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       :مستخلص ال

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق  نقا القة قة  قيا إ ارغ الواقس ىالرققى ىرا         

فقى وقأ ع قا  إ ارغ   الرققى ىرا  المرقاندغ اإلجتماعيقة ىالتنبق  المراندغ اإلجتماعية ،

ىالكشقققن عقققا اليقققرىف  قققيا نر يققققى ىنن ياقققى الرققققى ىرا  المرقققاندغ  الواقققس ،

اإلجتماعية فى ع قا  إ ارغ الواقس  قإ إجقرا  الدراسقة عيقى عينقة نتفانرقة فقى القمقر 

(طالبقة نقا طالبقا  100الزننى ىالمرتأى اإلجتماعى ىاإل تصا ى ىالثققافى عقد ها  

يبنققا  ر ققإ ىامد،ىندرسققة عبققد اليييققن مرققانيا ليتقيققيإ ندرسققة الرققا ا  اإلعدا  ققة ل

األساسى  مد نة الز از   نحافظة الشر ية جمهأر ة نصر القر ية  تقراى  ععمقارها 

 Anne et(عقا  ى قإ  يبيق  نقيقاها نهقارا  إ ارغ الواقس نقا إعقدا  15-12 قيا  

al.,2007) ىعظهقر  (  قد عن  انت البامثقة  ترجمتقو ى قنينقو عيقى البيلقة المصقر ة ،

النتققا و ىجققأ  عة ققة ار باطيققة  ا   ئلققة إمصققا ية يا  قققد اإلءرارىالرقققى ىرا  

المرققاندغ اإلجتماعيققة فقققو ىئ  أجققد عة ققة عر باطيققة نققد  ققا ى ع قققا  إ ارغ الواققس 

ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية.، ىعن  ققد اإلءقرار فققد هقأ البققد الأميقد نقا  قيا 

 الرققى ىرا  المرقاندغ اإلجتماعيقة  نرقبة نرقاهمة إ فا يقة  ع قا  إ ارغ الواقس المنبق 

% ى مكقا ءقيا ة المقا لقة التنب  ققة التاليقة لتأوقية القة قة  يقنهإ ،الرقققى 7نققدارها 

9.68اإلءقققرار  × 0.26ىرا  المرقققاندغ اإلجتماعيقققة   
 

، عقققد  ىجقققأ  فقققرىف  ا  

ماعيققة فققى ع قققا   ئلققة إمصققا ية  ققيا نر يقققى ىنن ياققى الرقققى ىرا  المرققاندغ اإلجت

 نهارا  إ ارغ الواس إئ فى  قد اإلءرار. 
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Abstract: 

 The current study aimed to verify the relationship between 

anger management and seeking social support, and the prediction 

of seeking social support    Through the  subscales of anger 

management, and to discover the differences between high and 

low seeking social support in the subscales of anger management 

The study was conducted on a homogeneous sample in the age, 

social and economic level And cultural number (100) female 

students from Sadat Preparatory School for Girls No. one, and 

Abdel Latif Hassanein School for Basic Education in Zagazig 

City, Sharqia Governorate, Arab Republic of Egypt, between the 

ages of 12-15 years, and a skills measure was applied Anger 

management prepared by( Anne et al., 2007 )after the researcher 

translated it and legalized it on the Egyptian environment, and 

the results showed that there is a correlative relationship with 

statistical significance between Assertion and the seeking of 

social support  only, and there is no correlation with the other 

subscales  of anger management and the seeking of social 

support And, Assertion, it is the only subscale  among the 

subscales  of anger management foretelling the seeking of social 

support at a positive contribution rate of 7%. The following 

predictive equation can be formulated to clarify the relationship 

between them. Seeking social support = 0.26 x insistence +9.68, 

There are no statistically significant differences between the high 

and low seeking of social support in the subscale of anger 

management skills only  Assertion.     

 مقدمة البحث:

خي  هللا ائنران ىعى ع فيو األماسيا ىالمشاعر ىالورا ز ىائنيقائ  لتكأن همزغ 

ىالمناسبا   الأءل ىالتياعل  ينو ى يا اآلخر ا فيتأثر ى  ثر في األمداث ىالأ ا د

 (  2: 2009فياحك عى  بكي عى  ير  عى  حزن عى  واس عى  قيأ  نصييي ، 

فالواس هأ استفا ة إنرانية شا قة  قانى ننها األفرا فى ن تين ععمارهإ ىععمالهإ 

ى يلا هإ ى صقس عن  فد إنران لإ  مر   برغ الواس ، ىالواس  ظهر فى الثقافا  

 الور ية ىالشر ية .
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"القاطية التى  مكا عن  تراى  نا اإلمباط المقتدل إلى الواس الشد د  الواس هأ 

،إنو عاطية طبيقية  مكا عن  حذرنا نا المشاكل ى نشينا ليقمل ،كما  حدث عندنا 

نشقر عن عمد المقر يا ننا  تقرض إلى التهد د ىند  لك فإنو  النربة لبقض الناس 

شاكل كثيرغ فى القمل ىالقة ا   مكا عن    ى الواس ال ارج عا الرييرغ إلى ن

 Anger-www.docplayer.net/2681 8822-ىنأعية الحياغ شكل عا "

2015.html-january-series-handbooks-client-management 

فيما  تقي   أنظمة التصنين القالمى فإن  ليل التش يص ىاإلمصا  لإلويرا ا  عنا 

( شمل الواس كأمد األعراض إلويراب نا  قد Dsm5الققيية لإلءدار ال انا  

ئ شمل المشاكل المر بية  ICD-11الصدنة،فى المقا ل التصنين المقترمل

اًىهأ اويراب  الوابألكا  أجد اعراض الواس ند اويراب  إ إ خالو مد ث

 (.Maercker et al.,2013إجها  نا  قد الصدنة 

 ً  قدر نقدل انتشار 2014إلستقراض ننظمة الصحة القالمية لقا    ىطبقا

%فيما   ص األشكال المقتدلة لإلكتلاب ىالقي  13اإلويرا ا  النيرية  نحأ 

 ىسرعة اإلنيقال ىالواس ىاويراب الكرب التالى ليروة.

Who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-

emergecies 

إثارغ في ىظا ن األعاا  الداخيية ،  -ىالواس مالة  تحد   محد ا  عر قة :     

إ راك ،نقرفة ، سيأك . كما عن الش ص نيرو هأ الذي  حد  ندي خيأرغ المأا ن 

انو  ميل  ىاألمداث التي  ثير الواس  ألن الواس في القا غ عاطية ش صية عي

ليظهأر عندنا  يح  الارر  ذا  الش ص عى نمتيكا و عى عا يتو  ى نقرإ الواس 

إلي نأعيا ر يرييا: األىل  اس نقتدل ىءحي ىهأ الواس الذي ئ  ذهس 

 صأاب اإلنران  ل   اد لريير و فة  تما ي ى قتدى ىهذا النأع نا الواس 

ظإ الويظ ىالقيأ ىاألمران رفي  لإلنران في ميا و ى دعإ فيو مرا ال ي  ىك

 ىالحما ة ليد ا ىالأطا ىالقرض ىالحقأف .

عنا النأع الثاني نا الواس فهأ الواس الفانة ىهنا  تحأل إلي شحنة انيقالية  

( 17-16: 2005ىطا ة ها ية  أجو إلي التحييإ ىالت ر س ىالتدنير  سقيان ،

نا الاي  البريو ىالواس مالة ىجدانية  تكأن نا نشاعر  تياى  في مد ها 

 (.17: 2004ىائستثارغ البريية الي التهيو ىالويظ الشد د  القصيأر، 

ىئ  نظر ليواس كإنيقال  فس  فنبو  ل نا الارىرى عن  تقيإ الير  طر قة  نظيإ 

 ابا ىكييية إ ار و فإن إ ارغ الواس  رتهدف األفرا  الذ ا  نظرىن إلى عنيرهإ 

ى عنو خارج عا الرييرغ عى لو عثار سيبية عى نظر األخر ا إلى  ابهإ عي

 Saini,2009 ى شير إ ارغ الواس عا غًإلى  رنانو لتقنيا  التدخل المحد غ التى)

 رتهدف عمييا  ن تيية فى  ريرل ائستنباط ىالواس ى التقبيرعنو،ى مكا ىود 

http://www.docplayer.net/2681%208822-Anger-management-client-handbooks-series-january-2015.html
http://www.docplayer.net/2681%208822-Anger-management-client-handbooks-series-january-2015.html
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لتى استرا يفيا  إ ارغ الواس فى فلتان عانتان اليلة األىلى  مثل اإلسترا يفيا  ا

