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إدارة الغضب



:تعريف الغضب

علىرةالسيطفياإلنسانقدرةعدمأّنهعلىالغضبيعّرف•

.مالمشكلةلتعرضهنتيجةوأعصابهانفعاالته

منلكثيرابهايّتصفالتيالسلبيةالصفاتمنهيالغضب•

بيعيةطغيروسلوكهمتصرفاتهمتصبحبحيث,األشخاص

.لآلخرينمحتملةوغير

إلىؤدييشيءأييقولأوالبعضيفعلقدالغضبحالةفي•

.األوانفواتبعدالشديدالندم



تعريف الغضب

منحدتهاتختلفشعوريةعاطفةأوإحساسهوالغضب"•

."الحادةالثورةإلىانتهاء  الخفيفةاالستثارة

بهاتصاحاألخرىاألحاسيسمثلمثلهاالجياشةالعاطفةهذه•

.أخرىوبيولوجيةفسيولوجيةتغيرات

غطضفيوارتفاعالقلبعضلةحالةفيتغيرمعهافنجد•

منالطاقةهرموناتإفرازاتمعدالتتزيدكما,الدم

.األخرىالهرموناتمنوغيرهااألدرينالين



تتمة

عديبالتإلحساسهالغضباستجابةيصدرالشخصأنكما•
والصراعالرفضإلىيؤديالذياألمركرامتهعلى

منأوحقيقيةثوابتلهيكونقدالصراعوهذا,والخالف
ةنتيجأوالماضيفيجذورلهيكونوقد.الشخصخيال
.المستقبلفيحدوثهاالمتوقعمنأوحاليةلخبرة

الذي"التهديد"إدراكعلىالمختلفةبدرجاتهالغضبيعتمد•
,اإلهمال,العدلبعدماإلحساسأوللصراعنتيجةإمايكون

.والخيانةاإلذاللأو



تأثير الغضب

نا  كامويظليظهرالالذيسلبيتأثيرلهيكونأنيمكن•

.ريناآلختجاهالعداءوإصدارتوترهثَّمومنالشخصداخل

رةصوفيويكونيظهرالذيهومنهاإليجابيالتأثيرأما•

.منطقيتعبير



مراحل الغضب

:ةالتاليالصفاتمنها,عديدةبمشاعرغضبهأثناءاإلنسانيمر•

ضيق•

استياء•

استثارة, كدر•

إحباط•

عبوس•

سخط•

نقمة•

إساءة •



أسباب الغضب 

أنالممكنفمن,داخليةأوخارجيةأسبابإلىيرجعالغضب•
:السببيكون

.نفسهالرئيسأوالعملفيزميلمثلبعينهإنسان•

:مثلالضيقعلىتحفزهلخبراتللتعرضنتيجةيكونقدأو•

المرورأزمة•

سفررحلةإلغاء•

يفالتفكيرإطالةأوالقلقمنأخرىأسبابإلىيرجعوقد•
مشاعرتثيرمؤلمةذكرياتفيأووالعائليةالخاصةاألمور
.لهااإلنساناسترجاععندالغضب



