  وا 
، كمػػا خمقػػت الجمسػػات اإلرشػػادية نػػوع مػػف فيػػو  فَ قػػيـ السػػائدة فػػي المحػػيط الػػذي يعشػػيتماشػػى مػػع ال

االنسػػػػجاـ والتوافػػػػؽ بػػػػيف الباحثػػػػة والمسترشػػػػدات أثنػػػػاء الجمسػػػػات اإلرشػػػػادية ، ممػػػػا أدى الػػػػى فعاليػػػػة 
 البرنامج اإلرشادي في كبل األسموبيف .

 

 

 االستنتاجات :

 -اآلتية : االستنتاجاتاستخبلص  ةلمباحث في ضوء نتائج البحث يمكف

المرحمػػة  البػػاتلػػدى ط تحسػػيف إدارة الغضػػبأسػػموبًا فعػػااًل فػػي  إعػػادة البنػػاء المعرفػػيأسػػموب  يعػدّ . 2
 . المتوسطة

المرحمػػػػة  البػػػػاتلػػػػدى ط تحسػػػػيف إدارة الغضػػػػبأسػػػػموبًا فعػػػػااًل فػػػػي  التنظػػػػيـ الػػػػذاتي أسػػػػموب يعػػػػدّ . 1
 . المتوسطة



تحسػػيف إدارة تغييػػرًا إيجابيػػًا واضػػحًا فػػي  التنظػػيـ الػػذاتي و المعرفػػي إعػػادة البنػػاء يأحػػدث أسػػموب. 3
المتعمقػة وبذلؾ يمكف االعتماد عمييمػا فػي الدراسػات ،  المتوسطةالمرحمة  الباتلدى ط الغضب

إعادة البنػاء  القائـ عمى أسموبي ) النفسيأىمية اإلرشاد  ، وىذا ما يؤكد بإدارة الغضب مستقببلً 
( كونيمػػػا أسػػػموبيف يعتمػػػداف عمػػػى محاكػػػاة الجانػػػب العقمػػػي المعرفػػػي الػػػذاتي المعرفػػػي والتنظػػػيـ 

، أو خمػػؽ  فبالػػدليؿ العقمػػي المنطقػػي عمػػى خطػػأ أفكػػارى فسػػواء مػػف خػػبلؿ إقنػػاعي اتلممسترشػػد
وىػػذا يقمػػؿ  ، لؤلشػػياء واألحػػداث فأو طريقػػة نظػػرتي فتيومشػػكبل فحالػػة مػػف االستبصػػار بسػػموكي

 ؿ السموكيات غير المرغوب بيا اجتماعيًا.مف احتماالت السموؾ السمبي ويعد

أثبتػػت كفايتيػػا فػػي  انيػػا ة فػػي األسػػموبيف كانػػت فاعمػػة ومػػؤثرة بػػدليؿخدمتبػػيف أف الفنيػػات المسػػت. 4
النشػاطات والتكنيكػات التػي اعتمػدىا األسػموباف فػي بمػورة  أسػيمت، حيث  تحسيف إدارة الغضب

تحسػػيف انيػػاتيف وقػػدراتيف الحقيقيػػة فػػي عػػف إمك المتوسػػطةواقعيػػة لػػدى طالبػػات المرحمػػة  أفكػػار
تحقيػػػؽ ىػػػدؼ البحػػػث ، نجػػػاح األسػػػموبيف اإلرشػػػادييف فػػػي ، كمػػػا أثبتػػػت النتػػػائج إدارة الغضػػػب 

عمػى الػػرغـ تحسػيف إدارة الغضػػب لػدى طالبػات المرحمػػة المتوسػطة ، فيمػا بينيمػػا فػي وتكامميمػا 
أي إننػػػا نسػػػتطيع  ،ة وىػػػذا مػػػا أوضػػػحتو نتػػػائج الفرضػػػية السادسػػػ ، مػػػف اسػػػتخداميما منفصػػػميف

 .الذيف يعانوف مف سوء إدارة الغضبف األسموبيف في إرشاد األشخاص استخداـ أي م

 

 

 

 

 

 

 -التوصيات :



 -بما يأتي : ةوصي الباحثتانسجامًا مع نتائج البحث 

مػػف البرنػػامج  إمكانيػػة اسػػتفادة المؤسسػػات التربويػػة والمرشػػديف التربػػوييف فػػي المػػدارس المتوسػػطة. 2
 .والذي توصؿ إليو البحث الحالي -بأسموبيو  –ي اإلرشاد

تحسػػػيف إدارة الغضػػػب لػػدى طالبػػػات المرحمػػػة المدرسػػية التػػػي تسػػػيـ فػػي  نشػػػاطاتإلكثػػار مػػػف ال. ا1
 والزيارات والميرجانات .المدرسية كالسفرات  المتوسطة

ة الحاليػػة المعتمػػديف فػػي الدراسػػباألسػػموبيف اإلرشػػادييف  ةخاصػػ اتأو كتيبػػ اتإمكانيػػة طبػػع كراسػػ. 3
 مف قبؿ القائميف عمى اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي إلفادة المرشديف التربوييف منو .

