
اإلعاقة  يبرنامج تدريبى خلفض أبعاد الغضب لدى املراهقني ذو
 البصرية

 

 د / فاطمه سعيد أمحد بركات أ.م.
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم علم النفس الرتبوى 

 أكتوبر 6جامعة  -كلية الرتبية  -والرتبية اخلاصة 
 

 :املستخلص
تدر الحالية  الدراسة    حاولت برنامج  فاعلية  من  الغضب  التحقق  أبعاد  لخفض  يبي 

ينة وكانت ع( لدى المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية.  العنف  -العدوان    –العدائية    –الكراهية  )
( في  للمكفوفين 20الدراسة ممثلة  النموذجي  بالمركز  البصرية  اإلعاقة  المراهقين ذوي  ( من 

( من  أعمارهم  تراوحت  والذين  القاهرة،  )15بمحافظة  إلى  عامــــًا17(  عمري  ،  (  بمتوسط 
 تصميم مقياسبقامت الباحثة  لجمع البيانات،  و (.  0.57( عامـــــًا وانحراف معياري )16.10)

خصائصه وحساب  في السيكومترية.    الغضب  البرنامج  فعالية  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 
  خفض أبعاد الغضب لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة.  

إحصائيـــًا ك دالة  التدخل من خالل عدم وجود فروق  نتائج  استمرارية  االستدالل على  تم  ما 
 بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي. 

 . اإلعاقة البصرية –المراهقين  –الغضب الكلمات المفتاحية: 
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ني ذوي اإلعاقة برنامج تدريبى خلفض أبعاد الغضب لدى املراهق
 البصرية

 

 د / فاطمه سعيد أمحد بركات أ.م.
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم علم النفس الرتبوى 

 أكتوبر 6جامعة  -كلية الرتبية  -والرتبية اخلاصة 

 :الدراسة  مقدمة
القدرة على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين،  من عدميعانى كثير من ذوى اإلعاقة  

وتأتي     .(Jackson, 2006)أعضاء فاعلين في جماعة    إمكانية أن يكونوا  وهذا يقلل من 
تلك االعاقات، فقد أتفق العديد من علماء الصحة النفسية على   اإلعاقة البصرية في مقدمة

اإلعاقة للمعاقين بصرًيا ان  الشخصية  السمات  العديد من  لظهور  المجال  تفسح   البصرية 
على التفاعل الوجداني   سحابية والصراع والعدوان، وعدم القدرةكاالنطواء والعزلة، والميول االن

الخبرات الحسية واالجتماعية المناسبة،   وهذا كله يعود أساًسا إلى حرمان المعاق بصرًيا من
التربوية واالجتماعية المتمثلة في دمج المعاقين بصرًيا وعدم   لهذا فان توفير أساليب الرعاية

عن ق عزلهم  العادية  )الحياة  النفسية  المشكالت  هذه  مثل  من  التخلص  في  يساعد  حليمة د 
 ( وتختلف اإلعاقة البصرية عن حاالت اإلعاقة األخرى من حيث سماتها2013،  الدقوشي

االجتماعي، والتفاعل  التواصل  على  المعوقين بصريًا  قدرة  والقدرة   وخصائصها، ومن حيث 
التكيف. وهذا ما جعل العالم أدلر د أن الشعور بالنقص العضوي لدى  يؤك (Adler)  على 

ماجدة موسى، ونبيل والضيق ) الفرد يدفعه إلى البحث عن وسائل تخفف من الشعور بالمذلة 
اليومية2010،  سليمان األنشطة  ممارسة  معدل  انخفاض  أن  كما  اإلعاقة    (.  ذوي  عند 

ب للشعور  يؤدي  والسعادة، مما  بالرضا  الشعور  على  مباشر  سلبي  تأثير  له  الوحدة البصرية 
  (Hodge & Eccles, 2014). بسبب فقدان فرص التفاعل االجتماعي

 إلى أنه يمكن تحقيق السعادة لذوي   في هذا الصدد   (2013الببالوي )  إيهابويشير  
من مجتمعه  إلى  وإعادته  نموه،  تعوق  التي  المعوقات  وإزالة  البصرية  تكيفه  اإلعاقة  خالل 

ويتقبله الناس بينهم   لحًا ويتقبل وضعه ذاتياً واالجتماعي واألسري حتى يصبح صا  الشخصى
عندما يصاب بمرض من   كإنسان، ال يختلف عنهم إال بقدر ما يختلف بعضهم عن بعض 
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يختل استقرار األسرة التي يكون أبنها   األمراض، فإعاقة الفرد هي إعاقة ألسرته ألن كثيرا ما
 .لدى بقية أفرادها الحيرة واإلحساس بالذنب المعوق مضطربا مما يخلق حالة من

الغضب من تفسير الموقف بأن الطرف اآلخر قام بعمل سيئ أو خاطئ    ينشأ  و
يستحق بذلك أن يعاقب أو يرفض، وإن الغاضب على حق والطرف اآلخر على خطأ،   وهو

يهيئ الفرد   كما ينشأ من شعور الفرد بالظلم أو االنتقاص والتحقير ومصادرة الحق. والغضب
الطر  على  مصداقية  للهجوم  حول  باألمن  ويشعره  لذاته،  الفرد  احترام  ويحمي  المعتدي،  ف 

الذين الغضب   معتقداته، حيث يدافع عنها برفض األفكار واألشخاص  يعارضونها، كما أن 
عندما وله شكل حميد  قرارات حازمة،  الفرد ألخذ  النفس  يحفز  الدفاع عن  أجل  يظهر من 

الفرد وماله وعرضه، و  دافعيته ونشاطه، وللتعبير عن خطأ    في والمحافظة على حياة  زيادة 
 .واالجتماعية سلوك ما في المواقف التربوية

السلوكية األنماط  أو  االستجابات  بعض  إلى  لإلشارة  العدوان   ويستخدم مصطلح 
على اآلخرين   التي تعرف من الوجهة االجتماعية بأنها مؤذية أو ضارة أو هادمة كاالعتداء

على   االعتداء  أو  والتهكمبالضرب  منهم  السخرية  أو  الرفاعي،   ممتلكاتهم  )نعيم  عليهم 
2003.)  

ويرى كثيرًا من الباحثين في هذا المجال أن العنف يرجع إلى الرواسب االجتماعية 
بين أو  واألبناء  الوالدين  بين  الموجودة  تتراكم   والسيكولوجية  الرواسب  وهذه  والزوجة  الزوج 

عنف، كما لوحظ أن سلوك المراهقين الذي يتسم بالعنف لتشكل التراث المتوارث في أشكال ال
االستقرار األسري وعدم قدرة المراهقين على التوافق النفسي إذ   سوء أو نقص يفسر في ضوء 

 سلوكًا ال عقالنيًا بسبب ما يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية وأكاديمياً  غالبًا يسلك هؤالء
 (. 2003نبيل راغب، مما يؤثر بالسلب على مستقبل حياتهم )

اإلنسان،   والغضب هو نوع من أنواع المشاعر األساسية كالحب والكره والفرح عند
أو يعترض تحقيق  وهو شعور يعرفه كل إنسان، ويحدث عندما يشعر اإلنسان بأن أحد يعيق

فالغضب أحد اإلنفعاالت المهمة   أهدافه، أو عندما يشعر أن هناك من يهدد أحالمه وآماله،
أسلوب إدراكه للحياة، وتعامالته مع اآلخرين،  ورية في حياة اإلنسان والتي تؤثر فيوالضر 

إستخدامه  أحسن  ما  إذا  اإلحباطات،  والفرد  عن  للتنفيس  إيجابية،  بطريقة  فيه  والتحكم 
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لها، فسوف يؤدي هذا إلى تمتعه بصحة نفسية وتوافق جيد، أما إذا   والصراعات التي يتعرض
الفردالتعامل معه لم يحسن آثار ضارة في كافة جوانب  إلى  الممكن أن يؤدي  فإنه من   ، 

 .  (7 :2009منال السقاف، ) الجسمية، والوجدانية اإلنفعالية والعقلية المعرفية واإلجتماعية
تايس دراسة  الحاالت Teas (2000) وتشير  أسوأ  هي  الغضب  مشاعر   أن 

أكثر هذه السيطرة عليها، والغضب هو  التي يصعب  على   الحاالت تشجيعا وحضا  النفسية 
 .العواطف السلبية

 ذلك ألن مشاعر الغضب تجعل هناك حوار يدور داخل الفرد يحثه على الغضب
والذرائع باألسباب  الغاضب  عقل  يمأل  مما  أخالقيا  مبررة  تكون  قد  ليصب  بطريقة  المقنعة 

ألفكار الشائعة  وهذا يؤكد ا غضبه على إعتبار أن الغضب لديه القدرة على الحفز واإلغواء، 
ينبغي ال  وأنه  فيه  التحكم  يصعب  أنه  وهو  التنفيس  عنه  أن  ذلك  من  أكثر  بل  كظمه، 
 (. 91  :2000دانيال جولمان، ) بالغضب يطهر النفس وهو في مصلحة الغاضب

الفرد، وللغضب أنواع ودرجات مختلفة الغضب حسب سن  التعبير عن   ويختلف 
مذمو  هو  ما  ومنه  محمود  هو  ما  الغضب  األخيرفمن  النوع  وهذا  سوي  غير  وهدام  هو   م 

وتوتر الوجه  في  وحمرة  أهوج،  تصرف  وهو  الدمار  وعنوان  والهالك  الشر  في   مصدر 
البيوت به  مزقت  وخيمة  وعواقبه  أليمة  آثاره  التصرف  في  وحمق  وكثرت   األعصاب، 

 .الخصومات والطالق
النيال ومايسة  كفافي  الدين  عالء  الصدد  هذا  في  يذكر  أن 9  :1997)   حيث   )  

والحزن   الغضب أصبح اليوم من اإلنفعاالت العالمية شأنه في ذلك شأن المخاوف والسعادة
الغضب، لخبرة  إال وتعرض  أو حضارة  ثقافة  إلى  ينتمي  إنسان  يوجد  الرغم من   فال  وعلى 

في أن األطر الثقافية المتبادلة،   عالمية هذا االنفعال وإنتشاره، إال أن هناك حقيقة بينة تتجلى
المجتمعات عربية أم أجنبية لها دور ال يستهان به   أساليب التنشنة االجتماعية المتبعة فيو 

 .غضبه  في طريقة تعبير الفرد عن
 مشكلة الدراسة 

نجد أن    ،الدراسات السابقة التي حاولت خفض حدة الغضب لدى المراهقينبالنظر في  
leci, 2016; Bidgood Avci & Kel)معظم تلك الدراسات قد طبقت على إما العاديين  

2017, Livingset al., 2010; Hojjat et al., 2017;   رضا( فكريـــًا  المعاقين   ،)
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(، أو ذوي المستويات متباينة من اإلعاقات  Browne & Smith, 2018؛  2014األشرم،  
( دراسة  في  ورد  مثلما  والبصرية  العقلية،   ;Hagiliassis et al., 2005المعرفية، 

Rendeek, 2007  ،تفاحة )جمال  الصم  األطفال  لإلساءة 2006(،  والمعرضين   ،)
(Goldman & Wade, 2012  ،)  الدراسات التي وجهت لخفض وهذا إنما يشير إلى قلة 

النفسية التي تشير الغضب لدى المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية   بالرغم من توافر األدبيات 
نت يحدث  معياري  نحو  على  الغضب  من  هؤالء  معاناة  أو  إلى  النمائية  المرحلة  طبيعة  يجة 

والتي كان  (  Hagiliassis et al., 2005دراسة )  ، سوى كأثر مباشر لإلعاقة  غير معياري 
الباحثواحدا فقط من المشاركين بها معاقـــــًا بصريــــًا و  وهو ما كان  ،  ةذلك في حدود اطالع 

هقين ذوي اإلعاقة  حدة الغضب لدى المرا   محاولة تصميم برنامج تدخلي لخفضباعث على  
 البصرية. 

المداخل التجريبية التي وجهت لخفض سلوك الغضب، منها   كما أن هناك العديد من
المتعددة الوسائط  استخدام  على  القائمة  والتدخالت  الجماعي  المعرفي  ،  اإلرشاد  والتدخل 

االنفعاالت  ،السلوكي إدراة  على  القائم  التدخل  التسامح،  تنمية  على  القائم  التدخل  ،  التدخل 
وااللتزامعالقائم   التقبل  على  القائم  والتدخل  االنفعالي،  الذكاء  تنمية  فعالية لى  ثبتت  والتي   ،

توظيف المدخل االنتقائي في   إلىالدراسة الحالية  أدى بجميعها في خفض الغضب، وهو ما  
الدراسات من حيث خفض سلوكيا تلك  في  األبرز  التي كانت  الفنيات  العديد من  ت اختيار 

وبناًء عليه، هدفت الدراسة إلى توظيف المدخل   وذلك تمشيــــــــًا مع طبيعة العينة.  ،ضبالغ
 االنتقائي في تصميم برنامج لخفض سلوك الغضب لدى المراهقين المعاقين بصريــــــــًا.