:من األسباب األخرى للغضب

اإلرهاق•

الجوع•

األلم•

الفشل في ممارسة الجنس•

المرض•

(  إساءة استعمال العقاقير)االعتماد على عقاقير وأدوية •



عند النساء

الشهريةبالدورةالمرتبطةالهرمونيةالتغيرات•

الطمثانقطاعسنإلىالوصول•

االكتئابمثلالنفسيةاالضطرابات•

الجينيةالعوامل•

عنالمسؤولالرئيسيالعاملهواأللممصدرمواجهة•

لدىبالخوفالشعورينموالمواجهةبدونألنه,الغضب

.اإلنسان



أسباب 

الغضب

السيطرة
اإلرهاق 

والمرض

الغرور

اإللحاح

الوضع 

المادي

الكرامة عدم 

الطاعة

اإلخبار 

السيئة
الكسل

األحمال 

الزائدة

أخطاء 

األخرين

المشغولية

عدم 

المحبة

انعدام 

السالم 

الداخلي

أفكار 

سلبية

أفكار 

شريرة



:أعراض الغضب
:  جسديا  •
ارتفاع ضغط الدم وحدوث جلطة دماغية•

أمراض األعصاب والسكري•

قصر التنفس •

زيادة خفقان القلب وأمراض القلب•

ارتعاش واحمرار الوجه•

عصر الهضم واإلمساك•

(بؤبؤ العين)تقلص حدقة العين •

قوة بدنية وعضالت مشدودة•

السرعة في الكالم والحركة مع التوتر•



تأثيرات نفسية

النقد المستمر•

االستثارة•

صمت•

نفور•

سلوك عدواني سلبي•

حسد•

غيرة•

عدم شعور باألمان•



تتمة

عدم تقدير الذات•

اإلدانة•

االكتئاب•

القلق•

(األرق)عدم القدرة على النوم •

إصدار اآلراء السلبية•

الشكوى المستمرة•

عدم القدرة على ممارسة الجنس للمتزوجين•



التعبير عن الغضب 

ستجابةاالهوالغضبعنللتعبيرالسويةالطبيعيةالطريقة•

اإلنسانبهيتميزطبيعيإحساسألنه,مانوعا  عنيفبشكل

معيتجاوبلكيذلكإلىأشرناوأنسبقكماالبشرى

عدوانيسلوكشكلفيويصدريواجههاالتيالتهديدات

.نفسهعنالدفاعمنلتمكنهقويةوأحاسيس



حيثاإلنسانيحياأنأجلمنوضروريمطلوبالغضب•

نم,اآلخرالجانبوعلى.لضغوطهمتنفسا  خاللهمنيجد

اتعرضنالتياألشخاصمعالعنفممارسةالمسموحغير

لتياالقوانينلوجودالصغرمنذغرسهيتموالذىللضيق

منساناإلنوقدرةاالجتماعيةالمعاييرإلىباإلضافة,تحكمنا

.سلوكمنيصدرهماعلىقيودا  يضعأنعلىداخله



التعامل مع الغضب

أثناءواعيةوغيرواعيةإدراكيةبعملياتالشخصيمر•

:ثالثوهمالغضبخبرةمعالتعامل

الغضبعنالتعبير-1

(الغضبعنالتعبيرعدم)الغضبكبح-2

الهادئالغضب-3



اشكال التعامل مع الغضب

ريحالصالتعبيرهوالغضبمعالتعاملفياألولالشكل•

بالقوةيتسمسلوكهووإنماعدائيشكلليسوهو,عنه

إخراجقوامهصحيغضبفهو.واحدآنفيوالتعقل

عدموبالتاليالشخصنفسداخلالكامنةالثوريةالمشاعر

.المدمرةللضغوطتعرضه

دديحأنبدالالغضبعنبالتعبيرالشخصيقوملكي•

وكون,اآلخرينبأذىيقومأنبدونيلبيهاوكيفاحتياجاته

.خريناآلويحترمنفسهيحترمأنهيعنىفهذاجازما  اإلنسان



تتمة

خطيرالشكلهذالكنوكبحهالغضبكبتالممكنمن•
إخراجهاومشاعرهعنالتعبيريستطيعالاإلنسانألن,للغاية

فيرجمتهاوتالنفسداخلالسلبيةاألحاسيستتراكموبالتالي
.الخ...اكتئاب,مرتفعدمضغطصورة

يبدأ,بهغضعنالتعبيرمنالفشلهذافياإلنسانيقععندما•
يالعدائالسلوكإصدارفيالكبتهذامعالشخصتكيف
هأنكماالمواجهةعلىالقدرةلديهليسألنهاآلخرينتجاه
.ناجحةاجتماعيةعالقاتإقامةفييفشل



