
20
23

ير 
ينا

1

دور الغضب
في صناعة اإلرهاب

الدكتور/ يحيى بن مبارك خطاطبة
دكتوراه في اإلرشاد النفسي وأستاذ بكلية العلوم االجتماعية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية



المشرف العام 

اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

ف األمين العام للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب / المكلَّ

رئيس التحرير

عاشور بن إبراهيم الجهني

مدير إدارة الدراسات والبحوث

دوافع اإلرهاب
 إصدار شهري يصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ر عن رأي التحالف بالضرورة  ر عن رأي الكاتب وال تعبِّ مالحظة: األفكار الواردة في هذه الدراسة تعبِّ



3

يعتبــر اإلرهــاب تهديــًدا واقعًيــا علــى حيــاة األفــراد، ولــه دوٌر مهــم يف العمليــات داخــل املجموعــات، حيــث تعطــي االســتجابات العاطفيــة 
لهــذا النــوع مــن التهديــد رؤيــة مهمــة حــول كيفيــة قيــام األفــراد بهــذه الســلوكيات)1( وتتعــدد احملفــزات والدوافــع القامعــة خلــف هــذه 
الســلوكيات التــي يقــوم بهــا األفــراد مبــا يهــدد أمــن املجتمعــات وقوامهــا، وتســاعد عمليــة حتليــل شــخصية الفــرد وســلوكه والعمليــات 
العقليــة التــي يفكــر فيهــا يف إلقــاء الضــوء علــى املواقــف التــي يكــون فيهــا األفــراد أكثــر أو أقــل دعًمــا للســلوكيات اإلرهابيــة، ممــا يــؤدي 

إلــى زيــادة املشــاعر الســلبية مبــا يف ذلــك الغضــب)2( . 

إن الغضــب يعــد مؤشــراً قويــاً علــى ظهــور الكثيــر مــن املشــكالت النفســية واالجتماعيــة لــدى الفــرد، فالشــخص الغاضــب يقلــل مــن 
شــأن اآلخريــن ويســيء معاملتهــم، ويُعتبــر ســلوك الغضــب ســلوكاً مرضيــاً بنــاء علــى اآلثــار التــي تنجــم عنــه، ومــا يصاحــب انفعــال 
الغضــب كمحفــز لإلرهــاب ســواء باملمارســات الســلوكية، واإلرهــاب الفكــري واملعــريف الــذي يتســبب يف إحلــاق األذى بالفــرد واملجتمــع.

 تعريف الغضب
الغضــب حالــة مــن املشــاعر الســلبية التــي ترتبــط بأفــكار معاديــة، واســتثارة فســيولوجية، وســلوكيات غيــر قــادرة علــى التكيــف، يتطــور 
كاســتجابة ألفعــال غيــر مرغــوب فيهــا. ويُعــَرف بأّنــه حالــة عاطفيــة، تتــراوح درجاتــه مــن الســخط اخلفيــف، إلــى الغيــظ، والغضــب 
الشــديد، ويترّتــب علــى هــذه احلالــة بعــض اآلثــار اجلســدية، والنفســية واالجتماعيــة والســلوكية، وهــو شــعور قــوّي يجعــل الفــرد يفكــر 

يف إيــذاء مــن حولــه، بســبب تعّرضــه ألمــر مــا غيــر عــادل، أو قــاٍس يف حياتــه)3(.
و يتضمــن مفهــوم الغضــب كذلــك الرغبــة يف االنتقــام، وفقــدان الســيطرة، ومحــاوالت اإليــذاء فهــو مختلــف عــن املشــاعر األخــرى مــن 

خــالل تســجيل درجــات مرتفعــة مــن الســلوكيات الســلبية، وامليــل إلــى العدائيــة وهــو حالــة ذاتيــة تقــود للعديــد مــن أشــكال العــدوان. 
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 الغضب كمحفز للسلوك االرهابي    
 الغضــب عاطفــة طبيعيــة يف جميــع البشــر، وشــيء لــه قيمــة 
وظيفيــة يف احليــاة، ويؤثــر الغضــب غيــر املُتحكــم فيــه ســلًبا علــى 
الرفاهيــة الشــخصية أو االجتماعيــة. ويتضمــن أمناطــاً مختلفــة 
مــن التفكيــر حتفــز الفــرد علــى االنتقــام حيــث أن )25 ٪( مــن 
حــوادث الغضــب تتضمــن أفــكاراً لالنتقــام، وممارســة الســلوكيات 
اإلرهابيــة والتعــدي علــى األخريــن، ويفســر األفــراد الذيــن يعانــون 
مــن الغضــب اســتفزازه كنتيجــة لـــ »مــا حــدث لهــم«، وأن الشــخص 
الغاضــب قــد يكــون مخطئــاً ألن الغضــب يتســبب يف فقدانــه 

القــدرة علــى املراقبــة الذاتيــة املوضوعيــة.
نهــا الفــرد عــن ذاتــه واآلخريــن،  إن طريقــة التفكيــر التــي يكوِّ
لهــا صلــة كبيــرة بالســلوكيات التــي تنتــج عنهــا، فحينمــا يشــعر 
بالغضــب يفســر األحــداث واملواقــف التــي يتعــرض لهــا بوصفهــا 
أنهــا  علــى  وســلوكهم  أفعالهــم  يعتبــر  كمــا  لــه  إهانــة  متثــل 
تهديديــة وتنطــوي علــى عدائيــة نحــوه، واألفــكار الســلبية التــي 

يُكّونهــا الفــرد جتــاه األحــداث عبــارة عــن أحاديــث ذاتيــة تشــبه 
احلــوار الداخلــي للفــرد، وغالبــاً مــا تكــون تلــك األفــكار مشــوهة 
ســلوك  ممارســة  علــى  الفــرد  الغضــب  ويُحفــز  ومنحرفــة)4( 
متعمــد يهــدف إلــى إيــذاء شــخص آخــر، ويعكــس رغبتــه يف 
الهيمنة والســيطرة واســتخدام األســلحة، وممارســة الســلوكيات 
ــع أو الضــرب أو  ــم أو الدف ــق اللك ــدوان عــن طري الســلبية كالع
حتــى تشــويه صــورة شــخص آخــر أو التنمــر عليــه أو االنضمــام 

ــة. ــات املتطرفــة وممارســة األنشــطة اإلرهابي للعصاب
وقــد يصبــح الغضــب محفــزاً للســلوك اإلرهابــي حينمــا يكــون 
شــديداً ودائــم التكــرار ويعبــر عنــه بطــرق غيــر مالئمــة فعندمــا 
يكــون الغضــب كذلــك فإنــه يجعــل نشــاط اجلهــاز العصبــي 
مرتفعــاً ويــزداد ضغــط الــدم ومعــدل ضربــات القلــب، ممــا 
يترتــب عليــه حــدوث مشــكالت صحيــة مختلفــة، ويبــدأ الفرد يف 
التعبيــر عنــه بطــرق غيــر متســقه كالعــدوان اجلســمي والعنــف؛ 

ممــا يتســبب بنتائــج ســلبية خطيــرة.

المحور األول: مدخل لدور الغضب في صناعة اإلرهاب 

المحور الثاني: أسباب الغضب اإلرهابي وآثاره

 أسباب الغضب اإلرهابي
الســلوكية  املمارســات  وراء  تقــف  التــي  األســباب  تتعــدد 
اإلرهابيــة، وتتنــوع بــن الدوافع النفســية واالجتماعيــة والفكرية 
واإلســتراتيجية، ويعتبــر الغضــب شــعوراً، أو عاطفــًة اجتماعيــًة 
حُتّفــز الكثيــر مــن املشــاعر عنــَد الفــرد وتنعكــس علــى ســلوكه 
وممارســاته، مثــل: الشــعور باأللــم الناجــم عــن األفــكار املثيــرة 
للغضــب؛ لــذا يتخــذ الفــرد إجــراءات وقائيــة حلمايــة نفســه يف 
املواقــف التــي تســتثير عاطفتــه وحتفزهــا، وتشــتت انتباهــه 
املباشــر  التعامــل  مــن  الرئيــس، ومتنعــه  الســبب  عــن  مؤقتــاً 
مــع املشــاعر احلقيقيــة يف نفــس اللحظــة وجتنُبهــا، ويبــذل 
اجلهــد يف حتويــل الشــعور باأللــم إلــى غضــب، والتركيــز علــى 
ــا  ــذات، كم ــى ال ــز عل ــاد عــن التركي ــن واالبتع ســلوكيات اآلخري
مينــح الغضــب حالــة مــن الشــعور باحتــرام الــذات، وأداًة لتحويــل 
املشــاعر الضعيفــة والعاجــزة إلــى موقــف املســيطر القــوّي، وال 
ميكنــه خفــض الشــعور باأللــم أو التخلــص منــه، وتتعــدد الدوافــع 
الداخليــة واخلارجيــة املســببة للغضــب، كالضغــوط النفســية، 
ــا الفــرد،  ــي يتعــرض له ــة الت ــر واملشــاكل األســرية واملالي والتوت
وقــد ينتــج عــن اضطرابــات نفســية كامنــة، مثــل: إدمــان الكحــول 
أو األعــراض االكتئابيــة، وال يعتبــر الغضــب بحد ذاته اضطراًبا، 
ولكنــه عرضــاً للعديــد مــن حــاالت الصحــة النفســية، وهــو أحــد 

اإلشــارة  وميكــن  اإلرهابيــة،  للســلوكيات  الرئيســة  األســباب 
ــذه الســلوكيات  ــى عــدد مــن العوامــل كمســببات أساســية له إل
واملمارســات التــي تســبب االنفعــاالت الســلبية والغضــب، وميكــن 
تقســيمها إلــى أســباب عضويــة وأخــرى نفســية. وميكــن أيًضــا 
ــة، وفيمــا  ــة وفردي ــة واجتماعي ــى مســببات خارجي ــا إل تصنيفه

يلــي عرضــًا لبعــض هــذه األســباب:
1. األسباب املتعلقة بخصائص شخصية الفرد: 

الفــرد وخصائصــه  طبيعــة  علــى  الشــخصية  الســمات  تؤثــر 
الفــرد يف  بســلوك  التنبــؤ  علــى  وتســاعد  والعامــة،  الدقيقــة 
املواقــف التــي يواجههــا يف حياتــه، فعندمــا يــدرك الشــخص 
الغاضــب أن املوقــف الغاضــب ميثــل تهديــداً لذاتــه وكيانــه، 
ــى أن منــط شــخصية  ــى أمنــاط ســلوكه مبعن ــك عل ينعكــس ذل
الفــرد يتحــدد وفــق ســياق املوقــف واجلوانــب املعرفيــة التــي 
يكونهــا الفــرد عــن األحــداث واألشــخاص الذيــن يتفاعــل معهــم، 
وهــذا مؤشــر علــى ســهولة اســتثارة الغضــب لــدى البعــض، 
فاألشــخاص الذيــن يســهل اســتثارتهم يكــون مســتوى حتمــل 
للمواقــف  يتعرضــون  وعندمــا  منخفضــاً،  لديهــم  اإلحبــاط 
اإلحباطية يثورون وال يســتطيعون التعامل مع املواقف الغاضبة 
بطريقــة إيجابيــة، وميتــاز بعــض األشــخاص بالغضــب املســتمر 
والســريع، ولديهــم ميــاًل نحــو لــوم الــذات وانتقــاد اآلخريــن، 