فػػػي أثنػػػاء الخدمػػػة عمػػػى ممارسػػػة أسػػػاليب  المتوسػػػطةتػػػدريب المرشػػػديف التربػػػوييف فػػػي المػػػدارس . 4
دى وفنيػػات اإلرشػػاد المعرفػػي لمػػا لػػو مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي تغييػػر وتعػػديؿ المفػػاىيـ المخطػػوءة لػػ

 . ةطالبات المدارس المتوسط

 -المقترحات :

 -القياـ بالدراسات اآلتية : ةقترح الباحثتفي ضوء نتائج البحث    

 أخػػرىمراحػػؿ دراسػػية  طػػبلبلػػدى تحسػػيف إدارة الغضػػب دراسػػة أثػػر أسػػموبي البحػػث الحػػالي فػػي . 2
 . الدراسة اإلعدادية ، والجامعيةمثؿ 

 إناث( . -متغير الجنس )ذكور  باعتمادي البحث الحالي إجراء دراسة مقارنة عف أثر أسموب. 1

 " إعادة البناء المعرفي " و" التنظيـ الػذاتي"  البحث الحاليأسموبي  تستخدـ ات أخرىإجراء دراس. 3
 القمؽ والخوؼ مف االمتحاف .االكتئاب و ك أخرىتعديؿ متغيرات  أوفي خفض 
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 القرآن الكريم 

، دار المريخ عمم النفس اإلكمينيكي مناىج التشخيص والعالج النفسي: ( 2988)إبراىيـ ، زكريا   .2
 لمنشر، المممكة العربية السعودية.

،  مدخل تشخيصي عالج نفسي متعدد المحاور لالضطرابات الشخصية : (1006)  --------   .1
 مصر. ، القاىرة ،(9)ـ النفسية العربية ، العدد مجمة شبكة العمو 

، دار العالج النفسي السموكي المعرفي، أساليبو وميادين تطبيقو(: 2989إبراىيـ، عبد الستار)  .3
 الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة.

، دار الفجر العالج النفسي السموكي المعرفي، أساليبو وميادين تطبيقو(: 2994)  -------  .4
 التوزيع، القاىرة.لمنشر و 

، المجمد األوؿ، دار لسان العرب( : 1005أبف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصاري )  .5
 المعارؼ ، القاىرة ، مصر.

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 2، طتعديل السموك اإلنساني(: 1022أبو اسعد، احمد عبد المطيؼ)  .6
 عماف.

، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، 3، طعمم النفس التربوي: (1003أبو جادو، صالح محمد عمي )  .7
 عماف.

، دار اليازوري اإلرشاد الجمعي فاعميتو في خفض الغضب: ( 1008أبو دلبوح ، أسماء عقمة )  .8
 العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

لتعميـ التفكير ،  ، مركز ديبونو نظريات اإلرشاد والعالج النفسي( : 1023أبو زعيزع ، عبد اهلل )  .9
 عماف ، األردف .

 .، األردف ، وزارة التربية والتعميـ، عّمافدليل عمل المرشد التربوي :(2985أبو غزالة، ىيفاء )  .20
، القاىرة ، مكتبة النيضة 1ط، 2،ج القياس النفسي والتربوي( :  2982احمد ، محمد عبد السبلـ )  .22

 المصرية .
مدى فاعمية برنامج لمتدريب عمى إدارة الغضب وخفض : ( 1009أرنوط ، بشرى إسماعيؿ )  .21

، مجمة عمـ النفس المعاصر والعموـ اإلنسانية ، العدد  اضطرابات النوم لدى طمبة الجامعة
 ، القاىرة ، مصر .163 – 273(، نيساف ، ص ص 10)

 ، مطبعة الجميورية ، دمشؽ ، سوريا . القياس النفسي( : 2982أسعد ، ميخائيؿ )  .23
التشاؤم وعالقتيما ببعض المتغيرات النفسية  -التفاؤل( : 1007ماعيؿ، أحمد السيد محمد )إس  .24

 ، المممكة العربية السعودية.60العدد  ، المجمة التربوية، لدى طالب جامعة أم القرى
دور التداخل اإلرشادّي بأسموبّي ) إطفاء التحوير السمبّي ( : 1020آؿ أطيمش ، سناء نعيـ بدر )  .25

عا ،  دة الُبنية المعرفية ( في تعديل األفكار االستحواذية لدى طالبات المرحمة اإلعداديةوا 



 أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، العراؽ .
 ، مطبعة جامعة بغداد، بغداد.التقويم والقياس(: 2990اإلماـ، مصطفى محمود )  .26
، ترجمة صبلح الديف محمود عبلـ ، دار الفكر ،  القياس النفسي:  (1025أناستازيا ، وأورايف )  .27

 عماف ، األردف .
، دار 2، ترجمة حامد عبد العزيز الفقي ،جنظريات اإلرشاد والعالج النفسي(: 2982) باترسوف  .28

 القمـ، الكويت.
، 1ج ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، نظريات اإلرشاد والعالج النفسي،(: 2990) --------  .29

 دار القمـ لمنشر والتوزيع، الكويت.
اإلحصاء التطبيقي في مجال البحوث التربوية والنفسية ( : 2999باىي ، مصطفى حسيف )  .10

 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، مصر .2، ط والرياضية
 ،  عمى كل مرشد معرفتيا أسموبًا إرشادياً  35( : 1021 )برادلي. ت أرفورد ، وآخروف   .12
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 2، طالمشكالت النفسية وعالجيا(: 1008س، بطرس حافظ )بطر   .11

 عماف، األردف.
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 2، طتعديل وبناء سموك الطفل:  (1020) ---------  .13

 عماف، األردف.
، دار  2،  طيالياـ الخور ، ترجمة :  طاقتو القصوى واستخدامالعقل ( : 2996بوزاف ، تونى )   .14

