
IJHER  

96  

 

 

International Journal of Humanities and Educational Research 

ISSN: 2757-5403 

Volume 5, Issue 1, February 2023 

 

 

 

 

www.ijherjournal.com 

 

 
Received: 17/12/2022 Accepted: 12/01/2023 Published: 01/02/2023 

 

THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL COUNSELING IN 

REDUCING ANGER LEVELS IN JUVENILE OFFENDERS 

 

Fatima JABRI1 

Researcher, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, Morocco 

 

 

Abstract: 

Cognitive Behavioural Therapy (CBT) is based on the assumption that adaptive behavior and 

thoughts can be changed. Therefore, this study aims to analyze and examine the effectiveness 

of cognitive behavioral counseling in enabling the juvenile delinquent to develop ways to deal 

with anger by providing them with the necessary skills to successfully handle various anger 

provoking situations. 

The study sample consisted of 20 male juveniles who were divided into two groups: 

• The experimental group consists of 10 individuals 

• The control group consists of 10 individuals 

First the anger scale was applied to the totality of the sample (20 juvenile delinquents) 

In the second phase a collective cognitive-behavioral program was implemented in the 

experimental sample group. 

In the third and final phase, the anger scale was again applied to the entire sample, i.e., the 

experimental and control group. 

The results found that there was a noticeable decrease in the anger levels in the experimental 

group compared to the control group which did not experience any change. 
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ي خفض مستوى الغضب لدى 

 
ي السلوكي ف

 
 الجانحي    األحداثفعالية اإلرشاد المعرف

 

 فاطمة الجابري

 المغرب ، عة سيدي محمد ابن عبد هللا فاسجام ،الباحثة

 

 : الملخص

ي  
ه، لهذا هدفت الدراسةيعتمد العالج المعرف  ي يمكن تغيتر

اض مؤداه أن السلوك التكيف  معرفة مدى  إىل    السلوكي عىل افتر

ي تمكير  الحدث الجانح من تطوير طرق التعامل مع مواقف  
ي السلوكي ف 

ويدهم بالمهارات فعالية اإلرشاد المعرف  الغضب بتر 

ي 
ة للغضب، ف  ي المواقف المختلفة المثتر

ي المجتمع. وتتجىل أهمية   أفق إعادة  الالزمة للتعامل بنجاح ف 
إدماجهم من جديد ف 

ي تناول ظاهرة الغضب لدى  
ي    األحداثالدراسة ف 

   -المغرب،  الجانحير  ف 
 
ي    خصوصا إذا علمنا أن لهذه الظاهرة انعكاس سلب 

ي سلوك العنف واالعتداء و ي
 أتمظهر ف 

 
ي يتواجدو إإىل    يصل االمر  حيانا

وكذلك    –ن فيها  حداث الفير  داخل المؤسسات البر

نامج  ي خفض مستوى الغضب لدى هذه الالتعرف عىل مدى فعالية الت 
ي السلوكي ف 

يحة من  اإلرشادي الجماعي المعرف  شر

ي  إالمجتمع. لهذا تمحورت  
ي سلوكي ف 

: ما مدى فعالية برنامج إرشادي جماعي معرف  شكاليتنا حول اإلجابة عن السؤال التاىلي

ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية   ثاألحدامستوى الغضب لدى خفض  
؟ وهل هناك فروق ف  الجانحير 

ي القياس البعدي؟
 والمجموعة الضابطة ف 

  20تكونت عينة الدراسة من  
 
: إىل  من الذكور تم تقسيمهم حدثا  مجموعتير 

 أفراد  10المجموعة التجريبية مكونة من   •

   د أفرا 10المجموعة الضابطة مكونة من   •

   20كمرحلة أوىل تم تطبيق مقياس الغضب عىل مجموع العينة )
 
   حدثا

 
ي المرحلة الثانية تم تطبيق  جانحا

ي  ( ف 
نامج المعرف  الت 

العينة ال المرحلة الثالثة واأل السلوكي الجماعي عىل  ي 
ة تم تطبيق مقياس  تجريبية وف  الغضب مرة أخرى عىل مجموع ختر

ي مستوى الغضب لدى  أن هناك  إىل    المجموعة التجريبية والضابطة. وقد توصلت النتائجالعير  أي  
انخفاض ملحوظ ف 

ي لم يطرأ  
 .عليها أي تغيتر أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة البر

، الغضب، : الكلمات المفتاحية ي سلوكي
 . الجانحون األحداثبرنامج جماعي معرف 
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 : المقدمة

ي أصبحت  األحداثتعد ظاهرة جنوح 
ي منها معظم المجتمعات المتقدمة منها والنامية. والبر

ي تعان 
من الظواهر البر

ي هذه الظاهرة 
ي تشهدها المجتمعات عىل مر العصور. ويعتت  الطفل الحلقة الرئيسية ف 

ات البر ي تزايد مستمر نتيجة التغتر
ف 

 
 
جانيا  أو    سواء كان 

 
انحراف    مجنيا ظاهرة  إن  سلب  األحداثعليه.   تنعكس 

 
ا  ا يتطلب  الذي  ء  ي

الشر المجتمع،  هتمام عىل 

وب الفئة  بهذه  التدابتر  ذ المجتمع ككل  من  مجموعة  وضع  خالل  من  منها،  للتخفيف  الكفيلة  الحلول  إليجاد  الجهود  ل 

.  األحداثالوقائية والعالجية لتقويم سلوك   الجانحير 

 
 
  وتمثل الرعاية النفسية محورا

 
بوية واإلصالحية مهما امج التر ي الت 
اإلصالحية تجرى إىل  لهذه الفئة. فمنذ ولوجهم ف 

مكانياتهم الذهنية وقدراتهم البدنية ومدى انعكاسها  إيتهم و التعرف عىل مالمح شخص  أجللهم االختبارات النفسية من  

 
ا
يخالف أنماط السلوك    عىل ترصفاتهم وسلوكهم. فالحدث الجانح من الوجهة النفسية هو الشخص الذي يرتكب فعل

أفعال مثل  المتفق   ي تدفعه الرتكاب 
البر النفسية  نتيجة الرصاعات  ذاتها  البيئة  ي 

ي مثل سنه وف 
بالنسبة لألسوياء ف  عليها 

, ها )البسطامي هو عبارة عن سوء تكيف الحدث مع النظام االجتماعي الذي    األحداث(. فجنوح  2003الشقة والعدوان وغتر

 إىل    يعيش فيه ومع المعايتر االجتماعية، حيث يؤدي 
 
ي اضطرابا

ر بنفسه، وحياته، ومجتمعه، ألنه يعان     إلحاق الرص 
 
 نفسيا

 
 
ي كيفية التعامل مع    ونقصا

ي بناء العالقات مع اآلخرين ونقص ف 
ات طفولية غتر سارة وصعوبة ف  ي الوعي االجتماعي وخت 

ف 

 (Sharp ;2003المواقف )

 

 اإلشكالية: 

ي  
مركز حماية الطفولة، فتنتابه مشاعر الخوف والقلق  إن الحدث الجانح يواجه ضغوطات متعددة منذ إيداعه ف 

ي الوسط الجديد واإلحساس بفقدان الحرية باإلضافة
انقطاع عالقة الحدث بأرسته وأصدقائه حيث  إىل    وصعوبة التكيف ف 

ات متباعدة وألوقات محددة من خالل الزيارات، هذا ما يولد لديه بعض السلوكات السلبية كال غضب  ال يراهم إال عىل فتر

ي, ي آثاره السلبية. ويعد  2012)أمال صت 
ي الغضب ذاته بقدر ما يكمن ف 

ي (. وال تكمن مشكلة الغضب ف 
النفشي   األخصان 

   األحداثواالجتماعي من األشخاص الذين تتوفر لديهم المهارة للتعامل مع مشاكل  
 
ي مواقف الغضب.    الجانحير  وخصوصا
ف 

ي السلوكي الذ
ي تعديل المعارف والسلوكات بالنسبة وذلك عن طريق اإلرشاد المعرف 

ي استخدمت ف 
ي يعتت  من المداخل البر

مان" . وقد أكد "رسر مكانية استخدام األساليب المعرفية السلوكية مع األطفال والمراهقير  من  إعىل    لألحداث الجانحير 