5

دوافع اإلرهاب | يناير 2023

ويبحثــون عــن الكمــال الدائــم)5( فالفــرد ســريع الغضــب غيــر 
قــادر علــى حتمــل اإلحباطــات ألنــه لــم يعتــد عليهــا، ويــرى أنــه 
ال يجــب أن يتعــرض ملثــل هــذه اإلحباطــات، كمــا أنــه كثيــر النقــد 
واللــوم لألخريــن علــى أتفــه األســباب وأبســط األخطــاء، ويفتقــر 
ــر املشــاحنات  ــي، وتكث ــارات االتصــال االجتماعــي واالنفعال مله
عواطفــه  فيــه  تتحكــم  الــذي  فالفــرد  أســرته،  أفــراد  بــن 

وانفعاالتــه أكثــر عرضــة للغضــب اجلامــح)6(.
والفــرد الغاضــب ضعيــف اإلرادة، وغيــر قــادر علــى التحكــم 
ــزان  ــواء نفســه، وتتســم شــخصيته بالضعــف وعــدم االت يف أه
االنفعالــي، كمــا يأخــذ ســلوكه العدوانــي العديــد مــن األشــكال 
منهــا العــدوان جتــاه اآلخريــن )كالشــكاوى والتأخــر عــن العمــل(، 
والعــدوان نحــو الــذات، كمــا أنــه ال يثــق يف أي شــخص، وتتســم 

شــخصيته بالشــك والربيــة.
الفرديــة  الفــروق  والنفســية يف  الشــخصية  العوامــل  وتتمثــل 
ــن، فعندمــا  التــي متيــز خصائــص الفــرد الغاضــب عــن األخري
يعانــي األفــراد مــن احلــاالت العاطفيــة الســلبية )الغضــب(، 
كالتفكيــر  الســلبية  الســلوكيات  مــع  االنفعــاالت  تترافــق 
االنتحــاري واالنتقــام والرغبــة يف الدفــاع عــن الــذات وإيــذاء 
اآلخريــن والبحــث عمــا يحقــق لــه الشــعور بالفخــر واإلجنــاز 
والتعبيــر الســلبي عــن الغضــب)7( وتشــير عمليــة تنظيــم املشــاعر 
أكثــر  يكونــوا  الغاضبــن  األشــخاص  أن  إلــى  واالنفعــاالت 
حتفيــزاً مــن غيرهــم الســتخدام الفيديــو اإلرهابــي وممارســته 
الــذي  فالشــخص  الشــخصية،  غاياتهــم  لتحقيــق  وتطبيقــه 
يعانــي مــن الرفــض االجتماعــي علــى ســبيل املثــال: ينخــرط يف 
العمــل العدوانــي، ويجتهــد يف ذلــك ليحقــق املــزاج اإليجابــي، 
ــى البحــث عــن املعلومــات  وميكــن للغضــب أن يحفــز الفــرد عل
يف  عدوانــي  لعمــل  متهيــداً  الغضــب  حــدة  مــن  تزيــد  التــي 
ــون متحمســن  املســتقبل، وعــادة مــا يكــون األشــخاص الغاضب
ملشــاهدة الفيديوهــات اإلرهابيــة واالنتقاميــة ألنهــا جتعلهــم 
انتقاميــة  ســلوكيات  التخــاذ  يســتعدون  أو  بالرضــا  يشــعرون 
ــا الشــخص  ــاز به ــي ميت ــرز اخلصائــص الشــخصية الت ومــن أب
لتلبيــة  والتعويضيــة  اخلادعــة  الطريقــة  تفضيــل  الغاضــب: 
احتياجاتــه الشــخصية، وامليــل إليجــاد حلــول ســريعة و »نهائيــة« 
علــى  والتركيــز  باألســاطير،  واالميــان  املعقــدة،  للمشــكالت 
»قائمــة األعــداء«، ومتابعــة الدرامــا املزيفــة واألفــالم العدائيــة، 
كمــا ميتــاز باالندفــاع الشــديد، والســلوكيات الفوضويــة التــي 
إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  وامليــل  واإلجــرام،  بالعــدوان  تتســم 
املعرفيــة  األســاليب  واتبــاع  التضحيــة،  يف  والرغبــة  فوريــة، 
مــع  التســامح  وعــدم  العاطفيــة  املهــارات  وضعــف  الســلبية، 
ــرة ممارســة الســلوكيات  ــاوض االجتماعــي، وكث ــن وللتف األخري
العدائيــة والعنيفــة، وعــدم وجــود أفــكار إيجابيــة، واخلــوض يف 
املناقشــات واجلــداالت العقيمــة، وتذّكــر األحــداث املؤملــة أو 

املزعجــة والشــعور بالعجــز مــن حتقيــق األهــداف.
االختيــار  علــى  املختلفــة  الشــخصية  العوامــل  تؤثــر  وقــد 
الشــخصي لالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة أو محاولــة القيــام 
بعمــل إرهابــي، كمــا يوصــف الغضــب عنــد اإلرهابــي كســمة 
شــخصية تتميــز بامليــل إلــى الغضــب املتكــرر، مثــل: ممارســة 
علــى  وســيطرتها  األفــكار،  واجتــرار  العدوانيــة،  الســلوكيات 
الفــرد والســلوك االندفاعــي، والنرجســية املرتفعــة، وغالبــا مــا 
يتصــف األشــخاص الغاضبــون بالعصابيــة املرتفعــة باعتبارهــا 

مســبباً للغضــب.
وميكــن اعتبــار طبيعــة وخصائــص الشــخص نفســه باعثــاً قويــاً 
للغضــب واعتبــاره كحافــز أساســي للمشــاركة يف الســلوكيات 
كاالنفعــال  نفســه  الشــخص  طبيعــة  حيــث  مــن  اإلرهابيــة 
والعصابيــة وطريقــة تعاملــه مــع األحــداث الضاغطــة، ومســتوى 
االنقيــاد االجتماعــي لديــه ومســتوى التــوازن النفســي والشــعور 
الشــعور  ومســتوى  ذاتــه،  عــن  الفــرد  ومفهــوم  باالســتقرار، 
بخــداع الــذات، والقــدرة علــى التغلــب علــى الضغــوط النفســية، 
ومواجهــة التحديــات اليوميــة وإســتراتيجيات التعامــل معهــا؛ 
إضافــة إلــى مــا يتعلــق بخصائــص الفــرد والصدمــات النفســية 
التــي يتعــرض لهــا، وأســاليب التنشــئة األســرية، واخلبــرات 
الســابقة، ومســتوى احلرمــان العاطفــي، وممارســة الســلوكيات 
مــن  وغيرهــا  والفوضــوي  االندفاعــي  والســلوك  العدوانيــة 
املتعلقــة  وبعــض اخلصائــص  للمجتمــع،  املعاديــة  الســلوكيات 
الــذات،  ضبــط  علــى  القــدرة  مثــل:  الغاضــب  بشــخصية 
والتســامح، واالنتقــام، واإلحبــاط، والشــعور بالقهــر، ومــا يتعلــق 
بتوكيــد الــذات، واالنغمــاس يف املشــاعر الســلبية حيــث يتضــح 
جوهــر العالقــة بــن الغضــب والشــهوة، ومــدى إشــباع احلاجــات 
بالعصبيــة  إلــى متيــز هــؤالء األشــخاص  العاطفيــة؛ إضافــة 
الزائــدة، ومســتوى الصالبــة واملرونــة النفســية الهشــة، وضعــف 
القــدرة علــى حــل املشــكالت وأســاليب التعامــل معهــا، وقــد 
تكــون مشــكلة الغضــب ناجمــة عــن صدمــة مبكــرة أو أحــداث 
يف حيــاة الشــخص شــكلت شــخصيته العدائيــة، وكذلــك درجــة 
تعــرض الشــخص لبعــض االضطرابــات النفســية، كمــا يتســبب 
الغضــب كمحفــز للســلوك اإلرهابــي بالصراعــات الشــخصية 
الداخليــة، والتقييمــات الســلبية مــن قبــل اآلخريــن، والقيــادة 
املهنــي،  التكيــف  وســوء  املمتلــكات،  وتدميــر  املنتظمــة،  غيــر 
واملخاطــرة غيــر املناســبة، وتعاطــي املخــدرات، كمــا أن اخلبرات 
الســابقة والتعــرض ملواقــف الفشــل جتعــل الفــرد يتســم بالغضب 

واالســتياء والشــعور باألســى.
الشــخصية  احلاجــات  إشــباع  علــى  القــدرة  عــدم  أن  كمــا 
ســبب جوهــري يف الشــخصية للســلوك اإلرهابــي الناجــم عــن 
الغضــب؛ فالعوامــل التــي تقــف أمــام إشــباع الفــرد حلاجاتــه 
ــور غضبــه، وهــذه املثيــرات قــد تتشــابه لــدى  تكــون ســبباً لظهـ
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أكثــر مــن فــرد باختــالف تأثيرهــا. وعمومــاً يُعــد تقديــر الفــرد 
ــى احلــدث مــن أهــم العوامــل  ــة عل ــارة املترتب للضــرر أو اخلسـ

املرتبطــة بدرجــة الغضــب.
2. األسباب النفسية: 

يتعــرض األفــراد للحــوادث املروعــة كأعمــال القتــل والعنــف؛ 
واضطرابــات  مرضيــة  أعــراض  مــن  يعانــون  يجعلهــم  ممــا 
نفســية، مثــل: القلــق والغضــب والتوتــر والعزلــة االجتماعيــة، 
واضطرابــات النــوم، وبعــض االضطرابــات الســلوكية واملعرفيــة، 
والتي تؤثر على إنتـاجـيـــة ونـوعـيـــة حـيـــاة الفـــرد. ومن األسباب 
النفســية التــي تعتبــر مصــدراً للغضــب عنــد اإلرهابــن وتدفعهــم 
ملمارســة بعــض الســلوكيات الســلبية واإلرهابيــة إصابــة األفــراد 

ــل:  ــات واألمــراض النفســية، مث باالضطراب
ــاب، يتصــف  االكتئــاب: قــد يكــون الغضــب مــن أعــراض االكتئ
املصابــون بــه بالشــعور باحلــزن وفقــدان االهتمــام ملــدة ال تقــل 
عــن أســبوعن بشــكٍل مســتمر، وميكــن قمــع الغضــب أو التعبيــر 
عنــه بشــكل صريــح، وتختلــف شــدة الغضــب وكيفيــة التعبيــر 
ــى  ــر عل ــي تظه ــر األعــراض الت ــه مــن شــخص آلخــر، وتعتب عن
لإلصابــة  االكتئــاب مصــدراً  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
بالغضــب وممارســة الســلوكيات غيــر املســؤولة والســلوكيات 
ومشــاعر  التهيــج،  مثــل:  اخلصــوص  وجــه  علــى  اإلرهابيــة 
اليــأس، وأفــكار إيــذاء النفــس أو االنتحــار، واألفــكار االنتقاميــة 