 التالي؟ السؤالومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى  
 ؟ الغضب لدى المراهقين ذوي اإلعاقة البصريةالبرنامج التدريبي لخفض أبعاد ما فاعلية   

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
المجموعة   .1 أفراد  بين  العنف(  العدوان،  العدائية،  )الكراهية،  الغضب  في  الفروق  ما 

 ؟ وبعد تطبيق البرنامج التجريبية قبل
في  ال  ما .2 العنف(   الغضبفروق  العدوان،  العدائية،  ا  )الكراهية،  أفراد  لمجموعة  لدى 

 التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج؟
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ال .3 في  ما  العنف(  فروق  العدوان،  العدائية،  )الكراهية،  المجموعة  الغضب  أفراد  بين 
 التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي؟ 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى ما يلى:

ا .1 خفض  فيكون  االنسان  خدمة  هو  االسمى  هو  الهدف  والوسيلة  الهدف  هو  لغضب 
فى   العنف(    خفضالبرنامج  العدوان،  العدائية،  اإلعاقة  لدى  )الكراهية،  المراهقين ذوي 

 .من خالل برنامج تدريبى  البصرية
تدريبي   .2 برنامج  العنف(    لخفضإعداد  العدوان،  العدائية،  )الكراهية،  لدى  الغضب 

 يته على العينة.مع التحقق من فاعلالمراهقين ذوي اإلعاقة البصرية 
   أهمية الدراسة:

  الجانب التطبيقي. ثانيهما:، الجانب النظري  تكمن أهمية الدراسة في جانبين: أولهما:
 ففي الجانب النظري:  

ومواكبة  الغضب )الكراهية، العدائية، العدوان، العنف(  تلقى الدراسة الضوء على أهمية   .1
 . لبصريةلدي المراهقين ذوي اإلعاقة ا خفضهالتدريب على 

 ببعض المفاهيم األخرى. الغضب وعالقتهتوضح الدراسة طبيعة  .2
طبيعة   .3 إلى  األنظار  الحالية  الدراسة  وتنوعهتوجه  بأساليب   خفضهوضرورة    الغضب 

 علمية.
 وفي الجانب التطبيقي: 

الغضب لدي المراهقين ذوي   لخفض  يستفيد من نتائج الدراسة المعلمون وأولياء األمور .1
 . اإلعاقة البصرية

والتدريب عليه فى إطار المناهج كاملة    تدريبيةيمكن للتلميذ أو المعلم االستعانة ببرامج   .2
لخفض الغضب لدي المراهقين ذوي اإلعاقة  الدراسية أو ورش العمل أو العمل الفردى  

 .  البصرية
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 مصطلحات الدراسة:
 اإلعاقة البصرية:   وذو 

للكفيف القانوني  التعريف  ذلك Blind يشير  أنه  تزيد حدة   إلى  الذي ال  الشخص 
عن   لديه  أو  20/200اإلبصار  الالزم،  التصحيح  إجراء  بعد  األفضل  العين  في  أن   قدم 

عن   اتساعه  يزيد  وال  جدًا  ضيق  البصري  البصر  20مجاله  ضعيف  أما   Low درجة. 
Vision   األفضل   قدم في العين  70/ 20فهو الشخص الذي يبلغ فقدان البصر لديه ما بين

  (Hallahan & Kauffman, 2006). لتصحيحبعد إجراء ا
التعليم متابعة  يستطيعون  ال  بحيث  جزئيا  أو  كليا  البصر  حاسة  فقدوا  من   وهم 

بهذه المرتبطة  اليومية  الحياة  التكيف مع متطلبات  ثم   النظامي وال يستطيعون  الحالة، ومن 
ن هذا الفقدان  الناجمة ع  يحتاجون إلجراءات تربوية خاصة وخدمات من أجل مواجهة اآلثار

 (. 18 :2008، طارق عامر، ربيع محمد)
 الغضب: 

فيها   هو انفعال يصدر عن الفرد حين التعرض إلى مواقف وأحداث معينة يتعرض
جسمية، والنفعال  إلهانة أو لما من شانه أن يحط من قدره، له ردود فعل فيزيولوجية وأخرى 

استم مدى  في  يتفاوت  وقد  والتكرار،  الشدة  ويمكن الغضب صفة  من شخص آلخر.  راريته 
أو الغضب الخارجي )وهو الظاهر   التعبير عنه في صورتين أو في كليهما، الصورة الخارجية

)عالء ي يرتبط بالتغيرات الفيزيولوجية(  المالحظ(، والصورة الداخلية أو الغضب الداخلي )الذ
   (.2000ومايسة النيال،  ،الدين كفافي

إنف حالة  بأنه  الباحث  تبدأ ويعرفه  الدرجات،  من  مجموعة  على  تشتمل  عالية 
بالغضب البسيط واإلستثارة والضيق ثم تنتهي بالغضب الشديد المتمثل في الكراهية، العدائية،  

ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية  العدوان، العنف؛  
 .على مقياس الغضب )إعداد: الباحث(

  : ريبيالبرنامج التد
والفنيات والخبرات  األنشطة  من  مجموعة  وفق  مصمم  تكنيك  عن  عبارة   هو 
 والمهارات المترابطة المتنوعة والمنظمة بدقة تتركز حول المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية، وتم
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إعدادها بطريقة متدرجة وتبعا لخطة زمنية محددة، وتصميم هادف مزود بأسلوب محدد من  
الم الراجعة  لدى التغذية  الغضب  مستوى  لخفض  المطلوبة  البرنامج  أهداف  لتحقيق  ستمرة 

 .المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية
 التأصيل النظري للدراسة:

 اإلعاقة البصرية:  ذوو
الصدد وفقا   تتعدد مفاهيم اإلعاقة البصرية والتعريفات التي يتم استخدامها في هذا

أو اجتماعيا أو تربويا أو   ا سواء كان لغوياللمنظور الذي يتم من خاللة النظر إليها وتناوله
فئة غير متجانسة من حيث األسباب التي   قانونيا، حيث يشكل االفراد ذوو االعاقة البصرية 

اإلصابة باإلعاقة، حيث منهم من ولد مكفوفا ومنهم   أدت إلى اإلعاقة، شدة االعاقة، وقت
العين المتعددة والتقدم في العمر   الوالدة السباب بيئية مثل أمراض من أصيب باإلعاقة بعد

الكفيف بأنة ذلك ؛  الى ضعف البصر الذي يؤدي من وجهة نظر األطباء يعرف الشخص 
 قدم في أحسن العينين أو حتى باستعمال  20/200ال تزيد حدة ابصارة عن   الشخص الذي

التي عرفت التربوية  التعريفات  فهي  األخرى  التعريفات  الطبية.أما  الكفيف الشخص   النظارة 
االبطريقة يكتب  أو  يقرأ  أن  يستطيع  ال  الذي  الشخص  ذلك  خاصة   بأنة  لغة  وهي  بريل، 

 (.2001  الروسان،فاروق بالمكفوفين تقوم على مبدأ النقاط النافرة )
أورد  فقد  التعريفات؛  لتعدد  تبعا  البصرية  اإلعاقة  تصنيفات  من   وتتعدد  العديد 

خال من  البصرية  اإلعاقة  تصنيفات  مختلفةالباحثين  نظر  وجهات  صنف  ل  من  فمنهم 
من حيث سن اإلصابة   المعاقين بصريا من حيث درجة اإلعاقة البصرية، ومنهم من صنفهم
أبرز الرؤية، ومن  في   باإلعاقة، ومنهم من صنفهم على حسب درجة  المذكورة  التصنيفات 

 :المراجع
)أعمي • لغوى  التشخيص:  أعمه  –مصدر    –مكفوف    –عاجز  –ضرير  –  أكمه 

 .ر(، طبي، نفسي، كف هستيري، عمى عقلي، وعمى لفظيبصي
 .بيئية –تشريحية  –غير محدودة -نفسية –سبب اإلصابة: وراثية •
 .كف جزئي -إبصار جزئي -درجة اإلصابة: كف كلى •
 (. متأخرة–إصابة )مبكرة  –زمن اإلصابة: والدية  •
 تربوي  -اجتماعي  –مهني  –تأثير اإلصابة: اقتصادي  •
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 .مؤقتة  –دائمة مستقبل اإلصابة:  •
 (. 2000العزة، سعيد زمن حدوث اإلعاقة ) •

 ا الخصائص االجتماعية والنفسية للمعاقين بصري 
المتعلقة السلوكية  األنماط  أنها  على  االجتماعية  الخصائص  تحديد  بعملية  يمكن 

األقران واآلخرين من  الطفل  بين  تتم  التي  االجتماعي  البيئة    التفاعل  تلعب  والراشدين حيث 
الشعور بالعجز، وهو دور يتراوح بين المواقف   عيش فيها المعاق بصريا دورها في نمو التي ي

والتعاون، والمواقف التى تغلب عليها سمات الرفض وعدم   التي تغلب عليها سمات المساعدة
على وتترتب  المعاق   القبول،  عن  تصدر  أفعال  ردود  المختلفة  االجتماعية  المواقف  تلك 

الئمة أو غير مالئمة، ومن أهم الخصائص الشخصية االجتماعية بأنها م بصريًا، وتوصف
 :للمعاق بصريًا ما يلي والنفسية
الثقة ويسود • نفسيته الخوف، وذلك بحكم عجزه  تفتقر شخصية المعاق بصريًا إلى 

 .ألوان النشاط التي يمارسها المبصر عن الرؤية الذي يقعده عن ممارسة الكثير من
المعاق بصريًا   • المبصر، حيثتقل قدرة  الطفل  الخبرات عن  إنه ال   على تحصيل 

عاجز عن   يستطيع أن يتحرك بنفس ألسهوله والمهارة التي يتحرك بها المبصر فهو
إلى المعاق  الطفل  حاجة  كانت  هنا  ومن  الخبرات،  وجمع  المساعدة   االستكشاف 
لذي  األمر ا أكبر، مما يؤدي إلى إحساسه بالعجز المستمر في االعتماد على ذاته،

 .يؤثـر في عالقاته االجتماعية وفي تكيفه الشخصي واالجتماعي
المرحلة  • هذه  في  بصريًا  المعاقين  التالميذ  بعض  على  يظهر  بعض  أحيانًا 

مثل النمطية  الجسم    السلوكيات  العينين    –)هز  الجسم  –الترنح    –فرك  (  إدارة 
 قلق الناتجويفسر علماء النفس أن مثل هذه الحركات تعمل على خفض التوتر وال

 عن مواقف اإلحباط وعدم الشعور باألمن وهي تشبه بعض حركات المبصرين عند
 .القلق مثل:مص األصابع، وقضم األظافر

المعاملة التي يلقاها   يعيش الكفيف في عزلة وانطوائية وذلك للتناقض الكبير بين •
يزداد اقتناعا  وتوفير احتياجاته ف في المنزل وهي تتسم غالبًا باالستجابة لكل مطالبه

 .المبصرين وهي تتسم بالقسوة بعجزه، والمعاملة التي يلقاها من زمالئه
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 .نمو الشخصية اإلنسحابية والرغبة في العزلة عن المجتمع •
في صراع   تتعرض شخصية الطفل المعاق بصريًا ألنواع متعددة من الصراعات فهو •

لألمان، والدافع إلى   طواء طلباً بين الدافع إلى التمتع بمباهج الحياة، والدافع إلى االن
أن فهو يرغب من جهة  الرعاية  إلى  له شخصية مستقلة  االستقالل والدافع  تكون 

 (. 2000العزة، سعيد  دون تدخل اآلخرين.)
 :Angerالغضب: 

والمفاهيم  المصطلحات  من  بالعديد  يرتبط  ألنه  الصعبة  المفاهيم  من   الغضب 
المفاهيم النفسية  وكما أن العدوان والعنف وغيرها من  المتداخلة مثل العدوان والعنف والقلق،

التي التعريفات  من  العديد  له  أيضا  فالغضب  متعددة،  ولتوضيح   تعريفات  وتحدده،  تصفه 
 .مفهوم الغضب سنعرض بعض التعريفات المختلفة للغضب

 ( بأنه "حالة إنفعالية تشتمل على مجموعة من14:  2007عرفته سناء سليمان )
تب الشديدالدرجات،  بالغضب  تنتهي  ثم  والضيق  واإلستثارة  البسيط  بالغضب  في   دأ  المتمثل 

 ."العنف، ويتسم سلوك الفرد بالهياج الشديد والصراخ والتدمير
( حسين  طه  نوعين2007ويضيف  إلى  الغضب  تصنيف  يمكن  أنه  أساسيين   ( 

السوي  أو  الصحي  الغضب  بالغضب Healthy Anger وهما  يسمى  ما  أو   أو  المحمود 
السوي  غير  الغضب  أو  المذموم  الغضب  يوجد  ذلك  مقابل  وفي   Unhealthyالسوي، 

Anger ضروريا ومفيدا   ، فالغضب المحمود أو السوي يشير إلى أن بعض الغضب قد يكون
حيث الدافعية  عليه  يطلق  ما  هو  الغضب  من  النوع  وهذا  العمل   للفرد،  على  الفرد  يساعد 

لديه من محتويات مك يستطيعالجيد، وتفريغ ما  آرائه وأفكاره   بوته حيث  التعبير على  الفرد 
تكون له آثار سلبية على الصحة الجسمية للفرد   بطريقة إيجابية، وهذا النوع من الغضب ال

 .واالجتماعي شخصىوعلى مستوى توافقه ال
والتوكيدية بالنفس  الثقة  زيادة  إلى  يؤدي  السوي  الغضب  هذا  لدى   وأن  واإلنجاز 

وهو الذي يدفع الفرد إلى   ب اآلخر يوجد الغضب غير السوي، أو المذمومالفرد، وعلى الجان
العدوان وعلى هذا األساس تأتي أهمية  التصرفات السلوكية الشاذة وغير المرغوب فيها مثل

