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 فخيال أبػ العسل :اعجاد 
 السخشجة االجتساعية

 
 

 

 مقدمو
 

 

خاصة بالشدبة إلى شفل خًا معقجًا ، و تعتبخ السذاعخ أم
سشػات ال يفيع لساذا لغ تدسح لو  4يبمغ مغ العسخ 

بالشدبة إلى شفل تشاول قصعة أخخى مغ البدكػيت ، و ب
سشػات مشدعج ألنظ استجعيت إلى العسل  8عسخه 

 وعميظ تخك السمعب عمى نحػ مبكخ.

ال شظ أنو مغ الرعػبة بسكان تعميع األشفال عغ و 
ذلظ ألنيا فكخة مجخدة إلى حج ما. فسغ و  السذاعخ
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الرعب عميظ أن ترف شعػرك بالحدن أو الخػف أو 
 اثارة.اإل

مغ السيع أن تبجأ في تعميع األشفال عغ ولحلظ 
مذاعخىع في أقخب وقت مسكغ ، ألن مذاعخىع تؤاثخ 

 عمى كل خيار يتخحونو.

ذلظ أن األشفال الحيغ يفيسػن عػاشفيع ىع أقل 
الجسػح ، و التعجي ، و عخضة الستخجام نػبات الغزب 

 لمتعبيخ عغ أنفديع.

، ىػ  ب مشظأنا غاض :فالصفل الحي يسكغ أن يقػل
ا أن الصفل الحي يسكغ أن أقل تعخضًا لمزخب. كس

، ىػ أفزل  إن ما تقػم بو يؤذي مذاعخي :يقػل 
 استعجادًا لحل الشداع بدالم.



لحلظ فإن تعميع شفمظ عغ عػاشفو سيداعجه عمى أن 
يربح قػيًا مغ الشاحية العقمية. فاألشفال الحيغ يفيسػن 

عامل معيع سيكػنػن عػاشفيع ولجييع ميارات التأقمع لمت
وااثقيغ مغ أنيع قادرون عمى التعامل مع كل ما تمقي 

 بو الحياة في شخيقيع.

 

 صعبومؽاقف 
واحجة مغ أكثخ السػاقف صعػبة التي 

الػالجان ىي مذاىجة شفمييسا  ايػاجيي
يتعامل مع العػاشف الرعبة مثل الغزب 
والحدن والخػف والتػّتخ وغيخىا الكثيخ، 



أْن يعخفا كيف يترخفان ويتعامالن دون 
مع السػقف بححٍر وحكسة بحيث يسّكشاه 

بسخونة واثقة  اوإدارتيمغ تشطيع عػاشفو 
 تدتسّخ معو بكية حياتو.

إذ يسكغ لمػالجيغ تصػيخ السيارات العاشفية 
لألشفال مغ خالل مداعجتيع في التعّخف 
عمى عػاشفيع والدمػكيات الستعمقة بيا 
وإدارتيا. وىحا يشصػي عمى الكيام بالعجيج 
مغ الخصػات الالزمة لسداعجتيع في 
تحقيق شيٍء ال يدتصيعػن الكيام بو 



ع بأنفديع. فغالًبا ما يتعّمع الصفل التحكّ 
بالشفذ والتعبيخ عغ ذاتو وعغ عػاشفو 
ومذاعخه مغ خالل السذاىجة والتجخبة 
التي تعتسج باألساس عمى اآلخخيغ مغ 

 حػلو وكيفية ترّخفيع معو.
 شفمظ عػاشف مثل تساما عػاشفظ
ال يػجج أية إجساٍع . ومتزاربة متجاخمة

عاٍم حػل العػاشف التي نصّػرىا في 
ية والثقافية، الدياقات العاشفية واالجتساع

الشفذ يعتقجون أّن عػاشف  اءإال أّن عمس



اإلندان مبشية باألساس عمى اثسانية 
عػاشف أساسية ذات قصبيغ: الفخح مقابل 
الحدن، والغزب مقابل الخػف، والثقة 
مقابل االشسئداز والسفاجأة مقابل التخقب. 
وتختبط العػاشف الثانػية دائًسا بيحه 

وتعكذ رد  السذاعخ األساسية الثسانية
فعمشا العاشفي لسذاعخ معيشة. فعمى سبيل 
السثال، غالًبا ما يشبع االستياء مغ 

 ، وغالًبا ما يختبط القمق بالخػفالغزب
 وىكحا.