لألفــراد واملجتمــع، وممارســة الســلوكيات اإلجراميــة.
ببعــض  الفــرد  إصابــة  تعتبــر  الشــخصية:  اضطرابــات 
الســتثارة  الباعثــة  األســباب  مــن  النفســية   االضطرابــات 
الشــخصية  اضطــراب  مثــل:  وحتفيــزه  اإلرهابــي  الغضــب 
الســادية، وهــي اللــذة بإيقــاع األلــم علــى اآلخريــن ســواء كان 
لفظًيا أو جســدًيا، فالشــخص الســادي شــخص متســلط، عدمي 
الرحمــة، يســعى بــكل الطــرق لتحقيــر وإهانــة وإذالل اآلخريــن، 
وســحقهم، وجــرح كرامتهــم، ويتلــذذ بذلــك، وال يشــعر بالذنــب 
عنــد ارتكابــه األخطــاء أبــًدا، ويتصــف بعــدم الثقــة مبــن حولــه، 
والشــك الدائــم باآلخريــن، وغالًبــا مــا يعانــي الشــخص الســادي 

مــن الوســواس القهــري.
اضطــراب الوســواس القهــري: يعانــي املصابون بهذا االضطراب 
مــن ســيطرة األفــكار والســلوكيات القهريــة عليهــم، فالشــخص 
غيــر  دوافــع  أو  أفــكار  لديــه  القهــري  بالوســواس  املصــاب 
ــر  ــم بالغضــب والتوت ــى الشــعور الدائ ــل إل ــا، وميي مرغــوب فيه
وعــدم القــدرة علــى ضبــط الســلوكيات التــي يقومــون بهــا؛ ممــا 
الســلوك  وممارســة  املتســلطة  العدائيــة  األفــكار  يف  يتســبب 

ــه.  ــق والوســواس لدي ــن مصــدر القل ــام م ــي واالنتق اإلرهاب
الســلوكيات اإلدمانيــة: تُظهــر األبحــاث أن الســلوكيات اإلدمانيــة 
تزيــد مــن الشــعور بالعــدوان والرغبــة يف ممارســة الســلوك 

املضــاد للمجتمــع، ويعتبــر اإلدمــان عامــاًل مســاهماً جلرائــم 
العنــف والســلوكيات اإلرهابيــة والتطــرف الفكــري وممارســة 
علــى  قدرتهــم  ضعــف  مــن  املصابــون  يعانــي  حيــث  العنــف، 
التفكيــر بشــكل واضــح واتخــاذ قــرارات غيــر عقالنيــة، ويضعــف 

القــدرة علــى الضبــط االنفعالــي.
االضطــراب ثنائــي القطــب: تســبب اضطرابــات املــزاج تغيــرات 
إلــى  الهــوس  مــن  الشــديدة  التقلبــات  بــن  تتــراوح  جذريــة 
ــن  ــي القطــب م ــون باالضطــراب ثنائ ــي املصاب ــاب، ويعان االكتئ
ــل  ــة الهــوس تظهــر أعــراض تتمث ــاء نوب ــج، فأثن الغضــب والتهي
بســهولة الهيــاج، والشــعور بالبهجــة أحيانــاً، واألفــكار املتســابقة، 
عدائيــاً  يكــّون ســلوكاً  وقــد  املتهــور  الســلوك  واالنخــراط يف 
باحلــزن  املصــاب  يشــعر  االكتئــاب  نوبــة  وأثنــاء  إرهابيــاً،  أو 
واليــأس والبــكاء، وتكثــر لديــه األفــكار االنتحاريــة وممارســة 
الســلوك العدائــي، ويعانــي مــن اخللــل االنفعالــي واالضطــراب 
االنفجــاري املتقطــع  مــن نوبــات متكــررة مــن الســلوك العدوانــي 
أو االندفاعــي أو العنــف، وارتــكاب اجلرائــم،  ويبالغــون يف ردة 
فعلهــم جتــاه املواقــف التــي حتتــوي علــى الغضــب حيــث يرتكــب 
املصابــون بعــض اجلرائــم واملمارســات الســلوكية اإلرهابيــة؛ 
مثــل رمــي العبــوات الناســفة أو اإلقــدام علــى االنتحــار وســرعان 

مــا يشــعر بالنــدم بعــد االنتهــاء مــن الســلوك.
األســى واحلــزن: يعــد الغضــب مرحلــة مــن مراحــل احلــزن، يأتــي 
احلــزن مــن وفــاة أحــد األحبــة أو االنفصــال أو فقــدان الوظيفــة، 
أي  أو  املتوفــى،  الشــخص  إلــى  الغضــب موجهــاً  يكــون  وقــد 
شــخص آخــر مســبباً للحــدث، أو احلــزن علــى فقــدان األشــياء 
الصدمــة  للحــزن  األخــرى  األعــراض  وتشــمل  واخلســارة، 
العاطفيــة، والشــعور بالذنــب، والشــعور باحلــدة واالغتــراب، 
واالنســحاب االجتماعــي، والشــعور باخلــوف، والشــعور بالنــدم.
اضطــراب العنــاد الشــارد: اضطــراب ســلوكي، تشــمل أعراضــه: 
الغضــب، واملــزاج احلــاد، والتهيــج، وغالبــاً مــا ينزعــج املصابــون 
باضطــراب العنــاد الشــارد بســهولة مــن اآلخريــن، وقــد يّتســمون 

بالتحــدي واجلــدل وممارســة العنــف والســلوكيات الســلبية.
بهــذا  املصابــون  يُعانــي  املتقطــع:  االنفجــاري  االضطــراب 
االضطــراب مــن اخلــوض يف نوبــات متكــررة مــن العدوانيــة 
والســلوكيات العنيفــة، وقــد يجنــح بعضهــم إلــى افتعــال مظاهــر 
الغضــب، مبــا ال يتناســب مــع طبيعــة املواقــف االجتماعيــة التــي 

ــا. ميــرون به
أشــهر  مــن  والعــدوان  الغضــب  يُعــد  واإلحبــاط:  الفشــل 
اإلحباطيــة  املواقــف  يف  تُثــار  التــي  االنفعاليــة  االســتجابات 
ففــي حالــة عجــز الفــرد عــن إشــباع حاجاتــه وبلــوغ أهدافــه 
يســتثار الغضــب لديــه، ويحــاول التغلــب علــى العقبــات التــي 
تعتــرض إشــباع رغباتــه ويتحــول إلــى كراهيــة، وحقــد ويحــاول 
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إبعــاد الشــخص أو الشــيء الــذي يعترضــه أو يحــاول حتطيمــه، 
وتوجيــه غضبــه نحــو مصــدر اإلحبــاط، وقــد ال يســتطيع الفــرد 
التعــرف علــى اإلحبــاط أو مواجهــة مصــدره فـيـمـــيل إلــى قمــع 
ــر يف  ــي ويظه ــون الغضــب الداخل ــه فيك ــت الغضــب داخل أو كب
شــكل اضطرابــات نفســية وسيكوســوماتية ويكــون ذلــك محفــزاً 

للســلوكيات اإلرهابيــة.
الفــرد  كرامــة  تُهــان  عندمــا  والســخرية:  لإلهانــة  التعــرض 
الثــأر  ويحــاول  بالغضــب،  يشــعر  النــاس  أمــام  الشــخصية 
لكرامتــه واالنتقــام، ويختلــف األفــراد يف اســتجاباتهم للســخرية 
واإلهانــة فمنهــم مــن يســكت ويلجــأ لالنســحاب والركــون إلــى 
احلــزن بــدالً مــن الغضــب ومنهــم مــن يوجــه غضبــه نحــو ذاتــه، 

ــره.  ــه نحــو غي ــن يوجه ــم م ومنه
3. األسباب االجتماعية: 

تتضمــن العوامــل االجتماعيــة مجموعــة مــن املتغيــرات مثــل 
العالقــات االجتماعيــة؛ خاصــة أن األفــراد يف مرحلــة املراهقــة 
تكويــن  يف  وصعوبــة  ضعيفــة،  اجتماعيــة  مهــارات  لديهــم 
الصداقــات فإنهــم يظهــرون ســلوكيات يغلــب عليهــا الغضــب 
والعدائيــة، والشــعور باالنزعــاج أو األذى أو التســلية. وميكــن 
اعتبــار العوامــل االجتماعيــة الدقيقــة )الشــبكات االجتماعيــة، 
املواقــف  مــن  االجتماعــي  والتفاعــل  االجتماعيــة(،  والعزلــة 
ــدى األفــراد، ويعمــل الغضــب  ــي تشــكل الشــعور بالغضــب ل الت
كمحفــز علــى ممارســة الســلوكيات الســلبية واإلرهابيــة عنــد 
ســحب حريتــه أو احلــد منهــا أو عنــد تغييــر مخططاتــه فجــأة 
وقــد تكــون األجــواء العائليــة هــي إحــدى أســبابه، فعندمــا يشــعر 
الفــرد بعــدم األمــان واالســتقرار يف احمليــط األســري الــذي 
ــه أو نتيجــة للخالفــات األســرية املتكــررة، وأســاليب  يعيــش في
املعاملــة الوالديــة غيــر الســوية التــي يّتبعهــا اآلبــاء يف تنشــئة 
ــاب أو  ــوة واإلفــراط يف الـعـقـ أبنائهــم كالنبــذ واإلهمــال والقـسـ
اإلفــراط يف التدليــل وغيرهــا مــن االجتاهــات غيــر الســوية يف 
املعاملــة جتعــل الفــرد يشــعر بالغضــب؛ ألن احلرمــان مــن احلــب 
والــدفء واالهتمــام والعطــف مــن املشــاعر التــي جتعــل الفــرد 
ال يثــق بنفســه ويشــعر باخلــوف والقلــق ويكــون عرضــة للعديــد 

مــن املشــكالت الســلوكية واإلرهابيــة.  
وتعتبــر األســرة مصــدراً هامــاً إلثــارة الغضــب، فأفــراد األســرة 
الذيــن يقومــون بنعــت الطفــل مثــاًل بألفــاظ  ســيئة مثــل: غبــي 
أو مجنــون، واإلهانــات التــي يتعــرض لهــا كالتوبيــخ والصفــع 
والضــرب واإلذالل، وأســاليب التنشــئة االجتماعيــة اخلاطئــة 
والقســوة يف التعامــل تخلــق منهــم أفــراداً ميتــازون بالعدائيــة 
والرغبــة يف االنتقــام وممارســة ســلوكيات ســلبية نحــو اآلخريــن، 
كمــا أن التفــكك األســري واالجتماعــي يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة 
املجرمــن واملنحرفــن والشــواذ، تلــك تعــد مــن أبــرز األســباب 