 (. 65 -  64  :2007طه حسين،  ) التدريب على التحكم في الغضب
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دلبوح   أبو  أسماء  عرفته  إنفعالية  ( 15:  2008) كما  حالة  يعيشها   داخلية   بأنه 
 .عدوانا اإلنسان، وقد تظل هذه الحالة داخلية أو تتحول إلى سلوك وعندئذ تصبح

تصدر عن    وهكذا نجد من خالل التعريفات السابقة إن الغضب حالة إنفعالية عامة
وهي واإلحباط،  التهديد  لمواقف  تعرضه  نتيجة  معينة  أوقات  في  شدتها،  الفرد  في  متفاوته 

الحدث والمواقف الذي يتعرض لها،    على الكيفية التي يدرك بها الفرد   هاوتعتمد في إنسجام
النفس بالدفاع عن  أما  الفرد نفسه عاجزا عن   فتدفعه لسلوك معين،  بالهجوم عندما يجد  أو 

وظائف األعضاء الداخلية كإرتفاع ضغط الدم، وسرعة  السيطرة ويكون مصحوبا بتغيرات في
مع القلب  وضربات  وله  زيادة   التنفس،  األطراف،  وإرتجاف  األدرينالين،  هرمون  إفراز  في 

ووجه إيجابي، فالسلبي ما كان ألسباب واهية، ويكون في صورة هجومية  وجهان وجه سلبي
 سلوكيات عدوانية، أما الوجه اإليجابي منه عندما يكون من أجل الدين والعرض متمثل في

 .للحدث الذي آثار غضبهعندما يحسن الفرد إستخدامه، وتكون ردة فعله مناسبة 
 :العوامل والمواقف المثيرة للغضب 

تداخل مصدر   يرى جير شيبال موهانتي "أن السبب الرئيسي للغضب يكون نتيجة
يكون  اإلحباط  وهذا  الفرد،  يواجهها  التي  اإلحباط  مصادر  األسباب   من  لبعض  انعكاًسا 

 (.2006المعطي،  الشخصية أو المادية أو االجتماعية )حسن عبد 
وإذا أردنا تحديد العوامل والمواقف المثيرة للغضب نجدها عديدة، وهي قد تكون داخلية أو  

 :خارجية، يمكن اإلشارة إليها بإيجاز كاآلتي
 :وتنقسم تلك الضغوط إلى :الضغوط البيئية .1
 .ضغوط البيئة الطبيعية مثل الضوضاء والتلوث وارتفاع درجة الحرارة .1
م .2 ضيق  مثل  المشيدة  البيئة  ضغوط  ضغوط  المواصالت،  ازدحام  المنزل،  ساحة 

 .العمل
القيم   .3 وضعف  المادية  القيم  سيطرة  مثل  واالجتماعية  الثقافية  البيئة  ضغوط 

 .األخالقية
الشعور .2 أمثلتها  ومن  المكروهة:  نكران  المواقف  والخيانة،  الغدر  األمل،  بخيبة 

 .مركز اجتماعيأو تهديد بفقدان العمل أو   الجميل، التعرض للغيبة والنقد والعنف،
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الفقدان الذي يتعرض له الفرد: فقدان شخص قريب إليه، فقدان الممتلكات، فقدان  .3
 .األمن النفسي والبيولوجي واالجتماعي والديني واالقتصادي

إصرار اآلباء  عوامل مرتبطة بالعمر الزمني والفروق بين الجنسين: ومن أمثلة ذلك .4
رفض األبناء لتلك   وا عليه، وفي المقابلعلى تربية األبناء بنفس األسلوب الذي ترب

القدرة على تحمل المسؤولية وفرض نظام   األساليب، والصراع بين األجيال، وعدم 
 (. 2003صارم على األبناء، واتهام األنثى بأنها عديمة الفائدة )محمد سعفان، 

اإلهانة والسخرية: الشك أن تعرض الفرد إلهانة كرامته يشعر وقتها بغضب شديد،   .5
 .يحاول الثأر واالنتقام من الفرد الذي قام بحرجه وأهانهو 

الفرد .6 للغضب إحساس  إثارة  أكثر األشياء  بالغيرة من شخص  الغيرة والحسد: فمن 
)يوسف تهمه شخصًيا.  التي  الجوانب  من  جانب  في  عليه  يتفوق  ميخائيل،  آخر 

1987 .) 
الشعور  .7 تسبب  التي  المجتمعية  العوامل  من  المجتمعية:  التميز  العوامل  بالضغط 

العرقية أو على   والتعصب بين الطالب على أساس السن أو لون الجلد أو الخلفية
أو عادات معينة، وهذه أو مظهر خارجي  التفرقة تساعد   أساس خصائص أخرى 

الغضب واإلحباط والقلق واليأس والعزلة وانخفاض لدى    على ظهور  الذات  تقدير 
 (.2007غط. )طه حسين،  الطالب مما يؤدي بهم إلى الشعور بالض

 :المراحل التي يمر بها انفعال الغضب
محم )ـيشير  سعفان  أحمد  الغضب2003د  انفعال  أن  من   (،  بمجموعة  يمر 

 :اآلتي المراحل حتى يظهر في شكله الخارجي، وتنحصر هذه المراحل في
طريق الحواس، وقد تكون هذه   مرحلة استقبال المثيرات: يتم استقبال المثيرات عن  .1

األحيان ال بعض  وفي  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  داخل   مثيرات  من  المثيرات  تكون 
 .الشخص نفسه مثل شعوره بالصداع، أو ضيق التنفس

استقبلها .2 التي  المثيرات  ترسل  المرحلة  هذه  في  اإلدراك:  المرحلة   مرحلة  في  الفرد 
إلى المخ  ويترجمها  المخ،  في  اإلدراك  مراكز  إلى  ويخ األولى  عقلية،  زن  عمليات 

فإن اإلدراك المعرفي يلعب  االنفعال في الذاكرة مع الجزء الخاص بالمعرفة، ولذلك
 .المثيرة لالنفعال دوًرا هاًما في التمييز بين المواقف المثيرة وغير
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تصل .3 للمثير،  العقلي  المدرك  تكوين  بعد  )الوجدان(:  االنفعال  إلى   مرحلة  الرسالة 
ويسيطر على  ينطلق الشعور بالغضب،مركز الوجدان بالمخ )يعرف بلب المخ(، ف

 .الشخصية
المخ .4 من  رسالة  توجه  المرحلة  هذه  في  اإلرجاعية:  العصبية  جميع   المرحلة  إلى 

حل آخر مثل  األطراف المعنية؛ لكي تستعد إمام للهجوم أو الهروب أو يكون هناك
 .ضبط انفعال الغضب، إما في شكل إرجاء أو تجنب

االنفع .5 بالطاقة  اإلمداد  إمدادمرحلة  يتم  المرحلة  هذه  في  بالطاقة   الية:  األعضاء 
الكليتين فوق  الغدتين  خاصة  الصماء  الغدد  وتعتبر  عن   الالزمة،  المسئولة  هي 

الخاليا في نخاع الغدة  إمداد الطاقة، ويلعب هرمون األدرينالين الذي تفرزه بعض
وزيادة سرعة   توسيع حدقة العين، دوًرا هاًما في الحياة االنفعالية، حيث يؤدي إلى
 .القابلية لالستثارة ضربات القلب، ومقاومة التعب العضلي، وزيادة

مرحلة التنفيذ: يحدث الغضب في هذه المرحلة كرد فعل لمثيرات الغضب، ويظهر الغضب 
 :في نمط أو أكثر من األنماط السلوكية اآلتية

مادي   الهجوم في نمط سلوكي الهجوم المباشر على مصدر الغضب: قد يكون هذا .1
غير سلوكي  نمط  في  يكون  وقد  واإلتالف،  التدمير  استخدام   مثل  فيه  يتم  مادي 
غير اإلنسان مثل الجماد  اللغة مثل التهديد، وفي حالة ما إذا كان مصدر الغضب

 .أو الحيوان، فإن الهجوم يكون بغرض التخلص منه
،  البحث عن بدائل أخرى: الشخص الغاضب الذي ال يعبر عن غضبه في الحال  .2

 :قد يلجأ إلى بديل من بديلين
زمنية، حتى يتم إعادة الرؤية   إرجاء الغضب: قد يرجئ التعبير عن الغضب لفترة .1

على ستترتب  التي  والعواقب  الغضب،  مصدر  المناسبة    في  والوسائل  استجابته 
كثيرة في تحديد طول الفترة الزمنية  والمتوفرة الالزمة عند االستجابة، ويلعب عوامل

تنفيذالمستغرق وبين  الغضب،  إثارة  بين  المزاجية   ة  الحالة  ومنها  الفعل،  ردود 
ومركزه لديه،  الوعي  ودرجة  الغاضب،  مصدر   للشخص  وخصائص  االجتماعي، 

 .حدث فيه الغضب الغضب، وأهميته بالنسبة له، وخصائص الموقف الذي
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مقبولة مثل .2 غير  بأنماط سلوكية  الغضب  تجنب  يتم  قد  الغضب:  اإلنكار،   تجنب 
والشخصو  كبته،  أو  الغضب  وقمع  الطعام،  عن  واإلضراب  العقاقير،   تناول 

 الغاضب يقمع الغضب إرادًيا عندما يرسم خطة للقمع، وقد يكون الهدف من قمع 
قمع إلى  يضطر  عندما  اضطرارًيا  الغضب  قمع  يتم  وقد  إرادته،  تقوية   الغضب 

 المجتمع، ويؤديالغضب؛ ألنه يهدد مصالحه، أو يتعارض مع أخالقياته ومعايير  
 كل من قمع الغضب أو كبته إلى أثار فسيولوجية سلبية مثل قرحة المعدة، وأثار 

بأنماط    نفسية مثل القلق واالكتئاب واإلحباط وأحالم اليقظة، وقد يتم تجنب الغضب
إلى االنفعال  إزاحة  يتم  حيث  باإلعالء  التجنب  مثل  مقبولة  موضوعات   سلوكية 

والشعر الرسم،  مثل  أومقبولة  الدعاية  بممارسة  التجنب  يتم  وقد  في   ،  الضحك 
والصالة، والوضوء  واالستذكار  بالدعاء،  تجنبه  يتم  وقد  الغضب،  ويجدر   مواقف 
التخلص منه نهائًيا، ولكن معناه أن الغضب ال يعني  الشخص   بالذكر أن تجنب 

في كما  مؤقتة  لفترة  إما  داخلي  غضب  إلى  الخارجي  غضبه  حول   الغاضب 
 (. 2003د سعفان، ـيشكل دائم كما في القمع، والكبت، واإلعالء )محم اإلرجاء، أو

 بين الغضب، الكراهية، العدائية، العدوان والعنفالعالقة 
الغضب   لخطأ  يعتبر  اللوم  تتضمن كال من عزو  انفعالية  حالة  النفسية  الناحية  من 

بلغ أوجها في  لى تصحيح هذا الخطأ توجد مع تصرفات مقصودة أو متخيلة تمدرك والدافع إ
، والحالة الشديدة للغضب هي الكراهية، وتنصب على شئ  إحداث آثار ضارة بشخص آخر 

معين شأنها في ذلك شأن العداء. والغضب والكراهية هما عادة النظيران الواعيان المتممان 
العدائي. والسلوك  والغيرة  فا   للعدوان  الشك  مثل  المركبة  المشاعر  من  مجموعة  في  لعدائية 

للعدوانية،  والحق الرئيسي  والسبب  المحرك  تعد  وأنها  والكراهية،  بالظلم  واإلحساس  والحسد  د 
أو   المضمر  العدوان  اسم  العدائية  على  البعض  يطلق  ثم  تنشيطها، ومن  على  تعمل  والتي 
إيذاء   ذلك  يتضمن  أن  دون  الفعالية  أو  نفسسية  اآلخرين  إيذاء  تتضمن  وذلك ألنها  الخفي؛ 

ة سببية بين العدوان والغضب، وأن مستوى الغضب يؤثر على مستوى  بدنيا، وأن هناك عالق
األحداث   عقب  العدوان  حدوث  وأن  الغضب،  بمستوى  يتأثر  العدوان  مستوى  وأن  العدوان، 
التعزيز   العوامل  هذه  وتتضمن  االجتماعي،  التعلم  لعوامل  ونتيجة  دالة  يكون  االستفزازية 

وان نفس هذه العوامل تؤثر في ظهور العدوان دون    والنتائج المتوقعة وتاثير عملية والنمنجة،
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عدوانيا   الشخص  يصبح  أن  الممكن  من  ولذلك  الغضب،  استثارة  األمر  يتطلب  كما    -أن 
دون أن يعاني الشعور بالغضب. مثال ذلك الشخص الذي يلحق األذى بالغير   -سبق وتقدم

تدا هناك  كان  إذا  أنه  نرى  وهكذا  مادية.  مكاسب  على  حصوله  الغضب  لمجرد  بين  خل 
ومفاهيم العدوان والعدائية، فذلك ألن هذه المفاهيم مختلفة، وتبرز االختالفات بينهما في أن  
انفعالية  حالة  فالغضب هو  والعدوان هو سلوك،  اتجاه،  والعدائية هي  انفعال،  الغضب هو 

فهي  يمكن أن تكمن وراء كل من العدوان والعدائية، وأن الغضب ليس سلوكا، أما العدائية  
سلوك   فهو  العدوان  أما  العدواني،  بالسلوك  القيام  إلى  الفرد  يوجه  عدواني  اتجاه  إلى  تشير 

 مقصود يرمي إلى إلحاق األذى والضرر باآلخرين عن قصد وتعمد.
 دراسات سابقة:

دراسة   جماعي  (Hagiliassis et al., 2005) هدفت  برنامج  فعالية  تقييم  إلى 
( شخًصا ذوي مستويات متباينة من اإلعاقة )بطيئي 29لخفض الغضب لدى عينة قوامها )

، شلل مخي؛  4، شديدة؛ ن =  4، متوسطة؛ ن = 1، إعاقة عقلية بسيطة؛ ن =  5تعلم؛ ن= 
( ُطبق عليهم مقياس )نوفاكو( للغضب، وُقسموا عشوائًيا 1، إعاقة بصرية؛ ن =  14ن =  

)ن =     خرى تجريبيةإناث( واأل  6ذكور،    9:  15إلى مجموعتين: إحداهما ضابطة )ن =  
أسبوًعا واعتمد هذا    12إناث( تدربت على برنامج التحكم في الغضب لمدة    7ذكور،    7:  14

المعرفي السلوكي لضبط الغضب، وأفضت   ( Novaco, 1975التدخل على نموذج )نوفاكو
  الذاتي لمستوى   تقديرهمالنتائج إلى وجود تحسن دال لدى المشاركين بالمجموعة التجريبية في  

لهم، واستمر هذا   القبلي  بالقياس  أيًضا  الضابطة ومقارنة  بالمجموعة  الغضب وذلك مقارنة 
 .شهًرا من انتهاء التدخل 14التحسن حتى القياس التتبعي بعد 

( نحو التعرف علي سلوك الغضب لدي األطفال  2006)  سعت دراسة جمال تفاحةو 
فاعلية برنا أثر الدمج في ذلك، ومدي  مج إرشادي معرفي سلوكي في الصم، والكشف عن 

( طفال وطفلة من األطفال الصم الذين يتراوح أعمارهم ما  100تعديله. وتكونت العينة من )
( طفال وطفلة من غير  50( طفال وطفلة من غير المدمجين )50( سنوات، )10  –  7بين )

سيد   االجتماعي)   / االقتصادي  المستوي  مقياس  عليهم  الباحث  طبق  والذي  المدمجين، 
طفال من الذكور    20( ومقياس سلوك الغضب )إعداد الباحث(، ثم اختار  1995عبدالعال  
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الدراسة   وتوصلت  السلوكي.  المعرفي  اإلرشادي  البرنامج  عليهم  وطبق  األساسية  العينة  من 
يلي: ما  الغضب،  -1  -إلي  حالة  على  المدمجين  وغير  المدمجين  بين  دالة  فروق  وجود 

الم غير  اتجاه  في  الغضب  المدمجين.وضبط  اتجاه  في  الغضب  إظهار  -2دمجين، وعلى 
وجود فروق بين الجنسين على حالة الغضب وإظهار الغضب في اتجاه الذكور، وعلي ضبط  

اإلناث. اتجاه  في  الغضب  وقمع  الجنسين  -3الغضب  بين  بين  للتفاعل  تأثير  يوجد  ال 
ل سلوك الغضب  أن للبرنامج المقترح دور فعال في تعدي-4والمجموعة علي سلوك الغضب. 

 .لدي األطفال الصم المدمجين وغير المدمجين
( دراسة  الوسائط  Rendeek, 2007وحاولت  على  قائم  برنامج  فعالية  اختبار   )

العدوانية وزيادة   السلوكيات  في خفض  الغضب، ودوره  أجل ضبط  والكمبيوتر من  المتعددة 
اإل ذوي  من  الدراسة  عينة  وتشكلت  للمجتمع،  الُمعضدة  =  السلوكيات  )ن  (  30عاقات 

( كالتالي:  التعلم،    9وتصنيفهم  بطيئي  لديهم مشكالت   10صحية،    إعاقاتلديهم    11من 
٪ إناًثا( في الصفوف من السادس إلى الثاني  27٪ ذكوًرا،  73سلوكية وانفعالية وكان منها  

بين   أعمارهم  تتراوح  والعليا؛  المتوسطة  بالمدارس  عن   12:  18عشر  ترشيحهم  تم  عاًما؛ 
ومعدالت    طريق العدوان،  من  دال  بشكل  مرتفعة  معدالت  ُيظهرون  بحيث  المدرسين؛ 

منخفضة من السلوك الُمعضد للمجتمع، ولتقدير المتغيرات التابعة تم تطبيق مقياس العدوان،  
مجموعتين:   إلى  عشوائًيا  الكلية  العينة  تقسيم  ذلك  تلي  للمجتمع؛  المُعضد  السلوك  ومقياس 

المجموعة التجريبية 14(، واألخرى ضابطة )ن =  16إحداهما تجريبية )ن =   ( وتعرضت 
تتعرض  لم  حين  في  أسبوعيًا،  جلستين  بمعدل  أسابيع  ثمانية  لمدة  الغضب  ضبط  لبرنامج 
العينة  بالبعدي وكذلك  القبلي  القياس  المجموعة الضابطة ألية تدخالت، وعند مقارنة نتائج 

القائم   التدخل  فعالية  تبين  بالضابطة  معدالت التجريبية  خفض  في  الغضب  ضبط  على 
 .العدوان وزيادة المهارات االجتماعية

( التحقق من فعالية برنامج قائم على  Bidgood et al., 2010واستهدفت دراسة )
األطفال   لدى  واالنفعالية  المزاجية  الحالة  وتحسين  الغضب  لخفض  االنفعاالت  إدارة 

الدراسة من مجموعتين:  والمراهقين. وتم االستناد إلى المدخل شبه التجري بي، وتكونت عينة 
األدوات   استخدام  وتم  المراهقين.  من  واالخرى  االبتدائية،  المرحلة  في  األطفال  من  إحداهما 
المراهقين  أو  األطفال  منظور  من  والغضب  واالنفعالية  المزاجية  الحاالت  بقياس  الخاصة 
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فعالية عن  النتائج  وأسفرت  ومعلميهم.  أمورهم  وأولياء  إدارة    أنفسهم  على  القائم  التدخل 
 االنفعاالت في تحسين الحاالت المزاجية واالنفعالية وخفض حدة الغضب لدى المراهقين.

دراس القائم   )Wade, 2012 Goldman & (ةوحاولت  التدخل  فعالية  التحقق من 
النائج عن   الغضب  لخفض حدة  الغضب  القائم على خفض  بالتدخل  مقارنة  التسامح  على 

) التعرض عن اإل الدرسة من  الماضي. وتكونت عينة  في  الجامعة  112ساءة  ( من طالب 
الذين تعرضوا لإلساءة في الماضي وحاولوا التخلص من خبراتهم الـسلبية، والذين تم توزيعهم  
علـى  يركز  عالجيــــًا  برنامجا  المجموعات  إحدى  تلقت  مجموعات،  ثالث  إلى  عشوائيــــًا 

رنامجـــا عالجيـــا لخفض الغضب النـاتج عـن التعرض لألذى  ومجموعة ثانية تلقت ب،  التسامح
في الماضي، والمجموعة الثالثة ضابطة. وأشارت النتائج إلى انخفاض حدة الغضب والرغبة  

 في االنتقام لدى المشاركين فـي المجموعتين العالجيتين بخالف المجموعة الضابطة. 
األشرم رضا  دراسة  مدى(  2014)   وهدفت  على  على    التعرف  قائم  برنامج  فعالية 

الفكرية. وضمت   اإلعاقة  للمراهقين ذوي  الغضب  إدارة  السلوكي في تحسين  المعرفي  النهج 
المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية قوام كل منهما عشرة مراهقين تتراوح  الدراسة مجموعتين من 

( بين  )18  -14أعمارهم  بين  ذكائهم  ونسب  سنة،  في 70  -50(  يعيشون  وجميعهم   ،) 
إحدى  وكانت  المتوسط.  دون  الثقافي  االقتصادي  االجتماعي  ومستواهم  المجتمع 

المجموعتين تجريبية وهي التي تعرضت لبرنامج إدارة الغضب المعرفي السلوكي لمدة  هاتين
األمهات  16) مجموعة  أما  تجريبي.  إجراء  ألي  تخضع  لم  ضابطة  واألخرى  أسبوعا،   )

ومعلمي   والمعلمين أمهات  تضمنت  وقد  فقد  فقط  التجريبية  المجموعة  أعضاء  المراهقين 
األسرة   إطار  في  المراهقين  هؤالء  تدريب  متابعة  بهدف  تدريبي  إرشادي  لبرنامج  خضعوا 
مقياس  استخدام  وتم  الغضب.  إدارة  في  السلوكية  المعرفية  الفنيات  استخدام  والمدرسة على 

مل   –ستنافورد   لويس  تعريب  الرابعة(،  )الصورة  للذكاء  )بينيه  إدارة 1998يكة  ومقياس   ،)
الغضب للمراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية والذي أعده الباحث، إلى جانب برنامج إدارة الغضب 
التجريبية.  المجموعة  أعضاء  على  تطبيقه  وتم  أيضا  الباحث  أعده  الذي  السلوكي  المعرفي 

إدارة مستوى  تحسين  في  المستخدم  البرنامج  فعالية  عن  الدراسة  نتائج  الغضب    وأسفرت 
 للمراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية.
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( دراسة  سلوكي  Avci & Kelleci, 2016وحاولت  معرفي  برنامج  أثر  تحديد   )
المراهقين.  لدى  النفسية  المشكالت  وبعض  العدوان  الغضب،  خفض  في  الغضب  لمواجهة 

( الدراسة  في  إلى  62وشارك  تقسيمهم  تم  والذين  بتركيا،  الثانوية  المدرسة  طالب  من   )
السمة  مجم الغضب  مقياس  الدراسة  واستخدمت  وضابطة.  تجريبية  الحالة    –وعتين 

المجموعة   أفراد  انخرط  وقد  المختصر.  األعراض  ومقياس  العدوان  مقياس  لسبيلبرجر، 
الذي تكون من )  التدخل التجريبي  ( جلسات أسبوعية استغرقت كل جلسة  10التجريبية في 
فعال إلى  النتائج  وأشارت  ونصف.  ساعة  حدة منها  خفض  في  الغضب  مواجهة  برنامج  ية 

المجموعة   أفراد  لدى  الجسمية(  األعراض  عدا  )فيما  النفسية  واألعراض  والعدوان  الغضب 
 التجريبية.

( دراسة  الجماعي  Hojjat et al., 2017وهدفت  اإلرشاد  فعالية  استقصاء  إلى   )
كونت عينة الدراسة  القائم على تنمية الذكاء االنفعالي في خفض الغضب لدى المراهقين. وت

( من طالب المرحلة الثانوية ذوي اآلباء المتعاطين، والذين تم تقسيمهم على نحو 60من )
عشوائي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. وشارك أفراد المجموعة التجريبية  

لذي تكون في التدخل القائم على اإلرشاد الجماعي الذي استهدف تنمية الذكاء االنفعالي، وا
( مقاييس  8من  تطبيق  وتم  ونصف.  ساعة  منها  جلسة  كل  استغرقت  أسبوعية  جلسات   )

السمة   للغضب  عن    –سبيلبرجر  النتائج  وأسفرت  والبعدي.  القبلي  القياسين  في  الحالة 
انخفاض حدة الغضب بجميع أبعاده لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة، وهذا  

 اإلرشاد على الذكاء االنفعالي في خفض الغضب لدى المراهقين.  إنما يشير إلى فعالية
( دراسة  حدة Livings ,2017واستهدفت  لخفض  برنامج  فعالية  من  التحقق  إلى   )

التقبل   على  القائم  العالج  على  قائم  الحالي  التدخل  وكان  الذكور.  المراهقين  لدى  الغضب 
ية وضابطة( من المراهقين )ذكور( وهم  وااللتزام. وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين )تجريب 

الدراسة مقياس  الغضب.  واستخدمت  لديهم حدة  الثانوية، والذين ترتفع  المرحلة  من طالب 
( المراهقين  لدى  الغضب  والصعوبات Burney, 2001تقدير  القوى  ومقياس   ،)

(Goodman, 2001وااللتزام اتقبل  على  القائم  العالج  فعالية  إلى  النتائج  وأشارت  في    (. 
 خفض حدة الغضب لدى المراهقين. 
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( إلى إجراء مراجعة منهجية للتدخالت Browne & Smith, 2018هدفت دراسة )و 
فكريــــــــًا المعاقين  لدى  الغضب والعدوان  استهدفت خفض مشكالت  التي  . وتكونت  العالجية 

( من  الدراسة  الف16عينة  في  نشرها  تم  والتي  المحكمة  التدخلية  الدراسات  من  من  (  ترة 
( والتي انطبقت عليها معايير التضمين في الدراسة الحالية. وأشارت 2016( إلى )2001)

سلوكيات   تحسين  في  السلوكي  المعرفي  العالج  على  القائمة  التدخالت  فعالية  إلى  النتائج 
 ضبط الغضب وخفض السلوك العدواني.