لديهم اضطر  الذين  انفعال الغضب. و الجانحير   أساليب وتقأابات ويعانون من  يمكن استخدام  ي  نه 
المعرف  العالج  نيات 

ضهم. وي  هدف   ي تعتر
ي المواقف وإيجاد حل للمشكالت البر

ي خفض مستوى الغضب ومساعدتهم عىل الترصف ف 
السلوكي ف 

ي السلوكي 
 إىل    اإلرشاد المعرف 

 
(. Craske, 2010)استبدال السلوكات واالنفعاالت واألفكار غتر التكيفية بأخرى أكتر تكيفا

الجانح االنفعالية )الغضب( لحدث معير  فمن المهم اكتشاف المعب  الذي يسقطه عىل   فهم استجابات الحدث  أجلفمن  

ي للواقع.  األحداث
ه الذانر ي حياته أي تفستر

 ف 

ي خفض مستوى الغضب  إوسؤال  
ي سلوكي ف 

شكاليتنا يتمحور حول: ما مدى فعالية برنامج إرشادي جماعي معرف 

ي   األحداثلدى 
ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف 

؟ وهل هناك فروق ف  الجانحير 

 القياس البعدي؟
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 أهمية الدراسة: 

ي تناول ظاهرة الغضب
   األحداثلدى    تتجىل أهمية الدراسة ف 

 
ي المغرب، خصوصا

إذا علمنا أن له انعكاس    الجانحير  ف 

 
 
ي العنف واالعتداء والتشاجر.  وأحيانا

ي يتجىل ف  ي يتواجدون فيها. إىل  يصل األمر   سلب 
 إحداث الفير  داخل المؤسسات البر

 

 هدف الدراسة: 

ي خفض مستوى الغضب  إىل    هدفت الدراسة
ي السلوكي ف 

نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  التعرف عىل فعالية الت 

ي وأسلوب حل ال  األحداثعند  
ي خفض مستوى الغضب. حيث  الجانحير  وتدريبهم عىل التحكم الذانر

ننا نعتقد  أمشكالت ف 

زاد عدد  أ العود   األحداثنه كلما  حالة  انخفضت  تأهيلهم كلما  يتم  الذين  وبالتاىلي  إىل    الجانحير   اإلصالحية  المؤسسات 

.  األحداثانخفاض عدد   الجانحير 

 

 فرضيات الدراسة: 

 الفرضية األوىل: 

ي خفض  
نامج إرشادي جماعي ف  ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية )خضعت لت 

توجد فروق دالة ف 

ي 
 القياس البعدي مستوى الغضب( والمجموعة الضابطة )لم تخضع ألي برنامج إرشادي( ف 

 الفرضية الثانية: 

ي خفض مستوى الغضب بير  أفراد المجموعة التجريبية بير  القياس القبىلي والقياس البعدي
 توجد فروق دالة ف 

 

ي للمصطلحات: 
 التعريف اإلجرائ 

 : ي السلوكي
 
 برنامج اإلرشاد الجماعي المعرف

ة من   ي  هو أحد أساليب اإلرشاد النفشي الذي يستخدم مع مجموعة صغتر
أفراد من    10األفراد حددنا عددهم ف 

نامج عبارة عن مجموعة من اإلجراءات االرشادية  األحداث ي انفعال الغضب. والت 
كون ف  ي الجانحير  يشتر

ابطة تنجز ف  المتر

ي,إىل  رشادية تدريبية عىل شكل أنشطة ومهارات تهدفإجلسات   (2011خفض مستوى الغضب )أمال صت 

: Spielberger et al., 1995يعرفه ) الغضب:   ( من خالل مصطلحير 

كب من : ويعر حالة الغضب  ثارة والغيض. اتية تتضمن التوتر واالنزعاج واإل حاسيس ذأ فها بأنها حالة عاطفية تتر

ي وقت محدد والشخص مرتفع  سمة الغضب
ي يشعر فيها المفحوص بحالة الغضب ف 

: وتعرف بلغة الكم، بعدد المرات البر

، أو   الغضب يميل لالستجابة لكل المواقفسمة   ( 2004غالبيتها بالغضب )عثمان حمود الخرص 

 
 
ي مقياس الغضب الذي يستخدم    ويعرف إجرائيا

ي يحصل عليها الحدث الجانح ف 
من خالل هذه الدراسة بأنه الدرجة البر

ي هذه الدراسة. 
 ف 
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 الحدث الجانح: 

   األحداثيعرف مصطلح جنوح  
 
ي أداء الواجب،   لغويا

ء أو    نه ارتكاب الخطأ أأو    بأنه الفشل ف  خرق  أو    العمل الشي

 للقانون عند األطفال الصغار. 

ي الذي يثبت أمام  
ة بير  سن التميتر  وسن الرشد الجنان 

ي الفتر
الحدث الجانح من الوجهة القانونية: هو الحدث ف 

ي أو   حدى الجرائم إد ارتكب نه قأأي سلطة أخرى مختصة و أو   السلطة القضائية المغربية 
حدى الحاالت الخطرة  إتواجد ف 

ي يحددها القانون. 
 البر

ي وعن انتفاضة الحدث الجانح ضد سلطة الكبار   فالجنوح لدى الحدث هو سلوك اجتماعي يعت  عن رد فعل سلب 

 وغضبه من األ 
 
ة الذي يعيشه وقد ترتبط  لية دفاعية ضد نمط الحياآهذا المعب  يعتت  الجنوح وسيلة و وب    رسة والمجتمع معا

 شكالية تأسيس الذات وتكوين الهوية والمكانة االجتماعية. إفسية واالجتماعية لسن المراهقة و مشكلة الجنوح بالظروف الن

 
 
   وإجرائيا

ا
ي المجتمع   هو الفرد الذي لم يكمل سن الثامنة عشر وارتكب عمل

يخالف المعايتر االجتماعية السائدة ف 

ي وعوقب عليه    األحداثحسب قانون    المغرن 
ا
ي ويعتت  نزيل ي أحد مراكز حماية الطفولة  المغرن 
 المؤسسات اإلصالحية. أو    ف 

 

 اإلطار النظري: 

 مقدمة: 

ء    األحداثتعتت  ظاهرة انحراف   ي
ي والمجتمعات األخرى عىل حد سواء. الشر ي تؤرق المجتمع المغرن 

من الظواهر البر

التقليل منها عىل األقل  أو    الذي يتطلب اهتمام المجتمع ككل بهذه الفئة وبذل الجهود إليجاد الحلول الكفيلة للحد منها 

.  األحداثمن خالل وضع مجموعة من التدابتر الوقائية والعالجية لتقويم سلوك   الجانحير 

النهاية ي 
ف  تؤدي  لكنها  وتختلف،  الجنوح  أسباب  فالجنوح هو إىل    وتتعدد  والمحيط.  باآلخر  الذات  سوء عالقة 

 . ي
 حصيلة عالقة مركبة يتداخل فيها النفشي واالجتماعي واالقتصادي والثقاف 

 -مؤسسات حماية الطفولة  أو    ويمكن القول إن التواجد داخل المؤسسات السجنية
 
  – ذا كانت مكتظة  إ  خصوصا

ي انفعاالت الغضب الذي بدوره ينتج عنه العنف والعنف المضاد. إن هذا العنف الناتج إىل    يؤدي 
انفعاالت سلبية تتمظهر ف 

 
ا
   عن انفعال الغضب لدى الحدث الجانح يعتت  شكل

 
 لتدبتر العالقة بير  الذات والمحيط.  تواصليا

 
ا
تأهيل يتطلب  الذي  ء  ي

   الشر
 
   نفسيا

 
هذه    واجتماعيا ي 

ف  الموجودة  اإلدماج  إعادة  مصالح  إطار  ي 
ف  البداية،  ي 

ف 

المؤسسات، حيث يكون الهدف من هذا التأهيل هو تغيتر تمثالت الحدث الجانح عن ذاته وعن محيطه، لكي يتمكن  