تتمة

معالتعاملأنواعمنالثالثالشكلالهادئالغضبأما•

عنديحدثوهذاالغضبمسارتغييرإلىيهدفالغضب

يجابيإشيءعلىللتركيزالغضبفيوالتفكيرالتوقف

هوالثوريةالمشاعرظهورومنعالكبحهذامنوالغرض

.إيجابيبناءسلوكإلىتحويلها

منبهغضتهدئةالشخصيستطيعحيثمتوازنالغضبهذا•

السلوكإتباععدممنالخارجيالمظهربجانبالداخل

.الثوري



كيف يغضب اإلنسان 

عنالمسؤولهوالجزءهذا,المخفياإلنسانعاطفةتبدأ•

عنمسؤوال  أنهكماالفرديواجههاالتيالمخاطرتحديد

هذه.المخاطرُتعرفعندماواإلنذاراتالتنبيهاتإرسال

فيبحثتالتيالدماغقشرةإلىتصلأنقبلتصلناالمخاطر

ذيالالعملشبكةهوالمخأنآخروبمعنىالفعلردمنطقية

.منطقيشكلبعواقبهفيالتفكيريتمأنقبلالفعلعلىيؤثر



عضالتتتوترالغضبتجربةاإلنسانيخوضعندما•

ببتسالتيموادبإفرازالمخقيامإلىباإلضافة,الجسم

نفسىوف,دقائقلعدةتستمرالطاقةمندفعةبوجودالشعور

تزيد,لدماضغطيرتفع,القلبضرباتمعدالتتتزايدالوقت

خلليتالذيالدمالندفاعحمرةالوجهويزداد,التنفسسرعة

ذلكوبعد.الجسديالفعللرداستعدادا  واألطرافاألعضاء

منلتطيالتياألدرينالينوهرموناتالموادمنالمزيدتفرز

.توترحالةفياإلنسانبقاءمدة



نمعيحدعندهذهالغضبثورةتتوقفاألحيانمعظمفى•

ارجيةالخوالقشرة.والتحكمالسيطرةنطاقعنتخرجأنقبل

حالةفيالعواطفتجعل,الجبهةمقدمةفيتقعوالتيللمخ

بدورويقومالعواطفعنالبعدكلبعيدالجزءفهذا,تناسب

زاناتحالةفياألفعالكافةعلىالحفاظأجلمنتنفيذي

.السيطرةوتحت



دوثهحعلىسابقةفسيولوجيةإعدادمرحلةللغضبكانإذا•
حلةمرأيضا  توجد,الهجوملشنالجسمفيهايستعدالتي

سمالجيستعيدحيث"العاصفةهدوء"بمرحلةتسمىأخرى
أورةالثومصدريزولعندماالطبيعيةاالسترخاءحالةفيها

التيانلإلنسالطبيعيةالحالةإلىالعودةالصعبومن.التهديد
هرمونألنقصيروقتفيللغضبالتعرضقبلعليهاكان

عليجالغضبخبرةأثناءالجسميفرزهالذياألدرينالين
الزمنمنطويلةلفترةتستمريقظةحالةفيالشخص

منتقللكما,(أيامإلىتمتدوأحياناساعاتمنتتراوح)
هلمثيراتواالستجابةالغضبتحملعلىاإلنسانقدرة

ضبالغنوباتمنجديدةلنوبةعرضةوتجعلهبلبسهولة،
.تافها  األمركانوإنحتىبعدفيما



إدارة الغضب 

,األحاسيسحدةمنالتخفيفهوالغضبإدارةمنالهدف•

.الغضبمسبباتتحدثهالذيالنفسيوالتأثير

أواألشياءالطرقبكافةيتجنبأنلإلنسانيمكنال•

.المواقفمنيغيرأنأو,غضبهتثيرالتياألشخاص

فعلهودردفييتحكمكيفيتعلمأنعليهذلكمنبدال  لكن•

.وتصرفاته



بليةوقاالغضبمشاعرحدةتقيسنفسيةاختباراتتوجد•
.بسهولةالثوريةالعاطفةلهذهالتعرض

يمكن,غيرهمعناندفاعا  أكثراألشخاصبعضيوجد”•
رونيعبالالذيناآلخرالبعضيوجدكما.بسهولةإثارتهم

منلونيتآكذاتهالوقتفيلكنهمصريحبشكلغضبهمعن
اباتاالستجتتساوىوال,واالستياءالغضبشدةمنالداخل
عبيرا  تاألشياءيقذفمنفيوجدالغضببخبرةالمرورعند
أوسوالعبواالجتماعيباالنسحاباالستجابةتكونأو,عنه

