
كیف تدير غضب ابنك؟
فريال أبو العمل : اعداد

المرشدة االجتماعیة



مقدمه

بيجبلإنكاره،علینالیسطبیعي،شعورالغضب
ورةصفھوالمتعددة،السلبیةآثارهومعمعهالتعامل

بحسبالسلوكیاتعلىالسیطرةفقدانمن
فلكطأوأنتشعوركفعندوالطبیة،النفسیةالمصادر
غییراتالتتسببكیمیائیةموادالدماغيفرزبالغضب

هھذ.واضطراباتتوترمنجسدكفيبھاتشعرالتي
قددفاعیة،تكونوربماطبیعیة،فعلردةالحالة

.جسیمةجسمانیةمخاطرمنتحمیك



الجانبعلىولكنسار،الخبرھذايكونربما
ًعاسرييتحولأنيمكنفالغضبالنھر،مناآلخر
فيوالدخولوالعدوانیةالتحديمنحالةإلى

فیةكیطفلكيتعلملموإذاعنیفة،غضبنوبات
إنكارھادونالغاضبةالمشاعرھذهمعالتعامل

یةالنفسالمشكالتمنالكثیرلهفستسبب
وعدمله،أقرانهرفضمثلواالجتماعیة،

بهتصلوقداآلخرين،معاجتماعیاانسجامه
لةلمرحوصولهعندالنفسیةالصحةضعفإلى

.البلوغ



حدلبهتصلقدالخارجیةالمؤثراتأنطفلكفلتعلم
الولكنتغضب،أنالطفلأيھاحقكمنوالغضب،

تعرضتماتجاهفعلكبردةالخارجیةللمؤثراتدخل
يدخلغالبًاعنه،المسئولوحدكأنتضغط،منله

إساءةمنعنھاينتجوماغضبنوباتفيالطفل
معدبسببسلوكه،علىالسیطرةوفقدللتصرف
بیرالتعوالبھا،يمرالتيالمشاعرتفسیرمعرفته
ھذهمثلمعالمناسبالتصرفكیفیةوالعنھا،

غارناصتصوراتمنتعقیًداأكثرتبدوالتيالمشاعر
.الغضة



اأيضً الكباروربمااألطفالبعضھناككذلك
عناللفظيالتعبیرفيصعوبةلديھم

منالكثیرأيًضايعانيكمامشاعرھم،
نعتعبیًراالخاطئاإلسقاطمنالبالغین

المروضغیربالغضبشعورھم
عاملللتكالصراخعنیفة،طرًقاباستخدامھم

تجربةنقلإلىيؤديمماصغارھممع
بأنهلھمخاطئةفكرةووصوللھم،سیئة
!دائًمااألمورتدورھكذا



العمل بالرسمتقنیات 
التعبیرعلىتساعدبالرسمالعملتقنیاتإن

األمركانفإذااللغة،قیودعلىللتغلباإلبداعي
یعونيستطوالمؤلًما،أومربًكاأوصغارناعلىصعبًا

كونيفربمابالكتابة،حتىأوبالكلماتعنهالتعبیر
جاوزتتالتيالبصريةالفنونمنالكثیرباستخدام

نحتتشكیل،رسم،منوالكتللأللوانالكلمات
تساعدالحرفیة،الیدويةالمھاراتحتىأوكوالج،

:علىالتقنیاتھذه



:البصريالتفكیر •
معظمنا بتجارب مختلفة من خالل الصور التي نحفظھا في ذاكرتنا، مثليمر 

.يسمح لنا العالج بالفن أن نتعامل مع ھذه الصور. األحداث المؤلمة
: التنفیس العاطفي•

ل التقنیات على إطالق أو تطھیر أنفسنا من المشاعر القوية من خالتساعد 
.إخضاعھا للمناقشة

: إنتاج عمل فني•
بالفن ھو نشاط عملي يتضمن العديد من التجارب الملموسة ويغذيالعالج 

.اھتمامنا الطبیعي كبشر في خلق األشیاء
:للجمیعالفن •

ة متاحة إن الرسم وغیره من الفنون البصرية الفنی. ال توجد موھبة فنیة ضرورية
القدرة كل شخص لديه. بسھولة للجمیع تقريبًا، بغض النظر عن العمر أو القدرة

.على اإلبداع من خالل الفن، لذلك كل التعبیر مقبول



فن اإلبداع على يساعدنا :للمعرفةإنھا طريقة •
التعبیر عن أنفسنا، ومساعدتنا على فھم 

ا أللمنا قد نجد أسبابً . معتقداتنا وأفكارنا الخاصة
.أو اكتئابنا أو قلقنا

.یةتحسین الوظائف اإلدراكیة، الحسیة واإلدراك•
.تقدير النفس وزيادة الوعي الذاتي•
.تحسین المھارات االجتماعیة•
.تقلیل الصراعات واإلحساس بالفزع والحزن•



تتدرج التقنیات بینھذه 

مرحلة التعبیر والتنفیس عن المشاعر وإقرارھا •
باستخدام طرق رمزية، وھذا ھو قلب العالج بالفن،