 .الحصاد، دمشؽ، سورية
، 2ط ، ترجمة عادؿ مصطفى ، العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية:  (1000، آروف ) بيؾ  .15

 .، مصر القاىرة
،  في التربية وعمم النفس مناىج البحث( :  2986جابر، جابر عبد الحميد، واحمد خيري كاظـ )  .16

 القاىرة ، مصر. ، دار النيضة العربية ،2ط
،  العالج النفسي وتطبيقاتو في المجتمع العربي( :  2996الجمبي ، قتيبة ، واليحيا ، فيد )   .17

 الشركة اإلعبلمية لمتوزيع والنشر ، الرياض ، المممكة العربية السعودية . 
ة أثر برنامج إرشادي في تنمية السموك االستقاللي لطالب المرحم(: 1004جودة، سعد عزيز)  .18

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة المستنصرية.المتوسطة
 االتجاه تنمية فيأساليب  ثالثة باستخدام إرشادي برنامج اثر( : 1001) ىاشـ جابر أميرة،  الجوفي  .19

، كمية التربية ، الجامعة   منشورة غير توراهكد ، أطروحة  الجامعة طالبات لدى العممي
 ، بغداد ، العراؽ . المستنصرية

، ترجمة ليمى الجبايمي ، المجمس الوطني لمثقافة و  الذكاء العاطفي( : 1000جولماف ، دانييؿ )  .30
 .الكويت –الفنوف و اآلداب 

، المركز العربي لمدراسات األمنية فن اإلرشاد النفسي السريري : (2993حجاز، محمد حمدي )  .32



 والتدريب، الرياض، السعودية.
 اإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعميمية،(: 1022ري، رافده واألمامي، سمير )الحري  .31

 ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.2ط
، المجمد األوؿ ، مكتبة مدبولي، القاىرة  موسوعة التحميل النفسي( : 2992عبد المنعـ ) ، الحفني  .33

 ، مصر.
، وزارة التربية والتعميـ ، عماف ،  التدريبي حول قضايا اإلساءة الدليل : ( 1004حماد ، ىالة، )  .34

 األردف .
،  دراسات –برامج  –اإلرشاد النفسي في التربية والتعميم : أدبيات ( : 1023حمد ، ليث كريـ )   .35

 المطبعة المركزية ، جامعة ديالى ، العراؽ .
 ة الخفاجي، القاىرة.، مكتب1، طإرشاد اآلباء واألبناء(: 2976حمزة، مختار )  .36
، الجامعة الياشمية ،  ورقة عمل قدمت في ندوة العنف األسري : ( 1004الحمود ، فاضؿ )   .37

 الزرقاء ، األردف .
، دار 2، طاإلرشاد التربوي والنفسي اإلسالمي ونظرياتو(: 1022الحياني، صبري برداف عمي )  .38

 صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ،األردف.
، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة اإلرشاد التربوي والنفسي(: 2989صـ محمود )الحياني، عا  .39

 الموصؿ، العراؽ
، الدار العربية لمنشر والتوزيع، المكتبة الجامعية، 2، ط الصحة النفسية(: 1002الخالدي، أديب )  .40

 غرياف، ليبيا.
 ح لمنشر والتوزيع، الكويت.، مكتبة الفبل3، طتعديل السموك اإلنساني(: 2995الخطيب ، جماؿ )  .42
 ، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، األردف. تعديل السموك اإلنساني( : 1002) --------  .41
 ، مكتبة الدار العربية لمعموـ ، بغداد . الذكاء العاطفي( :  1009الخفاؼ ، إيماف عباس عمي )   .43
، دار المناىج لمنشر والتوزيع  برنامج تطبيقي –الذكاءات المتعددة ( :  1022)  ----------  .44

 ، عماف ، األردف .
، مجمة  الذكاء الروحي لدى طمبة الجامعة( : 1021، وناصر ، أشواؽ صبر )  ---------  .45

 ( ، بغداد .75كمية التربية األساسية ، الجامعة المستنصرية ، العدد )
، الدار العربية  الحسنية ، ترجمة سعيدكيف تؤثر في اآلخرين( : 1008دافيد ، ج ، ليبرماف )  .46

،  لبناف. ، بيروت لمعمـو
، دار الكتب لمطباعة والنشر، مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي(: 2998الداىري، صالح حسف )  .47

 بغداد.
، مجمة االتجاىات العممية في تخطيط برامج التوجيو واإلرشاد(: 2985الدوسري، صالح جاسـ )  .48

 .(25رسالة الخميج العربي، العدد )



أثر برنامج التوجيو واإلرشاد التربوي في اختبار الكميات والمعاىد  : (2996الراوي، أكراـ دحاـ )  .49
 ، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، الجامعة المستنصرية.لطمبة المرحمة اإلعدادية الفرع العممي

التربوية ، مركز البحوث المراىق في أسرتو ومدرستو ومجتمعو (: 2996الرحيـ ،احمد حسف )  .50
 والنفسية ، جامعة بغداد ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

، مكتبة الفبلح 2، طمقدمة في اإلرشاد النفسي(: 1000الرشيدي، بشير صالح والسيؿ، راشد عمي )  .52
 لمنشر والتوزيع، الكويت.