لكيفية تجاخل العػاشف وتذابكيا  فيسظ
ىػ الخصػة األولى لمتعامل مع عػاشف 
شفمظ ومذاعخه، وقبل ذلظ مع عػاشف 

نسيل لتعّمع ىحه العػاشف  ومذاعخك أنت
مغ تجاربشا مشح لحطات شفػلتشا األولى. 
فقج يذعخ شفمظ الحي تعّخض لمدخخية 
لتعبيخه عغ خػفو بالخدي والعار في السخة 
التالية التي يذعخ فييا بالخػف. وقج تذعخ 
شفمتظ التي عػقبت بدبب غزبيا عمى 
أمٍخ ما بالقمق في السخات القادمة التي 



لكيفية  يحا، فإّن فيسظتغزب فييا. ول
ىػ الخصػة  تجاخل العػاشف وتذابكيا

األولى لمتعامل مع عػاشف شفمظ 
ومذاعخه، وقبل ذلظ مع عػاشف 

 ومذاعخك أنت.
 

اطمب مؼ األطفال أن يقؽمؽا باستخدام كمماتيػ عؽضًا عؼ 
 الدمؽكيات إلظيار شعؽرىػ
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   ممات بديطة يعبر بيا عؼ مذاعرهعمػ طفمغ ك

األساسية مثل الدعادة  ركمسات الذعػ مظ شفقع بتعميع 
والحدن )حديغ( والخػف  )سعيج(  والغزب )غاضب( 

 )خائف( .

إذ بإمكان األشفال األكبخ سشًا أن يدتفيجوا مغ تعمع 
وخيبة ثخ تعقيجًا مثل اإلحباط )محبط( كمسات شعػر أك

 األمل )خائب األمل ( والعربية)عربي(.

اعجة األشفال في وتتسثل إحجى الصخق الخائعة لسد
التعخف عمى السذاعخ في مشاقذة ما قج تذعخ بو 

 شخريات مختمفة في الكتب أو البخامج التمفديػنية. 



كيف تعتقج أنو  :انشا أنشا نتػقف مؤقتًا لشدألحيث بإمك
ناقر مختمف السذاعخ التي قج تكػن اثع  يذعخ اآلن ؟

 الذخرية أحدت بيا وأسبابيا.

الحجيث عغ مذاعخ اآلخخيغ مسا ال شظ فيو فإن و 
يعمع أيزًا التعاشف. حيث يعتقج األشفال الرغار أن 
العالع يجور حػليع ، لحا فقج تكػن تجخبة رائعة بالشدبة 

 ليع لتعمع أن اآلخخيغ لجييع مذاعخ أيزًا.

لى األرض قج يجعل فإذا َعِمع شفمظ أن دفع صجيقو إ
نية حديًشا ، فديكػن احتسال أو إمكاصجيقو غاضبًا و 
  قيامو بحلظ أقل .

 خمق الفرص لمحديث عؼ المذاعر

 



أضيخ لألشفال كيفية استخجام كمسات الذعػر في 
مفخداتيع اليػمية. وقع بتػضيح كيفية التعبيخ عغ 
مذاعخك مغ خالل استغالل الفخص لسذاركة مذاعخك 

 معيع . 

ألنظ ال تخغب في  أشعخ بالحدن  :كانظ أن تقػلإذ بإم
ا تذعخ مذاركة ألعابظ مع أختظ اليػم . أراىغ أني

 بالحدن أيزًا بدبب ذلظ . 

استخجم و   ما ىػ شعػرك اليػم؟ واسأل شفمظ كل يػم :
مع األشفال الرغار ، مخصصًا بديصًا ذا وجػه مبتدسة 

ذلظ يداعجىع عمى اختيار شعػر اثع ناقذػا إذا كان 
 ىحا الذعػر معًا.