فأنت تتعامل مع ما وراء مشاعر الغضب بشكل 
.عمیق، ولیس فقط مع مظاھره

.الھدوء واالسترخاءمرحلة •
، مرحلة السعادة من خالل صنع تجربة فنیة جديدة•

.وذلك باستبدال اإلبداع بالغضب



ماذا يقدم العالج بالفن إلدارة غضب 
صغارنا؟



مھم تأكید
بتخصیصوذلك:لطفلكخاصةمساحةاصنع•

يفلھايلجأالغضبعنللتعبیرخاصةمساحة
الھيكونأنويمكنالمختلفة،الغضبحاالت
بتجلبألوانطفلكمعكيختارهونسقديكور

ةالفنیاألعمالبھاوتعلقواالسترخاء،الراحة
تحاالعنتعبیًراقبلمنالطفلصنعھاالتي

ھذهممیًزااسًمايعطيوربماسابقة،غضب
.الخاصاختیارهمنالمساحة،



رًصافكأسرةالجماعيالفنيالعمليوفركعائلةللفنالتعرض.•
لخامات،امشاركةمثلاإليجابیة،االجتماعیةللتفاعالتطبیعیة

تقديمحتىأواإلطراءات،وتبادلالفنیة،المساحةومشاركة
حلفيالمساعدةبعضإلىماشخصاحتاجإذااالقتراحات

نعالتحدثاألسھلمنيكوناألحیانبعضففيالمشكالت،
حولينفتحوناألطفالولجعلأنفسنا،منأكثرالفنیةأعمالنا

:الكلماتھذهبمثلأعمالھمعلىعلقإبداعاتھم،
.الفنيعملك/لوحتكعنأخبرني•
الرسمة؟ھذهوراءقصةھناكھل•
عنه؟التعبیرتريدالذيالشعورھوما•
عنوان؟للوحتكھل•
فعلتھا؟كیف•
أفكارك؟جاءتأينمن•
فیھا؟صعوبةاألكثرالجزءھوما•



السلوكعلىالتعلیقجداالمھممن•
عملالنتیجةمناقشةمنأكثراإليجابي

:قلالمثالسبیلفعلىنفسه،الفني
تاتبع/…التيالطريقةأحبحقاأنا«•

لفترةركزت/بعنايةالخطواتفیھا
مبالرغبالعملفیھااستمررت/طويلة

.»إحباطكمن



أفكار يمكن اللجوء إلیھا لتجاوز مشاعر 
الغضب



لمن يھمه األمررسالة أرسل 
أوالغضبأواألذىعنالتعبیراألسھلمنأنهللجمیعيبدو•

ھذال.المشكلةوبینبینكمسافةھناكتكونعندمابهاالعتراف
ًداجیتمريًنايكونأنيمكنالبريديةالبطاقةإرسالنشاطفإن

للشخصسأقولماذا“مثلأفكاًرايحفزالذيالذاتيلالكتشاف
:الخطواتإلیك”مواجھته؟علىمرغًماأكنلمإذاأغضبنيالذي

النشاطھذايكونربما–صغیركمنواطلبالملفھذااطبع•
كتبيأن–جیدبشكلالكتابةمنتمكنواالذينلألطفالمناسبًا
مشاركةيريدشخصإلىأوأغضبھمالذيالشخصإلىرسالة

.معهمشاعره
للتعبیرلطفلكحرةمساحةاتركالمقابل،الفارغالجانبعلى•

.بھاالفني



ما بداخل قلبك

الصغارووجهالعملأوراقووزعاطبع•
لونبالإماالورق،علىقلوبھمملءلكیفیة

بخطوطأوالحالیة،لمشاعرھمالمناسب
فھمعواطلتمثیلالنفسیة،حالتھمتعكس
الطفلمعناقش.المرسومالقلبداخل
القلبداخلقیمه/عواطفهمثلكیف

األلوانأوالخاماتاختارولماذاالمرسوم،
.تحديًدا



نشاط الورقة المضغوطة
حويل األولى فیھا إدارة جیدة للغضب، والثانیة ت: ينقسم ھذا النشاط إلى مرحلتین•

.مسار ھذا الغضب إلنتاج عمل فني
.أبیض، أقالم ملونة أو أي نوع من األلوانورق:سنحتاجھااألدوات التي . 1•
:الخطوات. 2•
ه ويضغط إذا دخل صغیرك لنوبة غضب فاطلب منه سريًعا أن يحضر ورقة ويضعھا بقبضت•

سیساعده ھذا األمر في تصريف بعض من. علیھا جیًدا حتى تصبح كرة مضغوطة
.غضبه

.”ھادئ وجمیل“بعد ذلك اسأل طفلك عن إذا ما كان يريد تحويل غضبه إلى شيء •
.إذا وافق فاطلب منه أن يفتح كرة الورق بعناية•
لى كرة اطلب منه اآلن تتبع المساحات البینیة التي نتجت عن ضغط الورقة وتحويلھا إ•