ــز الغضــب اإلرهابــي . ــة لتحفي األســرية واالجتماعي
وجماعــة  املتطرفــة  واألفــكار  املدرســية  العوامــل  تؤثــر  كمــا 
ــى تشــكيل العنــف والعــدوان بكافــة أشــكاله وتدفــع  الرفــاق عل
الفــرد إلــى ممارســة ســلوكيات يوميــة ســلبية وممارســة بعــض 

اإلرهابيــة. الســلوكيات 
تشــكيل  علــى  املؤثــرات  أبــرز  مــن  الرفــاق  جماعــة  وتعتبــر 
املراهقــن  أن  حيــث  عناصرهــا،  وتكويــن  الفــرد  شــخصية 
الســلبية  الســلوكيات  بعــض  ويقلــدون  يتأثــرون  مــا  ســرعان 
التــي ميارســها رفاقهــم، وقــد يدفــع ذلــك حبهــم للتقليــد وحــب 
الظهــور اإلعالمــي وحــب الشــهرة، لــذا يلجــأون إلــى ممارســات 

تتنافــى مــع قيــم املجتمــع وعاداتــه االجتماعيــة.
4. األسباب املعرفية:

متثــل العمليــات اإلدراكيــة واملعرفيــة الداخليــة احملــور األساســي 
للغضــب والســلوكيات اإلرهابيــة الناجمــة عنــه، حيث يرى »بيك« 
أن النــاس ينفعلــون تبعــاً للمعانــي التــي يســبغونها علــى األحــداث 
اســتجابات  إلــى  يــؤدي  حــدث  الشــخصية ألي  والتفســيرات 
انفعاليــة مختلفــة للفــرد يف املواقــف اليوميــة، فنــوع الفكــرة 
ــر محــوراً للتعامــل  ــة، وتعتب يحــدد أشــكال االســتجابة االنفعالي
وينشــأ  االنفعاليــة،  واالضطرابــات  االنفعــاالت  مــع  املعــريف 
التــي يعتنقهــا  الغضــب نتيجــة املعتقــدات واألفــكار الســلبية 
الفــرد)8( إضافــًة إلــى وجــود األفــكار الســلبية أو التوقعــات غيــر 
املنطقيــة حــول الطريقــة التــي يجــب أن يتصــرف بهــا اآلخــرون 
أو حــول كيفيــة حــدوث املواقــف العامــة حلــل هــذه املشــاكل 
ومرونــة التفكيــر، فالتفكيــر العاطفــي علــى ســبيل املثــال يســيء 
كأن  املنطقيــة،  غيــر  والتوقعــات  العاديــة،  األحــداث  تفســير 
يتوقــع الفــرد أن يتصــرف اآلخــرون بطريقــة معينــة، وعندمــا ال 
تســير األمــور يف طريقهــا، يبــدأ الشــعور بالغضــب واإلحبــاط.

فالغضــب الشــديد هــو العــدو اللــدود للتفكيــر الســليم، ويعطــل 
قــدرة الفــرد علــى التفكيــر الســوي، ويعيــق قدرتــه علــى التعــرف 
علــى املشــاعر األخــرى املوجــودة لديــه، وعليــه فــإن نقــص إدارة 
ــه يدفــع بالفــرد إلــى الســلوك العدوانــي.  الغضــب والتحكــم في
ــى  ــؤدي إل ــر ت ــن التفكي ــواع م ــة أن ــد حــددت فورجــت)9( أربع وق
قــراءة  مثــل:  االســتنتاج،  يف  تشــويه  هــي:  الغضــب،  انفعــال 
احمليطــة  األحــداث  وتفســير  االنفعالــي،  والتفكيــر  األفــكار 
ــى حتمــل  ــر صحيحــة، واخلــوف وعــدم القــدرة عل بطريقــة غي
القــول  االســتمرار يف  مثــل:  فيهــا،  املرغــوب  غيــر  األحــداث 
ال أســتطيع أن أحتمــل ذلــك، التوقــع العالــي للحصــول علــى 
متطلبــات الفــرد، وهــذا يقــود إلــى عــدم القــدرة علــى حتمــل 
لألشــخاص  العــام  والتقييــم  والفشــل،  اإلحبــاط  حــاالت 
ــل: تصنيــف اآلخــر بأنــه ســخيف وســيء، وهــذه  اآلخريــن، مث

جتعــل الفــرد يغضــب بســرعة)10(. 
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كمــا أوضــح »أليــس« أن طريقــة تفكيــر الفــرد هــي الباعثــة 
لغضبــه، فــإذا كانــت العقالنيــة فتكــون الســبب يف إثــارة الغضــب 
الالعقالنيــة  باألفــكار  يتمســكون  الذيــن  فاألفــراد  لديــه، 
يتوقعــون ألنفســهم توقعــات عاليــة، وينتظــرون مــن اآلخريــن 
أشــياء كثيــرة، وعندمــا يصطدمــون بــأن هــذه التوقعــات يصعــب 
األفــكار  عليهــم  وتســيطر  األمــل  بخيبــة  يصابــون  حتقيقهــا، 
بالغضــب  الشــعور  ويتفاقــم  اخلاطئــة،  واملعتقــدات  الســلبية 
لديهــم، ويكونــوا أكثــر ســرعة وتهوراً يف املمارســات والســلوكيات 
والقــرارات التــي يتخذونهــا نحــو اآلخريــن، وهــي ســلوكيات 
والســلوك  بالســلبية، واالنطبــاع اإلجرامــي،  تتصــف  عدائيــة 

اإلرهابــي. 

 تشخيص الغضب اإلرهابي
وصــف الباحثــون الغضــب بأنــه ســلوك متعــدد األطــراف يتشــكل 
ــة كعناصــر  ــة ونفســية وســلوكية واجتماعي ــات إدراكي مــن مكون
اســتجابات  وتتضمــن  االنســانية)11(،  الشــخصية  يف  أساســية 
الغضــب لــدى األفــراد ثالثــة مكونــات أساســية، وهــي: مكونــات: 
1. فســيولوجية: تتمثــل يف التغيــرات الفســيولوجية املصاحبــة 
تتمثــل يف جميــع األفــكار واملعتقــدات  2. معرفيــة:  للغضــب. 
ســلوكية:   .3 الغاضــب.  الســلوك  وراء  تكمــن  التــي  اخلاطئــة 
تشــير إلــى ســلوك الفــرد أثنــاء تعرضــه للمواقــف االســتفزازية. 
بينمــا األشــخاص ذوي الغضــب البطــيء أقــل اســتجابة مــن 
والعــدوان  الغضــب  ملواقــف  والعاطفيــة  الســلوكية  اجلوانــب 
فالغضــب يرتبــط ســلباً مــع تأكيــد الــذات واحلالــة النفســية، 
وإيجابيــاً مــع الشــعور بالذنــب وجتنــب الصــراع واالســتقاللية، 
واألشــخاص األكثــر ميــاًل نحــو العنــف أكثــر اســتخداماً للعنــف 
الشــفوي أو اللفظــي)12(. وأكــدت دراســة مايــرون وآخــرون)13(
علــى إمكانيــة تخفيــض مســتوى الغضــب مــن خــالل التعامــل 
ــع املصــدر  ــر مــن التعامــل م مباشــرة مــع مشــاعر الغضــب أكث
املســبب للغضــب، وتكمــن مظاهــر الغضــب يف عــدم القــدرة 
علــى الســيطرة عليــه مــن حيــث الشــدة واحلــدة بكونــه يتضمــن 
بعــض املفاهيــم الســلبية مثــل: كــره اآلخريــن واالعتــداء عليهــم 
باإلهانــة والتجريــح، ممــا ينتــج عنــه الشــعور بالقلــق والتوتــر 

وعــدم الســيطرة علــى االنفعــاالت. 
التدخــل  إلــى  وحتتــاج دراســة مشــكلة الغضــب وتشــخيصها 
ــارات  النفســي واإلرشــادي والعالجــي املناســب واســتخدام امله
اإلرشــادية والعالجيــة والفنيــات املناســبة ملســاعدة األشــخاص 
علــى خفضهــا والتخلــص منهــا؛ لتفــادي اآلثــار الناجمــة عنهــا، 
وميكــن أن يتــم ذلــك بعــد عمليــة قيــاس مســتوى الغضــب لــدى 
األفــراد، وحتديــد مصــادره، والوقــوف علــى اآلثــار الناجمــة 

عنــه.
 وقــد أشــار نوفاكــو)14( إلــى وجــود عــدة طــرق لقيــاس مســتوى 

الغضــب، يعمــل املختصــون علــى اســتخدامها لكونهــا تســاعد 
يف حتديــد هــذه املشــكلة ومعاجلــة األفــراد الذيــن يعانــون منهــا 
النفســية ومراكــز  العيــادات  تتــم يف  التــي  وخاصــة املعاجلــة 
اخلدمــات النفســية واإلرشــادية، وتســعى هــذه الطــرق العالجية 
لتقــدمي اخلدمــات لهــا؛ خوفــاً مــن تطورهــا وتفاقــم أثارهــا علــى 

الفــرد واملجتمــع، ومــن هــذه األســاليب:
عبــر  الغضــب  قيــاس  ميكــن  املباشــرة:  املالحظــة  أســلوب   -
املالحظــة املباشــرة مــن خــالل اســتخدام ســجل حــاالت الغضــب 
بقصــد تســجيل الدرجــات وحــاالت الغضــب واملواقــف الباعثــة 

الســتثارته.
- أســلوب املراقبــة الذاتيــة: يتــم اســتكمال النمــاذج التــي تعطــى 
للمصابــن بهــذا النــوع مــن املشــكالت إســبوعياً كواجــب منزلــي 
ــل املشــاركن يف برامــج إدارة الغضــب ويتضمــن ســجل  مــن قب
حــاالت الغضــب تدويــن املواقــف التــي تعمــل علــى اســتثارة 
الفســيولوجية  االســتجابات  وتســجيل  ونتائجــه،  الغضــب 

واالنفعاليــة.
ــه الفــرد  ن في ــدوَّ ــارة عــن ســجل ي - ســجل حــاالت الغضــب: عب
تطــور ومنــو الغضــب لديهــم، ويقــدم لهــم التحليــل الوظيفــي 
ملشكلة الغـضـــب وغـالـبـــاً مـــا يشار لها لغايات حتديد اجلوانب 
املعرفيــة وأمنــاط الســلوك الصــادرة عنــه جتــاه األحــداث أو 
املواقــف البيئيــة )املواقــف، األفــكار، املشــاعر، الســلوك( وميكــن 
ــا ســجل حــاالت الغضــب مــن  ــي يتضمنه ــات الت ــح املكون توضي
التــي تعمــل علــى اســتثارة الغضــب،  خــالل تدويــن املواقــف 
والســخط  اإلحبــاط  علــى  تشــتمل  التــي  املواقــف  وحتديــد 
والضيــق والظلــم، ويتضمــن كذلــك األفــكار التــي تتولــد لــدى 
الشــخص الغاضــب جتــاه هــذه املواقــف االســتفزازية وحتتــوى 
علــى التقييمــات املعرفيــة والتوقعــات وأحاديث الــذات، واألفكار 
التــي يكونهــا الفــرد عــن األحــداث واملواقــف التــي يتعــرض لهــا. 
ــى األمنــاط الســلوكية  ــا يشــتمل ســجل حــاالت الغضــب عل كم
التــي يقــوم بهــا األفــراد يف التعامــل مــع املواقــف املثيــرة للغضب، 