كسا أنرح بأن تقػم بالتحجث عغ أنػاع األشياء 
 وأنساشيا التي تؤاثخ عمى مذاعخ شفمظ.
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كسا عميظ أن تقػم بالترخيح و التػضيح عشجما تالحظ 
ر خاص. وعمى سبيل السثال أن شفمظ قج يذعخ بذعػ 

يبجو عيج حقًا ألنشا سشأكل اآليذ كخيع ، أو أنت س :
 .بيحه السجسػعاتأنظ تذعخ باإلحباط مغ المعب 

 عمػ طفمغ كيف يتعامل مع المذاعر

 

لسجخد أنيع   إذ يحتاج األشفال إلى تعمع ذلظ ،
يذعخون بالغزب ال يعشي أنو يسكشيع ضخب شخز 

 ما.

وىع يحتاجػن عػضًا مغ ذلظ ، إلى تعمع ميارات إدارة 
 حتى يتسكشػا مغ حل الشداع بدالم. الغزب
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لحلظ ، قع بتعميع شفمظ بذكل استباقي كيفية التعامل 
 مع السذاعخ غيخ السخيحة.

مغ السفيج أن تقػم بتذجيع شفمظ عمى أخح ميمة و 
 )فتخة قريخة يجمذ بيا مع نفدو (.   ذاتية 

عميظ أن تذجعو عمى الحىاب إلى غخفتو أو مكان كسا 
ىادئ آخخ عشجما يشدعج . فيحا بإمكانو أن يداعجه 
عمى أن ييجأ قبل أن يخخق قاعجة ويتع إرسالو إلى تمظ 

 السيمة.

ال تشدى أن تعمع شفمظ شخقًا صحية لمتعامل مع و 
مذاعخ الحدن أيزًا. فإذا شعخ شفمظ بالحدن ألن 

تحجث عغ الصخق التي يسكشو صجيقو لغ يمعب معو ، ف
 بيا التعامل مع مذاعخه الحديشة.



ففي كثيخ مغ األحيان ، ال يعخف األشفال ما يجب 
عمييع فعمو عشجما يذعخون بالحدن ، األمخ الحي 
يقػدىع في نياية السصاف ألن يدمكػا سمػكًا عجوانيًا أو 

ما في سبيل البحث عغ االىتسام  يقػمػا بدمػك
 االنتباه .و 

 

 يز الطرق اإليجابية لمتعبير عؼ المذاعرتعز 

 

. وامجح شفمظ  الدمػك الجيج بشتيجة إيجابيةقع بتعديد 
اسبة اجتساعيًا عمى التعبيخ عغ مذاعخه بصخيقة مش

أنا حقًا أحب الصخيقة التي استخجمت بقػل أشياء مثل: 
 .عشجما أخبخت أختظ أنظ غاضب مشيا بيا كمساتظ



 

 نمؽذج مؼ الخيارات الرحية 

 

شجما يكػن إذا أخبخت شفمظ أن يدتخجم كمساتو ع
أنت تخمي ىاتفظ بعج إجخائظ غاضبًا ولكشو يذاىجك و 

إذ أن   لسكالسة ىاتفية ، فمغ تكػن كمساتظ فعالة.
نسػذج شخق صحية مػجو لمتعامل مع السذاعخ غيخ 

 السخيحة.

لحلظ أشخ إلى األوقات التي تذعخ فييا بالغزب أو 
آه ، أنا غاضب مغ  :وقميا برػت عاٍل قل اإلحباط

 تمظ الديارة التي تع سحبيا أمامي لمتػ .
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اثع خح نفدًا عسيقًا أو صسع ميارة صحية أخخى حتى 
يتسكغ شفمظ مغ تعمع كيفية التعخف عمى السيارات 

 بالغزب .التي تدتخجميا عشجما تذعخ 

 

 ابحث عؼ لحعات مناسبة لمتعميػ 

 

ستحتاج إلى العسل مع شفمظ عمى العػاشف شػال 
شفػلتو بأكسميا ، بسا في ذلظ سشػات السخاىقة.   فتخة

ومغ السيع أيزًا أن تدتسخ في إجخاء محاداثات 
مدتسخة حػل كيفية التعامل مع السذاعخ بصخيقة 

 صحية.