 تفنس نباشرغًعى  قيل نا  فر ة التقبيرعا الواس عى  قييو ،ىاليلة الثانية  مثل 

اإلسترا يفيا  التى  رهل التقرف عيى الواس ى فر تو ىالتقبير عنو  شكل  كييى 

 (. Glancy&Saini,2005ى قد اليلة األىلى األكثر شقبية  

بير عا الواس ىإنما فييا الهدف نا إ ارغ الواس هأ عد  الواس عى عد  التق

 هدف إ ارغ الواس إلى  قيإ كييية التقانل ند الواس ىعد  كبتو ىالتقبير عنو 

 صأرغ نناسبة  قبيها المفتمد ،ى شير نصيية إ ارغ الواس  أجو عا  إلى 

"نفمأعة نا الينيا  القةجية النيرية التى  رت د  ند األفرا   ىى الواس 

إ فى الواس لد هإ  حيث  مكا نراعد هإ عيى  قيإ الميرطأالذ ا ئ  رتييقأن التحك

كييية التحكإ فى إنيقائ هإ ىنراعد هإ عيى  قيإ كييية فهإ ىإ ارغ 

نشاعرهمأإنيقائ هإ ى زى دهإ  المقيأنا  ىالمهار أالينيا  التى  مكنهإ نا التقانل 

 قتبر (،ى20: 2007ند المأا ن المثيرغ  إ فا ية ى يرف نة مة اجتماعياً" مريا ،

فترغ المراهقة فى نظر عيما  النيا نا عهإ المرامل فى مياغ الير  فهى التى  رسإ 

طر   اإلنران  قد  لك ىلذلك  فس عن نييت النظر إلى عهمية القنا ة  حياغ الير  

خةل  يك اليترغ متى  مكا ليمراه  عن  ت يص نا نتاعبو النيرية ىليرير فى 

ً  نبوى ال قمل عيى اشباع ماجا و النيرية ى قد الحاجة إلى الير   الرييإ ىا اا

التقد ر ائجتماعى نا عهإ الحاجا  النييرة فى نرمية المراهقة ،ى د مظى نيهأ  

المراندغ األجتماعية  إهتما  البامثيا اعتما اً عيى نريمة عساسية هى ان المراندغ 

يها كاألسرغ ىزنة  اإلجتماعية التى  تيقاها الير نا خةل الفماعا  التى  نتمة إل

القمل ىاألءد ا   قأ   دىر كبير فى خيض األورار النيرية ىاألثار الريلة لألمداث 

ىالمأا ن الاا ية التى  مر  ها الير  فى ميا و اليأنية ى قنى المراندغ اإلجتماعية 

المقاودغ ىالم ازرغ ىالمراعدغ عيى نأاجهة المأا ن الم تيية فالمراندغ نيهأ  

قد  الفأانس فتارغ  يي  عييو القة ا  اإلجتماعية ى ارغ  يي  عييو نركس ىنت

اإلر باط -اإلندناج -التأجيو -الأ  -إندا ا  إجتماعية ىالتى  تكأن نا القيا  

 (144: 2016 ال مشى ،

ى قرف المراندغ اإلجتماعية عيى عنها "إشباع الحاجا  األساسية ليير  نا مس 

ى أاءل ىنشاركة اإلهتمانا  ى قد إ النصيحة  ىامترا  ى قد ر ى يهإ ى قاطن

ىالمقيأنا  نا األش اص  ىى األهمية فى مياغ الير  ى  اءة ى ت مدىث 

األزنا  "ىنا المقأنا  األساسية ليمراندغ اإلجتماعية إ راك الير  لأجأ ه وما 

شبكة عة ا  إجتماعية  مكنو الرجأع إليها ى ت التقرض ألزنا  ىووأط ميا ية 

امراسو  الروا عا نا  قد  لو نا نراندغ اجتماعية ىاعتقا ه  كيا ة المراندغ  ىكذلك

التهتقد  لو ليمحافظة عيى ءحتو النيرية ىالققيية ىالبدنية ىا تناعو  هذه 

 المراندغاإلجتماعية.   عنينة الحياب( 
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 ىاإلجتماعى-النيرى-القإ-نصا ر-نا-اإلجتماعية–ع أاب /المراندغ 

Alrai.com/arricle/10463585/  

ى قتبر المراندغ األجتماعية نا المياهيإ التى اختين البامثأن فى طر قة  ناىلها ىفقاً 

لتأجها هإ النظر ة فقد  ناىل القيما  هذا الميهأ  فى إطار  ناىلهإ ليقة ا  

اإلجتماعية ميث ءا أا نصيية شبكة القة ا  اإلجتماعية ىالذى  قد البدا ة 

ندغ اإلجتماعية ى يي  عييو البقض نصيية الكأار  عى اإلنكانا  لمصيية المرا

اإلجتماعية  ينما  حد ه البقض عيى عنو إندا ا  اجتماعية  الشناىى ىعبد 

 (.3: 1994الرمما،

ىفى وأ  نا  قد  جا   هذه الدراسة لبحث القة ة  يا إ ارغ الواس ىالرقى ىرا  

 اإلعدا  ة . المراندغ اإلجتماعية لدى طالبا  المرمية

 مشكلة الدراسة:

نييأن  450 شير ننظمة الصحة القالمية عن ائويرا ا  النيرية التى  قانى ننها مأالى 

 إنران عيى انتدا  القالإ ىسيصاب ر د البشر  أامد عى عكثر نا هذه ائويرا ا  فى

%نا 13فترغ نا نا ميا و ى قدر  أن ائويرا ا  النيرية ىالقصبية  تربس  يقد مأالى 

سنأا  القمر المصححة  امتراب ند  القفز الذي  نفإ عا جميد األنراض ىالحأا ث 

ى نفإ  2020%سنأ ا  حيأل عا  10القالإ ى قدر ز ا  ها  حأالي  عرجا في ن تين 

الأفاغ المبكرغ عا الحائ  النيرية ىئ  مثل نصن األسباب الم   ة إلي القفز ى

ائويرا ا  النيرية عبلا سيكألأجيا ىاجتماعيا ىا تصا  ا فحرس  ل  ز د نا ن اطر 

 ( .2005األنراض الفرد ة لدي المصاب  ها  ننظمة الصحة القالمية،

عنا فيما  تقي   أنظمة التصنين القالمى فإن  ليل التش يص ىاإلمصا  لإلويرا ا  

( شمل الواس كأمد األعراض إلويراب نا  قد Dsm5لققيية لإلءدار ال انا  ا

ئ شمل المشاكل المر بية  الواس  ICD-11الصدنة،فى المقا ل التصنين المقترمل

ىلكا  أجد اعراض الواس ند اويراب  إ إ خالو مد ثاًىهأ اويراب إجها  نا 

 (.Maercker et al.,2013 قد الصدنة 

عكثر اإلويرا ا  النيرية خيأرغ ىالتى  تييس المز د نا جهد  إ   قد الواس نا

البامثيا  هدف الكشن عا طبيقة هذه الظاهرغ ى حد د عسبا ها ىكييية  يا ى عثارها 

الاارغ فنتيفة لظرىف الحياغ الصقبة التى  مر  ها األفرا  ىنا  ر بو  ها نا عقبا  

ىالمأا ن ىاألمباطا  التى   قأف نفرى ميا هإ ىنتيفة ليمشكة  التى  أاجههإ

 قا يهإ فى ميا هإ ىنظراً لقية اإلهتما   هذه اليلة  طالبا  المرمية اإلعدا  ة (ىكثرغ 

المشكة  التى  قا يها ىانتشار ظاهرغ الواس  ينها  شكل نيحأظ ى ز د األنرسأً  

ف ىاألساليس التى  قا يها عى ئ  ميك الير اإلمباطا إ ا لإ  كا اليالبة نهيلةً لمأاجهة 

التى  مكنها نا التقانل اليقال ند هذه المأا ن الاا ية التى  قا يها ى تقرض لها 

 ىعيى وأ  نا سب   مكا ءيا ة نشكية الدراسة فى التراؤئ  األ ية.
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ً  يا ع قا  إ ارغ الواس ىالرقى ىرا   -1 هل  أجد عة ة ار باطية  الة إمصا يا

 ؟ ائجتماعيةالمراندغ 

 ائجتماعيةهل  نب   قض ع قا  إ ارغ الواس  ىن  يرها  الرقى ىرا  المراندغ  -2

 ؟

هل  أجد فرىف  يا نر يد ىنن يض الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى ع قا   -3

 إ ارغ الواس؟

 أهداف البحث:

  رقى البحث الحالى إلى  حقي  األهداف األ ية :

يا الرقى ىرا  المراندغ الكشن عا القة ة  يا ع قا  إ ارغ الواس ى  -1

 اإلجتماعية.

الكشن عا اليرىف  يا نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى  -2

 ع قا  إ ارغ الواس .

 التنب   الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى وأ ع قا  إ ارغ الواس . -3

 أهمية البحث:

ىهأ الكشن عا القة ة  نبد عهمية البحث الحالى نا الفانس الذى  تصدى لدراستو ،

 يا إ ارغ الواس ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية ى تحد  هذا نا خةل جانبيا 

 عمدهما نظرى ىاألخر  يبيقى ى تاة  لك فيما  يى:

 عىئً ائهمية النظر ة : 

 قد البحث الحالى إسهاناًنيدانياً كأنو  زى نا  تصأر ىاوة عا إ ارغ الواس فى  -

 ىرا  المراندغ اإلجتماعية . وأ  الرقى

  رييو الاأ  عيى عثر الواس عيى ش صية اليالبا  فى المرمية اإلعدا  ة . -

 أفر البحث نا غ عيمية عا عثر الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية عيى  نمية  -

 نهارا  إ ارغ الواس لدى طالبا  المرمية اإلعدا  ة .

انية ىالتقاىن ىالقمل الفماعى  نمية  قض المياهيإ الهانة علمشاركة الأجد -

 ىامترا  األخر.