حيــث يعبــر الفــرد عــن ذاتــه وعــن مشــاعره وأفــكاره.
والتــي  الغاضــب:  الشــخص  علــى  تظهــر  التــي  األعــراض   -
ــات  ــل: نوب ــي للغضــب االنفجــاري مث ــل اإلحصائ حددهــا الدلي
عاليــة التــردد )منخفضــة( الشــدة: العــدوان اللفظــي )نوبــات 
االعتــداءات  أو  املشــاجرات(  أو  اللفظيــة،  احلجــج  الغضــب، 
اجلســدية علــى املمتلــكات أو األشــخاص، التــي حتــدث مرتــن 
نوبــات  أشــهر.  ثالثــة  تســتمر  وملــدة  إســبوعياً  األقــل  علــى 
منخفضــة التــردد )عاليــة( الشــدة: ثــالث حلقــات تتضمــن تلًفــا 
أو تدميــراً للممتلــكات، أو اعتــداءات جســدية تتضمــن إصابــات 
ــرة 12 شــهًرا ويجــب  ــن حتــدث خــالل فت ضــد أشــخاص آخري
أن تكــون درجــة العدوانيــة التــي تظهــر أثنــاء االنفجــارات غيــر 
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متناســبة إلــى حــد كبيــر مــع املوقــف، ولــم يتــم التخطيــط مســبًقا 
لالنفجــارات، وتعتمــد علــى االندفــاع أو الغضــب.

املقاييــس  مــن  العديــد  توجــد  الذاتــي:  التقديــر  مقاييــس 
واألدوات لقيــاس درجــة الغضــب التــي تســتثار لــدى الفــرد يف 
عــدد مــن املواقــف، ويســتهدف حتديــد أي مــدى تتنــوع وتختلــف 

املواقــف التــي تعمــل علــى اســتثارة اســتجابة الغضــب.
ــذي  ــم إعطــاء الشــخص ال االختبــارات واملقاييــس النفســية: يت
يعانــي مــن الغضــب بعــض األدوات واملقاييــس التــي تهــدف إلــى 
قيــاس مســتوى الغضــب لديــه وطــرق تعاملــه مــع الســلوكيات 
االســتفزازية، ومــن خــالل النتائــج التــي يتوصــل لهــا األخصائــي 
ميكــن تدريــب الشــخص علــى مهــارات إدارة الغضــب والتعامــل 

معهــا.

 آثار الغضب اإلرهابي
مثــل:  النفســية،  الصحــة  الشــديد مبشــاكل  الغضــب  ارتبــط 
مشــاعر اليــأس والعجــز، االكتئــاب، القلــق، وكراهيــة الــذات، 
الــذات واضطرابــات األكل واضطرابــات  وانخفــاض احتــرام 
ــى مهــارات اتخــاذ  ــر مشــاكل الغضــب عل ــوم واإلدمــان، وتؤث الن
العدوانــي،  والســلوك  بالعنــف  الغضــب  يرتبــط  القــرار، كمــا 
الغضــب وإظهــار  الســلبية احملتملــة، مثــل: ســرعة  وعواقبــه 
التفاعــل املتفجــر، وتتمثــل اآلثــار الناجمــة عــن الغضــب كمحفــز 

للســلوك اإلرهابــي، فيمــا يلــي:
1. اآلثار اجلسدية للغضب اإلرهابي 

اجلســد،  علــى  النفســية  االضطرابــات  مــن  العديــد  تؤثــر 
فاألمــراض النفســية والضغــوط االجتماعيــة املزمنــة تنعكــس 
علــى  وقدرتــه  لألمــراض،  ومقاومتــه  اجلســد  مناعــة  علــى 
التــي  اليوميــة  والتحديــات  الضاغطــة  املواقــف  مــع  التعامــل 
تواجــه الفــرد، كمــا تســهم الضغــوط النفســية يف نشــوء أمــراض 
واجللطــات،  القلــب  وأمــراض  والســرطان  كالســكر  عضويــة 
وغيرهــا مــن أمــراض الغــدد الصمــاء واالضطرابــات الهرمونية، 
والشــيخوخة والهــرم. حيــث يتحكــم اجلهــاز العصبــي يف بعــض 
وظائــف األعضــاء يف اجلســم كنبضــات القلــب، وضغــط الــدم، 
وعصــارات الهضــم، وجهــاز املناعــة والغــدد الصمــاء. وللغضـــب 
أثـــار ظاهـــرية تبــدو يف هيئــة الغاضــب ومنظــره، وتؤثــر بشــدة 
ــة  ــون وشــدة الرجف ــر الل ــل: تغي ــة)15( مث ــائه الداخلي ــى أعضـ عل
آثــار  فـــي األطــراف، واضطــراب احلركــة، وللغضــب كذلــك 
داخليــة فمشــاعر الغضــب دون غيرهــا مــن املشــاعر اإلنســانية 
وتؤثــر  إال  احلساســة  اجلســم  أجهــزة  مــن  جهــازاً  تتــرك  ال 
فيهــا بدرجــة مــا. بــل إن تعــرض اجلســم ملثــل هــذه التأثيــرات 
وبصــورة متكــررة، كفيــل بتدميــر أنســجته، وإصابتــه بالعلــل 
واألســقام،  فمــادة األدرينالــن، املفــرزة يف حالــة الغضـــب تؤثـــر 
ــدم  ــوز يف ال ــادة إفــراز اجللوك ــى زي ــه إل ــد؛ ممــا يدفع ــي الكب فـ

فــإن كان الغاضــب ممــن يعانــون مــن ارتفــاع طفيــف يف مســتوى 
ســكر الــدم، وقــد تــؤدي إلــى حــدوث غيبوبــة، ويعــد اجلهــاز 
الهضمــي مــن أكثــر أجهــزة اجلســم تعبيــراً عــن املعانــاة يف حالــة 
الغضــب، مثــل: ســوء الهضــم وخلــل يف إفــراز العصــارة املعديــة 
ــة  ــة الهضــم، والقرحــة الهضمي ــى تســهيل عملي ــي تعمــل عل الت
الضغــوط  وتزيــد  القولــون)16(  والتهــاب  املعــدة،  قرحــة  مثــل 
النفســية الناجمــة عــن الغضــب مــن نفوذيــة الشــعيرات الدمويــة 
إلــى  الكيميائيــة  املــواد  بعــض  يســمح مبــرور  الــذي  املــخ  يف 
ــه مســبباً أعراضــاً ال حتــدث إال بنفاذهــا: مثــل الصــداع،  داخل
والغثيــان، والدوخــة، واإلجهــاد املتكــرر بســبب ارتفــاع ضغــط 
الــدم، وحــدوث اجللطــة أو الســكتة الدماغــه، ويعانــي الغاضــب 
كذلــك مــن شــحوب واصفــرار لــون الوجــه واألطــراف، واتســاع 
حدقــة العــن، وانتصــاب شــعر الــرأس، وتصبــب العــرق الغزيــر، 
وتســارع دقــات القلــب وزيــادة ضغــط الــدم، وتعــزى ظهــور هــذه 
األعــراض والعالمــات إلــى تأثيــر )األدرينالــن( أو مــا يســمى 

بهرمــون الغضــب. 
ــن والتستوســتيرون(  ــات الغضــب )األدرينال ــؤدي هرمون وقــد ت
إلــى حتفيــز اســتجابة اجلســد للقتــال أو الهــروب، ممــا يتســبب 
يف إغــراق الغــدد الكظريــة بهرمونــات التوتــر، وإعطــاء مؤشــراً 
ــى  ــه إل ــا يجــرف الغضــب صاحب ــادة م ــدوان اجلســدي، وعـ للع
ويفقــده  ســلوكه،  علــى  ينعكــس  ممــا  العاطفيــة؛  االنفعــاالت 
التــوازن مــع حجــم املؤثــر أو حجــم املوقــف احلقيقــي، حيــث 
يتســم حديـــث الغاضــب بالصــوت املرتفــع والعجلــة والتدفــق 

واالنفعاليــة الزائــدة.
2. اآلثار النفسية للغضب اإلرهابي 

تتعــدد اآلثــار النفســية الناجمــة عــن الغضــب كمحفــز للســلوك 
ــات واألمــراض  ــدد مــن االضطراب ــرد بع ــة الف ــي بإصاب اإلرهاب

النفســية، مثــل: 
- نوبــات االكتئــاب: عــادة مــا يتعــرض الغاضبــون لهــذه النوبــات، 
الغضــب  عــن  كنــواجت  بالنفــس،  الثقــة  فقــدان  مــن  ويعانــون 

املكبــوت.
- عقــدة الظلــم: ميتــاز الغاضبــون بالشــعور بالظلــم فقــد أدرك 
املنظــرون منــذ زمــن بعيــد دور الظلــم امللحــوظ يف إثــارة الغضــب 
وحتفيــزه، فالغضــب »اشــتياق مصحــوب بألــم النتقــام حقيقــي 
أو ظاهــري طفيــف، يؤثــر علــى الفــرد نفســه أو أحــد أصدقائــه، 
عندمــا تكــون مثــل هــذه اإلهانــة غيــر مســتحقة« ويســتجيب 
األفــراد بشــكل شــائع للظلــم مبشــاعر الغضــب، ويلعــب الغضــب 
دوراً رئيســاً يف ردود الفعــل علــى الظلــم؛ ممــا يحفــز الدعــم 

اجلماعــي)17(.
- اضطــراب مــا بعــد الصدمــة: مــن اآلثــار النفســية التــي تنعكــس 
علــى الغضــب اإلرهابــي اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، فقــد 
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يعانــي الغاضبــون مــن اضطرابــات نفســية ناجمــة عــن الصدمــة 
والقلــق واالكتئــاب الشــديد.

للســلوك  كمحفــز  الغضــب  يتضمــن  االنتقــام:  يف  الرغبــة   -
اإلرهابــي الرغبــة يف االنتقــام، وفقــدان الســيطرة، ومحــاوالت 
إيــذاء اجلانــي، حيــث يختلــف الغضــب عــن املشــاعر األخــرى من 
خــالل تســجيل درجــات مرتفعــة يف »التحــرك ضــد األخريــن«، 
ممــا يشــير إلــى امليــول العدائيــة مثــل االعتــداء أو املعارضــة. 
كمحفــز  الغضــب  مــن  يعانــي  الــذي  فالفــرد  الــذات:  تدميــر 
ــم، فرمبــا يغضــب  ــر نفســه دون أن يعل ــي يدم للســلوك اإلرهاب
الفــرد مــن نفســه بســبب فشــله يف أداء عملــه، أو يكــون غضبــه 
مــن  لــه  تتضــح  التــي  والتصرفــات  الســلوكيات  عــن  ناجتــاً 

ســلوكيات اآلخريــن حولــه.
يعانــي  الــذي  الفــرد  يشــعر  متعــددة:  نفســية  مشــكالت   -
مــن الغضــب كمحفــز للســلوك اإلرهابــي بــأن احليــاة مليئــة 
اضطرابــات  مــن  الغاضبــون  ويعانــي  واألحــزان،  باملشــكالت 
النــوم حيــث يصاحــب الغضــب قلــة النــوم ومعانــاة شــديدة مــن 
األرق لــدى البعــض يف حــن يتخــذ بعــض األشــخاص مــن النــوم 

مهربــاً ملشــكالتهم التــي تســببت يف الغضــب.
حالــة  يف  الغاضــب  الفــرد  يلجــأ  املخــدرات:  علــى  اإلدمــان   -
غضبــه إلــى اإلدمــان علــى املخــدرات هروبــاً مــن املشــكالت 
التــي تثيــر غضبــه وتدفعــه إلــى الســلوك االنتقامــي واإلرهابــي، 
أو يأخــذ بعــض احلبــوب املهدئــة فيعتــاد عليهــا ويصبــح مدمنــاً، 
وقــد يظهــر ســلوك الغضــب يف التخطيــط وممارســة بعــض 
الســلوكيات الســلبية واإلرهابيــة كالعــدوان وتخريــب املمتلــكات 
ــة  ــذات، والســلوكيات اإلرهابي ــق ال ــام وحتقي ــة يف االنتق والرغب
ــع وبشــكل عشــوائي. ــري وممارســته يف املجتم والتطــرف الفك

- اضطرابــات املــزاج: ينعكــس الغضــب علــى شــخصية الفــرد 
يف حياتــه اليوميــة، ويســبب لــه مزاجــاً مضطربــاً أو قــد يصبــح 
غاضبــاً عندمــا ال يحصــل علــى مــا يريــد، وتنعكــس اآلثــار 
النفســية علــى الشــخص الغاضــب فيصبــح أقــل تعاطفــاً وعطفــاً 
االنفعاليــة،  البــالدة  إلــى  يــؤدي  واآلخريــن؛ ممــا  ذاتــه  علــى 
والشــخصية الســادية والنرجســية، ويشــكل الرغبــة يف الســلوك 
وممارســة  الســلوكي  واالنحــراف  والعدوانيــة  اإلجرامــي 

اإلرهابيــة. الســلوكيات 
- الشــعور باخلجــل والنــدم واإلحــراج والشــعور بالذنــب، وشــعور 
والشــعور  بهــا،  واإلضــرار  لذاتــه  احترامــه  بعــدم  الشــخص 
بالقلــق واالكتئــاب واألرق والعزلــة االجتماعيــة، واإلدمــان علــى 

املخــدرات والكحــول بهــدف التقليــل مــن الشــعور بالغضــب.
- اضطرابــات الشــخصية: ينتــج عــن الغضــب كمحفــز للســلوك 
املتعلقــة  واالضطرابــات  املشــكالت  مــن  عــدداً  اإلرهابــي 
بالشــخصية حيــث تظهــر لديهــم ســمات الشــخصية النرجســية 

والشــخصية الســادية، وتتدنــى لديِهــم مشــاعر التعاطــف مــع 
اآلخريــن، ويكمــُن وراء هــذا القنــاع مــن الثقــة املفرطــة بالنفــس 
صــورة مهــزوزة للــذات جتعــل الشــخص حساســاً ألدنــى انتقــاد، 
الفــرد  يبــدأ  وبهــذا  الوهميــة،  معتقداتــه  بتثبيــت  واالنشــغال 
األخريــن  علــى  واالعتــداء  اإلرهابيــة  الســلوكيات  مبمارســة 
نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى حتقيــق ذاتــه والوصــول لتطلعاتــه 

ــا. ــي يرغــب فيه الت
3. اآلثار االجتماعية: 

قــد يــؤدي الغضــب كمحفــز للســلوك اإلرهابــي إلــى جملــة مــن 
اآلثــار االجتماعيــة تنعكــس آثارهــا علــى الفــرد واملجتمــع ككل، 

ومــن أبــرز هــذه اآلثــار مــا يلــي:  
- الكراهيــة االجتماعيــة: ينتــج عــن الغضــب اإلرهابــي زيــادة 
وهجرهــم،  وإيذاءهــم  لآلخريــن،  الســوء  وإضمــار  احلقــد، 
وهكــذا يتطــور احلقــد واالنتقــام والبغضــاء بــن األصدقــاء، 
بــن األقربــاء وتنهــار املجتمعــات، وتنعكــس  الصلــة  وتتقطــع 

االجتماعيــة. علــى عالقاتهــم  الســلبية  اآلثــار 
- الشــخصية املعاديــة للمجتمــع: تنعكــس اآلثــار االجتماعيــة 
الســلبية النفعــال الغضــب ببعــض العواقــب االجتماعيــة املتمثلــة 
يف االنطباعــات واألفــكار التــي يكونهــا الفــرد مــن عداوتــه نحــو 
الشــخص دائــم التعبيــر عــن غضبــه؛ ممــا قــد يتشــكل لديــه 
ــا  ــة للمجتمــع(، ويتصــف أصحابه شــخصية ســيكوباتية )معادي
القوانــن  عــن  واخلــروج  واجلنــوح،  االجتماعــي  باالنحــراف 
واملعاييــر األخالقيــة، وإيــذاء األخريــن وإحلــاق الضــرر بهــم، 
ومضــرة باملجتمــع ومؤسســاته كالتحــرش باآلخريــن، أو تخريــب 

ممتلكاتهــم، أو خــرق القانــون واألنظمــة االجتماعيــة.
- العنف األسري واالجتماعي: تنعكس آثار الغضب على الفرد 
واألســرة والنظــام االجتماعــي بشــكل عــام فيؤثــر الغضــب علــى 
حيــاة الفــرد االجتماعيــة، وأدائــه الوظيفــي، وحياتــه األســرية، 
ــي  ــات الســلوكية الت ــم بالتصرف ــى التحك ــدرة عل ويحــد مــن الق
ميارســها الفــرد، والتصــرف بأســاليب ســيئة تقــود إلــى التهديــد 
والعنــف جتــاه اآلخريــن، ويؤثــر علــى العالقــات االجتماعيــة 
بــن األفــراد، ويقلــل مــن وجــود األصدقــاء، ويخلــق مشــاكل بــن 
الزوجــن، وقــد تــؤدي إلــى اضطرابــات اجلــو األســري، وتعــرض 
أفــراد األســرة للتشــرد واالنحرافــات الفكريــة والســلوكية كالغلــو 
والتطــرف والفكــر املتشــدد، واالنضمــام للجماعــات اإلرهابيــة.

- فقدان العالقات االجتماعية: يؤدي الغضب كمحفز للســلوك 
األصدقــاء  مــن  حولهــم  ملــن  األفــراد  فقــدان  إلــى  اإلرهابــي 
واألقــارب، فاألشــخاص العدائيــون والغاضبــون أقــل عرضــة 
لعالقــات داعمــة مقارنــة باألشــخاص األقــل عدائيــة، حيــث 
مييــل املعــادون للمجتمــع إلــى  تكويــن أصدقــاء أقــل، وكثيــراً 
مــا يشــعرون باخلــوف والشــعور بالذنــب ملــا يــرون مــن أنفســهم 
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مــن نقــص الكفــاءة االجتماعيــة، ويدخــل بعضهــم يف حالــة مــن 
االنطــواء واالنعــزال عــن األصدقــاء واألســرة، ويعانــون مــن لــوم 
النفــس والشــعور بالدونيــة، ممــا يزيــد مــن الهيجــان والغضــب 
اإلرهابيــة  الســلوكيات  ملمارســة  ويدفعهــم  لديهــم  والتوتــر 
والعــدوان واإلجــرام وتتشــكل لديهــم روح االنتقــام االجتماعــي.

4. اآلثار املعرفية 
تنعكــس اآلثــار الناجتــة عــن الغضــب كمحفــز للســلوك اإلرهابــي 
لــدى الفــرد وعلــى قدراتــه ومهاراتــه املعرفيــة؛ وميكــن إجمالهــا 

فيمــا يلــي:
- اضطرابــات التفكيــر: حتــدث اضطرابــات التفكيــر عندمــا 
يعانــي شــخص مــن مشــاكل تتعلــق بالتفكير واملشــاعر والســلوك، 
وقــد تشــتمل األعــراض علــى االعتقــاد الزائــف عــن النفــس أو 
عــن اآلخريــن، وجنــون العظمــة وســماع ورؤيــة أشــياء غيــر 
موجــودة يف الواقــع، وقطــع احلديــث أو التفكيــر وإظهار مشــاعر 
ال تتوافــق مــع املوقــف، وقــد يُظهــر الغاضبــون طــرق تفكيــر غيــر 
مفهومــة ســواء يف الــكالم أو الكتابــة تعكــس الطريقــة التــي 
يفكــر فيهــا، فقــد تكــون لغتــه مــن الصعــب فهمهــا نتيجــة انتقالــه 
املفاجــىء بــن أفــكار ال تتعلــق ببعضهــا أو التشــعب والتأخــر يف 
إيصــال الهــدف املقصــود، فالغضــب لــه تأثيــرات ســيئة علــى 
اجلانــب الفكــري عنــد اإلنســان إذ إن االنفعــال الشــديد يعطــل 
التفكيــر، ويصبــح اإلنســان غيــر قــادر علــى التفكيــر الســليم أو 
ــد اإلنســان أهــم  ــه يفق ــاء علي ــرارات الســليمة، وبن إصــدار الق

وظائفــه التــي يتميــز بهــا وهــي االتــزان العقلــي.
- اضطرابــات اإلدراك: يفتقــد الفــرد الغاضــب القــدرة علــى 
إدراك مقومــات املوقــف الباعــث للغضــب؛ وينحصــر التفكيــر 
بجانــب معــن مــن املوقــف ويجعلــه محــور غضبــه؛ ممــا يعرقــل 
فرصــة الترجمــة الذهنيــة، فيتعــذر انتقــال احملسوســات مــن 
احلالــة احلســية إلــى احلالــة اإلدراكيــة، وتؤثر احلالــة االنفعالية 

ــدى الغاضــب)18(. ــة ل ــة يف مالمــح الصــور اإلدراكي الغضبي
- التفكيــر غيــر العقالنــي: ملــا يترتــب عليــه مــن تأثيــر علــى 
الســلبي  التفكيــر  وزيــادة  الغاضــب  الشــخص  وحيــاة  طبيعــة 
املســتمر لديــه والتركيــز علــى التجــارب الســلبية وذلــك يعــزز 
التفكيــر  عمليــة  عــن  ينتــج  عمــا  عوضــاً  بالغضــب،  الشــعور 
ــات  ــاد عــن العالق ــدة، واالبتع ــر املنطقــي واحلساســية الزائ غي
ونفســية،  جســمية  أمــراض  مــن  يرافقهــا  ومــا  االجتماعيــة، 
مثــل: قرحــة املعــدة، وارتفــاع ضغــط الــدم، وارتفــاع مســتوى 
القلــق، وعــدم االتــزان االنفعالــي، فقــد تكــون األفــكار الغاضبــة 
مصحوبــة بتوتــر عضلــي، أو صــداع، أو زيــادة يف معــدل ضربــات 