."النفسيللمرضفريسةالوقوع



ُيطلقبسهولةللغضبيتعرضالذيالشخصفإن,عامبوجه•

يرةكبحساسيةلديهشخصبأنهالنفسعلماءبعضعليه

بولقأيضا  داخلهمنيرفضوالذي,اإلحباطبخبرةللمرور

لتقبعدمآخربمعنىأوالخبرةهذهلمثلالخضوعفكرة

أيليقبالفهو.التافهةأوجدا  الصغيرةاألخطاءتصحيح

.ايةللغبسيطةكانتوإنحتىالظلمدرجاتمنأيضا  درجة



ما الذي يجعل شخص غاضب دون اآلخر؟ 

دالئلالبعضهناك.فسيولوجيةأوجينيةألسبابإماترجع•
وأكثرةاستثارحالةفياألطفالبعضميالدإلىتشيرالتي

.للغايةصغيرةسنمنذللغضباستجابة

قافيةوالثاالجتماعيةالعواملبعضوجودهوالثانياالعتبار•
عظممففي,سلبيةخبرةأنهعلىالغضبإلىتنظرالتي

منرهوغيالقلقعنالتعبيرأنالشخصيتعلمالمجتمعات
لمنهلكمنهشيئا  ينتقصوالطبيعيأمراألخرىالمشاعر

إيجابيءشيإلىوتحويلهغضبهعنالتعبيركيفيةيتعلم
.وبّناء



إدارةيفكبيردورلهاالعائلةأناألبحاثبعضتوصلتكما•

مهاراتيجيدالالعائليالجوكانإذاوخاصة,الغضب

.واألحاسيسالمشاعرمعالتعامل



استراتيجيات التعامل مع الغضب 

:االسترخاء•

يهدأذيالالعميقالتنفس:مثللالسترخاءبسيطةأدواتهناك•

الكتبمنالعديدوتوجد.كبيربشكلالغضبحدةمن

فإذا,رقالطهذهيتقناإلنسانتجعلالتيالتدريبيةوالدورات

يطةالبسالخطواتبإتباععليكمشتعلموقفتواجهكنت

:التالية



االسترخاء

لصدرامنالتنفس,الحاجزالحجابخاللمنبعمقالتنفس-•

.باالسترخاءاإلحساسيعطىال

الهدوءىعلتبعثهاالتيالكلماتببعضالنفسإلىالتحدث•

,"ذلكمنأكثربسهولةاألمرمعتعامل"أو"استرخى":مثل

.بعمقالتنفسأثناءتكرارهامع

لتهمخيفيالشخصاسترجاعخاللمن,االسترخاءتجسيد•

منهاواستحضاربالفعلبهاقامقدسابقةاسترخاءلخبرة

.يعيشهابأنهإيحاء  نفسهيعطىوأن,الذاكرة



البناء اإلدراكي 

تأثيرتحتفالشخص,فكرهبتغييراإلنسانقيامكيفيةمعناه•
قذفالحدإلىتصلقدالتياإلهاناتويوجهيتوعدالغضب
.داخليةالمشاعرهتعكسملتويةبطريقةويتحدث,والشتائم

فيهمبالغا  التفكيريكونمادائما  غاضبا  الشخصيكونعندما•
فكاراألإحالليحاولأنالشخصعلى,كبيرحدإلىودراميا  
,غضبهأثناءيتبناهاالتياالندفاعيةاألفكارمحلالمتعقلة
عليه"رهتدميتمشيءكلبشعهذا":نفسهيخبرأنمنفبدال  
نهلكمفهوموغيرمحبطهذا":مغايرةبكلماتلهايتحدثأن

."شيءاألمرمنيغيرلنوغضبى,المطافنهايةليس



عندما,"دائما  "أو"أبدا  ":أيضاالتاليةالكلماتمعحذرا  كن•
الحللعدممفاتيحألنهاآخرشخصعنأونفسكعنتتحدث