ي المستقبل. 
" ويصبح يثق ف  ميم النفشي  بشكل من األشكال "من إعادة التر

ي الس 
ي التعديل  ويعتت  المدخل المعرف 

ي استخدمت ف 
ي الخدمة النفسية واالجتماعية من المداخل الهامة البر

لوكي ف 

ي السلوكي لألحداث المنحرفير  وقد أكد )
ي السلوكي مع  Sherman, 1986المعرف 

( عىل أنه تم استخدام اإلرشاد المعرف 

ي خفض مستوى الغضب  يعانون من االنفعاالت السلبية المؤدأو    األطفال والكبار الذين لديهم اضطرابات
ية للعنف، ف 

 ومساعدتهم عىل المواجهة الواقعية للحياة. 
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ي السلوكي مصطلح شامل يتضمن عددا

ي االنفعاىلي    ويعتت  العالج المعرف 
من األساليب العالجية، مثل العالج العقالن 

ي والعالج ب
ي والعالج ما وراء المعرف 

ام و العالج الجدىلي  السلوكي والتدريب عىل حل المشكالت والعالج المعرف 
القبول وااللتر 

ي مقابل السلوكية ولكنها تسىع 
كتر  المتباين عىل المبادئ والتقنيات المعرفية ف 

ي التر
، تختلف هذه األنواع العالجية ف  السلوكي

 إىل  جميعها 
 
 ( Craske, 2010) استبدال السلوكات واالنفعاالت واألفكار غتر التكيفية بأخرى أكتر تكيفا

ي إن حجر الزا
ي السلوكي يتجىل ف 

ي عالج االضطرابات االنفعالية باستخدام العالج المعرف 
ي النظرية المعرفية وف 

وية ف 

ي نشعر بها" )
ي نفكر بها عىل الطريقة البر

 ( Clark & Beck, 2011العبارة البسيطة التالية " تؤثر الطريقة البر

ي نمت وت
ي السلوكي أحد العالجات النفسية البر

طورت من خالل البحوث العلمية، وأظهرت تلك  يعد العالج المعرف 

ي عالج كثتر من االضطرابات النفسية مثل القلق  
ي السلوكي من أكتر العالجات النفسية فعالية ف 

البحوث أن العالج المعرف 

والغضب والمخاوف واالكتئاب واضطرابات الشخصية، وعدد متنوع من االضطرابات النفسية األخرى. وي  هدف هذا النوع  

 من ا
 
تعلم مهارات متنوعة، وطرق تفكتر جديدة، والتدريب عىل حل المشكالت وعىل أهمية الواجبات إىل    لعالج حاليا

لية.   المت  

 

ي السلوكي 
 
 : العالج المعرف

 
 
نحو المرض بقدر ما هو موجه نحو مساعدة األشخاص عىل إيجاد حلول واتجاهات   فمفهوم العالج هنا ليس موجها

ي السلوكي 
ي الحياة. ويسىع العالج المعرف 

استبدال السلوكات، واالنفعاالت، واألفكار غتر التكيفية بأخرى أكتر  إىل    جديدة ف 

 
 
. تكيفا ي

 ، وذلك من خالل إعادة البناء المعرف 

ي نفش بها  
ي تحدد مشاعرنا وليست    ثاألحدافالطريقة البر

ي حد ذاتها فحينما يمر الشخص بتجربة   األحداثهي البر
ف 

ي العمومية، وتصبح المعتقدات األساسية للشخص عن ذاته وعن العالم  
نفسية سيئة، تصبح األحكام مطلقة ومفرطة ف 

ه عن طريق تحتر  فكري  ليإالشخص بتشويه المعلومات الواردة  ( وعادة ما يقوم هذا  Weishaar & Beck, 1986ثابتة )

ي ثابت، فالتفكتر المشوه يق  أف خلف جميع االضطرابات النفسية.  سلب 
 
حد بعيد  إىل    تعتمد   ن االضطرابات النفسية إذا

اضات خاطئة يبنيها الفرد  فهم استجابة   أجلومن  عن نفسه وعن العالم المحيط به.    عىل وجود معتقدات فكرية وافتر

، ي ه    األحداثكون من المهم اكتشاف المعب  الذي يسقطه الفرد عىل  الفرد االنفعالية لحدث معير  ي حياته، أي تفستر
ف 

نا فيه.  ي للواقع. لهذا إذا أردنا أن نغتر ما نشعر به علينا أن نغتر طريقة تفكتر
 الذانر

ي السلوكي أن ردود الفعل االنفعالية تجاه أحداث الحياة تقع عىل متصل يبدأ من ردود الفعل  
ض العالج المعرف  يفتر

ي )اضطراب األفكار، والمشاعر،   االنفعالية الطبيعية وينتهي بردود الفعل االنفعالية
ي علم النفس المرض 

المتطرفة الوارد ف 

ي لالضطرابات )مثل Weishaar & Beck, 1986والسلوك( كما يفشها )
ان عىل أنه: "يتضمن المحتوى المعرف  ( ويشتر

  ) ي  اضطراب القلق واالكتئاب( نفس الفكرة األساسية )عىل سبيل المثال: الخطر، والخسارة، عىل التواىلي
كما هو الحال ف 

ي المشاعر والسلوك ". )
ة العادية، ولكن التشوهات المعرفية تكون شديدة، ومن تم تؤثر ف   ,Weishaar & Beckالخت 

1986 ) 
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ي السلوكي 
 
ي العالج المعرف

 
 :  الفنيات المستخدمة ف

ي تزايد  لقد بات االهتمام بالتقييم وعالج االضطرابات االنفعالية كالقلق والغضب، الخ، لدى األطفا
، ف  ل والمراهقير 

 . ي العقد األختر من القرن الحاىلي
 مستمر ف 

ي السلوكي المقدمة للمراهقير  العديد من الفنيات المعرفية والسلوكية، حيث يرى   
وتتضمن برامج اإلرشاد المعرف 

(Kendall, 1993خاء، وا ي الغضب، كمهارات االستر
لتخيل، ومكافأة ( بأن هناك مهارات متنوعة فعالة للتعامل والتحكم ف 

السلوكية   المعرفية  امج  الت  ي 
ف  تقديمها  يتم  الدور. كفنيات سلوكية  ولعب  والنمذجة  التعزيز  و   ، ي

الذانر والتحكم  الذات، 

تهدف ي 
والبر  ، المراهقير  لدى هؤالء  الغضب  الالزمة إىل    لخفض مستوى  الحياتية  المهارات  بعض  الطفل عىل  تدريب 

 للتعامل مع انفعال الغضب.   يتبير   
 
ي خفض مستوى   إذا

ي السلوكي الجماعي ف 
كتر  عىل توظيف اإلرشاد المعرف 

أهمية التر

لدى   إطار    األحداثو   األحداثالغضب  ي 
ف  تكون  له  المصاحب  والعدوان  الغضب  معالجة  برامج  فأغلبية   ، الجانحير 

ي المؤسسات التأهيلية. 
 مجموعات ف 

 

ي دور 
:  األخصائ  ي السلوكي

 
ي العالج المعرف

 
 ف

ي ن أمما ال شك فيه 
  األخصان 

 
، يؤدي عددا ي السلوكي

ي العالج المعرف 
ي الجلسات العالجية المخصصة   ف 

من المهام ف 

 
 
 لهذا الشأن، فهو يمكن أن يكون مرشدا

 
 ، ومشخصا

 
 . ، ومعلما

ي مساعدة المراهق عىل تنمية مهارات التفكتر بشكل مستقل والتعاون معه لحل مشكلته  
فدوره كمرشد يتمثل ف 

احات، وخلق الفرص المناسبة لتدريبه. وذ  لك عن طريق مساعدته عىل إنتاج األفكار وتزويده باالقتر

ي مهمة التقييم عن طريق جمع المعلومات عن المراهق )والمراهق الجانح( من مصادر  
أما دوره كمشخص فيتجىل ف 