القلــب.
- التفكيــر الســلبي:  يُســهم الغضــب  يف تعطيــل قــدرة الفــرد 

علــى التفكيــر اإليجابــي، ويعطــل التفكيــر املنظــم والقــدرة علــى 
حــل املشــكالت، ويُضعــف القــدرة علــى التذكــر والتعلــم، وتقبــل 
ســيطرة اإلرادة؛ ممــا يجعــل ســلوك الفــرد يتحــول إلــى ســلوكاً 
عدوانيــاً ومييــل إلــى األفــكار املتطرفــة والعدائيــة واإلرهــاب 
الفكــري، ويبــدأ التفكيــر يف طريقــة ممارســته العمليــة، كمــا أن 
الغضــب الثائــر يــؤدي إلــى تشــويه عمليــة اإلدراك، فالشــخص 
الغاضــب ال يــرى يف خصمــه إال عيوبــه، وال يســمع يف كالمــه 
إال إهانــات موجهــه إليــه،  ويقلــل انفعــال الغضــب مــن قــدرة 
الشــخص علــى النقــد وإخضــاع التصرفــات لرقابــة اإلرادة؛  
ممــا قــد يــؤدي إلــى تصرفــات عشــوائية غيــر مخططــة وغيــر 
الدقيقــة  املعلومــات  تفــكك  إلــى  ويــؤدي  ومتســرعة،  ظاهــرة 

واملكتســبة.
- االنهــاك الذهنــي: يســتهلك الغضــب املزمــن كميــات هائلــة 
مــن الطاقــة العقليــة، ويشــوش علــى التفكيــر؛ ممــا يجعــل مــن 
ــة  ــي، وصعوب ــاد العقل ــى اإلجه ــؤدي إل ــز، ممــا ي الصعــب التركي
التركيــز والتفكيــر املتــزن، ويتجــه الفــرد إلــى اتخــاذ القــرارات 

الســلبية.
ــن األحــداث  ــي تنشــأ ب - األفــكار التلقائيــة: وهــي األفــكار الت
الباعــث  للســلوك  االنفعاليــة  الفــرد  واســتجابة  اخلارجيــة 
للغضــب، فهــي تعتبــر جــزء مــن طريقــة تفكيــر الفــرد نحــو 
ذاتــه، وحتــدث بشــكل دائــم وســريع ومتكــرر ويبنــي عليهــا الفــرد 

وســلوكياته. قراراتــه 
 - املخططــات املعرفيــة: تتشــكل يف االعتقــادات واالفتراضــات 
والتوقعــات واملعانــي والقواعــد التــي يفســر الفــرد مــن خاللهــا 
األحــداث واآلخريــن والبيئــة، فهــي الهيــكل األساســي الــذي 
يشــكل طريقــة فهــم الفــرد لذاتــه، والعالــم اخلارجــي، وعالقاتــه 
ــاء األفــكار  ــر مســؤولة عــن بن ــن، وتعتب ــة مــع اآلخري االجتماعي

الســلبية.
ــات  ــض التوقع ــرد الغاضــب بع ــّون الف - التوقعــات الســلبية: يك
الســلبية ترتبــط باضطرابــات انفعاليــة للفــرد؛ ممــا يتســبب 
التــي  فاألفــكار  املزيفــة  والبنــى  املعرفيــة  التحريفــات  بإنتــاج 
يشــكلها الفــرد عــن حــدث مــا أو موقــف مــا تكــون خاطئــة 

ومغيــرة للواقــع الفعلــي.
- الثالــوث املعــريف: ويعبــر هــذا الثالــوث املعــريف عــن وجهــة 
النظــر التــي يشــكلها الفــرد الغاضــب عــن ذاتــه ومســتقبله، حيث 
يشــعر الفــرد الغاضــب بأنــه غيــر جديــر باالســتحقاق والكفــاءة، 
وينظــر إلــى العالــم حولــه بأنــه ملــئ بالصعــاب والعقبــات التــي 
تقــف أمامــه يف محاولتــه لتحقيــق أهدافــه، فالثالــوث يشــير 
إلــى األمــراض النفســية الناجتــة عــن املعانــي واالفتراضــات 

ــة. اخلاطئ
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مــع  التعامــل  املختصــون يف  يّتبعهــا  التــي  الطــرق  تتعــدد 
وتتضمــن  اإلرهابــي،  للســلوك  كمحفــز  الغضــب  حــاالت 
درجــة  خلفــض  املّتبعــة  النفســية  العالجيــة  البرامــج 
الغضــب والســيطرة عليــه  جانبــن أساســن ميكــن ابرازهمــا 

يلــي: فيمــا 

 التوعية بإستراتيجيات إدارة الغضب اإلرهابي
للمارســات  الغضــب احملفــز  الوقائيــة إلدارة  الطــرق  تتمثــل  
املشــكلة،  حــل  أســلوب  علــى  التركيــز  خــالل  مــن  اإلرهابيــة 
كمــا  اإلرهابــي،  الغضــب  مــع مســببات  للتعامــل  والتخطيــط 
ترتكــز إدارة الغصــب علــى التدريــب علــى مهــارات التعامــل 
مــن  العدوانيــة  واملمارســات  عنــه،  الناجمــة  الســلوكيات  مــع 
خــالل خفــض االنفعــاالت الســلبية، وجتنــب االتصــال باملواقــف 
االجتماعــي  الدعــم  وتقــدمي  للغضــب،  والباعثــة  الضاغطــة 
القــدرة علــى  مــن ضعــف  يعانــي  الــذي  للشــخص  والنفســي 
إدارة الغضــب، وتقــوم عمليــة التوعيــة وإدارة الغضــب الباعــث 
لإلرهــاب علــى عــدد مــن اإلســتراتيجيات ميكــن إجمالهــا فيمــا 

يلــي:
1. اإلستراتيجيات املعرفية: 

تتمثــل يف التدريــب علــى إدارة الغضــب مــن جانــب معــريف، مــن 
خالل تدريب الشــخص الغاضب على عدد من اإلســتراتيجيات 
واملهــارات املعرفيــة التــي تســاعده علــى خفــض مســتوى الغضــب 
وضبطــه، والتدريــب علــى مهــارات التعامــل املعــريف مــع املواقــف 
لــه   أشــار  مــا  املعرفيــة  املهــارات  وتشــمل  للغضــب،  الباعثــة 

ســتيث وهامبــي)19(.
- إدراك حالــة الغضــب: يتــم تدريــب الشــخص الغاضــب مــن 
والســلوكية  النفســية  الغضــب  بآثــار  الفــرد  توعيــة  خــالل 
مــع  بــه  واالعتــراف  كضمــه،  علــى  والتدريــب  واالجتماعيــة، 
ــى  ــب عل ــة املباشــرة، والتدري ــا للمواجه ــن؛ جتنب نفســه واآلخري
التعامــل مــع العواطــف الشــديدة، واملواقــف الباعثــة للغضــب 
العالقــات  علــى  الغضــب  كتمــان  وينعكــس  واالســتفزاز، 
ــى الفــرد نفســه. ــة عل ــه أخطــار صحي ــة، وينجــم عن االجتماعي

جتنــب املواقــف املثيــرة للغضــب: مــن أهــم املهارات األساســية يف 
إدارة الغضــب هــو جتنــب املواقــف أو احملادثــات أو األشــخاص 

املســببن للغضــب.
- التعــرف علــى عالمــات اإلنــذار املبكــر:  يتطلــب  مــن املعالــج 
النفســي بالتعــاون مــع الشــخص الغاضــب حتديــد عالمــات 
الصــوت،  ارتفــاع  مثــل:  عليــه،  تظهــر  التــي  املبكــر  اإلنــذار 
والتنفــس الســريع، وجفــاف الفــم، وإحمــرار الوجــه، أو القبضــة 

املشــدودة )اســتجابة القتــال، والهــروب(.
- االحتفــاظ بســجل الغضــب: يتطلــب مــن الشــخص الغاضــب 
االحتفــاظ بســجل ملختلــف جوانــب الغضــب، وحتديــد مســبباته، 
واألفــكار املثيــرة لــه، وحتديــد درجتــه، واألســاليب املســتخدمه 
ــار الناجمــة عنــه، وتدريــب الفــرد الغاضــب  للتحكــم فيــه، واآلث

علــى إســتراتيجيات إدراة الغضــب.
ووعيــه  الفــرد  قــدرة  تنعكــس  واآلخريــن:  بالــذات  الوعــي   -
وترتفــع  لهــا،  يتعــرض  قــد  التــي  املخاطــر  االجتماعــي علــى 
ــث أن جمــع  ــة، حي ــارات التعامــل مــع املخاطــر املتوقع ــه مه لدي
للغضــب  املســببة  املتباينــة  األفــكار  املتكاملــة عــن  املعلومــات 
تعتبــر طريقــاً ناجحــاً لعــالج الغضــب وإدارتــه بشــكٍل فّعــال. 
- الضبــط الذاتــي:  يعتبــر التصــور الذهنــي املباشــر لألفــكار 
املمارســة  خــالل  مــن  حياتــه  خــالل  الفــرد  بهــا  يقــوم  التــي 
اجلوانــب  مــن  واإلرهابيــة  العدوانيــة  والســلوكيات  الســلبية، 
التحكــم يف بعــض املواقــف  الفــرد علــى  املؤثــرة علــى قــدرة 

الســلوكيات. لهــذه  تعتبــر مســببة  التــي  والظــروف 
- إيقــاف التفكيــر الســلبي: يســتخدم هــذا األســلوب عندمــا 
تهاجــم الفــرد الغاضــب أفــكاراً مزعجــة ال ميكنــه الســيطرة 
عليهــا، ففــي البدايــة يُطلــب منــه حتديــد األفــكار املزعجــة، 
ويســاعده املعالــج النفســي علــى تفريــغ هــذه األفــكار املزعجــة 

والتخلــص منهــا وحتويلهــا ألفــكار إيجابيــة.
- حــل املشــكالت: تتــم عمليــة التدريــب علــى حــل املشــكالت مــن 
ــل  ــراح البدائ ــد املشــكلة، واقت ــة حتدي ــم الفــرد كيفي خــالل تعلي
للحلــول وموازنتهــا، واختيــار البديــل األنســب، وإيجــاد احللــول 

لهــا يف حالــة مواجهتهــا ضمــن خطــوات متسلســلة.
تدريــب  خــالل  مــن  العقالنيــة:  غيــر  املعتقــدات  دحــض   -
الشــخص الغاضــب علــى دحــض األفــكار الالعقالنيــة، واحلــد 
الهجــوم  وأفــكار  عنهــا  الناجمــة  الســلبية  الســلوكيات  مــن 