 :تعقيب
لتجريبية التي وجهت لخفض بالنظر في الدراسات السابقة، نجد العديد من المداخل ا

;Hojjat et al.,  Hagiliassis et al., 2005سلوك الغضب، منها اإلرشاد الجماعي )
2017( المتعددة  الوسائط  استخدام  على  القائمة  والتدخالت   ،)Rendeek, 2007  ،)

تفاحة،   )جمال  السلوكي  المعرفي  األشرم،  2006والتدخل  رضا   & Avci)(  2014؛ 
owne & Smith, 2018Kelleci, 2016; Br التسامح تنمية  على  القائم  التدخل   ،)

(Goldman & Wade, 2012( التدخل القائم على إدراة االنفعاالت ،)Bidgood et al., 
(، والتدخل القائم  Hojjat et al., 2017، التدخل القائم لى تنمية الذكاء االنفعالي )(2010

( وااللتزام  التقبل  وكانLivings ,2017على  في  (.  العينات  في   تلكت  ممثلة  الدراسات 
دراسة   في  ورد  مثلما  والبصرية  العقلية،  المعرفية،  اإلعاقات  من  متباينة  مستويات 

(Hagiliassis et al., 2005; Rendeek, 2007  ،تفاحة )جمال  الصم  األطفال   ،)
2006( لإلساءة  المعرضين   ،)Goldman & Wade, 2012 والمراهقين األطفال   ،)

( األشرم،  Bidgood et al., 2010العاديين  )رضا  فكريـــًا  المعاقين  المراهقين  ؛  2014(، 
Browne & Smith, 2018( المراهقين ،)Avci & Kelleci, 2016; Hojjat et al., 

2017, Livings2017;   سالفة التدخالت  جميع  فعالية  اتضحت  فقد  للنتائج،  وبالنسبة   .)
 وكيات سواء السلوكيات العدوانية، العدائية.  الذكر في خفض الغضب وما يرتبط به من سل

من   العديد  اختيار  في  االنتقائي  المدخل  توظيف  على  الحالية  الدراسة  ركزت  وقد 
تم  كما  الغضب،  حيث خفض سلوكيات  من  الدراسات  تلك  في  األبرز  كانت  التي  الفنيات 

لم يرد في المعاقين بصريــــًا نظًرا ألنه  المراهقين  العينة من  السابقة    اختيار  في    –الدراسات 
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أية دراسات وجهت لخفض الغضب لدى فئة المعاقين بصريــــًا، سوى    –ضوء اطالع الباحثة  
( كان Hagiliassis et al., 2005دراسة  بل  مفرد،  نحو  على  الفئة  لتلك  توجه  والتي   )

إلى الدراسة  المشاركين معاقـــــًا بصريــــًا. وبناًء عليه، هدفت  المدخل    واحًدا فقط من  توظيف 
 االنتقائي في تصميم برنامج لخفض سلوك الغضب لدى المراهقين المعاقين بصريــــــــًا.

  :فروض الدراسة
إحصائية   .1 داللة  ذات  فروق  والبعدى  توجد  القبلى  القياسين  درجات  رتب  متوسطى  بين 

لتجريبية )الكراهية، العدائية، العدوان، العنف( بين أفراد المجموعة ا على مقياس الغضب  
 .وبعد تطبيق البرنامج قبل

إحصائية .2 داللة  ذات  فروق  والبعدى    توجد  القبلى  القياسين  درجات  رتب  متوسطى  بين 
مقياس   المجموعة    على  أفراد  لدى  العنف(  العدوان،  العدائية،  )الكراهية،  الغضب 

 التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج.
إح .3 داللة  ذات  فروق  والبعدى  صائية  توجد  القبلى  القياسين  درجات  رتب  متوسطى  بين 

مقياس    المجموعة    على  أفراد  بين  العنف(  العدوان،  العدائية،  )الكراهية،  الغضب 
 التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة: 

التجريبيى المنهج  الدراسة  هذه  فى  الباحث  ضوء     (Experimental)استخدم  في 
للتعرف على فاعلية    (Method)المجموعتين )التجريبية والضابطة( مع اختبار قبلي وبعدي  

كمتغير    –  خفض الغضبعلى    –كمتغير مستقل  للمراهقين ذوي اإلعاقة    التدريبيالبرنامج  
المضبوطة  المعملية  البيئة  تحقيق  لصعوبة  التجريبى  بالمنهج  المنهج  هذا  سمى  ولقد  تابع، 

قننة التى عادة ما تجرى فيها البحوث التجريبية، كما أنه ال يمكن أخالقيًا أجراء تجارب الم
على المفحوصين قد تضربهم، ولهذا فضل اللجوء فى العلوم النفسية والتربوية إلى الدراسات  

 شبه التجريبية. 
 ثانيًا: عينة الدراسة: 

، وقد تم تقسيمهم إلى صريةالمراهقين ذوي اإلعاقة البُأجريت الدراسة على عينة من  
 مجموعتين:
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 : التحقق من الخصائص السيكومتريةعينة  -1
السيكومترية  تكونت   الخصائص  من  التحقق  )عينة  من  50من  ذوي (  المراهقين 
( عاما، وذلك للتحقق من الخصائص  17  –  15، تراوحت أعمارهم ما بين ) اإلعاقة البصرية

 . الغضبالسيكومترية لمقياس 
 ألساسية: العينة ا -2

 اختار الباحث عينة الدراسة فى إطار بعض المحددات اآلتية:
 مجتمع الدراسة:  -1

( العينة  مجتمع  وتمثل  المدارس  بعض  بتحديد  الباحث  (  17-15)  مراهقا(  50قام 
بتطبيق مقياس   الباحث  قام  ثم  )الغضبعاما  النهائية  العينة  أفراد    مراهقا(  20، وكان عدد 

من  (  10( من اإلناث، حيث كانت المجموعة التجريبية )5كور و )( من الذ5وكان توزيعهم )
 المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية.  من (10، والضابطة )المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية

 حجم العينة: -2
من الحاصلين على  من المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية  ( 20بلغ حجم عينة الدراسة ) 

مقياس    مرتفعةدرجة   )خال  الغضبفى  األول  الدراسى  الفصل  حيث  2019  -2018ل   ،)
( وانحراف  16.10، وذلك بمتوسط عمري قدره )عاما(  17  –  15تراوحت أعمارهم ما بين )

 (. 0.57معياري قدره )
 خصائص العينة:  -3

 عند اختيار عينة الدراسة توافر مجموعة من الشروط هى:  ةالباحث تراع
 .الغضبعلى مقياس  مرتفعةأن تكون من الذين حصلوا على درجة  -
استبعاد الذين يعانون من أى إعاقات جسمية قد تعوق قدراتهم على االشتراك فى   -

 أنشطة البرنامج. وتوزيع عينة الدراسة.
الزمنى    ةالباحث  توقام العمر  العينة من حيث  أفراد  بين  التكافؤ  والغضب،  بإيجاد 

 ذلك:  ( يوضح1ول )والجد
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 (1جدول ) 
 لدراسة التجريبية والضابطة التكافؤ بين مجموعتي ا

المتوسط  ن المجموعة األبعادالمتغيرات و 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  U Z الرتب

 الداللة 

 العمر الزمني 
 91.50 9.15 0.53 16.98 10 التجربية 

 غير دالة 1.025 36.5
 118.50 11.85 0.60 16.22 10 الضابطة

الغضب 
 

 الكراهية 
 105.50 10.55 2.02 39.90 10 التجربية 

 غير دالة 0.038 49.5
 104.50 10.45 1.79 40.10 10 الضابطة

 العدائية 
 114.50 11.45 0.69 41.60 10 التجربية 

 غير دالة 0.755 40.5
 95.50 9.55 1.15 41.30 10 الضابطة

 العدوان 
 107.00 10.70 2.06 43.60 10 التجربية 

48.0 1540.  غير دالة 
 103.00 10.30 1.63 43.30 10 الضابطة

 العنف
 104.00 10.40 1.95 30.40 10 التجربية 

 غير دالة 0.076 49.0
 106.00 10.60 2.50 30.50 10 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 109.50 10.95 2.99 155.50 10 التجربية 
 غير دالة 0.344 45.0

 100.50 10.05 2.82 155.20 10 الضابطة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب 1يتضح من جدول )
، وهذا يدل علي تكافؤ العمر الزمني والغضبدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  

العملي  للتطبيق  يمهد  الذي  األمر  القبلي,  التطبيق  في  والضابطة(  )التجريبية  المجموعتين 
 ة صحيحة.بصورة منهجي

 حدود الدراسة:
البشرية:   (1) قصديالحدود  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  اإلعاقة    ةيتم  ذوي  المراهقين  من 

 البصرية  
 م. 2019 – 2018تم تطبيق أدوات الدراسة فى العام الدراسى الحدود الزمنية:  (2)
المكانية: (3) السويس   الحدود  بجسر  للمكفوفين  النموذجي  بالمركز  الدراسة  تطبيق  تم 

 افظة القاهرة.بمح
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 أدوات الدراسة: 
 مقياس الغضب )إعداد: الباحث( أوال:  

 مبررات إعداد المقياس: 
الصياغة   (1 حيث  من  مالئمة  غير  السابقة  الدراسات  فى  المستخدمة  األدوات  معظم 

 اللفظية، وقد تصلح ألعمار تختلف عن أعمار عينة الدراسة. 
غير   (2 السابقة  الدراسات  فى  المستخدمة  األدوات  العبارة معظم  طول  حيث  من  مالئمة 

ا يؤدى إلى ملل وتعب هؤالء األفراد.  نفسها، والتعامل مع عبارات طويلة جدًّ
 معظم المفردات واألبعاد فى المقاييس السابقة غير مناسبة لطبيعة عينة الدراسة.  (3
 .الغضبيتناول البحث الحالى مرحلة عمرية لم تتوفر لها مقاييس مالئمة لقياس  (4

ما على  مقياس    وبناء  بإعداد  الباحث  قام  االعاقة  لدى    الغضبسبق  ذوي  المراهقين 
 . البصرية

 تى: ة باآلالباحث تقامالغضب لدى المراهقين ذوي االعاقة البصرية وإلعداد مقياس 
 . الغضباإلطالع على اأُلطر النظرية والكثير من الدراسات السابقة التى تناولت  -أ

 ومنها:  الغضبالتى اسُتخِدمت لقياس  تم اإلطالع على عدد من المقاييس -ب
1) Ratey & Gutheil (1991). 
2) Buss & Perry (1992) 
3) Shepard & Campbell (1992). 
4) Hegarty et al. (1999). 
5) Miller et al. (1995). 
6) Novaco (2003). 
7)  Matlock (2008). 
8) Weierstall & Elbert (2011). 

فى   لدى المراهقين ذوي االعاقة البصريةالعنف  ـ فى ضوء ذلك قام الباحث بإعداد مقياس    ج
 ( مفردة. 61صورته االولية، مكوًنا من )
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وقد اهتم الباحث بالدقة فى صياغة أبعاد وعبارات المقياس، بحيث ال تحمل العبارة 
أكثر من معنى، وأن تكون محددة وواضحة بالنسبة للحالة، وأن تكون واضحة ومفهومة، وأن  

العربية، باللغة  مصاغة  صياغة    تكون  مراعاة  مع  واحدة،  فكرة  من  أكثر  على  تشتمل  وأال 
 العبارات فى االتجاه الموجب.

على   االطالع  العبارات من خالل  وتحديد  المقياس  أبعاد  تحديد  تم  ذلك  على  وبناء 
 بصفة عامة.  العنفالعديد من الدراسات السابقة التى تناولت 

أبعاد   أربعةوالتى اشتملت على    ومن خالل ما سبق تم إعداد الصورة األولية للمقياس
 هى:

 الكراهية: البعد االول: 
يشير هذا البعد إلى ما يحمله المراهقين ذوي االعاقة البصرية من مشاعر تعبر عن  
اآلخرين،  مباالة  بعدم  الشعور  في  تتمثل  خبرات  أو  مواقف  من  له  يتعرضوا  لما  استيائهم 

الت االجتماعية،  المساندة  غياب  للسخرية،  القدرة تعرضهم  بعدم  والشعور  للمضايقة،  عرض 
 على تحمل تبعات اإلعاقة البصرية.

 العدائية:البعد الثاني: 
ي  يشير إلى ما  البعد  البصرية  حمله  هذا  االعاقة  انفعالية  المراهقين ذوي  من شحنات 

، غياب الثقة البينشخصية، الغيرة، االرتياب من  مسالبة تتمثل في االعتقاد بخداع اآلخرين له
 ر.الغي

 العدوان: البعد الثالث: 
من   يصدر  ما  إلى  البعد  هذا  البصرية  يشير  االعاقة  ذوي  سلوكيات المراهقين  من 
له إلى ضرر جسدي ونفسي  أن تؤدي  لغيره  ميمكن  البيئة   مأو  في  األشياء  أو  األفراد  من 

 المحيطة، مع االعتقاد بمشروعية تلك السلوكية. 
 البعد الرابع: العنف: 

من ممارسات سالبة المراهقين ذوي االعاقة البصرية  لى ما ينتهجه  يشير هذا البعد إ
 عانيه هؤالء من ضغوط ومشاعر غاضبة. تعكس ما ي

وترتبط هذه األبعاد التى تم تحديدها بطبيعة وفلسفة وأهداف الدراسة حيث يشتمل كل 
 بعد من هذه األبعاد على مؤشرات وعبارات محصلتها النهائية قياس كل بعد على حدة. 
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وبناء على ذلك تمت صياغة العبارات الخاصة بكل بعد من أبعاد المقياس وذلك قبل  
 التحكيم وهى: 

 ( مفردة.15البعد الثانى )  -2( مفردة.          15البعد األول ) -1
 ( مفردة.13البعد الرابع )  -3         ( مفردة.18البعد الثالث ) -3

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 ق المقياس:أواًل: حساب صد

 صدق المحكمين: -1
وعلم   النفسية  الصحة  أساتذة  من  عدد  على  األولية  فى صورته  المقياس  عرض  تمَّ 
بعض   بحذف  المقترحة  التعديالت  إجراء  وتم  الجامعات،  بمختلف  التربية  بكلية  النفس 

( بين المحكمين وإعادة صياغة مفردات أخرى  ٪ 80المفردات والتى قل االتفاق عليها عن ) 
وبناء على ذلك لم يتم حذف مفردة واحدة من المقياس ألن    ما اتفق عليه المحكمون،  وفق

 (.٪80نسبة التحكيم لم تقل عن )
   الصدق التمييزى )المقارنة الطرفية(: - 2

وذلك   التمايز(،  )صدق  الطرفية  المقارنة  طريق  عن  المقياس  صدق  حساب  تم 
ال الدرجة  وفق  االستطالعية  العينة  درجات  داللة  بترتيب  حساب  وتم  تنازليًا،  للمقياس  كلية 

 ( يوضح ذلك.  2الفروق بين متوسطى درجات اإلرباعى األعلى واإلرباعى األدنى، والجدول )
 (2جدول ) 

 الغضبصدق المقارنة الطرفية لمقياس 

 األبعاد
 13اإلرباعى األدنى= 13اإلرباعى األعلى=

 zقيمة 
مستوى 
المتوسط  الداللة 

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 0.01 4.381 91.00 7.00 1.23 17.23 260.00 20.00 1.12 40.46 الكراهية 
 0.01 4.451 91.00 7.00 2.00 19.23 260.00 20.00 1.34 40.84 العدائية 
 0.01 4.378 91.00 7.00 1.18 21.07 260.00 20.00 1.59 44.15 العدوان 
 0.01 4.399 91.00 7.00 0.80 15.84 260.00 20.00 2.07 30.15 العنف

 0.01 4.360 91.00 7.00 2.95 73.38 260.00 20.00 1.55 155.62 الدرجة الكلية
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( بين متوسطى 0.01( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )2يتضح من جدول ) 
البصريةالمرا درجات   اإلعاقة  ذوي  المنخفض،    هقين  المستوى  وذوى  المرتفع  المستوى  ذوى 

 وفى اتجاه المستوى المرتفع، مما يعنى تمتع المقياس وأبعاده بصدق تمييزى قوى. 
 

