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النف�س املطمئنة

تعريف الغضب 
ة،  وَّ

ُ
والق ة، 

َّ
الشد على  العربّية  اللغة  في  الغضب  كلمة   

ُّ
تدل

ه 
َّ
 الغضب؛ وذلك ألن

َّ
ق

ُ
وُيقال: الغضبة؛ أي الصخرة، ومنها اشت

اشتداد السخط.

اآلخرين،  ض 
ْ

ُبغ أيضًا:  الغضب  كلمة  وتعني   
فالن  ضب 

َ
غ وُيــقــال:  منهم،  االنتقام  ــّب  وُح

وأحــبَّ  أبغضه،  أي  عليه؛  ومغضبة  غضبًا، 
الغضب  عور 

ُ
ش تعريف  وُيمكن  منه،  االنتقام 

ه: َردُّ ِفعل عاطفّي ُيصِدره شخٌص 
َّ
اصطالحًا بأن

اْمِتَعاضه، وقد  ُيثير  وِقف 
َ
مل ضه  ما؛ بسبب تعرُّ

انفعالّية  استجابة  شكل  على  الفعل  ة  ردَّ تكون 
 

َّ
أن كما  االعتداء،  نحو  للَمْيل  صاحبها  تدفع 

الغضب هو: انفعال نفسّي حاّد، وقد ُيؤّدي عدم 
وخيمة،  عواقب  حــدوث  إلى  عليه  السيطرة 
بها  سبِّ

ُ
ت انفعالّية  استجابة  ه: 

َّ
بأن أيضًا  ف  وُيعرَّ

والــعــدوان،  التهديد،  مثل:  كثيرة،  مواقف 
ْمع، وخيبة األمل.

َ
والسّب، واإلحباط، والق

من  حــالــة  صاحبه 
ُ

ت بالغضب  والــشــعــور   
الجهاز  عن  صادرة  تكون  القوّية،  االستجابة 
ِفعٍل  َرّد  إلى  املرء  ا يدفع  ، ممَّ

ّ
ستقل

ُ
امل العصبّي 

ل 
ِّ
ُيمث الغضب   

َّ
أن كما  لفظّي،  أو  بدنّي،  ــا  إمَّ

 غريزّيًا طبيعّيًا ألحداث ُمثيرة، ويكون 
ً
انفعاال

التعاُمل مع هذا االنفعال إّما بأسلوب حاّد غير 
ؤذية للذات، 

ُ
لوكّيات امل ب السُّ ا ُيسبِّ عقالنّي، ممَّ

بأسلوب  ث 
َ

الَحد يتّم احتواء  أن  أو  ولآلخرين، 
اآلخرين،  مع  العالقة  َيحفظ  ا  ممَّ عقالنّي، 

ويضمن عدم ضياع الحقوق
من  ُجملة  للغضب   

َّ
أن بالذكر  الجدير  ومن   

الغضب  هي  الدرجات  هذه  أولى  الدرجات، 
وضيقًا،  استثارة،  صِبح 

ُ
لت ر  يتطوَّ ثم  البسيط، 

وقد يصل إلى حالة من الغضب الشديد الذي 
هيجان  ذلك  ُيصاحب  وقد  الُعنف،  إلى  ُيؤّدي 

شديد، وتدمير، وُصراخ أيضًا.
أسباب الغضب 

الشعور  إلــى  ـــؤّدي 
ُ

ت التي  األســبــاب  د 
َّ

تتعد
بالغضب؛ فمنها أسباب داخلّية )من الشخص 
اآلخرين(،  )من  خارجّية  ــرى  خ

ُ
وأ نفسه(، 

ومن هذه األسباب:
- اإلرهاق، أو الجوع، أو األلم، أو املرض.

 - إساءة استخدام األدوية، بحيث يتم أخذها 
غ فيه.

َ
بشكٍل ُمبال

ر الظروف الجسمّية. ، وتغيُّ
ّ

م في السن
ُّ

- التقد
ر.

ِّ
خد

ُ
- االنسحاب من تأثير امل

كالشعور  نفسّية،  الضطرابات  ض  التعرُّ  -
طب.

ُ
باكتئاب ثنائي الق

- العوامل الوراثّية، والجينّية. 
زاح غير الالئق مع اآلخرين.