  قد إ  قض المقترما  ىالتأءيا  فى وأ  نا  رير عنو نتا و الدراسة الحالية. -

 ً  األهمية التيبيقية: ثانيا

 برز األهمية التيبيقية فيما  تر س عيى النتا و القميية ليدراسة فى الميدان التر أى 

لدى طالبا  المرمية اإلعدا  ة فى التقرف  ميث  راعد  ياس نهارا  إ ارغ الواس

عيى  درغ اليالبة عيى التقانل ند نشكية الواس لد ها ىالذى   ثر  التالى عيى 

ا ىعءد ا ها ىزنة ها فى  ياعيها اإلجتماعى ند المفتمد المحيو  ها  عسر ه

 ى  ثر عيى نمأها النيرى ىاإلجتماعى الرأى. (المدرسة
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 مصطلحات الدراسة :

 Anger managementإدارة الغضب : 

"  شير  أجو عا  الى نفمأعة نا الينيا  القةجية النيرية التي  رت د  ند ائفرا  

 ىي نشكية الواس الميرط ىالذ ا ئ  رتييقأن التحكإ في الواس لد هإ  حيث 

  مكا نراعد هإ عيى  قيإ كييية التحكإ في انيقائ هإ ىنراعد هإ ا اا في  قيإ كييية

فهإ ىا ارغ نشاعرهإ ىانيقائ هإ ى زى دهإ  المقيأنا  ىالمهارا  ىالينيا  التي 

 مكنهإ نا التقانل ند المأا ن المثيرغ ليواس  إ فا ية ى ير قة نة مة 

 (114: 2007اجتماعيا" مريا،

 Social support-seeking السعى وراء المساندة اإلجتماعية :

 ً   قرفو البامثة إجرا يا

عن  بحث الش ص عا الدعإ ىالمراعدغ اإلجتماعية لتبر ر نأا يو  " قصد  و

 الواوبةمتى  شقر عنو عيى ءأاب"

 طالبات المرحلة اإلعدادية:

" قصد  ها فى هذه الدراسة طالبا  ندرسة الرا ا  اإلعدا  ة ليبنا  ر إ ىامد 

ا  يا  مد نة الز از   نحافظة الشر ية جمهأر ة نصر القر يةىالتى  تراى  ععماره

(عانأ تميزن  مرتأى نر يد عيى األ قا  الريبية فى نقياس إ ارغ الواس 12-15 

(ى انت البامثة  تقر س المقياس ى قنينو عيى عينة 2007نا إعدا   آنى ىعخرىن،

 نا طالبا  ندرسة عبد الييين مرانيا ليتقييإ األساسى.

 حدود الدراسة :

 الحدود البشرية:

( طالبة  100البا  المرمية اإلعدا  ة نكأنة نا  عجرى البحث عيى عينة نا ط

 ( عا  .15-12 تراى  ععمارها  يا  

 الحدود المنهجية :

است دنت البامثة فى هذه الدراسة المنهو الأءيى ليكشن عا القة ة  يا إ ارغ 

الكشن  الواس ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية لدى طالبا  المرمية اإلعدا  ةى

عا اليرىف  يا نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى إ ارغ 

 الواس .

 الحدود المكانية : 

 إ إجرا  هذه الدراسة عيى عينة نا طالبا  الصيأف األىل ىالثانى ىالثالث ليمرمية 

ائعدا  ة  مدرسة الرا ا  اإلعدا  ة ليبنا  ر إ ىامد فى ند نة الز از   نحافظة 

الشر ية جمهأر ة نصر القر ية ى ذلك فإن نتا و هذه الدراسة  ا ية ليتقميإ عيى 

 نفتمد الدراسة .
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 الحدود الزمنية:

   2019/2020 إ  يبي  البرنانو اإلرشا ى في اليترغ األىلى نا القا  الدراسى 

 تحد  نتا و هذه الدراسة  أ ىا ها ىنا  حق  لهذه األ ىا  نا  ئئ  ءدف  -

 ىثبا .

 دراسات سابقة:

 قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة إلى محورين على النحو التالى 

 المحور األول دراسات تناولت إنفعال الغضب وعالقته ببعض المتغيرات األخرى:

(  اجرا   راسة  هدف الكشن عا نرتأي سيأك  2014ميث  انت   رمو الشر ن،

لدي طةب ىطالبا  المرمية الثانأ ة في الواس ىعة تو  أساليس التنشلة ائسر ة 

( طالس ىطالبة ىاظهر  الدراسة ان هناك 310عمان ى كأنت عينة الدراسة نا 

فرىف  ا   ئلة في سيأك الواس  قزي لمتوير الفنا لصا  الذكأر ىعد  ىجأ  

فرىف  ا   ئلة امصا ية  قزي ئثر الصن ىىجأ  عة ة ار باطيو  الو امصا يا  

 الواس ىائسيأب الترييي  يا سيأك 

فقد هدفت إلى الكشن عا القة ة  يا الواس ىعساليس   (Arslan,2010)عنا  راسة

التقبير عنو ىنأاجهة الاوأط ىمل المشكة  البينش صية ى كأنت القينة نا 

( طالبا ىعسير  نتا و الدراسة عا عة ة سيبية 210( طالبة ى  258(ننهإ  468 

ً  يا سم ة الواس ىنأاجهة المشكية،ىىجأ  عة ة سيبية  الة امصا ياً  الة امصا يا

 يا الواس الداخيى ىالرقى ليحصأل عيى المراندغ ائجتماعية،ىىجأ  عة ة سيبية 

 الة امصا يا  يا الواس الداخيى ىنأاجهة المشكية،ىىجأ عة ة نأجبة  الة 

 امصا ياً  يا الرييرغ عيى الواس ىالتفنس.

(فقد هدفت إلى الكشن عا القة ة  يا التقبيرعا  2014،انا  راسة  الشاىى

الواس  ائعراض النيرفرمية لدى عينة نا طيبة جانقة ائنا  نحمد  ا سقأ  

عانا ًىعسير   22(طالبا ىطالبة  متأسو عمر 252ائسةنية ى كأنت القينة نا  

لنيرفرمية ى يا النتا و عا ىجأ  عة ة ار باطية سالبة  الة امصا ياً  يا ائعراض ا

التقبير عا الواس :ال ارجى ىالداخيى ىنثيرا  الواس ى كرار الواس  ىىجأ  

ً  يا ائعراض النيرفرمية ىاختةل الرييرغ  عة ة ار باطية نأجبة  الة إمصا يا

عيى الواس   ى بدى هذه النتيفة ننيقية فالتقبير عا الواس سأا   اخييا عى خارجيا 

قرض المتكرر لمثيرا  الواس  د    ى الى ائءا ة ى كراره ىنأاءيتو ىالت

 ائعراض النيرفرمية فالتقرض لياوأط النيرية ىالز ا غ المياجلة فى القمل عى 

الشفار عى المأا ن التى  هد  الذا  اجتماعيا عى نيريا  د    ى الى نز د نا الواس 

 الذى  د    ى الى نز د نا ائويرا ا  النيرفرمية.    

 إجرا   راسة عيى عينة نا الييبة  فى المرمية  (2011ا  فا يز ىعخرىن    ينما  

( طالس  ى د  إ است دا  المقا يا التالية :نقياس المقتقدا  135الثانأ ة   يغ  أانها  
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الةعقةنية ،نقياس الواس ، نقياس القدا   ،نقياس القدىان  ىعظهر  النتا و عن 

ةنية  المر بية  التقصس  نمكا عن  تنبأ الفنا ىالواس  ىالمقتقدا  الةعق

 القدىان الفردى ىكان الواس عفال المتويرا   درغ عيى التنبأ  القدىان الييظى 

،ىاىوحت النتا و  ع اا  ان الذكأر  مصيأا عيى نتا و اعيى نا ائناث  فى 

 ىان.القدىان  ىلإ  كا لمتوير الفنا  أثير عيى القة ة ائر باطية  يا الواس ىالقد

( فهدفت الى نقرفة  رجة كل 2012عنا  راسة ا مان  نت نحمد  ا سقد الدىسري  

نا القيأ  أ قا ه الم تيية ىانيقال الواس كحالة ىسمة لدى طالبا  جانقة ا  القرى 

ىنقرفة نقدار ىا فاه القة ة  يا القيأ  أ قا ه الم تيية ىانيقال الواس كحالو ىسمة 

قرى ى أءيت الدراسة الى ىجأ  عة ة ار باطية ا فا ية لدى طالبا  جانقة انا ال

نن ياة جدا  ا   ئلة إمصا ية  يا القيأ   قد استمرار الشقأر  ائستيا ( ىانيقال 

الواس كحالة ىسمة ىا اا عد  ىجأ  عة ة ار باطية  الة امصا يا  يا القيأ   قد 

عة ة ار باطيو  الحراسية ليظرىف( ىانيقال الواس كحالة ىسمة ىا اا ىجأ 

سالبة نن ياة جدا  ا   ئلة إمصا ية  يا القيأ   قد الر بة في القيأ( ىانيقال 

 الواس كحالة ىسمة  .

 kinney,.Smith,.andDonzeiia ينما كانت  راسة  كينى ىسميث ى ىنز ة   

عجر ت ليتقرف عيى اليرىف الير  ة عند طيبة الفانقا  األنر كية  ( ىالتى 2001

ى ىر الفنا ىالتنا ض الذا ى ىائ راك الذا ى  فى  يرير الميل إلى الواس 

ىالقدىان  الييظى  ى د عسير  نتا و هذه الدراسة  عيى عن الذكأر  كبتأن  ابهإ 

القا   كما ىعسير  النتا و  عكثر نا اإلناث ى د فرر  هذه النتيفة   ائ راك الذا ى

ع اا  عيى عن الميل ليتقبير كان نر يقا ع اا لدى ائناث  كما عن ائنأاع الم تيية 

نا نتويرا  اليرىف الير  ة  د فرر  الواس سمة ىالقدىان الييظى  يا الفنريا 

 ىاليلا  الفنرية ، اى عن ائناث كان لد هإ  اس سمة نر يد عكثر نا الذكأر. 

(  إجرا   راسة هدف نا خةلها  حد د عة ة  2004ميا  ا  ال ار   فى 

الواس ىالتقبير عنو   كل نا وبو النيا ،ىسمة القي ،ىالصحة القانة،ىعما  ة 

الققيية ،ىالتياؤل ىالتشاؤ  ،ىىجهة الابو، ىامترا  الذا  ،ىالحراسية نا اليشل  

طالس ىطالبة  نا  145نا ،ىاجترار خبرا  الماوى الم لمة.ميث  كأنت القينة 

طةب جانقة الكأ ت  ىعسير  نتا و الدراسة إلى ىجأ  عة ة إ فا ية  الة إمصا يا  

 يا كل نا مالة الواس ىسمتو  ى مقو ىإظهاره  ى يا كل نا  سمة القي  ىالصحة 

القانة ىالتشاؤ   ىىجهة الابو ال ارجية ىالحراسية نا اليشل  ىاجترار خبرا  

مة ، ىلإ  كا  الة ند عما  ة الققيية  ىع اا عسير  نتا و الدراسة عيى  الماوى الم ل

ىجأ  عة ة سيبية  الة  إمصا يا  يا كل نا مالة الواس ىسمتو ى مقو ىإظهاره 

ى يا كل نا  وبو النيا  ،ىامترا  الذا  ىالتياؤل كما  أءيت ع اا الدراسة  إلى 

الواس نا جهة ى يا كل نا وبو ىجأ  عة ة إ فا يا  الة إمصا يا   يا وبو 
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النيا ىالتياؤل ىامترا  الذا   كما  عظهر  الدراسة ىجأ  عة ة سيبية  الة إمصا يا  

 يا وبو الواس نا جهة ى يا كل نا سمة القي  ىالصحة القانة  ىىجهة الابو 

ىالحراسية نا اليشل  ىاجترار خبرا  الماوى الم لمة  ينما عسير  الدراسة عا 

   ار باط  ال ند كل نا عما  ة الققيية ىالتشاؤ .عد  ىجأ

 ثانيا دراسات تناولت استخدام برامج إرشادية لخفض انفعال الغضب: 

( دراسة هدفت الى التقرف عيى ندى فقالية  رنانو  2013 ا  روا ائشر ،        

 ا إ عيى النهو المقرفى الريأكى فى  حريا إ ارغالواس ليمراهقيا  ىى ائعا ة 

اليكر ة ىومنت الدراسة نفمأعتيا  أا  كل ننهما عشرغ نراهقيا  تراى  اعمارهإ 

( ىنرتأاهإ ائجتماعى ىائ تصا ى 70-50(سنة ىنرس  كا هإ  يا   18-14 يا 

ىالثقافى  ىن المتأسيأكانت امدى ها يا المفمأعتيا  فر بيةىائخرى وا ية،ى إ 

غ الرا قة(،ىنقياس إ ارغ الواس  ينو ليذكا  الصأر -است دا  نقياس ستنافأر 

ليمراهقيا  ىى ائعا ة اليكر ة إعدا  البامث إلى جانس  رنانو إ ارغ الواس 

المقرفى الريأكى الذى ععده البامث ا اا ى إ  يبيقو عيى المفمأعة التفر بية  ى د 

اظهر  النتا و عن التدر س عيى إ ارغ الواس نييد ند هذه اليلة نا  ىى ائعا ة 

ً  يا نتأسيا   رجا  المفمأعتيا التفر بية ميث  ىجد  فرىف  الة امصا يا

ىالاا ية فى القياس البقدى لمرتأى ا ارغ الواس لصالة المفمأعة التفر بية كما 

ىجد  فرىف  الة امصا ياً يا  رجا  افرا  المفمأعة التفر بية فى القياس القبيى 

 رجا  المفمأعة التفر بية فى ىالبقدى لصالة البقدى  ينما لإ  أجد فرىف  يا 

القياس البقدى ىالتتبقى فى امدى ا قا  ا ارغ الواس ىهأ الرقى ليمراندغ ائجتماعية  

فى ميا ىجد  فرىف  الة  يا نتأسيا   رجا  المفمأعة التفر بية فى القياس 

البقدى ىالتتبقى فى ا ارغ الواس الكيية ائنر الذى  شير الى انو لإ  رتمر فقالية 

( اشهر ى أءى البامث  إجرا  المز د نا 3لبرنانو فى المتا قة التى استمر   ا

 البحأث  است دا  التدخة  المقرفية الريأكية ند  ىى ائعا ة اليكر ة. 

(  راسة ليكشن عا عة ة الابو الذا ي  2010فى ميا  دنت  نفة  فتحي ،

 أر سقيد ميث  كأنت ىالواس لدي طالبا  الفانقة ى إ  يبي  البحث في جانقة 

( طالبا ىطالبة ىاظهر  الدراسة عد  ىجأ  فرىف  ا   ئلة امصا ية 86القينة نا  

 يا الذكأر ىائناث في نرتأي الواس ىالتحكإ في الواس ىاظهر  ا اا ان 

ائناث  كأن لد ها نقدئ  الابو الذا ي ا ل نا الذكأر نما  أثر عيي است دانهإ 

 فنس القدىان المباشر ىاظهر  الدراسة ىجأ  عة ة ئساليس  هد ة النيا ى

 ار باطية سيبية  الة امصا يا  يا الواس ىنهارا  الابو الذا ي .

 دراسو هدف نا خةلها التقرف عيى فاعيية كل نا  (2001ى ا  سقيان   

ائرشا  الققةني ائنيقالي الريأكي ىالقةج القا إ عيى المقنى في خيض الواس 

ة (لدى عينة  نا طيبة الفانقة ىاست د  البامث نقياس الواس كحالة  كحالة ىسم
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ىسمة  لربييبيرجر ىلندن  قر س ى قنيا نحمد الريد عبد الرمما ىفأ ية عبد الحميد 

( ى أءيت الدراسة الى فاعيية كل نا القةج الققةني ائنيقالي الريأكي 1998 

ىسمة( ى قا  اثر كل نا  ىالقةج القا إ عيى المقني في خيض الواس  كحالة

ائرشا  الققةني ائنيقالي الريأكي ىالقةج القا إ عيى المقني في خيض الواس 

  كحالة ىسمة(.

 إجرا   راسة هدف نا خةلها إلى  التحق  نا ( 2007 ينما   ا  الهاشمى     

فقالية  رنانو  قييمى  إرشا ى نرتند إلى اليكر ائسةنى  فى خيض سيأك الواس 

دى طيبة المرمية  الثانأ ة  مدارس الكأ ت، ى د عظهر  النتا و  ىجأ  فرىف  ا  ل

 ئلة إمصا ية  فى نتوير الواس مالة لصالة اإلناث فى ميا  أجد فرىف  ا   ئلة 

إمصا ية  فى نتوير الواس سمة لصالة الذكأر  كما  أءيت الدراسة إلى ىجأ  

كرمة لصالة المرتأى الدراسى  فرىف  ا   ئلة إمصا ية  فى نرتأى الواس

ائ نى  فى ميا  لإ  أجد فرىف  ا   ئلة إمصا ية  فى الواس كحالة  قزى إلى  

لمتوير الصن الدراسى ىعثبتت الدراسة ىجأ  فرىف  ا   ئلة إمصا ية  فى سيأك 

الواس  يا نتا و القياس القبيى ىالقياس البقدى  ليمفمأعتيا  الاا ية ىالتفر بية  

 إلى البرنانو التقييمى ائرشا ى . قزى 

 الكشن عا ندى فاعيية  رنانو  (2009في ميا اهتمت  راسة انل  در   

عةجي سيأكي نقرفى في رفد نرتأى التأاف  ائجتماعي نا خةل خيض الواس 

ىالشقأر  النقص ىاست دنت البامثة نقياس الواس مالة ىسمة لربييبيرجر ىلندن 

( ،ىنقياس الشقأر  النقص نا اعدا  البامثة 2003ىاف   رجمة ى قنيا ا مان الر

ى رنانو التحكإ في الواس  محأر و  الواس ال ارجي ىالواس الداخيي( نا 

اعدا  البامثة ىانتهت الدراسة الى ىجأ  عة ة ا فا ية  الة امصا يا  يا الواس 

ا  ، التقييإ ال ارجي ىالشقأر  النقص  ا قا ه  الشقأر  قد  الكيا ه، عد   قبل الذ

الريبي ليقة ا ( عدي  قدي الشقأر  الدىنية ،نقص التأكيد ة كما اظهر  الدراسة 

 ىجأ عة ة ا فا ية  يا الواس الداخيي ىالشقأر  النقص  فميد ا قا ه

الي انو عندنا  كأن  (Aslan ,2010;Serin and Genc ,2011) ينما اشار   

نشاعر الواس لد و فيمكنو ان  تقيإ كييية الير   عيي  را ة  اسباب الواس لد هإ ى

ا ارغ هذه المشاعر ىا اا التقانل ند الصراعا  في عة ا و الش صية ىاظهر  

الدراسة ا اا ان اسيأب ا ارغ الواس  تقانل ند كييية  قبير الير  عا  ابو اى 

لواس  مقو  مقني التمييز  يا طر قتيا ئ ارغ  ر ى  اليقل الواوبة انا التقبير عا ا

 خارجيا اى  مقو في

ان التقبير عا  الواس عكثر  نا  نا  مقو  (Sakiro,2012)ميا  ينت  راسة   

ىإ ارغ الواس هى نامية إ فا ية ىنر أ ية نفتمقية ى لك لنبتكر ىنقيش فى  يلة 

ها  ة فى المدارس ى لك عندنا  تقيإ اليةب التحكإ فى نشاعرهإ الواوبة  شكل 
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نناسس فقندنا  تقيإ اليةب التقبير عا  ابهإ  شكل ئ   ستكأن  فهيزا  

المدارس ىاعدا ا ها اكثر اننا ىسةنتا فى المرتقبل  ىالهدف نا هذه الدراسة هأ 

ا ترا   قض التأجيها  لييةب  لتنمية نهارا  إ ارغ الواس متى  تمكنأا نا 

 سييمة فى المدارس الرييرغ عيى سيأكيا هإ القدىانية ىإ انة  يلة 

انو عندنا  حدث الواس فان  قض   ( Ramesh ,2009)في ميا عىوحت  راسة 

الناس  قكا سيأك عدىاني جرد ا اى نيريا اى انها  رحبو ىا ا استياع الش ص 

التحكإ في  ابو فانو  رتييد ائستفا ة ند الريأكيا  المر لو ىهذا  قني انو 

  رتييد ا ارغ  ابو. 

 الدراسات  التعقيب علي

 ومن خالل عرض الدراسات السابقة يتضح مايلي 

أوال بالنسبة للدراسات التي تناولت متغير انفعال الغضبوعالقته ببعض المتغيرات  -

 األخرى. 

( ىجأ  عة ة ار باطية  الة امصا يا 2014فقد عىوحت  راسة   رمة الشر ن،  

ية ائسر ة  ،ى ا يقت ند  يا سيأك الواس ىائسيأب الترييي نا اساليس التنم

(في ىجأ  فرىف  ا   ئلة امصا ية  قزي لمتوير الفنا في 2011 راسة  فا يز ،

نرتأي سيأك الواس لصالة الذكأر،  ينما اظهر   راسة  كيني ىسميث ى ىنز ة 

ان ائناث اكثر نية ليتقبير الييظي عا الواس ىعظهر  ع اا عن لدى  (2001،

ال ار، )اكثر نا الذكأر .في ميا عظهر   راسة اإلناث  اس سمو نر يد 

ىجأ  عة ة ا فا ية  الة إمصا يا  يا كل نا مالة الواس ىسمتو ى مقو  (2004

ىاظهاره  ى يا كل نا سمة القي  ىالصحة القانة ىالتشاؤ  ىالحراسية نا اليشل ى 

 اجترار خبرا  الماوي الم لمة.

مصا يا  يا كة نا مالة الواس ىعظهر  الدراسة ىجأ  عة ة سالبة  الة إ 

 ىسمتو ى مقو ىإظهاره ى يا كل نا وبو النيا ىامترا  الذا   ىالتياؤل.

ىجأ  عة ة ار باطية سالبة  (2012ا مان الدىسري ،) ينما اظهر   راسة  

نن ياة جدا  ا   ئلة إمصا ية  يا القيأ   ُقد الر بة في القيأ ( ىانيقال الواس 

ر ىجأ  عة ة ا فا ية نن ياة  يا  استمرار الشقأر  ائستيا ( ىاظه كحالة ىسمة .

 ى يا الواس كحالة ىسمة.

 بينما تناولت دراسات المحور الثاني استخدام برامج ارشادية لخفض انفعال الغضب:
( عد  ىجأ  فرىف  يا اإلناث ىالذكأر 2010فقد اظهر   راسة   نفة  فتحي   

التحكإ في الواس ىان اإلناث لد هإ نقدئ  في نرتأي الواس ىا ارغ الواس ى

الابو الذا ي ا ل نا الذكأر نما   ثر عيي است دانها ألساليس  هد ة النيا  

 ى فنس القدىان المباشر. 
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( في  راستو الي فاعيية كل نا القةج الققةني 2001في ميا  أءل  سقيان ،  

الواس كحالة ىسمة ى قا   ائنيقالي الريأكي ىالقةج القا إ عيي المقني في خيض

اثر كل نا ائرشا  الققةني ائنيقالي الريأكي ىالقةج القا إ عيي المقني في خيض 

الواس ىفي  ا  الرياف  اظهر   راسة الهاشمي ىجأ  فرىف  ا   ئلة امصا ية 

في سيأك الواس  يا نتا و القياس القبيي  ىالقياس البقدي ليمفمأعتيا الاا ية 

(  فقد عكد  2009 قزى الى  البرنانو القةجي ىا اا  راسة  انل  در ،ىالتفر بية 

عيي فاعيية القةج الريأكي المقرفي في رفد نرتأي التأاف  ائجتماعي نا خةل 

في ان  Ramesh ,2009خيض الواس ىخيض الشقأر  النقص ىاظهر     راسة 

ىفي نيا الرياف  الش ص  رتييد اختيار ر ى  افقالو ىالتحكإ في  ابو ىا ار و

ان الير  ا ا  قرف عيي Aslan ,2010;Serin and Genc,2011اظهر   راسة 

اسباب  ابو فيمكنو ان  تقيإ كين  تحكإ في نشاعر الواس لد و ىر ى  افقيو 

الواوبو نا خةل التمييز  يا طر قيتيا انا التقبير عا  ابو اى  مقو.ىجا   

اهمية عمل  رانو ارشا  نقرفى سيأكى (لت كد عيى  2013 راسة  روا ائشر  ،

 ئ ارغ الواس ىندى فقالية هذه البرانو

فقد هدفت الى ا ترا   قض التأجيها  لييةب  ((Sakirogly,2012عنا  راسة 

لتنمة نهارا  إ ارغ الواس لد هإ متى  تمكنأا نا الرييرغ عيى سيأكيا هإ الواوبة 

يهإ ىإ انة  يلة  نقإ  الرة  فى ى حريا  ياعيهإ اإلجتماعى ند زنة هإ ىنقيم

 المدارس .

 فروض الدراسة :

 أجد عة ة ار باطية  الة إمصا ياً  يا ع قا  إ ارغ الواس ىالرقى ىرا  المراندغ  -1

 اإلجتماعية.  

 مكا التنب   الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى وأ   قض ع قا  إ ارغ  -2

 الواس.

نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ  أجد فرىف  ا   ئلة إمصا ية  يا  -3

 اإلجتماعية فى ع قا  إ ارغ الواس.

 اجراءات الدراسة :

 أوالً المنهج المستخدم :

 قتمد هذه الدراسة عيى المنهو الأءيى الذى  رت د  فى الدراسا  التى  صن 

الأود الراها ليظاهرغ ى يررها ىكذلك الدراسا  التى  هتإ  تكأ ا اليرويا  

 ها ىاختبار
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 ثانياً عينة الدراسة:

 : اختيار العينة 
نا خةل عمل البامثة كمقيمة ليالبا  المرمية اإلعدا  ة ىنةمظة انتشار سيأك  

الواس  يا اليالبا  ى مراجقة الدراسا  الرا قة التى  ناىلت إنيقال الواس 

اإلرشا  ة  ىعة تو  بقض المتويرا  األخرى ىالدراسا  التى  ناىلت فقالية البرانو

فى خيض إنيقال الواس ىجد  البامثة عنو لإ  كا هناكتركيز عيى فترغ المراهقة 

( سنةفقد 15-12المبكرغ ىالتى  أازى المرمية اإلعدا  ة نتمثية فى اليلة القمر ة  

اهتمت الكثير نا الدراسا   مرمية المراهقة المتأخرغ ىركز  عيى طةب الفانقة 

المرمية اإل تدا ية عى  ىى اإلمتياجا  ال اءة ،ىلذلك فقد عى المرمية الثانأ ة عى 

اهتمت هذه الدراسة  يالبا  المرمية اإلعدا  ة ميث  قد هذه المرمية فترغ عد  

استقرار فكرى ىانيقالى ى لك نظراًلمرىر اليالبة  تويرا  نياجلة خةل هذه المرمية 

نرمية الييألة إلى عالإ جد د  التى  أزى نرمية المراهقة المبكرغ ىانتقال اليتاه نا

نا التويرا  ىالتيأرا  الفرمية ىالققيية ىاإلنيقاليةالرر قة ىالتى  كأن فيها اليتاغ 

فى عشد الحاجة إلى المرشدىالدليل الذى  راعدها عيى   يى هذه اليترغ ىالأءأل 

 إلى األستقرار ى قبل هذه التويرا  التى  مر  ها ىالتأاف  نقها .

(طالبة نا طالبا  المرمية اإلعدا  ة نا طالبا  100لدراسة نا   كأنت عينةا

 الصيأف الثةثة األىل ىالثانى ىالثالث اإلعدا ى.