رىم وعالقتيا أنماط اإلساءة الواقعة عمى األطفال من قبل أفراد أس :( 1002رطروط ، عادؿ )   .51
، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ،  ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية

 . عماف ، األردف
، دار الشروؽ ، 1ط ، ترجمة محمود عطية ،  اإلكمينيكيعمم النفس  : (2984لياف )و روتر، ج  .53

 .بيروت 
 بعض لتعديل سموكي معرفي برنامج اعميةف( :  1020الزعبي ، إبتساـ بنت عبد اهلل بف عيد )  .54

، أطروحة دكتوراه غير  السعوديات لمسجينات اإلجرامي بالسموك الشخصية المرتبطة سمات
 منشورة ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى ، المممكة العربية السعودية .

 ، مصر. ب، القاىرة، عالـ الكت6، ط اإلرشاد والتوجيو النفسي (:2988)زىراف ، حامد عبد السبلـ   .55
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، رسالة  مشكالت المراىقات االجتماعية والنفسية والدراسية( : 1004السبتي ، خولة عبد اهلل )  .57

ممكة العربية ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة الممؾ سعود ، الرياض ، الم
 السعودية. 

اضطراب الوسواس واألفعال القيرية الخمقية ) النظرية والتشخيص ( : 1003سعفاف ، محمد )  .58
 ، مكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة ، مصر . والعالج (
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، الممتقى الوطني األوؿ  بورقمة( المتوسط تالميذ من عينة عمى ميدانية المراىقين ) دراسة
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نحو تصور إجرائي لبرنامج عمم النفس اإلرشادي وتطبيقاتو في (. 1000مد )سميماف، عبد اهلل مح  .61
 ، اإلمارات العربية المتحدة.26، السنة 16، مجمة الشؤوف االجتماعية، العدد المدرسة



، دار غريب لمطباعة والنشر ،  االضطرابات السموكية وعالجيا: ( 1000سيد يوسؼ ، جمعة )  .63
 .، مصر القاىرة

، دار غريب لمطباعة  نظريات اإلرشاد والعالج النفسي( : 2994محمد محروس )الشناوي ،   .64
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، دار العالج السموكي الحديث، أسسو وتطبيقاتو(: 2998وعبد الرحمف، محمد ) --------  .65
 قباء، القاىرة.

موك العدواني لدى طـالب اثر أسموب التفريغ االنفعالي في خفض الس (:2999صادؽ، سالـ نػوري )  .66
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 ابف رشد، جامعة بغداد. -، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربيةوالتخصص ومدة الخدمة
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، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،  التقويم والقياس( :  2983عبد الرحمف ، أنور وآخروف )  .74

 دار الحكمة لمطباعة والنشر ، بغداد ، العراؽ . 
( 256العدد) ، مجمة الفيصؿ ، ظاىرة العدوان عند األطفال: ( 2990عبد السبلـ ، فاروؽ السيد )  .75

 جمادي اآلخر ، السنة الثالثة عشر  ، كانوف الثاني ، جدة ، المممكة العربية السعودية .
، دار النيضة العربية،كمية التربية، مقدمة في الصحة النفسية(: 2990عبد الغفار عبد السبلـ )  .76

 جامعة عيف شمس،مصر.
رشاد النفسي واالضطرابات اإلنفعالية اإل ( : 1020عبد الكريـ ، أحمد ، و خطاب ، محمد أحمد )  .77

 .، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف لألطفال والمراىقين
خفض درجة  يف يسموك انفعالي يفعالية برنامج عقالن( :  1023عبد المطيؼ ، مروة مندي )  .78

 ف شمسجامعة عي، كمية اآلداب ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  الغضب لدى طالب الجامعة



 ، مصر.
، رسالة أثر برنامج جمعي في تعديل السموك )الوسواس القيري( : (1000عبد اهلل، سيرواف )  .79

 ماجستير )غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد.
، دار الفكر 5، طالمدخل إلى عمم النفس(: 2998وتوؽ، محي الديف )، عدس، عبد الرحمف   .80

 األردف.لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، 
بناء برنامج إرشادي لمتكيف مع الحياة  : (1002، أحمد عبد الحميـ عبد الميدي ) عربيات  .82

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة  الجامعية في الجامعات األردنية
 المستنصرية.

 .، مصر ، ط، القاىرةالطب النفسي المعاصر(، 1003، احمد،) عكاشة  .81
األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية والالبارامترية في ( 2993صبلح الديف محمود ) عبلـ،  .83

 القاىرة.                                                        ، دار الفكر العربي،2ط ، تحميل بيانات البحوث النفسية 
المعرفي مدخل إلى تدبير صعوبات  العالج النفسي( 1009عموي ، إسماعيؿ و زغبوش ، بنعيسى )  .84

 ، عالـ الكتب الحديث ، األردف. الحياة اليومية والتخفيف من المعاناة النفسية
، اإلصدار الثاني، دار األمؿ لمنشر القياس والتقويم في العممية التدريسية( :  1000عودة، أحمد )  .85

 والتوزيع، أربد ، األردف.
، 2، طكالت الطفولة والمراىقة أسسيا الفسيولوجية والنفسيةمش(: 2993العيسوي ، عبد الرحمف )  .86

 دار العمـو العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف.
 ، ، دار الراتب الجامعية2ط ،مناىج البحث في عمم النفس( : 1000) ----------  .87

 مصر. ، اإلسكندرية
، ترجمة سيد أحمد عثماف  م النفسمناىج البحث في التربية وعم ، (2986)فاف داليف ، ديو بولد ،   .88