المؤسسات اإل  فير  عىل  المشر الوالدين وكذلك من  نفسه ومن  المراهق  الطفولة، وذلك  أو    صالحيةمتنوعة، من  حماية 

( ض  ويفتر االنفعال،  هذا  لخفض  منهجية  بكيفية  التدخل  له  يتسب   حبر  الغضب،  انفعال  نوعية   ,Taylorلتحديد 

 ("أن التقييم الجيد يمهد لعالقة عالجية سليمة "2006

ي تعليم المراهق األفكار الالعقالنية ويضع مكانها أفكار عقالني
ي تعليمه ودوره كمعلم يتمثل ف 

ة فدوره هنا يكمن ف 

المعلومات بطريقة تستند  بكيفية تصحيح األخطاء لكي تسهل عملية إعادة معالجة  األدلة  إىل    التفكتر الصحيح، وذلك 

 Beck et al., 1979والمرونة. ويسمي )
 
ي فحص وصياغة    ( العمل الذي يتم بير  المعالج والمريض كعالمير  يعمالن معا
ف 

ي حل المشكالت هي  واختبار أفكار المريض 
اكة ف  شد( وهذه الشر ي بير  المعالج والمريض )او المستر

أي أن هناك عمل تعاون 

 
 
ي السلوكي عالجا

ي العالج وليس المعالج، وبذلك يكون العالج المعرف 
ي تحقق النجاح ف 

   البر
 
 نشطا

 
 ، تعاونيا

 
 ، توجيهيا

 
، ، تعليميا

 قصتر األمد أهدافه واضحة ومحددة. 

 

: التفكي  غي   ي االضطراب االنفعاىلي
 
ي ودوره ف

 التكيف 

 
 
، فهو يشكل جزءا ي وحده سبب االضطراب االنفعاىلي

ي السلوكي ال يعتت  التفكتر غتر التكيف 
من هذا    العالج المعرف 

والثقافية  واالرسية،  والبيئية،  الجينية،  العوامل  مثل  ة،  عوامل كثتر تحددها  النفسية  االضطرابات  وأن  االضطراب، 
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 والشخصية، وا
 
ي تكوين المعتقدات األساسية والقواعد الخاصة باألفراد  لنمائية أيضا

، فالتفاعل بير  هذه العوامل يساعد ف 

باالضطراب مع   المهيئة لإلصابة  العوامل  الذات واآلخرين والعالم وتتفاعل هذه  تدور حول  ي 
الحالية ذات    األحداثالبر

. أو   الصلة  الضغوط ألحداث االضطراب االنفعاىلي

ي السلوكي من أهم األساليب اإلويعد االرشاد الجماعي الم 
ي تناولت مشاكل المراهقير  والتصدي لها  عرف 

رشادية البر

ض هذا العالج من خالل نظرياته أن االضطرابات النفسية تنشأ من أنماط التفكتر الخاطئة وغتر 
ومعالجتها، حيث يفتر

 
 
ي تم التطرق اليها سابقا

ي تخفيف حدة الغضب  إىل  ات عديدة أشارت. وهناك دراسالمنطقية البر
امج اإلرشادية ف  أهمية الت 

( ، ويشتر ي بيئتهم وهي إىل    (Sherman, 1986لدى المراهقير 
ورة تزويد المراهقير  بمهارات يحتاجونها للعيش بسالم ف  ض 

 إدارة الغضب والسيطرة عىل الدوافع الشخصية. 

نفسية واجتماعية عىل هامش كبتر من األهمية لذلك يستوجب  ومما ال شك فيه أن الغضب أصبح يعتت  مشكلة  

ي   -الذي يوجد داخل اإلصالحيات ومراكز حماية الطفولة -االنتباه والبحث المنظم، وبخاصة انفعال الغضب  
الذي هو ف 

ي هذه المراكز. 
 تزايد مستمر ف 

ي تحقيق أهدافه
عرض لمواقف فيها إهانة من  يتأو   ويعتت  الغضب انفعال يصدر عن الفرد حينما يشعر باإلحباط ف 

 أو    ن تحط من قدره. فهو شعور باالستياءأشأنها  
 
   عدم الرضا، وهو أيضا

 
بير    من أكتر االستجابات اإلنسانية المعروفة انتشارا

 .  االفراد. فهو استجابة نفسية طبيعية تنبه الجسم لوجود تهديد معير 

ه  أو    الله بحالة من النفور والعداء نحو شخص ما والغضب انفعال يتمتر  بالسلبية، يشعر الفرد من خ حدث ما، يعتت 

 
 
ء الذي يؤدي مصدرا ي

ات الغضب، فمنهم من ينكر الغضب ويقوم بكبته الشر ي استجابتهم لمثتر
  إليذائه. ويختلف األفراد ف 

عن    و أات ولآلخرين  عىل شكل لوم للذأو    خرينمظهر عىل شكل انسحاب وعزلة عن اآل مراض النفسية، ويتاالكتئاب واأل إىل  

طريق االنفجار واستخدام العنف ضد الذات وضد اآلخرين. ومن المعروف أن للغضب آثار سلبية عديدة عىل الفرد سواء  

النفسية مثل عدم  أو    غتر ذلك من االمراض،إىل    الجسمية منها كارتفاع ضغط الدم، والتشنجات العضلية المصاحبة باأللم 

االجتماعية كالمشاحنات بير  األفراد وسوء أو    عىل مستوى حل المشكالت والتوتر والكبت،  القدرة عىل التفكتر وصعوبة

ي حياة الفرد له انعكاسات سيئة عىل ذاته وعىل التعبتر عن انفعاالته نحو  
.  فالغضب الحاد والمستمر ف  التواصل االجتماعي

ي حياته اليومية ونحو األشخاص الذين يتع
ي يتعرض لها ف 

امل معهم ويكون لهذا نتائج سلبية عىل المهارات المواقف البر

 االجتماعية المختلفة. 

ي هذه  
ولقد بينت بعض الدراسات أهمية الدور الذي يلعبه األشخاص الذين يتعاملون مع المراهقير  الجانحير  ف 

 
 
ي التعامل مع غضبهم وانفعاالتهم، حيث أن هناك    المرحلة العمرية الحرجة وشديدة الحساسية وخصوصا
عالقة بير  ف 

ي 
الذانر الضبط  من  تمكن  الجانحير   يكتسبها هؤالء  أن  يجب  حياتية  مهارات  وأن هناك  العدوانية،  والسلوكات  الغضب 

  ،  1987وتخفف من نوبات الغضب. ويعرف )محي الدين حسير 
 
ي عىل أنه "سلوك يصدر عن الفرد لفظيا

  ( السلوك العدوان 

 أو  
 
 ماديا

 
 أو    ، ضيحا

 
 ضمنيا

 
ا بل اآلخرين وترتب عن هذا  ملته عليه مواقف الغضب واإلحباط من قأغتر مبارسر  أو    ، مبارسر

ي أالسلوك 
 لآلخرين" أو  نفشي للشخص نفسهأو   ماديأو   ذى بدن 

لظروف  حياتهم  ي 
ف  تعرضوا  ألنهم  للغضب،  عال  استعداد  لديهم  الذين  األشخاص  من  الجانح  الحدث  ويعتت  

عن قوانير  الضبط االجتماعي ومعارضته لها إنما هو سلوك يعكس الرصاع النفشي    اجتماعية وبيئية صعبة فخروج الحدث
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ي الذي يعوق تكيفه مع الجماعة ألسباب مختلفة قد تكون نفسية، عضوية، اجتماعية، اقتصادية وثقافية تقوده 
  والعالئفر

 إىل  
 
   االنحراف الذي غالبا

ا
   . فالدراساتما يرتبط بمشاكل سلوكية أخرى كاإلدمان مثل

 
ي المغرب لم تعط اهتماما

  وخاصة ف 

 
 
ي خفض مستوى الغضب لدى    كافيا

ي السلوكي ف 
ء الذي    األحداثلمدى فعالية اإلرشاد الجماعي المعرف  ي

، الشر الجانحير 

 
 
ي تؤديأو    من الدراسات حول هذا الموضوع لزيادة فهمنا )مربير    يستوجب مزيدا

خفض مستوى إىل    مرشدين( باألساليب البر

. الغضب عند هؤ   الء المراهقير  الجانحير 

 

ي تناولت مواضيع مرتبطة بالبحث: 
 الدراسات السابقة الت 

ي السلوكي إىل    ( هدفت الدراسة2016دراسة )هنادي محمود إبراهيم،    -
نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  الكشف عن أثر الت 

ي خفض أعراض الغضب والوحدة لدى عينة اإلناث أطفال الالجئير   
السوريير  القاطنير  بمحافظة الزرقاء األردن، وتألفت  ف 

لنتائج التالية: وجود  اإىل    (سنة، أشارت التحليالت اإلحصائية13-10( طفلة تراوحت أعمارهم ما بير  )23عينة الدراسة )

دالة    إفروق 
 
المجموعة الضابطة عىل مقياس    0.005عند مستوى    حصائيا التجريبية ودرجات  المجموعة  بير  متوسط 

ي القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية مما يشتر 
نامج اإلرشادي الجماعي  إىل    الغضب بأبعاده الستة ف  فعالية الت 

 
 
ي الدراسة. كما تبير  أن هناك غياب وجود فروق دالة إحصائيا

ي السلوكي المستخدم ف 
 عند مستوى الداللة  المعرف 

التجري0.005) المجموعة  أفراد  بير  متوسطات درجات  لمقياس  (  الكلية والفرعية  الدرجات  البعدي عىل  القياس  ي 
بية ف 

 الغضب. 

ي خفض مستوى الغضب  إىل    ( هدفت2005عبد الكريم حمزة،    أحمد دراسة )  -
نامج اإلرشادي ف  معرفة مدى فعالية الت 

 20وتدريب المراهقير  عىل كيفية ضبط الغضب عىل عينة بلغ عددها )
 
من المراهقير  الذكور من طالب الصف    ( طالبا

مجموعتير  تجريبية وضابطة وبعد تطبيق مقياس الغضب ومقياس المستوى االجتماعي إىل    األول ثانوي، تم تقسيمهم

نامج اإلرشادي   واالقتصادي، وبعد تطبيق الت 

نامج اإلرشاد ي خفض الغضب  وبعد حساب داللة الفروق بير  المتوسطات، أظهرت نتائج الدراسة فاعلية الت 
ي المستخدم ف 

 لدى المراهقير  وكيفية ضبطه لديهم. 

ي من Estampilla, 2000دراسة  ) -
ي قامت بتصميم برنامج إرشادي جماعي سلوكي معرف 

ي إدارة إ أجل(البر
ثبات فعاليته ف 

لدى   )  األحداثالغضب  الدراسة من  تكونت عينة   ،  51الجانحير 
 
   ( حدثا

 
تقسيمهمجانحا تم  : تجريبية مجموعتير  إىل    ، 

وجود  إىل    شارت النتائجأس ضبط الغضب لجمع البيانات. وقد  وضابطة. واستخدمت الباحثة مقياس الغضب، ومقيا

 إفروق دالة  
 
نامج اإلرشادي    حصائيا ي تلقت الت 

عىل مقياس الغضب ومقياس ضبط الغضب بير  المجموعة التجريبية البر

ي لم تتلفر أي تدريب لصالح
 المجموعة التجريبية.  والمجموعة الضابطة البر

ي Deffenbacher ; Lynch ; Otting et Kemper ;1996دراسة )  -
( تحت عنوان تخفيض الغضب عند المراهقير  ف 

( من تالميذ صفوف السادس والسابع والثامن، الذين يعانون من  120مرحلة المراهقة المبكرة، عىل عينة بلغ عددها )

ج لسمة الغضب مستويات مرتفعة من الغضب عىل   مقياس سبيلت 

 
 
، 39مجموعة بلغ عددها ) إىل    حيث تم توزيعهم عشوائيا ي

خاء المعرف  ( تم تدريبهم عىل مهارات المواجهة باالستر

( بلغ عددها  المهارات االجتماعية والمجموعة الضابطة بلغ عددها )40ومجموعة  تم تدريبهم عىل  أي  41(  تتلفر  لم   )
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ال أن  النتائج  وأظهرت  نامج  تدريب.  للت  جيدة  استجابة  استجابا  الضابطة  المجموعة  مع  مقارنة  العالجيتير   مجموعتير  

ي تخفيض سمة الغضب والغضب العام. 
 اإلرشادي الجماعي ف 

( دراسة بعنوان "فعاليات اإلرشاد بمجموعات التعليم النفشي عىل الغضب لدى طالب الصف  Ellis, 2008وأجرت )  -

الدراسة بالغضب عند األطفال والمراهقير  وتأثتر اإلرشاد بمجموعات التعليم النفشي عىل  السادس " حيث اهتمت هذه  

ضت الباحثة أن ست جلسات 6تخفيض الغضب لدى عينة بلغ عددها ) . افتر ي سن الثانية عشر
( من األطفال األمريكيير  ف 

سوف  الغضب  وإدارة  لضبط  الجماعي  النفشي  بالتعليم  الجماعي  اإلرشاد  من  اإلدراك  أسبوعية  المكونات  ية  تخفض 

شارت  أالمدرسة المتعددة األبعاد. وقد    جري االختباران القبىلي والبعدي باستخدام قائمة أوالعاطفية والسلوكية للغضب. و 

ي الدراسة. إىل  النتائج
ي القياس البعدي عىل المقاييس المستعملة ف 

ي ف   وجود تغيتر إيجان 

التعرف عىل مدى فعالية التدخل إلدارة الغضب لدى األطفال حيث  إىل    ت ( بدراسة هدفCoonerty, 2008كما قامت )  -

 
 
ي إدارة الغضب سابقا

ي الذي استخدم ف 
ي المعرف  اوح ما بير   اعتمدت عىل األسلوب العالج 

، حيث كانت أعمار المشاركير  تتر

ي التعبتر عن انفعال الغضب، وتوصلت النتائج  14  –  13
أن المشاركير  قد تمكنوا من معرفة  إىل    سنة وكانت لديهم مشاكل ف 

  مشاعر الغضب بشكل ملحوظ
 
 . وتعلموا مهارات مكنتهم من التعامل مع الغضب بشكل ملحوظ أيضا

ي عقإىل   (Ontaz, 2015هدفت دراسة أجراها )- ي انفعاىلي عىل إدارة الغضب.  تكونت  التعرف عىل فعالية برنامج عالج 
الن 

 12عينة الدراسة من )
 
، مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، حيث تكونت كل مجموعة  إىل    ، تم تقسيمهم ( تلميذا مجموعتير 

ي مستوى الغضب لدى المجموعة التجريبية،  6من )
( تالميذ. وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض ذو داللة إحصائية ف 

ي لم تتلفر أي تدريب. واكتساب أفراد 
ي الغضب مقارنة بالمجموعة البر

 المجموعة التجريبية مهارات للتعامل والتحكم ف 

معرفة مدى فعالية التدريب عىل إدارة الغضب لدى المراهقير  الذين يتلقون العالج .  إىل  (هدفتGold, 2007دراسة  )-

ي ريف اريزونا. وقد قسمت الدراسة( من المراهقير  بأحد مراكز 10تكونت عينة الدراسة من )
ثالث إىل  الخدمة النفسية ف 

 مراحل: 

 مرحلة جمع البيانات-1

 إجراء االختبارات التمهيدية -2

3- 
 
 لمدة أربعة أسابيع متتالية للتدريب عىل إدارة الغضب.  التدخل الذي يحدث مرتير  أسبوعيا

 وقد أسفرت النتائج عىل أن التدريب عىل إدارة الغضب قد أحدث 
 
ا ي كيفية رؤية أنفسهم وقدراتهم  تغيتر

 لدى المشاركير  ف 

السلوكي   ي 
المعرف  المدخل اإلرشادي  أن  الدراسات  تم عرضه من  العالجية وايالحظ مما  رشادية  إليعتت  أحد االتجاهات 

( مع مالحظة تنوع الت   ي خفض مستوى الغضب لدى المراهقير  )والمراهقير  الجانحير 
ي يتم استخدامها ف 

امج الهامة البر

 
 
امج االرشادية أظهرت تحسنا ي عالج هذا النوع من المشاكل. فكل هذه الت 

ي خفض مستوى الغضب.  المستخدمة ف 
 ف 

 

 حدود الدراسة: 

 الحدود المكانية: 

ي مركز حماية الطفولة بمدينة مكناس.  األحداثاقترصت الدراسة عىل 
 الموجودين ف 
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 (. 11-12خالل شهر شهري ) 2017الحدود الزمانية: أجريت الدراسة سنة 

 

 منهج الدراسة: 

، حيث تستهدف الدراسة التجريبية جمع المعلومات وتنظيمها بشكل يؤدي ي لقاء  إإىل    تم استخدام المنهج التجريب 

م ي كان البد من استخدام عينتير   التجريب  المنهج  الفروض، ولتحقيق  المجموعة  الضوء عىل مدى صحة  تساويتير  هما 

لم   بينما  الجماعي  اإلرشاد  برنامج  أي  المستقل  للمتغتر  التجريبية  المجموعة  وتعرضت  الضابطة  والمجموعة  التجريبية 

 رشادي. إرض المجموعة الضابطة ألي برنامج تتع

 

 عينة الدراسة: 

   20الجانحير  المتواجدين بمركز حماية الطفولة والبالغ عددهم    األحداثعينة الدراسة تكونت من  
 
تم تطبيق   حدثا

 
 
ي المجموعة التجريبية و 10مجموعتير  متساويتير  إىل  ثم قسمت العينة مقياس الغضب عليهم جميعا

ي   10أفراد ف 
أفراد ف 

ي المقياس أي حصلوا عىل درجة تب
ي حصلوا عليها ف 

ير  أنهم يعانون من مستوى المجموعة الضابطة حسب الدرجة البر

 مرتفع من الغضب. 

   األحداثأفراد من    10: تكونت من  المجموعة التجريبية
 
ي سلوكي لخفض    الجانحير  تلقوا برنامجا

إرشادي جماعي معرف 

 مستوى الغضب 

ي األسبوع لمدة شهر ونصف مدة كل جلسة 
نامج طبق مرتير  ف   دقيقة  50الت 

ي سلوكي لخفض    األحداثأفراد من    10تكونت من  المجموعة الضابطة: 
الجانحير  لم يتلقوا برنامج إرشادي جماعي معرف 

 مستوى الغضب. 

ق بطريقة  والضابطة  التجريبية  المجموعتير   عىل  الغضب  مقياس  استخدام  تم  أنه  تطبيق ونذكر  وسيتم  بلية 

 .  المقياس بطريقة بعدية عىل المجموعتير 

 

 أدوات الدراسة: 

( والذي قام بتعريبه وتقنينه عىل البيئة Spielberger et al., 1995تم استخدام مقياس الغضب الذي وضعه )

 ( فقرة تقيس الغضب. 30لف المقياس من )أ( وقد ت1998المرصية )محمد & فوقية, 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, February 2023 

 

 

107  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

ية للمقياس: الخصائص   السيكومي 

 صدق وثبات المقياس: 

ي صورته األجنبية بدرجة ممتازة من الصدق والثبات. 
 يتمتع المقياس ف 

 ثبات المقياس: 

   20استخراج الثبات، طبق المقياس مرتير  عىل عينة مكونة من    أجلمن  
 
   حدثا

 
من خارج عينة الدراسة للتأكد   جانحا

ي مدته )شهر( وقد إىل    من مناسبة فقرات المقياس ألفراد العينة وتم التوصل
معامل الثبات بإعادة االختبار بفاصل زمب 

سون عىل المقياس ) (  0.87( أما معامل االتساق الداخىلي للمقياس بطريقة ألفا كرونباخ بلغ )0.85وصل معامل االرتباط بتر

ي هذه الدراسةويعتت  ال
 ثبات الذي تم التوصل إليه مالئم العتماد المقياس ف 

 : ي السلوكي
 
نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  الير

ي 
نامج أفكار ومشاعر وسلوك الحدث الجانح بدمج بعض األساليب والفنيات المعرفية المتمثلة ف  يخاطب هذا الت 

لية م ي والواجبات المت  
ي يتم التدريب  أسلوب حل المشكلة والتحكم الذانر

خاء والتعزيز والبر ع بعض الفنيات السلوكية كاالستر

 . عليها باستخدام فنيات سلوكية أخرى كالنمذجة ولعب الدور 

 

نامج:   أهمية الير

ي النقاط التالية: 
نامج ف   تتضح أهمية الت 

ة للغضب لدى  .1 نامج اإلرشادي عىل مواجهة المواقف المثتر  الجانحير   األحداثيساعد الت 

تواجه   .2 ي 
البر المشكالت  بعض  للتغلب عىل  تعلم طريقة جديدة  ي 

ف  السلوكي  ي 
المعرف  اإلرشادي  نامج  الت   األحداث إسهام 

 الجانحير  

3.  
 
نامج أيضا .  يساعد هذا الت   عىل خفض مستوى الغضب لديهم مما يحقق قدر من التوافق النفشي

 

نامج:   أهداف الير

ي نقطتير  األهداف العامة
 : وتتحدد ف 

ي  يهدف هدف عالج  تدريبهم عىل استخدام بعض  إىل    : حيث  الجانحير  من خالل  لدى هؤالء  خفض مستوى الغضب 

نامج ي الت 
 األساليب المعرفية والسلوكية المتضمنة ف 

ي هدف وقا
ة   األحداث: حيث يكتسب  ن  ي تساعدهم عىل مواجهة المواقف المثتر

بعض الفنيات المعرفية والسلوكية البر

ي المستقبل
 للغضب ف 
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 األهداف اإلجرائية: 

الجلسة  داخل  األنشطة  بأداء  القيام  خالل  ومن  الجلسات  داخل  المثمر  العمل  خالل  من  اإلجرائية  األهداف  وتتحقق 

خاء. والواجبات  ة للغضب واستخدام االستر ي يكلف بها الحدث الجانح والمتعلقة بالمواقف المثتر
لية البر  المت  

 :  وتتلخص األهداف اإلجرائية فيما يىلي

ي الحياة وما يسببه من مشكالت -1
 . التعرف عىل تأثتر الغضب ف 

للغضب   -2 ة  المثتر المتنوعة  المواقف  مع  بنجاح  للتعايش  الالزمة  المهارات  اتيجيات اكتساب  االستر بعض  باستخدام 

نامج ي الت 
ي تم تعلمها ف 

 . المعرفية والسلوكية البر

ي مواجهة المواقف   -3
ي خفض التوتر ومن تم التدرب عىل استخدامه ف 

خاء العضىلي ف 
التعرف عىل الدور الذي يؤديه االستر

ة للغضب.   المثتر

ي السلوكي م
اوح مدة كل جلسة 12كون من )بعد االطالع عىل برنامج اإلرشاد النفشي الجماعي المعرف  ( الجلسة وتتر

نامج )50حواىلي ) ( أسابيع. وتتضمن كل جلسة تمهيد ومقدمة 6( دقيقة بمعدل جلستير  كل أسبوع وقد استمر تنفيذ الت 

ي نهاية كل  
ىلي ف 

ي ويتم إعطاء واجب مت  
ي تكون موضوع الجلسة وبعدها يتم عرضها بشكل تطبيفر

نظرية عن المهارات البر

 جلسة. 