 ثالثاً االدوات المستخدمة فى الدراسة :

 (  قر س ى قنيا البامثة .Anne et al.,2007نقياس إ ارغ الواس نا إعدا  

 أوالً مقياس إدارة الغضب:

( تيأ ر هذا المقياس  هدف  راسة القة ا   يا Anne  et al.,2007   ا    

استرا يفيا  التقانل ند الواس ىنزاج الواس ىالشكاىى الفرد ة ى شكل عكثر 

ً  إ   حد داً  إ اختبار استرا يفيا  التقانل ند الواس ىنزاج الواس عىئً ،ىثانيا

فرد ة ،ى د استكشاف نراهمة استرا يفيا  التقانل ند الواس عيى الشكاىى ال

 انت البامثة  تقنيا المقياس عيى البيلة المصر ة ى إ عرض المقياس  قد  رجمتو 

عيى عسا ذغ اليوة ائنفييز ة  كيية التر ية جانقة الز از   لمراجقتو ىا دا  الرعى فى 

( عبارغ  ى أ ى ائجا ة 37المقياس ىكان المقياس  تكأن فى ءأر و األىلية نا  

اس كما  يى : ا ماً،عمياناً،نا راًىىوقت هذه القبارا   حيث  شير عيى نير ا  المقي

الدرجة المر يقة عيى عبارا  ائ قا  الثةثة الريبية إلى ان ياض نهارغ إ ارغ 

الواس لدى عفرا  القينة ىالمقياس  حتأى عيى ثةثة ع قا  سيبية نتمثية فى  قد 

عنا ائ قا  ائ فا ية فكانت  التقبير الصر ة عا الواس ى قد التهرب ى قدالتيكر

نتمثية فى  قد ائءرار ى قد الت يص نا الواس ى قد الرقى ىرا  المراندغ 

 ائجتماعية .
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 صدق المقياس:

 أوالً صدق المحكمين:

 انت البامثة  قرض المقياس فى ءأر و المبد ية عيى نفمأعة نا عسا ذغ اليوة     

التر ية جانقة الز از   لتقييإ الترجمة  ائنفييز ة  قرإ اليوة اإلنفييز ة  كيية

ىنراجقة المقياس ليتأكد نا سةنة الترجمة ىىوأ  القبارا  ،ثإ  قد  لك  إ 

(عسا ذغ نا كيية التر ية جانقة 10عرض المقياس عيى لفنة  حكيإ نكأنة نا  

الز از    قرمى عيإ النيا ىالصحة النيرية لمراجقة المقياس ىالحكإ عيى ندى 

القبارا  لأل قا  ىندى ىوأ  القبارا  ىسةنة الصيا ة اليوأ ة ىكانت نة مة 

%عيى ءةمية عبارا  المقياس ى إ  قد ل  قض القبارا  80نربة ا ياف المحكميا 

عبارغ  37 ناً  عيى  أجيها هإ ىكان المقياس فى ءأر و اآلىلية  تكأن نا 

نا (طالبة 100 ها  نقرمةعيى ستة ع قا  ى إ  يبيقو عيى عينة استيةعية عد

طالبا  الصيأف األىل ىالثانى ىالثالث  اإلعدا ى نا ندرسة عبد الييين مرانيا 

ى الرجأع إلى استفا ا  القينة ائستيةعية  إ مذف ار د عبارا  ليتقييإ ائساسى 

 ىالتى عظهر  نقانل ار باط وقين ند البقد الذى  نتمى إليو.

 ثانياً:صدق التحليل العاملى:

  نا ءدف المقياس است دنت البامثة الصدف القانيى  ير قة المكأنا  ليتحق

ى ي ص النتا و فى الفدىل  ائساسية ى دى ر المحاىر  ير قة فار مكا لكا زر

 :التالى

 (1جدىل  

 األ قا 
 القأانل  قد التدى ر القأانل  بل التدى ر

 اإلشتراكيا 
1 2 1 2 

 التقبير الصر ة عا الواس

 اإلءرار

 الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية

 الت يص نا الواس

 التهرب

 التيكر

-0.090 

0.53 

0.52 

0.70 

0.65 

0.53 

0.74 

-0.52 

-0.270 

0.41 

-0.068 

0.45 

0.41 

0.068 

0.22 

0.80 

0.45 

0.69 

-0.62 

0.74 

0.55 

0.14 

0.47 

0.005 

0.55 

0.55 

0.35 

0.66 

0.42 

0.48 

 %25.76 1.47 1.55 1.26 1.75 الفذر الكانا

 %50.24 24.48 25.76 21.01 29.23 نربة التبا ا

  تاة نا الفدىل الرا    شبد ع قا  المقياس عيى عانييا 

ى تشبد  بقدى الت يص نا الواس ،التيكرى مكا  رميتو  الفأانس العامل األول :

 المقرفية ليواس .
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اإلءرار،الرقى ىرا  ى تشبد  أ قا  التقبير الصر ة عا الواس ،العامل الثانى:

المراندغ اإلجتماعية ،التهرب ى مكا  رميتو  الفأانس ائنيقالية ليواس ،نما  دل 

 عيى الصدف القانيى ليمقياس.

 ثالثاً: صدق االتساق الداخلى :

ليتحق  نا ءدف المقياس  إ مراب نقانل ائر باط  يا  رجا  عفرا  القينة عيى     

 د الذى  نتمى إليو.كل عبارغ ىالدرجة الكيية ليبق

 (2جدىل  

التقبير الصر ة عا 

 الواس
 اإلءرار

الرقى ىرا  

المراندغ 

 اإلجتماعية

الت يص نا 

 الواس
 التيكر التهرب

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

ط 
با
ر 

إل
 ا
ل

ان
نق

 

1 0.132 1 0.261* 1 0.130 1 0.186 1 0.063 1 0.323* 

2 0.473** 2 0.266* 2 0.055 2 0.116 2 0.417** 2 0.500** 

3 0.521** 3 0.301* 3 0.074 3 0.314* 3 0.373** 3 0.518** 

4 0.561** 4 0.399** 4 0.124 4 0.176 4 -0.096 4 0.338** 

5 0.454** 5 0.563** 5 
0.250

* 
5 0.252* 5 0.252* 5 0.294* 

6 0.645** 6 0.426** 6 0.077 6 0.279* 6 0.407* 6 0.308** 

7 0.552**           

ى تاة نا الفداىل الرا قة عن نقظإ القبارا  كانت  الة إمصا ياًعند نرتأهدئلة  

( فى البقد األىل ىالقبارا  1( نا عدا القبارغ ر إ  0.05ىنرتأى  ئلة   (0.01 

(فى 4(ى 2(ى 1( فى البقد الثالث ىالقبارا  ر إ  6ى  (4ى  (3ى  (2ى  (1ر إ  

 ( فى البقد ال انا.4ى  (1البقد الرا د ىالقبارا  ر إ 

 ثبات المقياس:

كرىنباخ ميث  انت البامثة  تيبي   إ مراب ثبا  المقياس  إست دا  نقانل عليا     

(طالبة لحراب ثبا  المقياس ثإ  إ مراب 60المقياس عيى عينة التقنيا ىعد ها  

 نقانل عليا كرىنباخ ليمقياس ىع قا ه كماهأ نأوة  الفدل ائ ي  :
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 (3جدىل  

الفدىل التالى  أوة نقانل عليا القا  لكل  قد نا ا قا  المقياس ىنقانة  عليا ند 

  ذف  رجة المير غ نا  رجة البقد .م

التقبير الصر ة 

 عا الواس
 اإلءرار

الرقى ىرا  

المراندغ 

 اإلجتماعية

الت يص نا 

 الواس
 التيكر التهرب

 غ
ر

مي
 ال

 إ
ر

 

يا
 عل

ل
ان

نق
 غ 

ر
مي

 ال
 إ

ر
 

يا
 عل

ل
ان

نق
 غ 

ر
مي

 ال
 إ

ر
 

يا
 عل

ل
ان

نق
 غ 

ر
مي

 ال
 إ

ر
 

يا
 عل

ل
ان

نق
 غ 

ر
مي

 ال
 إ

ر
 

يا
 عل

ل
ان

نق
 غ 

ر
مي

 ال
 إ

ر
 

يا
 عل

ل
ان

نق
 

1 0.790 1 0.632 1 0.229 1 0.424 1 0.495 1 0.627 

2 0.734 2 0.631 2 0.287 2 0.455 2 0.280 2 0.561 

3 0.723 3 0.621 3 0.267 3 0.347 3 0.320 3 0.550 

4 0.714 4 0.584 4 0.233 4 0.428 4 0.568 4 0.621 

5 0.737 5 0.515 5 0.115 5 0.383 5 0.381 5 0.633 

6 0.693 6 0.573 6 0.270 6 0.367 6 0.277 6 0.632 

7 0.715           

نقانل 

 0.761علياليبقد 

نقانل عليا ليبقد 

 0.639 

نقانل عليا ليبقد 

 0.272 

نقانل عليا ليبقد 

 0.447 

نقانل عليا ليبقد 

 0.445 

نقانل عليا ليبقد 

 0.648 

ى تاة نا الفدىل الرا   عن نقانة  عليا  ند مذف  رجة القبارغ نا  رجة 

( فى البقد 1البقد (ع ل نا عى  راىى نقانل عليا ليبقد ،نا عدر القبارغ ر إ  

( فى البقد 2( فى البقد الثالث،ىالقبارغ ر إ  2األىل،ىالقبارغ ر إ 

نت  يإ نقانة  عليا ند ( فى البقد ال انا،ميث كا4(ى 1الرا د،ىالقبارا  ر إ  

مذف  رجة كل نير غ نا  رجة البقد عكبر نا نقانل عليا ليبقد ىهذا  قنى عد  

ثبا  هذه القبارا  ى إ مذف هذه القبارا  ى إ إوافة عبارغ إلى البقد األىل ىعيى 

(عبارغ ى إ  يبيقو عيى 33 لك عءبة المقياس فى ءأر و النها ية نكأن نا  

 ية ىالتفر بية فى القياس القبيى ىالبقدى ىالتتبقى.عفرا  القينة الاا 

(عبارة موزعة على ستة أبعاد كما 33المقياس فى صورته النهائية يتكون من )

 يلى:  

 (4جدىل 
 عبارا  البقد  قر ن البقد البقد

التقبير الصر ة عا 

 البقد

 قصد  و  قبير الير  عا الواس  ير قة 

  رج نا  ىاوحة ىءر حة ى كل اليرف التى

 داخيو نا نشاعر  اوبة  دىن التيكير فى 

 نتيفة  لك.