ذلظ مغ خالل قيامو وعشجما يختكب شفمظ خصًأ ، و 
أو مغ خالل االستدالم   بتحصيع شيء بدبب غربو

عشجما يكػن محبصًا ، فاعتبخىا فخصة لتعميسو كيفية 
 الكيام بعسل أفزل في السخة القادمة. 

ابحث عغ المحطات السشاسبة لمتعمع )وتحكخ أنو و 
سيكػن ىشاك الكثيخ مشيا( لسداعجتو في العثػر عمى 

 مذاعخه.شخق صحية لمتعامل مع 

 

 لعالقتغ األول المفتاح الفّعال: التؽاصل
 بطفمغ



ُيعتبخ التػاصل مع أشفالظ واحًجا مغ أكثخ 
الخصػات أىسية في التخبية والتشذئة 
الرحية. إذ يمجأ األشفال مشح لحطة 
والدتيع لمتعبيخ عغ أنفديع والتػاصل مع 
والجْييع مغ خالل األصػات التي 
يرجرونيا كالبكاء والرخاخ والزحظ، أو 
مغ خالل تعبيخات الػجو واإليساءات 

حخكات الجدع مثل تحخيظ  التعبيخية أو
اليجيغ والقجميغ كتعبيخ عغ ما يخيجون 
إيرالو، ويدتسّخ تصػرىع في استخجام 



شخق التػاصل بسا يتشاسب مع مخحمتيع 
العسخية إلى أن يقػمػا يتصػيخ نطام المغة 
الخاص بيع، والحي يتعّخض لمقسع في 

 كثيٍخ مغ األحيان.
 لحلظ، يبجأ التػاصل الفّعال مع شفمظ مشح

السخحمة األولى حيث تكػن اإليساءات 
وتعبيخات الػجو ىي الػسيمة الػحيجة 
لمتػاصل، كالتفاعل معو في حال مّج يجيو، 
أو الشطخ في عيشيو في حال حّجق في 
أمو، ومحاولة إضحاكو والحجيث معو حتى 



وإن لع يفيع ما تقػل، فيحه االستجابات 
الفػرية والستشاسقة تخبخ شفمظ بأّن 

لمتػاصل معظ ميسة وفعالة، وىحا محاولتو 
مغ شأنو أن يذجعو عمى مػاصمة تصػيخ 

 مياراتو التػاصمية.

 
العؽاطف التي يمّرون بيا طبيعية وقابمة  تحديد

 لمحدوث في أية لحعة

 



تداعج تدسية العػاشف وتحجيجىا األشفال 
أيًزا عمى معخفة أّن العػاشف التي 

أية يسّخون بيا شبيعية وقابمة لمحجوث في 
لحطة، فعشجما يتعّمع الصفل أّن عػاشفو 
شبيعية، يربح أكثخ قجرًة عمى قخاءتيا 
ومغ اثّع التعامل معيا وإدارتيا. وال يجب 
أْن نشدى أّن األشفال يتعّمسػن مغ خالل 

 مذاىجة الكبار والشاضجيغ مغ حػليع.
ابجأ تعميسو عغ عػاشفو مغ خالل تدسيتيا 

نت ل "أوتحجيجىا، استخجم عبارات مغ قبي



أو أستصيع  تبجو حديًشا في الػقت الحالي
 . كسا يجب عميظأن أخبخك أنظ غاضب

أنا حديغ أيًزا أْن تحّجد عػاشفظ بقػلظ: 
شا ال ندتصيع الحىاب لمدػق اليػم ، أو ألن

ّن الجيخان يرجرون أصػاًتا أنا غاضب أل
ا سعيج ألّنشا سشقزي الػقت أنمدعجة، أو 

 وىكحا. سػية
 

قدرة طفمغ عمى   تداعد القرص واألفالم في تحديؼ
 ترنيف عؽاطفو والتعّرف



يسكشظ أيًزا إجخاء محاداثات حػل 
العػاشف مغ خالل التحجث عغ 
الذخريات في الكتب أو في األفالم 
ومدمدالت الكارتػن. لحلظ خرز مغ 

قرة قريخة أو  وقتظ يػمًيا لتقخأ مع شفمة
رة بزع صفحات مغ قرة، ورّكد عمى إاثا

ل شخح األسئمة مغ تفاعمو معيا مغ خال
ماذا تعتقج أن ىحه حيغ آلخخ مثل 

ل تعتقج ىذخرية تذعخ حيال ىحا؟ أو ال
. اثق تساًما أنيا يجب أن تكػن غاضبة؟



أنو مع السسارسة ستتحدغ قجرة شفمظ عمى 
 شيف عػاشفو والتعّخف عمييا بقجرةتر

 أكبخ.
 

 والترّرفات العؽاطف بيؼ الفرق  شرح
وأحياًنا الكثيخ  نقصة ميّسة فاألشفالىحه 

مغ الكبار أيًزا، ال يدتصيعػن التسييد 
بيا مغ  بيغ العاشفة وبيغ ما يختبط

حاول مشح  سمػكيات وترّخفات. لحلظ
السخاحل العسخية األولى لصفمظ أْن تعّمسو 



عمى التعبيخ عغ  الفخق بحيث يكػن قادًرا
عػاشفو بصخيقة مشاسبة اجتساعًيا. عّمسو 

الغزب شبيعّي ومقبػل، لكّغ الرخاخ  أنّ 
والدباب ورمي األشياء ليدت مقبػلة أبًجا 

 عمى سبيل السثال.
التحّجث عغ السذاعخ أواًل بأول يقي الصفل 
مغ الخمط بيغ عاشفتو وسمػكو. فحيغ 
يذخح األب أو األم لصفمييسا أّن أمامو 
خيارات أخخى يدتجيب مغ خالليا 



عمى تأديب  لعػاشفو، يربح الصفل قادًرا
 .سمػكو وليذ مذاعخه

يسيل الكثيخ مغ اآلباء، سػاء بحدغ نية 
أو سػئيا، إلى قسع مذاعخ أشفاليع 
ومشعيع مغ التعبيخ عشيا، كأن يسشعػىع 
مغ التعبيخ عغ الغزب أو الحدن أو 
الذكػى أو الرخاخ، إال أّن األمخ يقػد 
الحًقا لسذاكل نفدية كبيخة إحجاىا ىي 

حتى عشجما يكبخ، عغ  غياب قجرة الصفل،
التعبيخ عغ نفدو، فتتكػن لجيو فكخة 



داخمية أّن أي تعبيخ عغ الحات سيتع تمقييا 
 بالقسع والخفس.

اآلباء بأّن التحّجث عغ  بخاءالخيشرح 
السذاعخ أواًل بأول يقي الصفل مغ الخمط 
بيغ عاشفتو وسمػكو. فحيغ يذخح األب أو 
األم لصفمييسا أّن أمامو خيارات أخخى 
يدتجيب مغ خالليا لعػاشفو، يربح 
الصفل قادًرا عمى تأديب سمػكو وليذ 
مذاعخه. كسا أّن إرسال شفمظ إلى غخفتو 

و مغ االندعاج والغزب، لتيجئتو لغ يسشع

https://www.psychologytoday.com/us/blog/peaceful-parents-happy-kids/201307/5-steps-help-kids-learn-control-their-emotions


بل سيعصيو فقط رسالة مفادىا أنو وحيج 
مع ىحه السذاعخ الكبيخة والسخيفة ، وأّن 
عميو قسعيا وكبتيا حتى يدتصيع التعامل 
مع والجيو. ولدػء الحظ، عشجما يكبت 
شفمظ العاشفة بصخيقة أو بأخخى، تربح 
مع الػقت خارج نصاق الديصخة الػاعية، 

تؤدي إلى سمػكيات فتريخ غيخ مشطسة ل
وترخفات فػضػية قابمة لالنفجار في أية 

 لحطة.