.وتلوينھا



الممزقالورق 
اطلب من طفلك رسم ما جعله يصل إلى حد •

.الغضب على ورقة
.اطلب من طفلك تمزيق رسمته•
اجعل طفلك يجمع ما مزقه واصنع من القطع •

.تجعله سعیًداالكوالجالممزقة لوحة جديدة من 



نشاط نسیج
ا تعتبر عملیة النسج عملیة مھدئة لألعصاب إلى حد كبیر، كم•

شغوًال يمكن أن يستمر الطفل في العمل فیھا لمدة طويلة تبقیه م
.بعیًدا عن التوتر واالنشغال باآلثار السلبیة للغضب

، خیوط، )أي كرتون أو طبق فوم(ورق قوي : األدوات المطلوبة•
، مسطرة، إبرة خیاطة )اختیاري(مقص، قلم رصاص، خرز 

:، لصنع دائرة النول)اختیاري(
.ارسم دائرة على الورق أو الطبق•
.اقطع الدائرة•
.ضع عالمات متساوية على محیط الدائرة بالقلم الرصاص•
قص العالمات المرسومة قطًعا صغیرة حتى ينفذ منھا الخیط•



اصنع تمثاًال لغضبك
ھمأمنالطميأوالصلصالبعجینةالتشكیليعد•

.مختلفةالالمشاعرعنللتعبیربالفنالعالجتقنیات
كیل،للتشالنھائيالمنتجھوفقطھناالمھمفلیس

فةوكاشمفیدةذاتھاحدفيالتشكیلعملیةإنبل
الالصلصباستخدام.صغارنابداخلالغامضللعالم

للمساتجربةخاللمنالمختلفةللتعبیراتنتعرض
تجسیدأواألبعادثالثيوالتشكیلوالحركة،
للملموسالحسيالمجردمنواالنتقالالمشاعر
كیكوالتفالبناءعملیاتإلىننطلقومنھاالمجسد،

.عنھاالمعبرةالمشاعرلھذهومنھااألعمال،لھذه



:الخطوات•
.الطميأوالصلصالعجینةاختر•
يفيغضبهمنأويغضبهمالتجسیدطفلكادفع•

.رمزيبسیطنحتيعمل
رتدمیطفلكمناطلبالتشكیلمناالنتھاءبعد•

.تماًماالنھائيالعمل



وجبلً وادي ارسم 

هفیالطفلكانالذيالوقتالجبليمثل•
فیهكانوقًتايمثلفھوالواديأماسعیًدا،
ضافةإلصغیركادعُ غاضبًا،أوحزيًناالصغیر
الكعنتعبرأحداثًاتعكسالتيالعناصر

.لوحتهفيالحالتین



ضع رسًما أو رسالة ببالون

أوالسلبیةالغاضبةمشاعركارسم•
ھابإلصاقانشرھاثمالجمیلةمشاعرك

وإمابالونعلىإماضعھا.ببالون
فيحر�اواتركهانفخهثمبداخله،

.الھواء



العشوائیة لتصمیمخطوطك 
األقالميفضلملونة،وأقالًماورقةيأخذطفلكاجعل•

ةعشوائیخطوطبوضعلیقوملیونتھا،أجلمنالشمعیة
بلیھذادعهثم،)خربشات(يشاءكماودائريةمستقیمة

اماستخديمكن.تفاصیلبهملونلتصمیمالخطوط،ھذه
وتمكینالواعيالرسمعنلالبتعادكأداةالتمرينھذا

الطفلفیھايترجم.خیالھممناالستفادةمنأطفالنا
كانإذابعدھاويمكنلونیة،ومساحاتلخطوطمشاعره

فنیةلوحةإلىالعشوائیةخربشاتهيحولأنسن�اكبیًرا
.متقنة



باألصابعالتلوين 
ةبالحركيعنىفنھوالتلوينفياألصابعاستخدامأوالرسمإن•

ماإلىةباإلضافبه،تشعرماترسمفأنتالتعبیر،حريةتحققالتي
ساعديفھوالصغار،كماللكبارتنفیسھوباألصابعفالرسمتراه،
لمسبینمثیرةعالقةھناكأنكماالنفسي،االستقرارعلى

لىعالبالغأوللطفلداخليأمروبینمباشربشكلاأللوانالطفل
فإنالحواس،منالعديديستخدمالرسممنالنوعفھذا.سواءحد

ھوفوالنفسي،الروحيللشفاءكبیرةإمكاناتلديھااإلصبعلوحة
كلبشنفسكعنالتعبیرعلىوالقدرةالثقةلتعزيزجیدنشاط
.كامل

كبوقتتستمتعأنھوذكرھاالسابقاألنشطةكلفيالمھماألمر•
رصةفإنھاتماًما،ناجًحاالفنيالمشروعكانإذايھمال.وطفلكأنت

تيالوالشعوريةالفنیةالخبرةولكن.الحقةعديدةمراتللمحاولة
المنتجنعمثالیةتصوراتأييعوضھاالبالفنالعالجتقنیاتتوفرھا
!استمتعوافقط.النھائيالفني
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