1-7-13-19-25-30-33 

 التهرب
 قصد  و عن  تهرب الش ص نا نأاجهة 

عسباب نشاعر الواس لد و ىئ  ظهر نشاعر 
2-8-14-20 
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 الواس ى بقيها  اخييو.

 التيكر

 قصد  و عن  ظل الش ص  يكر فى المأا ن 

 مر  ها ىعسباب  يك المأا ن  الواوبة التى

ى ت يل ر ى  فقل كان  مكنو القيا   ها ى ظل 

  فتر هذه المأا ن فى عقيو.

3-9-15-21-26-31 

 اإلءرار

 قصد  و عن  كأن لدى الير   أكيد ىإءرار 

عيى نأاجهة المأ ن الواوس ى لك نا خةل 

التيكير ىنحاىلة الأءأل لحل لمشكيتو ىعسباب 

  ابو.

4-10-16-22-27-32 

 الت يص نا الواس
 قصد  و القيا   قمل نا نا شأنو عن  فقل 

 نشاعر الواس  تةشى.
5-11-17-23-28 

الرقى ىرا  المراندغ 

 اإلجتماعية

 قصد  و عن  بحث الش ص عا الدعإ 

ىالمراعدغ اإلجتماعية لتبر ر نأا يو 

 الواوبةمتى  شقر عنو عيى ءأاب.

6-12-18-24-29 

اإلنحرافا   -الحزنة اإلمصا ية المتأسيا  است دنت البامثةاإلحصائى:األسلوب  

نقانل اإلر باط(ى قض األساليس اإلمصا ية المناسبة لإلجا ة – يمة    -المقيار ة

 عيى فرىض البحث.

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 اختبار صحة الفرض األول :

 نص اليرض األىل عيى " أجد عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية  يا ع قا  إ ارغ 

الواس ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعيةلدى طالبا  المرمية اإلعدا  ة عيى نقياس 

 نهارا  إ ارغ الواس "ىالفدىل التالى  أوة النتا و التى  أءينا إليها.

 (5جدىل 

   إ ارغ الواس ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية.جدىل نقانة  اإلر باط  يا ع قا
 نرتأى الدئلة نقانل اإلر باط األ قا 

  ير  ال 0.81 0.03- التقبير الصر ة عا الواس

  ال 0.01 0.26 اإلءرار

  ير ال 0.09 0.17 الت يص نا الواس

  ير ال 0.15 0.15 التهرب

  ير ال 0.67 0.044 التيكر

ى تاة نا الفدىل الرا   عنو ئ  أجد عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية  يا      

  قد التقبير الصر ة عا الواس ىالرقى ىرا  المراندغ الفتماعية .

 يا  قد اإلءرارىالرقى ىرا  المراندغ   أجد عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية 

 اإلجتماعية.
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 عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية  يا  قد الت يص نا الواس ىالرقى  ئ أجد

 ىرا  المراندغ اإلجتماعية.

   ئ  أجد عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية  يا  قدالتهرب ىالرقى ىرا

 المراندغ اإلجتماعية.

  ئ  أجد عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية  يا  قد التيكر ىالرقى ىرا  المراندغ

 اإلجتماعية.

ىنما سب   تاة عن القة ة  يا  قد التقبير الصر ة عا الواس ى قد الرقى ىرا   

المراندغ اإلجتماعية عة ة ار باطية سالبة  ير  الة عمصا ياً،ى تاة ع ااً عنو ئ أجد 

عة ة ار باطية  يا  قد الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية ىع قا  إ ارغ الواس فيما 

 ءرار.عدا  قد اإل

 اختبار صحة الفرض الثانى :

  ع قا  إ ارغ الواس المنبلة الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية

 نص اليرض الثانى عيى "هل  نب   قض ع قا  إ ارغ الواس  ىن  يرها  الرقى 

 ىرا  المراندغ اإلجتماعية"

 (6جدىل 

التا د  الرقى نتا و  حييل  با ا المتويرا  المرتقية  إ ارغ الواس(عيى المتوير 

 ىرا  المراندغ اإلجتماعية(
نصدر 

 التبا ا

نفمأع 

 المر قا 

 رجة 

 الحر ة

نتأسو 

 المر قا 

نرتأى   يمة ف

 الدئلة

 اإلنحدار

 البأا ى

 المفمأع

45.77 

637.54 

683.31 

1 

98 

99 

45.77 

6.51 

7.04 0.01 

 (7جدىل  

 المتوير التا د
المتويرا  

 المرتقية المنبلة

 اإلر باط

 Rالمتقد 

النربة 

Rالمراهمة 
2

 
 B يمة

 يمة 

Beta 

 يمة 

  

نرتأى 

 الدئلة

الرقى ىرا  

المراندغ 

 اإلجتماعية

 اإلءرار

0.26 0.07 0.23 0.26 2.65 0.01 

 9.68 يمة الثا ت القا  

 تاة نا الفدىل الرا   عن  قد اإلءرار فقد هأ البقد الأميقد نقا  قيا ع ققا  إ ارغ    

% 7 الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية  نربة نراهمة إ فا ية نققدارها الواس المنب  

 ى مكا ءيا ة المقا لة التنب  ة التالية لتأوية القة ة  ينهإ.

  9.68اإلصرار+× 0.26السعى وراء المساندة اإلجتماعية = 
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 اختبار صحة الفرض الثالث:

ىنن ياقى الرقققى  ىالقذى  قنص عيى" أجقد فقرىف  ا   ئلققة إمصقا ية  قيا نر يققى

ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى ع قا  إ ارغ الواس"ىليتحق  نا هذا اليقرض اسقت دنت 

لدئلققة اليققرىف  ققيا المفمققأعتيا  نر يقققى ىنن ياققى الرقققى ىرا  Tالبامثققة اختبققار 

 المراندغ اإلجتماعية ى ي ص النتا و فى الفدىل التالى:

 (8جدىل 

 ع قا  إ ارغ الواس

ىرا   نن ياى الرقى

المراندغ اإلجتماعية 

 50ن 

نر يقى الرقى ىرا  

المراندغ اإلجتماعية ن 

 نرتأى الدئلة  يمة    50 

 المتأسو
اإلنحراف 

 المقيارى
 المتأسو

اإلنحراف 

 المقيارى

التقبير الصر ة عا 

 الواس
  ير  ال 0.72. 3.34 12.00 3.28 12.48

 0.05عند ال  2.34- 2.96 13.34 2.76 12.00 اإلءرار

  ير  ال 1.50- 2.42 12.98 2.89 12.18 الت يص نا الواس

  ير  ال 1.57- 2.27 13.84 2.68 13.06 التهرب

  ير  ال 0.24 2.79 14.06 2.18 14.18 التيكر

 ى تاة نا الفدىل الرا   نا  يى :

ىرا   ئ  أجد فرىف  ا   ئلة إمصا ية  يا نر يقى ىنن ياى الرقى       

المراندغ اإلجتماعية فى  قد التقبير الصر ة عا الواس عيى نقياس نهارا  إ ارغ 

الواس  ينما  أجد فرىف  الة إمصا ياً  يا نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ 

اإلجتماعية فى  قد اإلءرارعيى نقياس نهارا  إ ارغ الواس،ىئ  أجد فرىف  ا  

ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى  قد  ئلة إمصا ية  يا نر يقى ىنن 

الت يص نا الواس عيى نقياس نهارا  إ ارغ الواس،ىع ااًئ  أجد فرىف  ا  

 ئلة إمصا ية  يا نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى  قد 

التهرب عيى نقياس نهارا  إ ارغ الواس،ىئ  أجد فرىف  ا   ئلة إمصا ية  يا 

يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى  قد التيكر عيى نقياس نر 

 نهارا  إ ارغ الواس.

ىنما سب  نفد عنو ئ  أجد فرىف  ا   ئلة إمصا ية  يا نر يقى ىنن ياى  

الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية فى ع قا  نهارا  إ ارغ الواس إئ فى  قد 

 اإلءرار. 