 ، مكتبة اإلنجمو المصرية ، القاىرة . 3وآخروف ، ط 
 ، طيبة لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر . االضطرابات السموكية( :  1008فايد ، حسيف )   .89
، ترجمة طمعت منصور ، دار القمـ لمنشر  نسان يبحث عن المعنىإلا(: 2981فرانكؿ ، فيكتور )  .90

 ، الكويت .  2يع ، طوالتوز 
 ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاىرة. القياس النفسي( 2980فرج ، صفوت )  .92
 ، مكتبة الخانچي، القاىرة.2، طالتوافق الشخصي واالجتماعي(: 2988فيمي، مصطفى )  .91
تقديـ ىند ، إعداد و  حقيقتو وأنواعو وعالجو –مفاتيح إدارة الغضب ( : 1021فيممر ، ريتشارد )  .93

 رشدي ، دار فوارس لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر .
، مجمة آفاؽ عممية وتربوية ،  الذكاء الوجداني ، تعريفو وأىميتو وأبعاده( : 1021قاسـ ، أمجد )   .94

 . 14/2/1022الموقع اإللكتروني ، آخر تحديث في 
مان العاطفي لدى طالبات أثر اإلرشاد بالمعب في خفض الحر ( : 1022كامؿ ، سممى حسيف )  .95



 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية األصمعي ، جامعة ديالى .المرحمة اإلعدادية 
، مكتبة جرير ، عماف  يولةطرق مختصرة التخاذ القرارات الصعبة بس( : 1003لندنمفيمد ، جيؿ )   .96

 ، األردف .
 ، مكتبة جرير ، عماف ،األردف . إدارة الغضب( :  1008)  --------  .97
، ترجمة جمعة سيد  العالج النفسي المعرفي في االضطرابات النفسية:  (1006) روبرت ، لييي  .98

 .   جامعة القاىرة،  2ط يوسؼ ومحمد نجيب، ،
، دار الفبلح لمنشر والتوزيع ،  2، ط مقدمة في األرشاد النفسي( : 1001محجوب ، وجيو )  .99

 الكويت . 
، دار  2، ط أسس وتطبيقات  –العالج المعرفي السموكي ( : 1000د ، عادؿ عبد اهلل ) محم  .200

 الرشاد ، القاىرة ، مصر .
إعداد برنامج إرشادي مقترح لخفض السموك العدواني لدى األطفال (: 2993مؤيد، حافظ قاسـ )  .202

 ة المستنصرية .، رسالة ماجستير )غير منشورة(،كمية التربية،الجامعفي ضوء بعض المتغيرات
دراسة لمقياس القمق بوصفو سمة  وحالة عمى عينات من ( : 1009ميخائيؿ ، امنطانيوس )   .201

( ، كمية التربية ، 1( ، العدد )29، مجمة جامعة دمشؽ ، مجمد )طمبة الجامعات السورية 
 دمشؽ ، سوريا .

 طباعة والنشر، عماف.، مؤسسة الرسالة لمعمم النفس التربوي(: 2997ي، عبد الحميد )تنشوا  .203
، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، اتجاىات معاصرة في العالج النفسي(: 2998نصار، كريستيف )  .204

 بيروت، لبناف.
 . لبنافبيروت ،  ، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، 2ط ، الوسواس  (1007)  ---------  .205
 ، دار الشرؽ لمنشر.2، طالنفسي التوجيو واإلرشاد(. 2994الياشمي، عبد الحميد محمد )  .206
مديرية مطبعة وزارة  (،3نظام المدارس الثانوية في العراق، رقم )(: 2977وزارة التربية العراقية )  .207

 التربية، بغداد.
أثر األسموب العقالني العاطفي في تنمية التفاؤل لدى طالبات ( :  1008ياس ، أسماء سعد )   .208

تير غير منشورة ، كمية التربية األصمعي ، جامعة ديالى ، ، رسالة ماجس المرحمة اإلعدادية
 العراؽ .
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 (1ممحق رقم )



 تســـــيــــيل مــــــيــــــــمــــــــــــة 

----------------------- 

 



 (0ممحق رقم )

 استبيان استطالعي لممرشدات التربويات والمدرسات ومديرات المدارس

        ===================================================== 

 جامعة ديالى        

 بية األساسيةكمية التر    

 قسم اإلرشاد النفسي والتربوي

 الدراسات العميا / الدكتوراه  

 

 حضرة الست ................ المحترمة 

 

ترـو الباحثة إجراء دراسة عف إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة ، ولغرض تحقيؽ 
 -: اآلتيأىداؼ البحث ، يرجى تفضمؾ باإلجابة عف السؤاؿ 

 

طالبات المرحمة المتوسطة من حاالت الغضب ؟ وىل لديين إمكانية في إدارة  ىل تعاني) 
 ( الغضب بطريقة تربوية صحيحة ؟ 

 

 أشكر لِك تعاونِك ..... مع االحترام

 

 

 



 

 

 

 الباحثة

 سممى حسين كامل

 

 

 

 

 

 (3ممحق رقم )

 استبيان استطالعي لطالبات المرحمة المتوسطة       

=============================================== 

 جامعة ديالى         

 كمية التربية األساسية   

 قسم اإلرشاد النفسي والتربوي

 الدراسات العميا / الدكتوراه  

 

  -عزيزتي الطالبة :



 

ترـو الباحثة إجراء دراسة عف إدارة الغضب لدى طالبات المرحمة المتوسطة ، ولغرض تحقيؽ 
 -:اآلتيباإلجابة عف السؤاؿ أىداؼ البحث ، يرجى تفضمؾ 

 

 ىل تتعرضين الى حاالت الغضب ؟ وىل بإمكانك إدارة الغضب بطريقة تربوية سميمة ؟  () 

 

 أشكر لِك تعاونِك ..... مع االحترام

 

 

 

 

 

 

 الباحثة

 سممى حسين كامل

 

 

 

 

 



 (4رقم ) ممحق

 الخبراءمين و المحكاستبانة مقياس إدارة الغضب بصيغتو األولية المقدمة الى السادة 

================================================= 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 جامعة دٌالى                       

 كلٌة التربٌة األساسٌة             

 قسم اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي 

  الدراسات العلٌا / الدكتوراه         

 

 .................... المحترم................................األستاذ الدكتور   حضرة

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .

تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسين إدارة الغضب تروـ الباحثة القياـ بدراستيا الموسومة بػػ )     
( لطالبات المرحمة  إدارة الغضبياس ) ( ولتحقيؽ ذلؾ يتطمب األمر بناء مق لدى طالبات المرحمة المتوسطة

المتوسطة . وبعد اطبلع الباحثة عمى األدبيات والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ ، تبنت الباحثة النظرية 
والذي يعد أوؿ  Anger Management( إلدارة الغضب 1975نوفاكو المعرفية في ىذه الدراسة ، وتعريؼ) 

) المعالجة  -المنظور المعرفي ، حيث عّرؼ إدارة الغضب عمى أنيا :مف قاـ بدراسة الموضوع مف أصحاب 
 البنائية لتعزيز التنظيم الذاتي لمغضب والسموك العدواني ( .

Anger Management:- A structured treatment to foster self- regulation of anger and 

aggressive behavior.   

الباحثة بمراجعة عدد مف الدراسات واألدبيات والمقاييس العربية واألجنبية وعمى وفؽ ىذا المنظور قامت      
السابقة التي بنيت في ضوء تعريؼ ومقياس نوفاكو إلدارة الغضب ، وأىميا دراسة                

(Novaco:1994( ودراسة )Williams,Boyd:1996  (ودراسة )Mills,Kroner,Forth:1998  ( ودراسة ) أبو
( . ونظرًا لما تتمتعوف بو مف مكانة عممية مرموقة وآراء قيمة في  1009( ودراسة ) أرنوط ،  1008دلبوح ، 

 -مجاؿ البحث العممي ، تضع الباحثة بيف أيديكـ ىذه العبارات لئلستفادة مف مبلحظاتكـ واالستنارة بآرائكـ في :

 كونيا صالحة أـ غير صالحة وتعديؿ ما ترونو مناسبًا . .2



 قرة ترونيا تنسجـ مع ىدؼ البحث .أضافة أي ف .1
 وضوح التعميمات . .3
 –ما إذا كانت بدائؿ القياس مناسبة أـ تقترحوف بدائؿ أخرى ، عممًا إف البدائؿ ثبلثية وكاآلتي ) دائمًا  .4

أبدًا ( .  وأخيرًا تقدـ الباحثة شكرىا وامتنانيا لكـ آممة أف تكوف مبلحظاتكـ خير معيف ليا في  –أحيانًا 
 راستيا خدمة لممسيرة العممية .انجاز د

 . ولكم جزيل الشكر وفائق االحترام
 الباحثة

 سلمى حسٌن كامل

 طالبة الدكتوراه

 تخصص اإلرشاد التربوي

 مقياس إدارة الغضب بصيغتو األولية

====================== 

 المعرفي  -. المجال األول :1

 

 تعديل غير صالحة صالحة الفقرة ت
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 الفسيولوجي  -. المجال الثاني :0
 

 

 تعديل غير صالحة صالحة الفقرة ت 
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 السموكي -. المجال الثالث :3
 

 تعديل غير صالحة صالحة الفقرة ت
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 (5رقم ) ممحق

 لمقياس إدارة الغضبأسماء السادة المحكمين والخبراء 

 

 التخصص المقب العممي األسم ت
 

 مكان العمل
 

 التربية األساسية –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور لح ميدي صالحصا 1
 لمعمـو اإلنسانيةالتربية  –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور سالـ نوري صادؽ 0



 لمعمـو اإلنسانيةالتربية  –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور سامي ميدي العزاوي 3

 مديرية تربية ديالى إرشاد نفسي مساعد دكتور أستاذ عبد الكريـ محمود  4

 كمية اآلداب –جامعة بغداد  قياس وتقويـ أستاذ دكتور خميؿ إبراىيـ رسوؿ 5
 كمية اآلداب –جامعة بغداد  قياس وتقويـ أستاذ دكتور كامؿ الزبيدي 6
 أبف رشد -كمية التربية  –جامعة بغداد  قياس وتقويـ أستاذ دكتور صفاء الحبيب 7
 أبف رشد -كمية التربية  –جامعة بغداد  قياس وتقويـ أستاذ مساعد دكتور محمد أنور 8
 أبف رشد -كمية التربية  –جامعة بغداد  قياس وتقويـ أستاذ مساعد دكتور خالد جماؿ 9
 كمية التربية – جامعة صبلح الديف عمـ نفس أستاذ دكتور قاسـ حسيف صالح 11
 كمية اآلداب –جامعة بغداد  عمـ نفس دكتور أستاذ سناء الداغستاني 11

 كمية اآلداب –جامعة بغداد  عمـ نفس أستاذ دكتور سناء مجوؿ فيصؿ 10

 كمية اآلداب –جامعة بغداد  عمـ نفس أستاذ دكتور بثينة الحمو 13

 التربية األساسية –جامعة ديالى  عمـ نفس أستاذ دكتور بشرى عناد مبارؾ 14
 لمعمـو اإلنسانيةالتربية  –جامعة ديالى  عمـ نفس أستاذ مساعد دكتور لطيفة ماجد 15

 

 

 

 

 

 

 

 (6ممحق رقم )

 استبانة آراء الخبراء حول صالحية البرنامج اإلرشادي
-------------------------------------------------------- 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم



  األساسٌة جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة   

 النفسً والتوجٌه التربوي اإلرشادسم ق

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه       

 ................... المحترم..............حضرة األستاذ الدكتور .................         

 تحية طيبة...

إدارة الغضب لدى طالبات  تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسينالموسـو بػ )  بحثيا إجراءترـو الباحثة      
( فقرة توزعت 34مقياس إدارة الغضب الذي تكوف مف )النظرية المعرفية في بناء  وقد تبنت الباحثة(  المرحمة المتوسطة

برنامجيا اإلرشادي ، عمى ثبلثة مجاالت ، ىي المجاؿ المعرفي والمجاؿ الفسيولوجي والمجاؿ السموكي ، وقامت ببناء 
عرؼ  إذالنفسي السموكي إلدارة الغضب ،  –( المعرفي  Raymond Novacoنوفاكو " ) يموند ر عمى وفؽ نموذج  " 

 ، الحمول إيجاد في ، والمشاركة اإلثارة المعرفي ، وتنظيم البناء إعادة عمى الفرد مساعدةنوفاكو إدارة الغضب بأنيا " 
 أىداؼولغرض تحقيؽ ،  ( Novaco,1996,p.4)  البيئية المحيطة بالفرد الغاضب " المجاالت تغييرات في وعمل
لتخطيط البرامج اإلرشادية ، (  Borders & Drayer,1992) نموذج أعمى وفؽ  إرشادييف أسموبيف، قامت ببناء  البحث
                                      ـوانبيعَرَؼ ميكوقد التنظيـ الذاتي ،  أسموبإعادة البناء المعرفي ، و  أسموبىما 

( Meichenbaum,1990  )األساليب التي تسعى الى تحويل تفكير المسترشد وذلك "  المعرفي عمى انو البناء إعادة
ثباتات ، وبيان عدم واقعية تفسيره لألحداث ، وتعميمو الميارات  بإظيار االعتقادات الخاطئة غير المستندة الى دالئل وا 

يتضمف مجموعة مف و ( 255، ص 2990) العزة ، "سب المعرفية لمتكيف مع المشكالت ، لموصول لمحل المنا
السيم  ،الالعقالنية  األفكارعزل ، التدريب عمى االسترخاء ،  التساؤل،   المناقشة ) -منيا : االستراتيجيات والفنيات

 ، ية الراجعةالتغذإلغاء الطابع الكارثي ، التعامل مع الحدث ، األعمدة الثالثة ، تحميل المذكرات ، التعزيز ، ،  اليابط
 (. التدريب البيتي

قابمية الفرد عمى التحكم بسموكو ( عمى أنو "  Bandura,1994اندورا ) ب فقد عّرفو التنظيـ الذاتيأما أسموب      
( . Zimmerman, 2000,p.13" ) الخاص ، والجيد المنظم لتوجيو األفكار  والمشاعر واألفعال  لتحقيق  األىداف

الحديث الذاتي ، التعميمات الذاتية ، مالحظة المناقشة ، التخيل ،  ستراتيجيات والفنيات )ويتضمف مجموعة مف اال
 ( . ب البيتييالتعزيز ، التغذية الراجعة ، التدر الذات ، لعب الدور ، التنفيس ، التدريب عمى االسترخاء ، 

آرائكـ وتوجيياتكـ  ترجو الباحثة إبداء، بوي اإلرشاد النفسي والتر  ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة ودارية في مجاؿ    
 -ومقترحاتكـ في :

 .تاستراتيجياالمبلئمة الفنيات و . مدى 1مدى مبلئمة عنواف الجمسة .     .1
 ترونيا مناسبة.            أخرى وتعديبلت . أية مبلحظات 4. الرئيسية لمبرنامج  األىداؼمبلئمة . مدى 3



 ولكم جزيل الشكر واالمتنان

  الباحثة                                       المشرف                                              

 سممى حسين كامل                                                        أ.د. ليث كريم حمد             

 (7رقم ) ممحق

 يأسماء السادة المحكمين والخبراء لمبرنامج اإلرشاد

 

 التخصص المقب العممي األسم ت
 

 مكان العمل
 

 التربية األساسية –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور صالح ميدي صالح 1
 لمعمـو اإلنسانيةالتربية  –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور سالـ نوري صادؽ 0

 لمعمـو اإلنسانيةتربية ال –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور سامي ميدي العزاوي 3

 لمعمـو اإلنسانيةالتربية  –جامعة ديالى  إرشاد نفسي أستاذ دكتور  عدناف الميداوي 4

 كمية التربية –الجامعة المستنصرية  إرشاد نفسي أستاذ دكتور ىناء محمود حسف 5
 كمية التربية –الجامعة المستنصرية  إرشاد نفسي أستاذ دكتور أزىار ماجد كاظـ 6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ممحق رقم )

 لطالبات المرحمة المتوسطة مقياس إدارة الغضباستبانة تطبيق 

 جامعة ديالى        

 كمية التربية األساسية   

 قسم اإلرشاد النفسي والتربوي

 الدراسات العميا / الدكتوراه  

 عزيزتي الطالبة ....