موايقدأنفياآلخرينلألشخاصفرصةتعطىالأنهاكما
.بالمثللكالحل

ولن,شيءأيمنيصلحلنالغضببأندائما  نفسكذّكر•
,بالغضيهزمالمنطق,العكسولكنبالراحةإحساسكيزيد
نساناإليواجهأنالضروريمنأنهعلىلنفسكتحدثتفإذا

القانونبذلكتقرالحياةقوانينوأن,حياتهفيقاسيةتجارب
.باالرتياحفسيشعر"عليكويوملكيوم"بهالمسلم



روالتقديالعدلطلبإلىالغاضباإلنسانيلجأمادائما  •

وال.يراهاوكماهواهعلىاألمورتسيرلكيوالموافقة

وإذاالمقوماتهذهإلىيحتاجشخصكلأنننكرأننستطيع

نلك.باإليذاءوالشعوراإلحباطينتابهعليهايحصللم

إلىطاإلحباشعورلديهيتحولبطبيعتهالغاضبالشخص

.غضب



لتجعجديدةبطريقةوالمعرفياإلدراكيالبناءاستخدام•

وتجعلهالطالبةبطبيعتهكبيرةدرايةعلىالغاضبالشخص

لذيااإلدراكيالبناءإعادةأنأي,رغبةإلىتوقعاتهيترجم

جبي"مكان"أرغب"كلمةبإحالليقومأنمنيمكنهبهيقوم

لالحصوالشخصيستطعالفعندما."كذاعلىأحصلأن

باطاإلحمنالطبيعيةالفعلبردوديمر,فيهيرغبماعلى

اآلخرونأما.الغضبحدإلىتصلاللكنهااألملوخيبة

,ذاءاإليمشاعرتجنببدافعيكونالغضبيمارسونالذين

.كليةاختفائهالهميخيلكمايعنىالهذالكن



حل المشكلة 

بهمااإلنسانإصابةوراءالسببيكونقدواإلحباطالغضب•

كونيالالغضبأنكما,منهاالهربيمكنالحقيقيةمشكلة

هذهلمثلمواجهةوصحيا  طبيعيا  شيئا  األحوالكافةفي

,حلمشكلةلكلبأنعليهمتعارفاعتقادهناك.الصعوبات

زيديالمقولةهذهصحةمعيتفقالالذيالواقعبإدراكلكن

نعالبحثكلهذلكمنواألفضل.وأكثرأكثرإحباطنامن

ىُيكتفانعدامهحالةوفيُوجدإنعليهوالتركيزالحل

فيهوتعقلاإلنسانصالبةمنتزيدالتيالمشكلةبمواجهة

.األزماتمواجهة



مهارات االتصال والتواصل

تكوناموغالبا  ,الخالصةإلىدائما  يقفزالغاضبالشخص•

يفيفعلهأنينبغيشيءفأول.دقيقةغيرالخالصةهذه

عدمو,الفعلردإصدارقبلالجيدالتفكيرهومحتدنقاش

وفي,رهيصدفيماالتمهلبلذهنهإلىيأتيشيءبأيالتفوه

شخصاليقولهلماجيدا  اإلنصاتالشخصعلىالوقتنفس

.الردقبلجيدا  والتفكيراآلخر



عرضيتعندمادفاعيا  موقفا  الفرديتخذأنالطبيعيمن•

نأوعليهالحربشنحدإلىاألمريصلاللكن,لالنتقاد

لمإذاهألنالكلماتتحملهاالتيالخفيةالمعانيبدراسةيقوم

وعدمباإلهمالشعورتولدأنالمحتملمنبالدراسةيقم

.اآلخرالطرفعندالحب

.فشلهاوعدمالعالقاتاستمرارأساسهوفالصبر•



روح الدعابة 

يدمزعلىتساعدألنها,الغضبحدةمنتلطفالساخرةالدعابة•
متهونقسخطهإلىأدىلموقفاإلنسانتعرضفإذا.االتزانمن
الشخصأوللموقفخيالهفيصورةبرسمعليهشيء،على
جلأمننفسهوبينبينهاعليهايضحكللغضبعرضهالذي