ُ
-امل

هات،  التوجُّ واختالف  ة،  الحادَّ ناقشات 
ُ
امل  -

ذ برأي اآلخرين.
ْ

خ
َ
ووجهات النظر، وعدم األ

وضغوط  عاطفّية،  لصدمات  ض  التعرُّ  -
مشاكل  بسبب  ج 

ُ
نت

َ
ت قد  التي  ونفسّية،  عصبّية 

ياتها.
ِّ

الحياة، وتحد
ية،  ض لضغوط العمل، واألعباء املادِّ  - التعرُّ
َعاِتق  ع على 

َ
ق

َ
ت التي  سؤولّيات 

َ
امل باإلضافة إلى 

اإلنسان.
ص من الغضب

ُّ
  التخل

لت األبحاث، والدراسات في ستينّيات،   توصَّ
أفضل   

َّ
أن إلــى  املاضي  القرن  وسبعينّيات 

بإظهاره،  هي  الغضب  من  ص 
ُّ
للتخل وسيلة 

أو  راخ،  بالصُّ سواء  طريقة،  بأّي  عنه  والتعبير 
ح فيما بعد 

َ
ض

ّ
ه ات

َّ
 أن

ّ
، إال

ً
بضرب الوسادة مثال

ة الغضب، وليس 
َّ

 هذا ُيساعد على زيادة ِحد
َّ

أن
ته.

َّ
ص منه، أو التخفيف من ِحد

ُّ
التخل

الحديثة  الدراسات   
َّ

أن إلى  اإلشارة  وتجدر   
وأساليب  استراتيجّيات،  وجــود  أظهرت  قد 
الغضب،  مــن  ص 

ُّ
التخل خاللها  مــن  ُيمكن 

والتعاُمل معه، ومن أهّم هذه األساليب:

التخلص من الغضب

ق 
َّ

ويتحق والذهنّي:  البدنّي  االسترخاء   -1  
ُرق اآلتية: باع الطُّ

ّ
ذلك بات

خالل  من  الجسم،  عضالت  ة 
َّ
كاف إرخــاء   -

االستلقاء على الظهر. 
مثل:  بة،  حبَّ

ُ
امل العطرة  الروائح  استنشاق   -

رائحة الزهور، والشموع، والنباتات.
بإدخال  وذلك  العميق؛  س 

ُّ
التنف مماَرسة    -

ثّم إخراجه من  در،  ني، والصَّ
َ

الهواء إلى الرئت
الفم بهدوء )الشهيق، والزفير(. 

واستخدام  الدافئ،  باملاء  الجسم  ْسل 
َ

غ  -
رة، ثّم االستلقاء بعد ذلك  عطِّ

ُ
بعض األمالح امل

 عن ُربع ساعة.
ّ

ة ال تقل
َّ

ُمد
لحاجة  وُمناِسبة  كافية،  لساعات  النوم   -
طويلة،  لساعات  العمل  ب 

ُّ
وتجن الجسم، 

الشعور  عند  استراحة  ـــذ 
ْ

خ
َ
وأ وُمتواِصلة، 

بالتعب، والضغط العصبّي.
 - قراءة القرآن الكريم، واإلنصات إليه.

ق الله تعالى.
ْ
ل

َ
ل، والتفكير في بديع خ - التأمُّ

فِرحة.
ُ
-  استذكار املواقف السعيدة، وامل

مقدرة  أي  واملعرفّي:  ــّي  اإلدراكـ البناء   -2
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 استخدام 
َّ

الشخص على تغيير ِفكره؛ حيث إن
هذا األسلوب يجعل الشخص الغاضب ُمدِركًا 
إلى  عاته 

ُّ
توق ترجمة  على  ــادرًا  وق لطلباته، 

رغبات. 
يقع  التي  املشاكل  ؤّدي 

ُ
ت قد  شكلة: 