 تحية طيبة ...    

تية تثير فينا انفعاالت غير سارة ، وىذا أمر طبيعي ، غير أننا نتعرض جميعًا الى مواقؼ حيا    
 نختمؼ في ردود أفعالنا تجاه ىذه المواقؼ واالنفعاالت، وىذا أمر طبيعي أيضًا . 



( أماـ البديؿ الذي  أمامِؾ عدد مف الفقرات ، تفضمي بقراءتيا فقرة فقرة ، ثـ ضعي إشارة )    
( في البديؿ ) دائمًا (  فقرة ينطبؽ عميِؾ دائمًا ضعي إشارة ) ينطبؽ عميِؾ ، فإف كاف مضموف ال

ف كانت الحالة تنطبؽ عميِؾ أحيانًا ، ضعي إشارة )  ف كانت  ، وا  ( في البديؿ ) أحيانًا ( ، وا 
( في البديؿ ) أبدًا ( .  أرجو أف تجيبي عمى  الحالة ال تنطبؽ عميِؾ أبدًا ، فضعي اإلشارة ) 

جابة مخطوءة ، وال داعي لذكر اإلسـ ، عممًا كؿ الفقرات ، عمم ف إًا أنو ال توجد إجابة صحيحة وا 
 جميع البيانات ستكوف في سرية تامة وألغراض البحث العممي فقط .

 -مثال توضيحي:
 

 أبداً  أحياناً  دائماً  الفقرات

    يتبعثر كالمي عندما أغضب .

 

 -يرجى اإلجابة عف الفقرات التالية :

 األولى )   ( الوسط )   ( األخيرة )   ( الوحيدة )   ( .  -الوالدي لمطالبة في العائمة:التسمسؿ  -

 )              ( . -العمر الزمني لمطالبة : -

 ممؾ )       (  إيجار )        (  أخرى )      ( . -عائدية السكف : -

 

 مع فائق شكري وتقديري لتعاونكِ 

 الباحثة

 

Abstract 



The present paper aims at figuring out the impact of two cognitive counseling  

approaches in improving anger management among intermediate female students via 

testing the validity of the following hypotheses: 

1. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

first experimental group's members (cognitive reconstruction) in the pre and 

post-tests on anger management scale. 

2. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

second experimental group's (auto arrangement) scoring averages in the pre and 

post-tests in regard to anger management scale. 

3. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) between 

the controlling experimental group's scoring averages in the pre and post-test in 

regard to anger management scale. 

4. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

first experimental group's (cognitive reconstruction) scoring averages and those 

of the controlling group members in the post-test in regard to anger management 

scale. 

5. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

second experimental group's (auto arrangement) scoring averages and those of 

the controlling group members in the post-test in regard to anger management 

scale. 

6. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) between 

the first experimental (cognitive reconstruction) and the second experimental 

(auto arrangement) groups' scoring averages in the post-test. 

     For the sake of achieving the aim of the study, the researcher made use of an 

experimental method of an experimental group, a controlling group, a pre-test, and 

post-test. Sample of the study comprises (30) females studying in the intermediate 

schools in the center of Baquba city/ Diyala Province in the academic year 2014-2015 

randomly divided into three groups; two experimental and one controlling 

respectively. A compromise is done between the three groups in some certain 

variables like (scores on the anger management scale, students' sequence among their 

brothers and sisters, students' age, and residence belongingness).  

Moreover, the researcher espoused anger management scale which comprises of (34) 

items. In building this scale, the researcher relied on the theoretical, cognitive, 

psychological, behavioral frame set by Raymond Novaco.  The scale is exposed to a 

group of 15 referees and experts in psychological counseling, educational guidance, 

experimental psychology and evaluation and measurement who agreed that it is 100% 

valid scale. scale reliability is acquired by means of the SPSS As Chi square value is 

(ca
2 

=0) on the level of (0.05), in addition to Chronbach’s Alpha Equation as scale 

validity coefficient is (0.87). 

Furthermore, the researcher constructed a counseling program of two cognitive 

counseling styles that are (Cognitive Reconstruction and Auto Arrangement). 

Each approach comprises (14) counseling sessions of (45) minutes in the duration of 

seven weeks, two sessions per week for each approach. The counseling program face 

value is assured through exposing it to a group of experts and specialists in 

psychological counseling who 100% agreed on its appropriateness. Then . 



     Study results are: 

1. There are statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

first experimental group's members (cognitive reconstruction) scoring averages 

in the pre and post-tests on anger management scale. 

2. There are statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

second experimental group's (auto arrangement) scoring averages in the pre and 

post-tests in regard to anger management scale. 

3. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) between 

the controlling experimental group's scoring averages in the pre and post-test in 

regard to anger management scale. 

4. There are statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

first experimental group's (cognitive reconstruction) scoring averages and those 

of the controlling group members in the post-test in regard to anger management 

scale. 

5. There are statistically significant differences on the level of (0.05) among the 

second experimental group's (auto arrangement) scoring averages and those of 

the controlling group members in the post-test in regard to anger management 

scale. 

6. There are no statistically significant differences on the level of (0.05) between 

the first experimental (cognitive reconstruction) and the second experimental 

(auto arrangement) groups' scoring averages in the post-test. 

In light of study results and conclusions, the researcher submitted a number of 

recommendations and suggestions in relation to handling the anger problem in 

educational institutions.  
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