واإلرهابــي)20(. الفكــري  التطــرف  والعــدوان 
تغييــر  علــى  التدريــب  خــالل  مــن  املعــريف:  البنــاء  إعــادة   -
الطريقــة الســلبية التــي يفكــر بهــا الشــخص الغاضــب حيــث 
ــى هــذه  ــارات الهجــوم عل ــى مه ــدرب الشــخص الغاضــب عل يت

منطقيــة.  بأفــكار  واســتبدالها  العقالنيــة  غيــر  األفــكار 
2. اإلستراتيجيات السلوكية:

تتعــدد اإلســتراتيجيات الســلوكية التــي ينبغــي تدريــب الشــخص 
الــذي يعانــي مــن الغضــب اإلرهابــي عليهــا، بشــكل يتزامــن مــع 
التدريــب علــى اإلســتراتيجيات املعرفيــة، وهــذه اإلســتراتيجيات 

هــي:
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توتــر  إحــداث  إلــى  يهــدف  العضلــي:  االســترخاء  مهــارات   -
واســترخاء يف مجموعــات عضليــة معينــة علــى نحــو متعاقــب، 
ملســاعدة الفــرد علــى التمييــز بــن حالــة االســترخاء، وحالــة 

والغضــب. التوتــر 
املــرح وســيلة  الدعابــة وروح  تعــد  - مهــارات الدعابــة واملــرح: 
دفاعيــة شــديدة الفعاليــة يف خفــض حــدة الغضــب والغيــظ، 
وتقضــي الدعابــة وروح املــرح إلــى إحــداث نــوع مــن التــوازن 
االنفعالــي الــذي يســاعد علــى التأمــل، والتفكيــر يف طبيعــة 
الفكاهــة  واســتخدم  للغضــب،  املنشــطة  املثيــرات  وداللــة 

لتخفيــف حــدة الغضــب وتطويــر منظــور أكثــر توازنــاً. 
مهــارات  علــى  التدريــب  خــالل  مــن  البدنــي:  االســترخاء   -
اجللــوس، والتنفــس العميــق والتــوازن يف إحــداث هــذا النــوع 

االســترخاء. مــن 
3. اإلستراجتيات االنفعالية:

الشــخص  تســاعد  التــي  االنفعاليــة  اإلســتراتيجات  تتعــدد 
الغاضــب علــى خفــض حــدة الغضــب، والتخلــص مــن هــذه 
األفــكار الباعثــة للغضــب، والســلوكيات الناجمــة عنــه، ومــن 

عليهــا: التدريــب  ميكــن  التــي  اإلســتراتيجيات  هــذه 
- تطويــر مفــردات املشــاعر: مــن خــالل التدريــب علــى توســيع 
مفــردات املشــاعر للشــخص الــذي يعانــي مــن الغضــب لوصــف 
ــا بصــورة  ــا ووصفه ــر املباشــر عنه مشــاعره، مــن خــالل التعبي

ــن. واضحــة لآلخري
الشــعور  عنــد  التعبيــري:  التصعيــد  ضبــط  إســتراتيجية   -
الســلوك  إلــى  الطاقــة  وتتجــه  االنفعــاالت،  تتهيــج  بالغضــب 
ــن  ــن، م ــع اآلخري ــى التواصــل م ــدرة عل ــد الق اخلارجــي، ويفتق
خــالل التعبيرعــن العواطــف الكامنــة، ويقــود الغضــب املتصاعــد 
إلــى تدميــر للممتلــكات، أو إلــى حالــة مــن اإلدمــان، أو العــدوان 
علــى األفــراد واجلماعــات وممارســة الســلوكيات اإلرهابيــة.

ــى  ــب عل ــم يف هــذه اخلطــوة التدري - إســتراتيجية التهدئــة: يت
الطاقــة  وتفريــغ  الغاضــب،  الشــخص  لتهدئــة  االســترخاء 
الســلبية التــي تدفعــه للمشــاجرة، وإعطائــه وقتــاً للتفكيــر قبــل 
ــر يف  ــط حلــل املشــكلة، والتفكي االســتجابة للموقــف، والتخطي
نــواجت الغضــب يكــون فيهــا الغاضــب منفتحــاً وصادقــاً، ويقــوم 
الســلوكية(  االنفعاليــة،  )املعرفيــة،  الوقائيــة  البرامــج  بعــض 

للتعامــل مــع الغضــب اإلرهابــي.
تتعــدد البرامــج العالجيــة املطبقــة يف عــالج انفعــال الغضــب 
كونــه حافــزاً للســلوك اإلرهابــي وممارســة بعــض األعــراض 
املرتبطــة بالســلوكيات العدوانيــة، ميكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

 - العــالج املعــريف الســلوكي: يفتــرض العــالج املعــريف الســلوكي 
يف  عقالنيــاً  يكــون  ألن  الفرصــة  ولديــه  يولــد  اإلنســان  أن 
تفكيــره، أو غيــر عقالنــي، ولديــه نزعــة فطريــة للحفــاظ علــى 

بقائــه، إال أنــه ميتلــك ميــاًل فطريــاً طبيعيــاً لتدميــر الــذات، 
وجتنــب التفكيــر والتســويف وعــدم االحتمــال)21(، وميكــن تفســير 
الغضــب مــن وجهــة نظــر العــالج العقالنــي االنفعالــي بــأن مــا 
األحــداث  ليســت  الغضــب  لهــم  ويســبب  األشــخاص  يزعــج 
ويــرى  فيهــا)22(  تفكيرهــم  وطريقــة  عليهــا  حكمهــم  وإمنــا 
أصحــاب العــالج املعــريف الســلوكي أن الســبب الرئيــس لــكل 
االضطرابــات االنفعاليــة هــو ميــل األفــراد إلــى تقييــم أفعالهــم 
وإطــالق األحــكام علــى أنفســهم)23(   لــذا يركــز العــالج املعــريف 
الســلوكي علــى تدريــب الشــخص الغاضــب علــى طرقــاً جديــدة 
ــى  ــب عل ــر، واســتخِداْم أســلوب حــل املشــكالت، والتدري للتفكي
جتنــب األفــكار املثيــرة للغضــب، والتدريــب علــى مهــارات تغييــر 
مســار التركيــز فالغضــب ينتــج عــادًة عــن التركيــز علــى األمــر 

ــذي أحــدث املشــكلة. ال
- العــالج العقالنــي االنفعالــي: يــرى "إلبــرت إليــس" أن الفــرد 
يشــعر بالغضــب نتيجــة مــا يواجهــه مــن منغصــات ومشــكالت 
خاصــة  عقالنيــة  غيــر  أفــكاراً  يتبنــى  يجعلــه  ممــا  يوميــة، 
ــة، ويصبــح  مرتبطــة بالغضــب أو يتبنــى أســاليب تفكيــر خاطئ
الشــخص أكثــر اضطرابــاً انفعاليــاً وأكثــر شــعوراً بالقصــور 
والنقــص وعندمــا يــزداد الغضــب متتــد آثــاره إلــى مجــاالت 
ــه كممارســة الســلوكيات  ــذي يحــدث في ــر املجــال ال أخــرى غي
واإلجــرام  االنتقــام  وعقليــة  بوحشــية  والتفكيــر  اإلرهابيــة 
ــك يحــدث ســوء توافــق  ــن، ونتيجــة لذل وإحلــاق األذى باألخري
الشــخص مــع نفســه واآلخريــن)24(. كمــا يســتطيع الشــخص 
الغاضــب التعامــل مــع الغضــب إذا متســك باألفــكار العقالنيــة، 
لــذا يركــز العــالج الســلوكي االنفعالــي العقالنــي بعــالج وإدراة 
الشــخص وعاطفتــه، وليــس  الغضــب مــن خــالل معتقــدات 
احلــدث نفســه، ويتضمــن املفهــوم تفســير الغاضبــون لألحــداث 
ــة التــي تــؤدي  ــة لتجنــب األفــكار غيــر املنطقي بطريقــة عقالني
ــى  ــى الغضــب، كأســلوب رد الفعــل املتأخــر؛ ممــا يشــجع عل إل
التفكيــر علــى مســتوى أكثــر عقالنيــة، كمــا يعتبــر التدريــب علــى 
حتــدي األفــكار الســلبية املثيــرة للغضــب وتفنيدهــا مــن الطــرق 

الفعالــة يف إدارة الغضــب.
- العــالج الســلوكي: يتــم مــن خــالل تدريــب الشــخص الغاضــب 
للمواقــف  مناســبة  كاســتجابات  االســترخاء  تقنيــات  علــى 
احملــددة، ومــن األمثلــة علــى هــذه األســاليب التدريــب علــى: 
تنظيــم التنفــس وإخــراج أنفســهم جســدًيا مــن املوقــف، ولعــب 
األدوار ملمارســة تطبيــق التقنيــات املكتســبة مــن أجــل املواجهــات 
الفــرد.  حيــاة  للغضــب يف  احملفــزة  املواقــف  مــع  املســتقبلية 
ويقلــل العــالج باالســترخاء اإلدراك والدوافــع املســببة للغضــب، 
ــم  ــارات التأقل ــون مــن خــالل االســترخاء، مه ويكتســب الغاضب

إلدارة غضبهــم بشــكل أفضــل.
ــارات الوعــي  ــى مه ــب عل - العــالج النفســي: مــن خــالل التدري
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الذاتــي بتحديــد مصــادر الغضب للشــخص الغاضــب، والتدريب 
علــى حــل املشــكالت والصراعــات الداخليــة، والتخلــص مــن 

األفــكار الســامة، ودوافــع الغضــب.
الســلوكي  العــالج  تقنيــة  تعــد  اجلدلــي:  الســلوكي  العــالج   -
اجلدلــي مــن أكثــر تقنيــات العــالج النفســي املســتخدمة لعــالج 
ــه، وتهــدف إلــى  مشــكالت التحكــم يف الغضــب والســيطرة علي
التعامــل مــع عمليــات اخللــل يف التفكيــر التــي تســاهم يف إثــارة 
الغضــب، كمــا تُعلــم الشــخص الغاضــب طرًقــا جديــدة وصحيــة 

ــال. ــم العاطفــي الفّع للتنظي
التدريــب علــى برنامــج نوفاكــو: الــذي ركــز فيــه علــى  العديــد 

ــذ برامــج إدارة الغضــب. مــن األفــكار لتنفي
التركيــز  يتــم  حيــث  االجتماعيــة:  املهــارات  علــى  التدريــب   -
علــى املهــارات االجمتاعيــة التــي تســاعد يف عــالج الشــخص 
الغاضــب، وعالجــه مــن خــالل إبعــاده عــن النمــاذج واألشــخاص 
ــن  ــع أشــخاص آخري ــة، ودمجــه م ــذه الصف ــون به ــن يتصف الذي

قادريــن علــى إدارة الغضــب.
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