.بداخلهالغضبحدةتخفيف

وقدتوالتيلنفسهالغاضبالشخصيوجههاالتيالرسالةأن•
نوأبدالاألشياء":التاليةالكلماتهيلديهالغضبمشاعر
هويتبعهامبأنيشعرفالغاضب,"وبطريقتيرغبتيوفقتسير

لمقبوغيرخططهمنيغيرأويعوقشيءوأي,دائما  األصح
.نظرهوجهةمنحدوثهمحتملوغير



يةهزلصورةيرسمأنعليه,الحافزبهذاالشخصيشعرعندما•
نفسهريتصوبأن,منهيغضبلمنفقطليسخيالهفيلنفسه
ويوجدحولهمنشيءأيأووالمحالالشوارعيحكمحاكموكأنه
كلماالعالقةتفاصيلفيالشخصدخلوكلما.يعارضونهاناس
وسيدرك,عقالنيغيربمنطقلألمورتناولهبمدىوعيهزاد

.امةهغيرتافهةأشياءهيمنهايغضبالتياألشياءأنأيضا  

:عاملينمنيحتاطأنعليهالساخرةالدعابةروحاستخداممع•
حدإلىتصلالتيالبحتةالسخريةبدافعتكونأالاألولالعامل

.الغضبعنصحيغيرتعبيرهذاألنباآلخريناالستهزاء

وحلهاالمشكلةمواجهةأجلمنتكونأنهيالثانيالعاملأما•
.فسالنعنللتخفيفالضحكلمجردوليسإيجابيةبطريقة



تغيير البيئة 

تثيرتيالهيبناالمحيطةالبيئةتكونقد,األحيانبعضفي•

عباءأوالمسؤولياتالمشاكلتضعحيث.وثورتناغضبنا

نهيصوروالذيبالغضبيشعرونوتجعلهماألفرادعلى

لِفعمنهيالمصيدةوهذه,فيهايقعونالتيبالمصيدة

.حولهممنتوجدالتيوالظروفاألشخاص



االستشارة الطبية النفسية 

وأنه,بهغضفيالتحكميستطعالبأنهالشخصيشعرأنبمجرد•
.اتهحيفيهامةجوانبوعلىعالقاتهعلىجوهريبشكليؤثر
فضلأطريقةإلىلترشدهالطبيةالنصيحةإلىباللجوءعليه

فيتتمثلالطبيةالمشورةوهذه,الحياةأمورمعللتعامل
ىعلالشخصمعيعملالذياالجتماعياوالنفسياألخصائي

طريقةمنيغيرتجعلهالتياألساليبمنمجموعةوتطويرتنمية
.وسلوكهتفكيره

خاللفيالغضبحاالتفيملحوظتحسنعنالعالجيسفرقد•
فيائياالخصقبلمنالمتبعةللطرقوفقا  وذلك,أسابيع8-10

.الحالةعالج



اعتبارات أخرى للهرب من الغضب 

:التوقيت-أ•

ويا  سأمورهمانقاشفييتوافقانالالزوجةأوالزوجكانإذا•

مدارعلىوضغوطإجهادمنلهيتعرضالمانتيجةليال  

األمورشُتناقحتىالحديثميعادتغييراألفضلفمن,اليوم

.الجدلنطاقفيتدخلوالهدوء  أكثربشكل



:التجنب-ب•

األمكانتفإذا,يغضبكالذيالشيءإلىتنظرأنتحاولال•

بابلقبغعليهاأطفالهاحجرةفيالفوضىمنظرمنتستثار

فيتكتوال.إليهاوالنظرعندهامنالمرورتجنبأوالحجرة

بترتيبيأطفالسيقوم,حسنا  ":قائلةنفسهاإلىبالتحدثاألم

."أغضبلِم  لذاوتنظيفهاالحجرة

رفيعأناألهملكنالغضبلتجنبالمطلوبهوليسفهذا•

.هدوئهعلىيحافظكيفاإلنسان



:بدائلعنالبحث-ج•

لتياالبدائلعنفالبحث,غضبكمنيثيرالمروركانإذا•

يقطرالشخصيسلكبأن,الحلهوتأثيرهحدةمنتخفف

وسائلعلىيعتمدأوالسيارةيقودالأومزدحمغيرآخر

.أخرىمواصالت
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