 االتساق الداخلى للمفردة مع الدرجة الكلية للمقياس: -3
بير  ارتباط  معامل  بإيجاد  االستطالعية  العينة  درجات  خالل  من  سون وذلك 

(Pearson) ( يوضح ذلك3بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس والجدول ) : 
 ( 3جدول )

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس 

 ( جدول  من  مقياس    كل أنَّ    (3يتضح  موجبة   الغضبمفردات  ارتباطها  معامالت 
 . ، أى أنَّها صادقة(0.05،  0.01عند مستويين ) دالة إحصائيًّاو 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

1 0.514 ** 1 0.624 ** 1 0.227 * 1 0.635 ** 
2 0.532 ** 2 0.221 * 2 0.625 ** 2 0.524 ** 
3 0.215 * 3 0.624 ** 3 0.487 ** 3 0.598 ** 
4 0.395 ** 4 0.424 ** 4 0.669 ** 4 0.408 ** 
5 0.414 ** 5 0.365 ** 5 0.528 ** 5 0.215 * 
6 0.218 * 6 0.425 ** 6 0.447 ** 6 0.398 ** 
7 0.395 ** 7 0.625 ** 7 0.532 ** 7 0.514 ** 
8 0.462 ** 8 0.598 ** 8 0.587 ** 8 0.598 ** 
9 0.528 ** 9 0.562 ** 9 0.569 ** 9 0.692 ** 
10 0.365 ** 10 0.514 ** 10 0.507 ** 10 0.624 ** 
11 0.614 ** 11 0.474 ** 11 0.417 ** 11 0.487 ** 
12 0.532 ** 12 0.614 ** 12 0.229 * 12 0.528 ** 
13 0.587 ** 13 0.532 ** 13 0.624 ** 13 0.614 ** 
14 0.614 ** 14 0.218 * 14 0.487 **   
15 0.457 ** 15 0.471 ** 15 0.428 **   

 0.05* مستوى الداللة 
 0.01** مستوى الداللة 

16 0.528 **   
17 0.619 **   
18 0.487 **   
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 : لألبعاد طريقة االتساق الداخلى -4
بيرسون   ُمعامل  باستخدام  االرتباط  معامالت  حساب  أبعاد    (Pearson)تم  بين 

البصريةلدي    الغضبمقياس   اإلعاقة  بعد   ذوي  كل  وارتباط  ناحية،  من  البعض  ببعضها 
 ( يوضح ذلك:4س من ناحية أخرى، والجدول )يابالدرجة الكلية للمق

 (4جدول ) 
 الغضب مصفوفة ارتباطات مقياس 

 5 4 3 2 1 أبعاد المقياس  م
     - الكراهية  1
    - ** 0.514 العدائية  2
   - ** 0.624 ** 0.621 العدوان  3
  - ** 0.597 ** 0.508 ** 0.498 العنف 4

 - ** 0.594 ** 0.429 ** 0.514 ** 0.521 الدرجة الكلية 
 (0.01** دال عند مستوى داللة )

(  0.01( أنَّ جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )4يتضح من جدول ) 
 مما يدل على تمتع المقياس باالتساق الداخلى. 

 ثانيًا: ثبات المقياس 
 طريقة إعادة التطبيق:  -1

زمنى قدره   صلتطبيق بفاالمن خالل إعادة    الغضبوتمَّ ذلك بحساب ثبات مقياس  
أسبوعين وذلك على العينة االستطالعية، وتم استخراج معامالت االرتباط بين درجات العينة 

دالة    المقياس، وكانت جميع معامالت االرتباط ألبعاد  (Pearson)باستخدام معامل بيرسون  
من  ر  ( مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطى نفس النتائج تقريبًا إذا ما استخدم أكث01. 0عند )

 (: 5مرَّة تحت ظروف مماثلة وبيان ذلك فى الجدول ) 
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 (  5جدول ) 
 الغضب نتائج الثبات بطريقة إعادة التطبيق فى 

 األبعاد 
 معامل االرتباط بين التطبيقين

 مستوى الداللة  األول والثانى  

 01. 0 684. 0 الكراهية 
 01. 0 771. 0 العدائية 
 01. 0 765. 0 العدوان 
 01. 0 729. 0 العنف

 0.01 0.847 الكلية  رجة الد
( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين التطبيق األول 5يتضح من خالل جدول ) 

، والدرجة الكلية، مما يدل على ثبات المقياس، ويؤكد  الغضبوالتطبيق الثانى ألبعاد مقياس  
 لقياس السمة التى ُوضع من أجلها.  الغضبذلك صالحية مقياس 

 كرونباخ:  ا ـطريقة معامل ألف -2
لمقياس   الثبات  معامل  حساب  ألفا    الغضبتمَّ  معامل  ألبعاد    –باستخدام  كرونباخ 

 (: 6المقياس وكانت كل القيم مرتفعة، وبيان ذلك فى الجدول )
 (6جدول ) 

 كرونباخ  –باستخدام معامل ألفا  الغضبمعامالت ثبات مقياس 
 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد المقياس   م
 721. 0 الكراهية  1
 723. 0 العدائية  2
 749. 0 العدوان  3
 731. 0 العنف 4

 0.783 الدرجة الكلية 
( جدول  من خالل  جيًدا 6يتضح  مؤشرًّا  يعطى  مما  مرتفعة،  الثبات  معامالت  أنَّ   )

 المقياس، وبناء عليه يمكن العمل به. لثبات 
 طريقة التجزئة النصفية: -3

(  50ينة االستطالعية التى اشتملت )الععلى    الغضببتطبيق مقياس    ةالباحث  تقام
البصريةمن   اإلعاقة  األول  ذوي  القسم  قسمين،  إلى  تجزئته  ثم  المقياس،  تصحيح  تم  ثم   ،

تلميذ على   لكل  الزوجية، وذلك  المفردات  والثانى على  الفردية،  المفردات  اشتمل على على 
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المفحوصين  درجبين    (Pearson)حدة، ثمَّ تم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون   ات 
سبيرمان   ُمعامل  قيمة  فكانت  الزوجية،  والمفردات  الفردية،  المفردات  ومعامل    –فى  براون، 

جتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعة، حيث تدل على أنَّ المقياس يتمتع بدرجة عالية من 
 (:   7الثبات، وبيان ذلك فى الجدول ) 

 (7جدول ) 
 التجزئة النصفية ة  بطريق الغضبُمعامالت ثبات مقياس 

 جتمان سبيرمان ـ براون  أبعاد المقياس  م
 0.702 0.889 الكراهية  1
 0.721 0.887 العدائية  2
 0.773 0.912 العدوان  3
 0.684 0.951 العنف 4

 0.675 0.894 الدرجة الكلية

( جدول  من  أبعاده  7يتضح  من  بعد  بكل  الخاصة  المقياس  ثبات  معامالت  أنَّ   )
ة النصفية سبيرمان ـ براون متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل على أن  زئبطريقة التج

 . للغضب لدي ذوي اإلعاقة البصريةالمقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات فى قياسه 
 :الغضب الصورة النهائية لمقياس 

  ( 61وهكذا، تم التوصل إلى الصورة النهائية للمقياس، والصالحة للتطبيق، وتتضمن )
 على النحو التالى:   األربعةفردة، كل مفردة تتضمن ثالث استجابات موزعة على األبعاد م

 ( مفردة. 15) الكراهية البعد األول:
 ( مفردة. 15) العدائية البعد الثانى:
 ( مفردة. 18) العدوان البعد الثالث:
 ( مفردة. 13) العنف البعد الرابع:

قام مفردا  ةالباحث  توقد  ترتيب  لمقياس  ت  بإعادة  النهائية  بصورة   الغضبالصورة 
المقياس،دائرية تعليمات  صياغة  تمت  كما  عليها  ،  يحصل  كلية  درجة  أعلى  تكون  بحيث 

( هى  )183المفحوص  هى  درجة  وأدنى  مستوى 61(،  أعلى  المرتفعة  الدرجات  وتمثل   ،)
 .للغضبفى حين تمثل الدرجات المنخفضة مستوى منخفض  للغضب

 أبعاد وأرقام المفردات التى تقيسها الصورة النهائية.  (8رقم)  ى جدول التالالويوضح 
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 ( 8جدول )
 والمفردات التى تقيس كل بعد الغضبأبعاد مقياس 

 قياس: مطريقة تصحيح ال
)دائما،   ةالباحث  ت حدد استجابات  ثالث  من  باالختيار  المقياس  على  االستجابة  طريقة 

( على الترتيب، وبذلك تكون الدرجة 1،  2،  3أحيانًا، نادرا( على أن يكون تقدير االستجابات )
، وتدل الغضب (، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع  61(، كما تكون أقل درجة )183القصوى )

 .  الغضب المنخفضة على انخفاض    ةالدرج
 : البرنامج التدريبي: ثانيا

البرنامج إعداد  النظرية    تم  الصدد   للغضب فى ضوء األطر  السابقة فى هذا  والدراسات 
برامج   إعداد  تناولت  التي  الغضب وخاصة  تناولها لدى    لخفض  وقد  البصرية،  اإلعاقة  ذوي 

للوقوف على   الغضبع على مقاييس  الفي هذه الدراسة، إلى جانب االط  الباحث فى موضعه
ومن ثم العمل على إعداد أنشطة للتدريب عليها، في ضوء ما سبق الى جانب خصائص   أبعادة
البصريةذوى   ب   اإلعاقة  البرنامج  إعداد  األوليةتم  من صورته  مجموعة  على   عرضه  وتم   ،

ذوى اإلعاقة برامج    المتخصصين فى علم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة والمعلمين فى
 . ظات التي قدمت منهم، وتم األخذ بالمالحالبصرية

   هدف البرنامج:
 : والمتمثلة فيذوى اإلعاقة البصرية  لدى   خفض الغضبيهدف البرنامج إلى    

 . الكراهية .1
 . العدائية .2
 . العدوان .3
 . العنف .4

 المجموع أرقام المفردات البعد م

 الكراهية  1
1 – 5 – 9 – 13  – 17 – 21  – 25  – 29 – 33  – 37 – 41  – 45  – 49  

– 53 – 56 -   15 

 50 –  46 – 42 – 38 –  34 – 30 – 26 –  22 – 18 – 14 –  10 – 6 – 2 العدائية  2
– 54 – 57 -   

15 

 العدوان  3
3 – 7 – 11  – 15 – 19 – 23  – 27 – 31 – 35  – 39 – 43 – 47  – 51 

– 55 – 58  – 59 – 60 - 61 18 

 13  52 –  48 – 44 – 40 –  36 – 32 – 28 –  24 – 20 – 16 –  12 – 8 – 4 العنف 4
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 محتويات البرنامج: 
غضب لدى ذوي  ال جلسة لخفض  (  30)  تبلغ  مجموعة جلساتيتكون البرنامج من  

 . اإلعاقى البصرية
 اإلطار الزمنى للبرنامج:

 ( من  التدريبي  البرنامج  ثالث  30تكون  بواقع  ونصف  شهرين  مدة  فى  جلسة،   )
الجلسة )  البرنامج كالتالي:  45  -  35جلسات أسبوعيًا، ومدة  ( دقيقة، وكان توزيع جلسات 

جلسات لكل نشاط من أنشطة    ( 3( للتدريب بواقع )24( جلسة للتعارف بين أفراد العينة، )1)
 لسة لمراجعة ما تم التدريب عليه.( ج2البرنامج الخمس سالفة الذكر )

 (9جدول ) 
 ملخص جلسات البرنامج التدريبى 

الزمن   الفنيــات  الهـــــدف  العنـوان  الجلسة 
 بالدقائق 

1-  3 

يئة 
لته

ف وا
عار

الت
 

ــة بــــين الباحــــث  • ــوفير جــــو مــــن األلفــ ذوى و  تــ
 . االعاقة البصرية

ــين الباحــــــث • ــة بــــ ــة إيجابيــــ ــة عالقــــ وذوى  إقامــــ
 . االعاقة البصرية

اإلتفاق علي قواعد الجلســات التــي ســتتم أثنــاء  •
 البرنامج. 

علــــــــي كيفيــــــــة ومواعيــــــــد الحضــــــــور  االتفــــــــاق •
 للجلسات التالية. 

 التدعيم األولي ▪
 التدعيم الثانوي  ▪
 النمذجة ▪
 الواجبات المنزلية ▪

35-40 

4 – 6 

ج  
رنام

 الب
ن و

ضم
 لم

شرح
ي 

دريب
الت

وأ 
يتة 

هم
 

وذوى  تــــــدعيم التعــــــارف والثقــــــة بــــــين الباحــــــث  •
 . االعاقة البصرية

ــي  • ــة التـــــ ــات التدريبيـــــ ــة الجلســـــ ــيح ألهميـــــ توضـــــ
 . ذوى االعاقة البصريةحضرها  ي
لــذوى االعاقــة شرح لمضمون البرنامج التدريبي  •

 . الغضب, وأهميته في خفض  البصرية

 التدعيم األولي ▪
 التدعيم الثانوي  ▪
 النمذجة ▪
 الواجبات المنزلية ▪

35-40 
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 الفنيــات  الهـــــدف  العنـوان  الجلسة 
الزمن  
 بالدقائق 

7 

الت 
شك

 الم
جهة

وموا
قة 

إلعا
ي ا

حد
ت

 

ذوى محاولـــة بـــث روح الحماســـة واألمـــل فـــي   •
ــرية  ــة البصـ ــي االعاقـ ــكالت التـ ــذه المشـ ــأن هـ بـ

يعــانين منهــا قابلــه للحــل مــع الصــبر والمثــابرة 
ــات التــــ  ــزام بالواجبــ ــم أثنــــاء واإللتــ ــي لهــ ي تعطــ

 . تطبيق البرنامج
ذوى االعاقــة البصــرية محاولــة حــل مشــكالت  •

عــــــرض نمــــــاذج حيــــــة ألســــــاليب ل مــــــن خــــــال
 . هممختلفة يمكن أن تتبعها األسرة مع

 المحاضرة ▪
 المناقشة الجماعية ▪
 الواجب المنزلي ▪

35-40 

هية  13  -  8
كرا

ال
 

 ذوى االعاقة البصرية. لدى    الكراهيةخفض   •
 اللعب ▪
 التكرار ▪
 الواجب المنزلي   ▪

35-40 

ئية  18 -14
عدا

ال
 

أن يســــتطيع التفرقــــة )التمييـــــز( بــــين الســـــلوك  •
 مرغوب وغير المرغوب. ال
أن ُيقِبل ذوى االعاقة البصرية علــى تعليمــات  •

 كف السلوك غير المرغوب. 

 النمذجة .  ▪
 التكرار.  ▪
 التدعيم .  ▪
 التقليد .  ▪
 الواجب المنزلي.  ▪

35-40 

وان 19-23
لعد

ا
 

ذوى االعاقـــة الصـــوتى لـــدى  العـــدوانخفـــض  •
 . البصرية

عنــد   ذوى االعاقة البصــرية العــدوانأن يوقف   •
 الغضب. 

 ذجة. نمال ▪
 لعب الدور.  ▪
 التقليد.  ▪
 التوجيه.  ▪
 الواجب المنزلي   ▪

35-40 

نف  28 – 24
الع

 

ذوى االعاقــــــة لــــــدى  العنــــــفســــــلوك خفــــــض  •
 . البصرية

ــرية أن يوقــــــــــف  • ــة البصــــــــ ــد ذوى االعاقــــــــ عنــــــــ
   . المتمثل فى العنف  الغضب

 النمذجة.  ▪
 التقليد.  ▪
 الحث.  ▪
 التدعيم.  ▪
 الواجب المنزلي.  ▪

35-40 
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 الفنيــات  الهـــــدف  العنـوان  الجلسة 
الزمن  
 بالدقائق 

29 

والت
ت 

لسا
الج

ام 
وخت

عة 
راج

الم
طب 

دى
لبع

ق ا
ي

 

ــي جميـــع  • ــرادأن يقضـ المجموعـــة التجريبيـــة  أفـ
 بعض الوقت في جو من المرح والغناء. 

ــع  • ــرادأن يتعـــرف جميـ ــة  أفـ ــة التجريبيـ المجموعـ
علــى بعــض مظــاهر االحتفــال فــي المناســبات 

 المختلفة. 
المجموعــــة التجريبيــــة  أفــــرادأن يتــــدرب جميــــع  •

علـــى بعـــض أشـــكال التواصـــل اإليجـــابي مـــع 
 اآلخرين. 

ــات علـــى أ معرفـــة • ــراداألثـــر الجلسـ ذوى ذوى  فـ
 االعاقة البصرية. 

 الدعم المادي  ▪
 الدعم المعنوي   ▪
 التغذية المرتدة   ▪
 المكافأة   ▪

35-40 

بعة  30
متا

ال
 

 . التأكيد على تحقيق أهداف جلسات البرنامج •
 المحاضرة.  ▪
 . المناقشة الجماعية ▪

35-40 

 خطوات الدراسة: 
 .  الغضبإعداد مقياس  -
 . ي اإلعاقة البصريةذو  لدى الغضبقياس مستوى  -
 .الغضبواضح فى  الدراسة من بين من يعانون ارتفاع  اختيار عينة -
 إجراء التكافؤ بين مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(.  -
 . ذوي اإلعاقة البصرية لخفض الغضب لدى إعداد البرنامج -
 (على أفراد العينة.الغضبالتطبيق القبلي لمقياس الدراسة ) -
 لى أفراد المجموعة التجريبية.ع تطبيق البرنامج -
 (على أفراد العينة.الغضبالتطبيق البعدي لمقياس الدراسة ) -
على أعضاء أفراد المجموعة التجريبية بعد مرور شهرين   المقياسالتطبيق التتبعى لنفس   -

 . من انتهاء البرنامج
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النتائج   - واستخالص  إحصائيا،  ومعاملتها  الدرجات  وجدولة  االستجابات  تصحيح 
 شتها. اقومن

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
مان   التالية:  الالبارامترية  األساليب  في  المستخدمة  اإلحصائية  األساليب    –تمثلت 

وويلكوكسون    Mann-Whitney (U)ويتني   المستقلة،    Wilcoxon (W)للمجموعات 
االجتماعية للعلوم  اإلحصائية  البرامج  حزمة  خالل  من  وذلك  المرتبطة،   للمجموعات 

 ..Spssالمعروفة اختصارا بـو 
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 

 عرض نتائج الفرض األول:
الفرض   "  األولينص  أنه  على  بين   للدراسة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

الغضب القبلى والبعدى فى مقياس  القياسين  المجموعة    أفراد  لدى  متوسطى رتب درجات 
البعدى القياس  لصالح  اختبار   "   التجريبية  استخدام  ثم  الفرض  هذا  صحة  والختبار 

 ( نتائج هذا الفرض. 10" ويوضح الجدول ) wويلكوكسون " 
 (10جدول ) 

وداللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية على   zقيمة  
 مقياس الغضب 

المتوسط   القياس ن األبعاد 
 الحسابى 

االنحراف  
 يارى معال

القياس القبلي/  
 البعدي

 العدد 
 متوسط 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 الداللة  zقيمة  

 الكراهية 

 الرتب السالبة  2.02 39.90 القبلى  10
 الرتب الموجبة 

 التساوى 
 االجمالى 

10 
 صفر
 صفر
10 

5.50 
0.00 

55.00 
0.00 

2.807 0.01 
 1.17 17.50 البعدى  10

 العدائية 

 رتب السالبة ال 0.69 41.60 القبلى  10
 الرتب الموجبة 

 التساوى 
 االجمالى 

10 
 صفر
 صفر
10 

5.50 
0.00 

55.00 
0.00 

2.840 0.01 
 1.71 18.60 البعدى  10

 العدوان 
 الرتب السالبة  2.06 43.60 القبلى  10

 الرتب الموجبة 
10 
 صفر

5.50 
0.00 

55.00 
0.00 

2.807 0.01 
 1.81 21.80 البعدى  10
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 القياس ن األبعاد 
المتوسط  
 الحسابى 

االنحراف  
 يارى معال

القياس القبلي/  
 البعدي

 العدد 
 متوسط 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 الداللة  zقيمة  

 التساوى 
 االجمالى 

 صفر
10 

 العنف

 الرتب السالبة  1.95 30.40 القبلى  10
 الرتب الموجبة 

 التساوى 
 االجمالى 

10 
 صفر
 صفر
10 

5.50 
0.00 

55.00 
0.00 

2.809 0.01 
 1.58 16.50 البعدى  10

الدرجة  
 الكلية 

 الرتب السالبة  2.99 155.50 القبلى  10
 الرتب الموجبة 

 التساوى 
 االجمالى 

10 
 صفر
 صفر
10 

5.50 
0.00 

55.00 
0.00 

2.805 0.01 
 3.43 74.40 البعدى  10

 ( الجدول  من  داللة 10يتضح  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )
( بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي ألبعاد 0.01)

البعدي القياس  الغضب لصالح متوسط رتب درجات  أن متوسط رتب درجات ،  مقياس  أي 
بداللة   أقل  الغضب  لمقياس  الكلية  الدرجة  فى  البعدي  القياس  فى  التجريبية  المجموعة 

 إحصائية من نظيره بالقياس القبلي وهذا يحقق صحة الفرض الثاني.  
( داللة الفروق بين متوسطي درجات ذوي اإلعاقة البصرية  1ويؤكد الشكل البياني )

وال وأبعاده  الغضب  المجموعة  در في  لدى  التدريبي  البرنامج  تطبيق  وبعد  قبل  الكلية  جة 
 التجريبية. 
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القياس القبلي 39.9 41.6 43.6 30.4 155.5

القياس البعدي 17.5 18.6 21.8 16.5 74.4

الكراهية العدائية العدوان العنف الدرجة الكلية

 
 (1شكل ) 

 مقياس الغضب متوسطى درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى المجموعة التجريبية على 
 

عاقة البصرية  ( انخفاض درجات الغضب لدى ذوي اإل1يتضح من الشكل البياني )
 لبعدي بالمقارنة بدرجاتهم فى القياس القبلي. ا  بالمجموعة التجريبية فى القياس

 عرض نتائج الفرض الثانى: 
الفرض   "    الثانيينص  أنه  بين متوسطى  على  إحصائية  فروق ذات دالله  توجد 

  بعد تطبيق البرنامج المجموعتين التجريبية والضابطة فى مقياس الغضب    أفراد  رتب درجات
التجريبية المجموعة  ه  لصالح  ويتنى    ذا" والختبار صحة  مان  اختبار  استخدام  تم  الفرض 

 ( نتائج هذا الفرض: 11ويوضح الجدول )
 (  11جدول ) 

 مقياس الغضب فى  والضابطة التجريبية وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين zقيمة  

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف  
 المعيارى 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 داللة ال

 الكراهية 
 55.00 5.50 1.17 17.50 10 التجريبية 

3.808 0.01 
 155.00 15.50 1.79 39.90 10 الضابطة

 العدائية 
 55.00 5.50 1.71 18.60 10 التجريبية 

3.810 0.01 
 155.00 15.50 1.05 41.00 10 الضابطة

 0.01 3.804 55.00 5.50 1.81 21.80 10 التجريبية  العدوان 
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 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف  
 المعيارى 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

مستوى 
 داللة ال

 155.00 15.50 1.52 43.10 10 ابطةلضا

 العنف
 55.00 5.50 1.58 16.50 10 التجريبية 

3.792 0.01 
 155.00 15.50 2.57 30.80 10 الضابطة

 الدرجة الكلية
 55.00 5.50 3.43 74.40 10 التجريبية 

3.791 0.01 
 155.00 15.50 2.61 154.80 10 الضابطة

 ( الجدول  من  ف11يتضح  وجود  داللة رو (  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  ق 
البعدي 0.01) القياس  فى  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات  رتب  متوسطي  بين   )

ألبعاد مقياس الغضب لصالح متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية، أي أن متوسط رتب 
بداللة   أقل  الغضب  لمقياس  الكلية  الدرجة  فى  التجريبية  المجموعة  من  إح درجات  صائية 

 نظيره بالمجموعة الضابطة وهذا يحقق صحة الفرض األول.  
( داللة الفروق بين متوسطي درجات ذوي اإلعاقة البصرية  2ويؤكد الشكل البياني )

التجريبية   المجموعتين  لدى  التدريبي  البرنامج  تطبيق  بعد  الكلية  والدرجة  الغضب  أبعاد  فى 
 والضابطة.  
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المجموعة التجريبية 17.5 18.6 21.8 16.5 74.4

المجموعة الضابطة 39.9 41 43.1 30.8 154.8

الكراهية العدائية العدوان العنف الدرجة الكلية

 
 ( 2شكل )

 مقياس الغضب فى  والضابطة التجريبية موعتينمجمتوسطى درجات ال
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( انخفاض درجات مقياس الغضب لدى ذوي اإلعاقة  2يتضح من الشكل البياني )
 البصرية بالمجموعة التجريبية بالمقارنة بدرجات المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج.