في الػقت نفدو، ساعج شفمظ عمى فيع أّن 
عػاشفو يسكغ أن تكػن عابخة والصخيقة 

 وليذالتي يذعخ بيا لغ تدتسخ إلى األبج، 
ن تدتسّخ أكثخ مغ بزع ابالزخورة 

فإدراك أن مذاعخه وعػاشفو، تأتي دقائق. 
وتحىب، يسكغ أن يداعج الصفل عمى 
البقاء أكثخ ىجوًءا واّتداًنا في خزّع أية 

 لحطة عاشفية.
 

 في التعبيرفروق فرديو بيؼ األبناء 



 ػمذاعرى عؼ 

 وىي أن فكخة عمى الػالجيغ استيعاب 
شفمظ يختمف عغ غيخه في شخيقة نطختو 
لمعالع وتفاعمو معو، فقج يكػن أكثخ إاثارًة 
أو أكثخ ىجوًءا وححًرا، وقج يفّزل بعزيع 
التجارب الججيجة في حيغ أّن آخخيغ قج 
يفزمػن الخوتيغ. كسا يختمف األشفال 
أيًزا في كيفية التبجيل بيغ حاالتيع 
السداجية، حيث يدتغخق بعزيع وقًتا 

ل لمخخوج مغ غزبيع أو قج يحتاجػن أشػ 



إلى مداعجة أكثخ مغ غيخىع لمتعافي مغ 
االندعاج. بعزيع يفّزل السػاجية 

 وآخخون يفّزمػن االندحاب واالندواء.
اصل لصخيقة تػ  لحلظ، يحتاج كل شفل

ل تختمف عغ غيخه، فيشاك مغ يفز
صباًحا وآخخون يفزمػنو قبل الحجيث 

الشػم، وىشاك مغ يشدعج مغ شخح األسئمة 
وىشاك مغ يشتطخىا ليبجأ الحجيث، وقج 
يكػن شفمظ يحب التحجث الدخيع أو عمى 
الشكيس مغ ذلظ يأخح وقتو في التحجث 



البصيء. لحلظ عميظ أن تالحظ ما يسكغ 
أن ندّسيو بصقػس الحجيث عشج شفمظ، 

لػتيخة واألسمػب كالػقت السفزل لجيو وا
ونبخات الرػت والقجرة عمى إضيار 
االنفعاالت وغيخىا الكثيخ، فيحا يداعجك 
فعمًيا في بشاء تػاصل فّعال معو حػل 

 مذاعخه وعػاشفو.
 

 خطؽات لتعبير طفمغ عؼ مذاعره



 
 التعبير عؼ المذاعر ليس بعيب:

يتعامل الصفل بذكل عام مع مذاعخه 
عالع بخجل، ويتزاعف ىحا الخجل في ال

العخبي حيث اعتجنا عمى سساع األىل و 
األقارب يػبخػن الصفل الحي يبكي بأقػال 

يجب عميظ أن  ، ال تبِظ أنت رجلمثل: 
عمى .أما الصفمة أو الفتاة فتشذأ تكػن قػياً 

 عيبأن الزحكة إن كانت برػت فيي 
يشبغي عمييا التفاعل مع أي مذكمة  وأنو ال



مغمػبًا عمى تتعخض ليا ، فأن يشذأ الصفل 
أمخه ويعاني االضصياد خيخ مغ أن يتعمع 
اإلفراح عغ مذاعخه وإبجاء رأيو والتعبيخ 

وبعج فػات اآلوان نكتذف  عغ مذاعخه.
بأن أشفالشا يعانػن في التعبيخ عغ 
مذاعخىع وعغ أنفديع أيزًا. فكيف يسكششا 
مداعجة الصفل عمى التعخف عمى مذاعخه 

 وتدسيتيا بسدسياتيا السحجدة؟ 
 سؤال سشجيب عميو مغ خالل خصػات

 :كععخضيا عميأبديصة س



 كػ:اإلنرات ألطفال
  االستساع إلى الصفل في شكل

مالحظ ومخاقب ميتّع ومتعاشف، وليذ 
ناقًجا أو حاكًسا؛ فإن ذلظ يعصيو مديًجا 

خغبة اثع القجرة مغ الحخية، وبالتالي ال
 عمى التعبيخ.