 ها:مناقشة النتائج وتفسير

نما سب   تاة ان القة ة  يا  قد اإلءرار ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية  

ً عن  قد اإلءرار هأ البقد الأميد  عة ة ار باطية  ا   ئلة إمصا ية ى تاة ع اا
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نا  يا ع قا  نقياس نهارا  إ ارغ الواس المنب   الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية 

% ى مكا ءيا ة المقا لة التنب  ة 7إ فا ية نقدارها  نربة نراهمة  نربة نراهمة 

اإلءرار  × 0.26التالية لتأوية القة ة  ينهإ،الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية   

9.68
 

ىكذلك  تاة عن  قد الإلءرار هأ البقد الأميد الذى  أجد عة ة  ا   ئلة  

ية عييو ى د ا يقت إمصا ية  يا نر يقى ىنن ياى الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماع

( عيى عنو لإ  ظهر فرىف  الة إمصا ياً 2014 راسة كل نا  ال أالدغ ىجرا ا  ،

 يا نتأسيا   رجا  المفمأعة التفر بية ىالمفمأعة الاا ية عيى  قد البحث 

عا الدعإ اإلجتماعى  الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية (ىكذلك جا    راسة 

 Anne et al.,2007 ليبيا ىجأ  عة ة سيبية  يا التقبير الصر ة عا الواس )

ىالرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية ىىجأ  عة ة إ فا ية  يا الرقى ىرا  المراندغ 

اإلجتماعية ى يا الشكاىى الفرد ة لدى ائطيال البر يانيا ىالهألند يا فأظيية 

ئلحدث الواوس  دئً الرقى ىرا  المراندغ هى إعا غ  أكيد ىجها  نظر المر  مأ

نا است دا  نصيحة نا األخر ا لتويير ىجهة نظر الير  فى هذا الرياف  د  قمل 

 الرقى ىرا  المراندغ اإلجتماعية عيى إطالة نزاج الواس  دئً نا  قيييو.
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 المراجع

 أوالً المراجع العربية

التأافق   (.فقالية  رنانو عةجى سيأكى نقرفى  لرفقد نرقتأى2009انل نحمد  در  

ائجتماعى  نا خةل خيض الواس  ىالشقأر  النقص لدى طالبا  كييقة إعقدا  

، رإ التر ية  رسالة دكتوراة غير منشورةنقيما   المرمية ائ تدا ية  الر اض ،

ىعيإ النيا ،كيية التر ية لإل را  ائ  ية ،جانقة ائنيقرغ نقأر  نقت عبقد القرمما 

 :الر اض

(.فقالية  رنانو لةنشية المدرسيةفى  نميقة  قد رالقذا  2007عننية نحمد مريا ئنا 

،كييقة رسالة ماجستيرغيرمنشورةلدى عينة نا المراهقيا  ىى ائعا ة الرمقية،

 التر ية،جانقة الز از  .

(.القيقأ ىعة تقو  انيققال الواقس  لقدى  2012ا مان  نت نحمد   قا سققد الدىسقرى  

 رسالة ماجستير غير منشوورةالمكرنة ،عينة نا طالبا  جانقة ع  القرى   مكة 

 ،كيية التر ية ،جانقة ع  القرى.

تنميوة المهوارات االجتماعيوةلاطفال (.2007إ مان ف ا  كاشن،هشا  إ راهيإ عبقد هللا 

 .القاهرغ. ار الكتاب الحد ث.ذوى االحتياجات الخاصة

لققدى (.سققيأك الواققس ىعة تققو  أسققاليس التنشققلة األسققر ة 2014 رققمة عيققد الشققر ن 

 مجلوووة البلقووواء للبحووووا والدراسووواتطيبقققة المرميقققة الثانأ قققة فقققى ند نقققة عمقققان،

 .81-57،ص ص2،ع17،نو

.الققاهرغ :القدار  معجوم المصوطلحات التربويوة والنفسوية(. 2003مرا شحا و مرقا  

   المصر ة اليبنانية

(.فقاليقققة  رنقققانو  قييمقققى إرشقققا ى نرقققتند إلقققى اليكقققر 2007خالقققد عيقققى الهاشقققمى  

فى خيض سيأك الواس لدى طيبة المرمية الثانأ ة فقى نقدارس  ىلقة ائسةنى 

. رققإ ائرشققا  النيرققى ىالتر أى،كييققة  رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورةالكأ ققت،

 الدراسا  التر أ ة القييا،جانقة عمان القر ية ليدراسا  القييا،عمان

إ ارغ الواققس  ( .فقاليققة  رنققانو نقرفققى سققيأكى فققى 2013روققا إ ققراهيإ ائشققر   

،كييقة التر يققة   , رسوالة دكتووراة غيور منشوورةليمقراهقيا  ىى اإلعا قة اليكر قة 

 ،جانقة الز از  .

سققققققققارغ ءققققققققالة ال مشققققققققى،هييا  عبققققققققد الققققققققرمما  ققققققققا شققققققققيهأب،هند فققققققققا د 

(.نمارسققة ال دنققة اإلجتماعيققة فققى الققدفاع الفتماعى.المميكققة 2016الشققهأانى 

 لتأز د.القر ية الرقأ  ة: ار رىا و لينشر ىا

(.التقبيقققرعا الواقققس ىعة تقققو  قققائعراض 2014سقققييمان  قققا ا قققراهيإ الشقققاىى  

مجلوة النيرفرمية لدى عينة نا طيبة جانقة ائنا  نحمد  قا سققأ  ائسقةنية ، 

 .250-193،ص ص  37، عد مصر -االرشاد النفسى 
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قافقة .القاهرغ : ار الث2الغضب العاطفة التى أسئ  فهمها ط(  . 1994ءمأ يل مبيس 

 لييباعة ىالنشر .

(. اثر  رنانو إرشقا ى فقى وقبو الواقس  ى نميقة ائهتمقا  2010طارف ىر كا    .

, رسوالة دكتووراة غيور ائجتماعى  ىخيض ائكتلقاب لقدى ائمقداث  ىالفقانحيا 

 ،الفانقة ائر نية عمان ،ائر ن. منشورة

. عمقان : ار  اناسوتراتيجيات  إدارة الغضوب والعودو(.2007طو عبد القظقيإ مرقيا  

 اليكر لينشر ىالتأز د.

(.فقاليققة ائرشققا  النيرققى الققد نى ىالتققدر س عيققى  2000عبققد الباسققو نتققألى خاققر 

المهقققارا  ائجتماعيقققة ىالقققدنو  ينهمقققا فقققى خيقققض مقققدغ الواقققس  لقينقققة نقققا 

،ص  3،الفقققز 24.الققققد مجلوووة كليوووة التربيوووة جامعوووة عوووين شوووم المقققراهقيا.

 .252-217ص

.الكأ قت: ار عثمقان كيف نفهم الغضب ونوتخلص منوه(.2004 عثمان عممد القصيأر

 القصيأر.

مجلووة (.الواققس ىعة تققو  متويققرا  الصققحة النيرققية. 2004عثمققان ممققأ  ال اققر  

 .102-9 6،ص ص1،القد 32.نفيدالعلوم االجتماعية

( . ىر ائنشقققية التر أ قققة فقققى  نميقققة المهقققارا  الحيا يقققة 2011فقققا ز نحمقققد ع قققأ مفقققر  

،عفاف الشقراكة  قيا  يقاعى التقيقيإ الققا  نوى الثالث  للمدارس الخاصة المؤتمر الس،

 ىال اص ،ائر ن.

مجلوة دراسوات (.ائفكقار الةعقةنيقة ىعة تهقا  الواقس .2007كر مة سقيد خيقاب  

 .129-107،ص ص 10،نفيد36.عد الطفولة

.الهيلقققققة القانقققققة لمكتبقققققة 2المشووووواكل النفسوووووية للمراهووووو . ط(.2011كييقققققر فهقققققيإ 

 ندر ة.القاهرغ: ار الثقافة.ائسك

( .فقاليقة ائرشققا  الققةنقى ائنيقققالى  الرقيأكى  ىالقققةج 2001نحمقد عممقد سقققيان  

الققا إ عيقى المقنقى  فقى خيقض الواققس  كحالقة ىسقمة ( لقدى عينقة نقا طالبققا  

،ص  3،   جقققز 25.عقققدمجلوووة كليوووة التربيوووة جامعوووة عوووين شوووم  الفانققققة . 

 . 229- 169ص

دراسووات فووى علووم الوونف  والصووحة النفسووية ا ووطراب (.2003سقققيان نحمققد عممققد 

 القاهرغ . ار الكتاب الحد ث.العالج.-ا لتشخيص-انفعال الغضب الخلفية النظرية

 .الكأ ت :  ار الكتاب الحد ث  . (. العملية االرشادية 2005نحمد عممد سقيان  

االجتماعيوة  ندةالمسوا(.1994نحمد نحقرىس الشقناىى ىنحمقد الرقيد عبقد القرمما   

 :نراجقة نظر ة ى راسا   يبيقية .القاهرغ: األنفيأ المصر ة. والصحة النفسية

مقيواس الغضوب كحالوة (. 1998.  نحمد الريد عبد الرمما ،فأ ية مرا عبد الحميد  

 .القاهرغ : ار  با  لييباعة ىالنشر ىالتأز د  وسمة
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لةعقةنيقققة ىالقأانقققل ال مرقققة (.الواقققس ىعة تقققو  ائفكقققار ا2013نهقققا نحمقققأ  الشقققانى 

،كييققة التر يققة رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورةالكبققرى ليش صققية لققدى طققةب الفانقققة،

 ،جانقة طنيا. 

(.فقاليقة  رنقانو ليتقدر س عيقى الاقبو القذا ى فقى ا ارغ 2010نفة  فتحى نحمد ا أ سقييمة 

ة ،كييققة التر ية،جانقققرسووالة ماجسووتير غيوور منشووورةالواققس لققدى طققةب الفانقققة،

  أرسقيد.
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