 عرض نتائج الفرض الثالث:  
الثالث على أنه   ات دالله إحصائية بين متوسطى ذ  ال توجد فروق   " ينص الفرض 

فى   والتتبعى  البعدى  القياسين  درجات  الغضبرتب  التجريبية  مقياس  المجموعة  "   لدى 
  " ويلكوكسون  اختبار  استخدام  تم  الفرض  هذا  )  wوالختبار صحة  والجدول  ( يوضح  12" 

 نتائج هذا الفرض: 
 (12جدول ) 

البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية على   نيوداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات القياس  zقيمة  
 مقياس الغضب 

المتوسط  القياس  ن األبعاد
 الحسابى

االنحراف  
 المعيارى 

القياس البعدي/  
 التتبعي 

 متوسط العدد 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة  zقيمة 

 الكراهية 

 الرتب السالبة  1.17 17.50 البعدى  10
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 االجمالى

 صفر 
2 
8 
10 

0.00 
1.50 

0.00 
 غير دالة 1.414 3.00

 1.15 17.70 التتبعى 10

 العدائية 

 الرتب السالبة  1.71 18.60 البعدى  10
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 االجمالى

1 
 صفر 
9 
10 

1.00 
0.00 

1.00 
 غير دالة 1.000 0.00

 1.64 18.50 التتبعى 10

 العدوان 

 تب السالبة ر لا 1.81 21.80 البعدى  10
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 االجمالى

2 
 صفر 
8 
10 

1.50 
0.00 

3.00 
 غير دالة 1.414 0.00

 1.95 21.60 التتبعى 10

 العنف

 الرتب السالبة  1.58 16.50 البعدى  10
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 االجمالى

1 
 صفر 
9 
10 

1.00 
0.00 

1.00 
 غير دالة 1.000 0.00

 1.64 16.40 التتبعى 10

الدرجة 
 الكلية

 الرتب السالبة  3.43 74.40 البعدى  10
 الرتب الموجبة

 التساوى 
 االجمالى

2 
1 
7 
10 

2.25 
1.50 

4.50 
 غير دالة 0.816 1.50

 3.64 74.20 التتبعى 10
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب  12يتضح من الجدول )
المجموعة أفراد  على  ا   درجات  والتتبعي  البعدي  القياسين  فى  الغضبلتجريبية  لدى    مقياس 
البصرية اإلعاقة  المجموعة    ذوي  أفراد  درجات  رتب  متوسطي  بين  تقارب  يوجد  أنه  أي 

على   والتتبعي  البعدي  القياسين  فى  الغضبالتجريبية  الفرض    مقياس  صحة  يحقق  وهذا 
 الثالث.  

( البياني  الشكل  الفروق 3ويؤكد  داللة  عدم  درجات  ب  (  متوسطي  اإلعاقة  ين  ذوي 
المجموعة    الغضبفى    البصرية لدى  والتتبعي  البعدى  القياسين  فى  الكلية  والدرجة  وأبعاده 

 التجريبية. 
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القياس البعدي 17.5 18.6 21.8 16.5 74.4

القياس التتبعي 17.7 18.5 21.6 16.4 74.2

الكراهية العدائية العدوان العنف الدرجة الكلية

 
 ( 3شكل )

 مقياس الغضب متوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى المجموعة التجريبية على 
( البياني  الشكل  من  دال3يتضح  ذات  فروق  وجود  عدم  درجات  ل(  فى  إحصائية  ة 

البصريةلدى    الغضب البرنامج   ذوي اإلعاقة  أثر  بقاء  يدل على  التجريبية، مما  بالمجموعة 
 لدى المجموعة التجريبة.

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها بشكل عام:
التدريبي له أثر واضح فى   الدراسة الحالية على أن البرنامج  خفض  أشارت نتائج 

اإلعالدى    الغضب نتائج    البصرية  ةق ذوي  في  واضحا  ذلك  وكان  المختلفة،  المواقف  فى 
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التجريبية  المجموعتين  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كان  حيث  األول  الفرض 
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وكذلك في الفرض الثانى حيث كان هناك فرق ذات 

البعدي وكذلك وضحت فاعلية    قياسلا داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح  
بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لم  أنه  حيث  الثالث  الفرض  من  التدريبي  البرنامج 

مقياس    القياسين على  والتتبعي  الباحث  الغضبالبعدي  ويفسر  الغضب،  عند    خفض 
،  نشطهأ  على اشراك أفراد العينة فيالمجموعة التجربية، أن البرنامج التدريبي المستخدم بنى  

البعض   بعضهم  مع  في  يتفاعلوا  التدريبي  البرنامج  فاعلية  يعني  الغضبوهذا  لدي    خفض 
 المتابعة. ، واستمرار فاعليته إلي ما بعد انتهاء قترة ذوي اإلعاقة البصريةمجموعة من 

وبعض الفنيات التدخلية   الختالف العينة  نظًرا  -ئج الدراسة الحالية جزئيـــــًا  وتتفق نتا 
نتائج    اممع    - إليه  إلى  توصلت  استناًدا  الغضب  لخفض  وجهت  التي  الدراسات  بعض 

  ، ودراسة (Hagiliassis et al., 2005) مثل دراسة    توظيف العديد من المداخل التجريبية
(Rendeek, 2007)  ،  ،تفاحة ودراسة  (2006)جمال   ،(Goldman & Wade,  

ودراسة  (2012  ،(Bidgood et al., 2010  ) ر و( ودراسة  (  2014األشرم،    ا ضدراسة 
(Avci & Kelleci, 2016  ودراسة  ،)(Hojjat et al., 2017  ودراسة  ،)(, Livings

 . (Browne & Smith, 2018)، ودراسة (2017
 ملخص النتائج:

القبلى   .1 القياسين  درجات  رتب  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 لصالح القياس البعدى. ةيلدى المجموعة التجريب الغضبوالبعدى على مقياس 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية  .2
 والضابطة على مقياس الغضب لصالح المجموعة التجريبية.

البعدى  .3 القياسين  درجات  متوسطى رتب  بين  إحصائية  دالله  ذات  فروق  توجد  ال 
 ية.بيلدى المجموعة التجر  الغضبالتتبعى على مقياس و 
 : الدراسة توصيات

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث بعض التوصيات التالية: 
من خالل البرنامج   خفض الغضباالستفادة التربوية من نتائج الدراسة الحالية فى   (1

 التدريبي بينهم ومن اآلخرين فى المواقف المختلفة. 
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 . اقة البصريةعالمراهقين ذوي اإلاالهتمام بسيكولوجية  (2
 ، وتنميتها حتى تزداد ثقتهم بأنفسهم.ذوي اإلعاقة البصريةإظهار جوانب القوة لدى  (3

 الدراسات املقرتحة:
للدراسات  وتحليل  النظري  لإلطار  عرض  من  الحالية  الدراسة  في  جاء  ما  أثار 

العديد من   الحالية،  الدراسة  نتائج  الصلة، فضاًل عن  ذات  إلي    اجتالتي تح  األسئلة السابقة 
التي يري  الدراسات  الباحث بعض  الدراسات لإلجابة عنها، وفيما يلي يعرض  إجراء بعض 

 إمكانية إجرائها في المستقبل: 
المراهقين ذوي لدى    خفض الغضبفعالية التدريب على المهارات االجتماعية في   (1

 . اإلعاقة البصرية
المراهقين ذوي ى  د ل  خفض الغضبفعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في   (2

 . اإلعاقة البصرية
 . المراهقين ذوي اإلعاقة البصريةلدى  خفض الغضب اإلرشاد االنتقائيفعالية  (3
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 1ملحق

 مقياس الغضب
 نادرا  أحياناً  دائما  المفردات  م

1 
ــو ــة نحــ ــعر بالكراهيــ ــي اهتمامــــ  أشــ ــه وال يعطينــ ــدث إليــ ــن أتحــ ا بخصــــوص مــ

 .تيقإعا
   

    .أعتقد أن األخرين يكذبون عليَّ للحصول على منافع خاصة 2
    .قد افقد سيطرتي على نفسي وأقوم باالعتداء على شخص ما 3
    .اعتمد على العنف كوسيلة لقيادة أسرتي 4
    .أكره ممن يحاولون السخرية من أية سلوكيات تصدر مني 5
    .وإنما هي لمصالح خاصةة  يأرى أن معظم صداقاتي ليست حقيق 6
    .أعتدي بدنيا على غيري عندما أصل إلى مستوى معين من اإلثارة 7
    .العنف وسيلة جيدة لضبط سلوكيات اآلخرين 8
    .أستاء ممن ال يمنحونني فرصة التعبير عن مشاعري  9
    .من األفضل أالَّ تثق بأي شخص 10
    .ي اآلخرون ضعيفةانر أرد اإلساءة بمثلها حتى ال ي 11
    .ال أجد حرًجا في تعنيف األفراد أمام اآلخرين 12
    .أغضب بشدة ممن يعرفون مشكالتي وال يحاولون مساعدتي 13
    .أعتقد أن كل شخص ال يهمه سوى مصلحته فقط 14
    .أدخل في مشجارات بدنية أكثر من المعتاد 15
    .التعليمات  فةلأعاقب اآلخرين بالضرب عند مخا 16
    .أصرح بالكراهية لمن يخالفني الرأي  17
    .أرى أن السبب الوحيد للتحلي باألمانة هو الخوف من العقاب 18
    .سبق لي توجيه السباب والتهديد ألشخاص أعرفهم 19
    .أقوم بحبس زمالئي في غرفة مظلمة عند ارتكابهم األخطاء 20
    .اهيتيكر بمن يضايقني أصرح له   21
    .أرى أن جميع األفراد لديهم استعداد كامل للتخلي عن مبادئهم 22
    .سبق لي ركل، عض، لطم، أو استخدام آالت حادة أثناء الشجار 23
    .أوجه السباب ألصدقائي عندما يخالفون أوامري  24
    .استشيط غضبا ممن حولي بشكل مستمر بسبب مشكالتي 25
    .قان حتى مع أتفه األمورحتاشعر باال 26
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 نادرا  أحياناً  دائما  المفردات  م
    .أقوم بتحطيم األشياء في حاالت الغضب الشديد 27
    .أصرخ في أصدقائي عندما أشعر بالغضب مما يرتكبونه من سلوكيات 28
    .ال أحب من يعطيني وعًدا ثم يخلفه مهما كانت األسباب 29
    .أغضب بسرعة وبشدة 30
    .خريناآل  ال أبالي بتحطيم ممتلكات 31
    .ألجأ لخصام أصدقائي عندما يرتكبون األخطاء 32
    .أشعر باالستياء عندما ُيمدح أشخاص أخرون في حضوري  33
    .أظهر ردود أفعال عدوانية واندفاعية حتى مع أقل االستفزازات 34
    .أوجه السباب والشتائم إلى كل من يسئ إليَّ  35
    .ي باستخدام آلة حادةائقسبق لي إيذاء أحد أصد 36
    .كرهت اللحظة التي ولدت فيها 37
    .أصرخ في اآلخرين بشدة 38
    .أذكر اآلخرين بسوء عند غيابهم 39
    .ألجأ لطرد من يخالف أوامري من المنزل 40
    .ال أطيق سماع صراخ اآلخرين 41
    .أغار من األشخاص العاديين 42
    .اآلخرينر  عال أبالي بمشا 43
    .ال أعطي ألحد من أصدقائي الفرصة في مناقشتي فيما أقول 44
    .ال أحب كثرة التساؤالت حول 45
    .أعرف أن أصدقائي يتحدثون عني بسوء عند غيابي 46
    .ال أشعر باألسف عندما ٌأقوم باالعتداء على غيري  47
    .م ألوامري تهفأعاقب أصدقائي بمنعهم عن الطعام عن مخال 48
    .أكره نفسي دون وجود مبرر لذلك 49
    .أشعر باالرتياب تجاه من يعاملني بود بشكل مبالغ فيه 50
    .امتنع عن الطعام ألعاقب نفسي 51
    .ألجأ إلى تحطيم ألعاب أو ممتلكات أصدقائي لمعاقبتهم 52
    .ال أبالي بمشاعر اآلخرين عندما ينزعجون بتصرفاتي 53
    .أشعر أن اآلخرين يسخرون مني عند غيابي 54
    .أصرخ في وجه اآلخرين عندما تصدر منه سلوكيات عدوانية 55
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 نادرا  أحياناً  دائما  المفردات  م
    .أشعر باالستياء نحو جميع المواقف واألماكن التي تذكرني بإعاقتي 56
    .ألوم نفسي على كل تصرفاتي 57
    .يخبرني اآلخرون بأنني مولع بالجدل 58
    .ق على اآلخرين ألفاًظا نابيةطلأ 59
    .ليس من الخطأ أن ترد اإلساءة باإلساءة 60
    .أشعر باإلثارة عندما أرى خصومي يتألمون  61
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Abstract: Current study attempted to identify the effectiveness of a 

training program to reducing anger dimensions (hatred – hostility – 

aggression - violence) among the adolescents with visual disability. 

The participants were (20) visually disabled adolescents between (15) 

and (17) years of age (mean age= 16.10; SD= 0.57). They were 

recruited from the model center for the blind in Cairo. They were 

assigned into an experimental group (n= 10) and a control one (n= 

10). To collect data, the researcher designed the Anger Scale and 

analyzed its psychometric proprieties. Results indicated that the tring 

program was effective in reducing anger dimensions (hatred – 

hostility – aggression - violence) among the participants in the 

experimental group compared to their counterparts in the control one. 

The absence of significant differences between the mean scores 

attained by the experimental group on the post- and follow-up tests of 

anger indicated the durability of the training program. 

Keywords: Anger – Adolescents – Visual Disability  

 