ُ
امل  

ّ
حل  -3

عوره باإلحباط، والغضب، 
ُ

فيها اإلنسان إلى ش
ق 

ِّ
 الواقع ال ُيحق

َّ
وقد يزيد اإلحباط بإدراك أن

الغضب  من  ص 
ُّ
التخل  

َّ
فإن لذلك  شكلة؛ 

ُ
امل  

ّ
حل

 
ٍّ

حل عن  البحث  أو  شكلة، 
ُ
امل  

ّ
حــل في  َيكُمن 

ُمواَجهة  في  أو  عليه،  والتركيز  لها،  ُمناسب 
ُمواَجهة  على  املــقــدرة  ز 

ِّ
ُيــعــز ا  ممَّ شكلة، 

ُ
امل

يات.
ِّ

األزمات، والتحد
ض  صال والتواُصل: عند التعرُّ

ّ
 4- مهارات االت

آخر،  شخٍص  مع  ناقشة 
ُ
امل ة 

َّ
ِشد أو  لالنتقاد، 

العاّم،  الجّو  ُمراقبة  الشخص  على  ِجب 
َ

ت
ب 

ُّ
جن

َ
وت أفعاله،  ردود  إبــداء  كيفّية  ومعرفة 

ْهمه، 
َ
ف وُمحاَولة  اآلخر،  الطرف  على  الهجوم 

أساس  على  معه  والتعاُمل  يريد،  ما  ومعرفة 
ُحدود  ع 

ْ
َوض َيِجب  كما  ِبق، 

َ
ل بأسلوب  الحوار 

معه،  التعاُمل  يتّم  الذي  الشخص  اها 
ّ

يتعد ال 
ــذ بعض 

ْ
خ

َ
أ ُيمكن  ــه 

َّ
أن إلــى  ر اإلشـــارة 

ُ
وتــجــد

التفكير  ــادة  إع ثــّم  النقاش،  أثناء  احــة  الــرَّ
الغضب،  حالة  في  الدخول  دون  باألحداث، 
على  املقدرة  وبالتالي  األعــصــاب،  وفقدان 

ناقشة.
ُ
السيطرة في امل

النشاطات،  ساِهم 
ُ

ت الرياضة:  ُمماَرسة   -5  
والسباحة،  كالجري،  الرياضّية،  والتمارين 
 من 

ّ
بشكٍل كبير في امتصاص الغضب، والحد

تأثيره.
 

ُ
بعض تجعل  فقد  كاهة: 

ُ
الف بروح  ع 

ُّ
التمت  -6

الشخص  واألفكار  واالعتقادات،  ــواِقــف، 
َ
امل

الضحك،  مــن  حــالــة  فــي  ــل 
ُ

ــدخ َي الــغــاضــب 
مع  والتفاُعل  االنسجام،  يجب  لذا  كاهة؛ 

ُ
والف

تأثير   من 
ّ

الحد ُيساعد على  ا  الحالة، ممَّ هذه 
الغضب.

حيطة 
ُ
امل البيئة  تكون  قد  البيئة:  تغيير   -7

إثــارة  في  أساسّيًا  سببًا  األحيان  بعض  في 
ب ُمناقشة شخص 

ُّ
 ُيوَصى بتجن

ً
الغضب، فمثال

ْور عودته ُمتَعبًا من العمل، ومن 
َ
في ُمشكلة ما ف

الغضب  من   
ّ

الحد ُيمكن  ه 
َّ
أن بالذكر  الجدير 

املثال:  سبيل  فعلى  البدائل،  إيجاد  خالل  من 
املرور،  أزمة  من  بالغضب  الشخص  شعر  إذا 
 

َّ
أن شعر  وإذا  األنــفــاق،  مترو  ــوب  ُرك فُيمكن 

شخصًا ما في مكان ُمعنيَّ ُيثير غضبه، فُيمكن 
ذلك  عن  واالبتعاد  ُمقابلته،  ب 

ُّ
تجن ُمحاولة 

مع  احة  الرَّ من  ِقسٍط  ذ 
ْ

خ
َ
أ ُيمكن  كما  املكان، 

ل للشخص.
َّ

فض
ُ
العائلة، والذهاب إلى املكان امل

 8- االستشارة الطبّية النفسّية: يتّم اللجوء 
الشخص   

َّ
أن حالة  في  الطبّية  االستشارة  إلى 

ص من الغضب، أو السيطرة 
ُّ
ال يستطيع التخل

عليه، وكان ذلك ُيؤثر في عالقته مع اآلخرين، 
إرشاد  على  الطبّية  االستشارة  ساعد 

ُ
ت وقد 

الفرد لُطُرق بديلة عن الغضب في التعاُمل مع 
ساِعده على تغيير سلوكه، 

ُ
ُمعَطيات الحياة، وت

وطريقة تفكيره.

 ُيولد الطفل صفحة بيضاء نقية طاهرة بال 
مجموعة  هناك  ولكن  العدوان،  أو  للشر  دوافع 
من املؤثرات تساهم في خلق شخصية عدوانية 
حيث  يشعر،  أن  دون  يقلد  فالطفل  عنيفة، 
املحاكاة  يعشق  والطفل  يــراه،  ما  كل  يخزن 
ما  كــان  ــواء  س وعــي  وبــال  بسذاجة  والتقليد 
يحاكيه خطأ أم صوابًا، فهو يحلم بأن يكون مثل 
الشخصيات الكارتونية ذات القوة الخارقة التي 
هو  ما  كل  وتفعل  وتطير  وتقتل  تضرب  يراها 

مستحيل.