 

نامج اإلرشادي: مل  خص جلسات الير

األوىل ● وبير   إىل    : هدفتالجلسة  ي 
بيب  تفاعلية  من خالل هذه    األحداثوبير     األحداثإقامة عالقة  وتم  بينهم.  فيما 

نامج.  نامج اإلرشادي مع توضيح ألهداف الت   الجلسة التعريف بالت 

ي تؤدي حدوث استجابة الغضب عند  الجلسة الثانية ●
ات البر ي هذه الجلسة تم التعرف عىل مفهوم الغضب والمثتر

: ف 

ات الفسيولوجية والجسم نامج، وتعريف المشاركير  بالتغتر ي الت 
ي نهاية الجلسة طلب المشاركير  ف 

ية أثناء انفعال الغضب. ف 

 . ىلي
 منهم القيام بواجب مت  

خاء كتقنية وأسلوب يساعد عىل خفض مستوى  الجلسة الثالثة ● : كان الهدف منها تعريف المشاركير  عىل تقنية االستر

ة لل وكات قد تضاعف  سلإىل    ن يؤديأغضب، وكيف االنفعال الزائد يمكن  الغضب، وكيف يتعاملون مع المواقف المثتر

 . ىلي
، مع القيام بواجب مت   خاء العضىلي

 لهم العقوبة، كما يتم من خالل هذه الجلسة تدريب المشاركير  عىل تقنية االستر

ي تثتر الغضب بالنسبة الجلسة الرابعة ●
ي المواقف البر

خاء العضىلي وكيف يطبقونه ف 
: تم فيها تدريب المشاركير  عىل االستر

خاء  ي االستر
ل.  لهم، مع تطبيق ف  ي المت  

، الذي تم التدريب عليه ف   العضىلي

ي هذه الجلسة حاولنا أن نوضح لهم األفكار العقالنية والالعقالنية والتميتر  بينهما باالعتماد عىل الجلسة الخامسة ●
: ف 

ت اليس ) . Albert Ellisأسلوب ألت  ىلي
 (، مع الواجب المت  

األفكار الالعقالنية من خالل استخدام أسلوب الحوار السقراطي بطرح  : كان الهدف منها هو تغيتر  الجلسة السادسة ●

 أسئلة توضح للمشاركير  عدم منطقية األفكار الالعقالنية. 

 تغيتر األفكار الالعقالنية بأخرى عقالنية بديلة وتعميق االقتناع بها. إىل  : هدفتالجلسة السابعة ●
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ي عن طريق مراقبة الذات وتعزيزها عند التعرض    تعليم المشاركير  إىل    : اعتمدنا فيها الجلسة الثامنة  ●
مهارة الضبط الذانر

ي هذا االتجاه. 
ىلي ف 

 لمواقف تثتر الغضب لديهم، بتطبيقات عملية داخل الجلسة مع إعطائهم تمرين مت  

اتيجية التحصير  ضد التوتر، بعدما   األحداث: تم من خاللها تدريب  الجلسة التاسعة ●
نامج عىل استر ي الت 

  المشاركير  ف 

ي تساعده عىل مواجهة التوتر، مع الواجب 
اتيجيةيكون قد تعلم بعض المهارات البر ىلي لتطبيق هذه االستر

 . المت  

ة ● مجموعات  إىل    : تم تدريب المشاركير  عىل مهارات الحديث واإلصغاء لآلخرين وتم توزي    ع المشاركير  الجلسة العارسر

المشاعر السلبية واإليجابية وعالقة كل هذا بانفعال الغضب، مع واجب  للتدرب عىل مهارات اإلصغاء وكيفية التعبتر عن 

ىلي يتم فيه التدريب عىل مهارات التواصل مع اآلخرين. 
 مت  

: تم من خاللها تدريب المشاركير  عىل مهارات حل المشكالت من خالل القدرة عىل إيجاد بدائل  الجلسة الحادية عشر  ●

اضية قد يتعرض لها الحدث الجانح.  متعددة وليس بديل واحد، مع إعطاء واجب  ىلي يتضمن مواقف افتر
 مت  

، ثم تدريب المشاركير  عىل حل المشكالت من خالل عرض المواقف  الجلسة الثانية عشر  ● ىلي
: تمت مناقشة الواجب المت  

ي حياتهم اليومي
ة للغضب ف  ي المواقف المثتر

ي يتعرضون لها وتم تدريبهم عىل كيفية تطبيق هذه المهارات ف 
ة، مع السماح  البر

نامج اإلرشادي وإبداء مالحظاتهم عليه.   للمشاركير  بتقييم الت 

 

 المعالجة اإلحصائية: 

 تصميم الدراسة: تصميم هذه الدراسة يتضمن مجموعتير  

المجموعتير   أفراد  عىل  طبق  وقد  ألفرادها،  ي 
العشوان  التعيير   عىل  فيهما  اعتمد  ضابطة،  وأخرى  التجريبية  مجموعة 

نامج اإلرشادي الجماعي  التجريبية والض ي الذي هو الت  ابطة مقياس الغضب كقياس قبىلي وبعد ذلك طبق المتغتر التجريب 

ي السلوكي عىل المجموعة التجريبية فقط وتم استثناء المجموعة الضابطة، وبعدها 
أجرى القياس عىل المجموعتير    المعرف 

نامج عىل المجموعة التجريبية تم  ، كقياس بعدي. قبل تطبيق الت  ي السلوكي
نامج الجماعي المعرف  ي الت 

تهيئتهم للمشاركة ف 

نامج من   ي هذا الت 
همية الحضور  أخفض مستوى الغضب و   أجلحيث تم االلتقاء بهم وإخبارهم بأنهم سوف يشاركون ف 

لية.   والقيام بالواجبات المت  
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 عرض النتائج ومناقشتها: 

 1الجدول رقم 

 العدد  النوع االجتماعي  المجموعة

 القياس البعدي  القياس القبىلي 

المتوسط  

ي   الحسان 

االنحراف                                    

 المعياري

المتوسط  

ي   الحسان 

االنحراف  

 المعياري

 3.97 22.8 5.2 47.1 10 ذكور المجموعة التجريبية 

 6.43 51 6.9 50.7 10 ذكور المجموعة الضابطة 

 6.07 36.9 6.01 48.9 20 الكىلي  

 

ي القياس القبىلي والبعدي    األحداثالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات  
ي مقياس الغضب ف 

الجانحير  ف 

 
 
ي المجموعة  وفقا  لمتغتر

 

 عرض ومناقشة النتائج: 

 النتائج المتعلقة بالفرضية األوىل: 

ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة  
ي القياس البعدي.  توجد فروق دالة ف 

التجريبية والمجموعة الضابطة ف 

ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
 والجدول التاىلي يوضح الفروق بير  المتوسطات ف 

ي  مستوى الغضب   الداللة  "ت" المحسوبة  درجة الحرية  االنحراف المعياري المتوسط الحسان 

 3.97 22.8 المجموعة التجريبية  
9 5.47 0.018 

 6.43 51 المجموعة الضابطة 

 

ي خفض مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية 
يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ف 

ي  
ي لم تتلق برنامج اإلرشاد الجماعي المعرف 

ي السلوكي والمجموعة الضابطة البر
نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  ي تلقت الت 

البر

الداللة   عند مستوى  ال  0.018السلوكي  متوسط  الغضب  حيث كان  ي خفض مستوى 
ف  التجريبية  بينما   22.8مجموعة 

ي   51بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد كان  
ي السلوكي ف 

نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  وتدل هذه النتيجة عىل فعالية الت 

   األحداثخفض مستوى الغضب لدى  
 
. حيث يالحظ تحسنا ي عند ال  الجانحير 

ي مفهوم الضبط الذانر
تعرض لمواقف تثتر  ف 

ة للغضب.   األحداثن  أالغضب كما ظهر   ي التعامل مع المواقف المثتر
وهذا ما أكدت عليه كل من    أصبحوا أكتر إيجابية ف 

 ( وآخرين . 2016( )هنادي محمود إبراهيم، Deffenbacher et al., 1996(,)2005عبد الكريم حمزة،  أحمد دراسة )
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ي خفض  وب  هذه النتائج يمكننا القول أن الفرضية األوىل قد  
ي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ف 

تحققت يعب 

ي والمجموعة الضابطة  
نامج اإلرشادي الجماعي السلوكي المعرف  ي تلقت الت 

مستوى الغضب بير  المجموعة التجريبية البر

ي القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 
نامج اإلرشادي الجماعي ف  ي لم تتلق الت 

 البر

 

 علقة بالفرضية الثانية: مناقشة النتائج المت 

ي القياس القبىلي والبعدي. 
ي خفض مستوى الغضب لدى أفراد المجموعة التجريبية ف 

 توجد فروق دالة ف 

 الغضب  
المتوسط  

ي    الحسان 

االنحراف  

 المعياري  

درجة 

 الحرية  
 اإلحصائيةالداللة  

  5.2  47.1 القياس القبىلي  
5 0.009 

 3.97 22.8 القياس البعدي 

 

ي خفض مستوى    (  0.05≤0.009)  0.009يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق دالة إحصائية عند مستوى  
ف 

ي السلوكي عىل المجموعة التجريبية هو 
نامج اإلرشادي الجماعي المعرف  ي قبل تطبيق الت  الغضب، كما أن المتوسط الحسان 

نامج  47.1 نامج اإلرشاد الجماعي    22.8إىل    وقد تغتر بعد تطبيق الت  ي لت  والفروق ذات داللة إحصائية، تدل عىل األثر اإليجان 

، و  ي السلوكي
( حيث تحقق الهدف  Coonerty, 2008( و)Gold, 2007قد اتفقت هذه النتيجة مع كل من دراسة)المعرف 

ي خفض انفعال الغضب لدى 
امج االرشادية ف  ي   األحداثمن الت 

الجانحير  وذلك من خالل استخدام نظرية العالج المعرف 

ي تغيتر األفكار الالعقالنية لديهم. باالعتماد عىل بعض الفنيات المعرفية و الفنيات االنفعالية السلوك ،السلوكي 
 ية ف 

 
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  نامج    نالحظ  الت  تطبيق  قبل  أي  القبىلي  القياس  بير   التجريبية  المجموعة  أفراد  بير  

نامج المطبق عىل المشاركير  من   ز فعالية الت  .   األحداثاالرشادي وذلك لصالح القياس البعدي، وهذه النتيجة تت   الجانحير 

نامج اإلرشادي الجماعي عىل تقنيات تمكن الحدث الجانح من التعايش بنجاح مع المواقف قد تم ا ي الت 
العتماد ف 

التوتر  ي خفض 
العضىلي ف  خاء 

للغضب، كتقنية االستر ة  المثتر المواقف    المتنوعة  الذات عند مواجهته مثل هذه  وضبط 

المشكالت باالعتماد عىل مبادئ اإلرشاد الجما الذي من خالله استخدمت  الضاغطة، وتقنية حل  السلوكي  ي 
المعرف  عي 

(  وقد أسهمت هذه  2017،  أحمد بعض الفنيات كلعب الدور والتعزيز والتقييم ومكافأة الذات )مروه مندى عبد اللطيف  

ي برنامج اإلرشاد الجماعي عىل مساعدة  
ي غضبهم    األحداثالتقنيات المعتمدة ف 

ي ضبط ذاتهم ومحاولة التحكم ف 
الجانحير  ف 

خاء أسهمت    ،ها بأفكار أكتر عقالنيةوالتعرف عىل األفكار الالعقالنية المسيطرة عليهم ومحاولة تغيتر  كما أن تقنية االستر

ي ج
خاء و  عل الحدث الجاف   أنح أكتر استر

 
ي يتعرض لها داخل المركز كما أن تقنية حل المشكالت   قل توترا

ي المواقف البر
ف 

ي خفض مستوى الغضب لدى  
ي التعرف عىل الخطوات العملية لحل المشاكل . كل هذه التقنيات ساعدت ف 

ساعدته ف 

ي عىل تفكتر الحدث ا  األحداث ي التأثتر بشكل إيجان 
، حيث أسهمت ف   لجانح وبالتاىلي عىل مشاعره وسلوكاته. الجانحير 

من خالل النتائج المحصل عليها ومن خالل تحقق الفرضية األوىل والثانية يمكننا القول بأن المجموعة التجريبية 

لديهم مقارنة    األحداثالمتكونة من   الجماعي قد انخفض مستوى الغضب  الذين خضعوا لجلسات اإلرشاد  الجانحير  

نامج االرشادي الجماعي بالمجموعة الضابطة ا ي لم يخضع أفرادها للت 
 لبر
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لدى   الغضب  مستوى  خفض  ي 
ف  السلوكي  ي 

المعرف  الجماعي  اإلرشادي  نامج  الت  فعالية  عىل  يدل    األحداث وهذا 

ي اتساق مع الدراسات السابقة. 
، ف   الجانحير 

 

 الخاتمة: 

ي تمس كل المجتمعات لذلك فهي تحتاج  األحداثتعد مشكلة جنوح  
ك إىل    من المشاكل البر ة تشتر مجهودات كبتر

اجتماعية  ومؤسسات  ومدرسة  ارسة  من  المؤسسات  هنا كل  ي 
ونعب  آثارها،  ومن  منها  للتخفيف  األطراف  جميع  فيها 

 والمجتمع ككل. 

ي تؤكد عىل العمليات المعرفية مثل  
ات  هناك تأييد ملحوظ للنظريات البر ي التفستر

المعتقدات واألفكار والقيم ف 

 النفسية للجنوح، حيث إن معتقداتنا وقيمنا وصورتنا عن أنفسنا تعد الموجه األساسي لسلوكنا. 

ات وما تشتمل عليه من فنيات عالجية ناجحة  ي السلوكي من ممتر 
ولكن بالرغم مما تتضمنه نظرية العالج المعرف 

ض ه ي أنه أحيانا يستوجب األمر تتبع الحدث الجانح عند إال أن هناك بعض الصعوبات تعتر
ذا النوع من اإلرشاد تتجىل ف 

ي أغلب  
ي المغرب، مما يعرض الحدث الجانح لالنتكاسة ف 

خروجه من المؤسسة وهذا أمر صعب المنال عىل األقل عندنا ف 

المربير  و  تبذل من طرف  ي 
البر ب  ئيير  األخصااألحيان. فالجهود  تأهيل  النفسيير  واالجتماعيير   المراكز المخصصة إلعادة 

، تظل    األحداث  أالجانحير 
 
ي حلقة مفرغة تفقد فيها كل الجهود والمبادرات الطامحة   حيانا

، مما يجعل األمر يدور ف   بال معب 

. إىل   إعادة تأهيل الجانحير 

ي أجرتها مؤسسة محمد الخامس إلعادة اإلدماج، تؤكد أ
ن الحدث الجانح غتر أنه يمكن القول إن نتائج الدراسة البر

 
 
   الذي يجري تتبعه وتأهيله نفسيا

 
ء إلعادة اإلدماج، تتغتر تمثالته وصورته عن ذاته وعن   واجتماعيا ي ي إطار مصالح التهبر
ف 

ي وتقليل المخاطر وذلك باالهتمام  
المحيط. لهذا يكون من األفضل أن تكون هناك تدخالت متعددة األبعاد تنشغل بالوقان 

يحة من المر  . بهذه الشر  اهقير 

 

 التوصيات: 

ة من  .1 يحة كبتر ي مراكز مختلفة.  األحداثإجراء دراسات تعتمد أسلوب اإلرشاد الجماعي ليطال رسر
 ف 

   األحداثحبر نغتر من سلوكات   .2
 
ن نغتر من أفكارهم ومعتقداتهم وصورتهم عن  أفعلينا    الجانحير  لتصبح أكتر توافقا

 أنفسهم. 

تأثتر عىل   .3 الجماعي لما له من  العالج اإلرشادي  العالجية وخاصة  امج اإلرشادية  الت  ي تناولت 
البر بالدراسات  االهتمام 

 ومن توفتر للجهد والوقت.  األحداث

 إنشاء وحدات نفسية خاصة باإلرشاد النفشي داخل اإلصالحيات ومراكز حماية الطفولة.  .4
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