  اإلنرات الجيج لو حيغ يتحجث مع
بالخأس واالبتدام، لحثو عمى اإليساء 
 التعبيخ.



  اإلبقاء عمى االترال البرخي مع
يثو وعجم االنذغال الصفل أاثشاء حج

 بذيء آخخ.
  خ تعبيخ شفمظ كأفزل ما يسكغ فدِّ

لفدع مسا يقػل ميسا أن يكػن، وإياك وا
 كان.
 لسذاعخ القابعة وراء استسع إلى ا

 كمساتو.
 ل برياغتظ ليعخف أِعْج لو ما قا

كشت تقرج أنظ سع جيًجا مثاًل: أنظ تدت



بقػة ولكغ أحًجا لع يالحظ حاولت 
 .مجيػدك

  تأكج أنظ أحدشت الفيع بدؤالو: ىل
فيستظ بجقة أم أحتاج إلى تػضيح آخخ 

 مشظ؟!
  ليذ معشى أنظ تشرت بعسق

افق عمى كل ما يقػلػن ألشفالظ أنظ تػ 
التعبيخ  ولكغ يسكشظ بعج اإلنرات

تطغ غاضب ألنظ إذن أنت كالتالي: 
لػ أن ىحا ما , أني كشت أتجاىمظ



ضششت فأنا أتفيَّع غزبظ ولظ الحق 
 .فيو
 
أربع سدادات  مغ حروااح ولكغ 

الحيغ  كعف أشفالتػق لممذاعر
 التام: كعيحتاجػن إلنرات

سيكػن : ستكػن بخيخ أو التذجيععشج .1
سيفكخ الصفل:  كل شيء عمى ما يخام!

ما يخام يبجو أنيع ال لكشي لدت عمى 
 يعخفػن ما أشعخ بو.



 
لكشظ استصعت الشجاح في : العقالنية.2

إذن ال بج أنظ ستشجح ىحه ذلظ مغ قبل، 
سيفكخ الصفل: ما زلت قمًقا ججا رغع  ,السخة
 .نو ال يذعخ حقا بسا أمخ بوإ ذلظ

 
ان يجب أن تفكخ ما ك: إصدار األحكام.3

, الصفل السيحب ال يفعل ذلظ,بيحه الصخيقة
في السخة  سأنتبو لسا أقػل سيفكخ الصفل:

 القادمة، أو لغ أتكمع سيكػن ذلظ أفزل.



 
أنت لدت قمًقا قل لشفدظ  : الاإلنكار.4

سيفكخ  ,أنظ قػي وتذعخ أنظ أفزل
ًئا! لساذا إنيع ال يعخفػن شيالصفل: 

ىل ما أشعخ بو  أخبختيع مغ البجاية؟! أو
 .ىحا غخيب ضششت غيخ ذلظ ىػ القػة

 
ا ومصمػبة،   شبًعا الجسل الدابقة ميسة ججًّ

ولكغ ليذ في ىحا السػضع، مػضع 
اإلنرات، وذلظ ألنشا برجد تشسية قجرتو 



عمى التعبيخ وليذ حلَّ مػقف بحجِّ ذاتو أو 
 تػجييو بذكل معيغ.

التػجيو وحل مػقف ما في حياة الصفل 
ليذ أمًخا معقًجا، ولكغ السعقَّج وحجخ 

يبو عمى التعخف عمى األساس فعاًل ىػ تجر 
 مذاعخه والتعبيخ عشيا بحخية تامة.

ىحه الجسل ما أردنا،  ػادتخجمتأن  شكعيسك
ولكغ ليذ في وقت متدامغ مع إنراتشا 
ليع؛ ألن ذلظ ببداشة سيسشعيع مغ 



التعبيخ الرحيح أو التعبيخ بحخية، وذلظ 
 بجون قرج مشا وال مشيع.

 