أفالم الكارتون .. واألمن النفسى للطفل

في  الطفل  أن  إلــى  ــاءات  ــص اإلح وتشير   
العالم  في  طفل  أكثر  هو  العربية  مجتمعاتنا 
التليفزيون  أمام  وحيدًا  وقته  معظم  يقضى 
الكارتونية،  واملسلسالت  ــالم  األف يشاهد 
ولكن أغلب هذا الكارتون مستورد وبعيد عن 
عالقة  ال  السلبى،  الخيال  في  ومغرق  واقعنا 
النبيلة،  اإلسالمية  وأخالقنا  بقيمنا  لــه 
 
ً
طفال تخلق  التي  العنيفة  باملشاهد   

ً
محّمال

على  قادر  غير  الطفل  وتجعل  وعنيفًا  عصبيًا 
التركيز، مما يجعله غير قادر على استيعاب 
سرعة  أو  بسهولة  املدرسة  في  املعلمني  شرح 
الحفظ، وبالتالي هذا يؤخر مستواه الدراسى 

جدًا.
يراه  يقلد ما  الطفل  أن  ويرى مختصون   >
، وهذا يعد إيجابيًا 

ً
 وصوتًا وفكرة

ً
أمامه صورة

إذا كان ما يقدم له حسنًا، ولكن املشكلة في 
أنها  الكارتونية  واملسلسالت  األفــالم  تلك 
األلوان  ذات   املتحركة  الصورة  على  تعتمد 
واملؤثرات الصوتية واملوسيقية الجذابة التي 
عمومًا،  العادى  اإلنسان  على  وتؤثر  تجذب 
فما بالنا بهذا الطفل الضعيف حيث تتسرب 
وتعيش  ومشاعره  وجدانه  إلى  املشاهد  هذه 
في فكره، ثم تتحول إلى سلوك عنيف في أي 

موقف يتعرض له الطفل.
املسلسالت واألفالم  أن بعض  كما نجد   >

أفكار خطيرة سلبية  الكارتونية تشتمل على 
حيث  والعربية،  اإلسالمية  البيئة  تالئم  ال 
فيها  اجتماعية  قصصًا  لألطفال  تعرض 
كما  مبكرة،  سن  في  للغرائز  وإثــارة  غرام 
املشاعر  في  الغلظة  األطــفــال  لــدى  تنمي 
والبالدة في األحاسيس، وهذا من شأنه أن 
ينعكس على عالقة الطفل وتصرفاته داخل 

األسرة.
مسلسالت  أن  الــخــبــراء  ــرى  ي كــذلــك   >
من  لألطفال  املوجهة  الــكــارتــون  وأفـــالم 
وتتحول  حقيقيًا  خطرًا  تكون  أن  املمكن 
من  قادمة  تكون  عندما  قاتلة  سموم  إلــى 
فكل  وعــربــيــة،  إسالمية  غير  مجتمعات 
التي  وتقاليده  وعاداته  ثقافته  له  مجتمع 
ثم  األخرى،  املجتمعات  من  غيره  عن  تميزه 
آخر  ومجتمع  بيئة  أطفال  هنا  املتلقي  يكون 

وأبناء ثقافة وحضارة مغايرة تمامًا.
التي  املرحلة  هي  الطفولة  مرحلة  إن   >
نغرس فيها القيم واملبادئ، وكذلك التعاليم 
ومع  أطفالنا،  قلوب  في  لإلسالم  البسيطة 
من  املهمة  املرحلة  هذه  نهدر  نحن  األسف 
الكارتون  خالل مشاهدة مسلسالت وأفالم 
لها  التي  املختلفة  الفضائية  القنوات  عبر 
دور كبير في التأثير على شخصية أطفالنا، 
فهي تمنعهم من ممارسة األنشطة الحركية 
ــرى،  ــ والــثــقــافــيــة األخ
من  تحرمهم  وكــذلــك 
ــل  ــواص ــت الــتــفــاعــل وال
االجتماعي، ولهذا فعلى 
إعــالم  على  القائمني 
عن  يبتعدوا  أن  الطفل 
األفالم  هذه  مثل  شراء 
الكارتونية  واملسلسالت 
ويتوجهوا لشراء ما يفيد 

أطفالنا.

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة


