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اآلباء الراغبون يف إصالح أنفسهم لتحسني الحياة اليومية ألطفالهم يستحقون االحرتام .يقدم هذا الدليل
منوذ ًجا معرف ًيا للتحكم يف الغضب .النموذج مرشوح بطرح جلسات استشارية مع "إلني" .تم وضع
الدليل ملساعدة اآلباء عىل االحتفاظ بنسق محدد للتفكري والرتكيز يف محاولة للتحكم يف الغضب.

دليل اآلباء للتحكم يف الغضب

ملاذا نغضب؟

الغضب شعور طبيعي يتملكنا جمي ًعا .ولكن السؤال ال يدور حول ما إذا كنا نغضب أم ال ،بل ما
الذي يؤدي بنا إىل الغضب؟ وما إذا كنا نشعر أننا نتحكم يف غضبنا أم ال؟ الغضب ميكن أن يكون
عالمة الزمة للحدود التي يجب أن يتقيد بها البالغني واألطفال .واألطفال بحاجة إىل بالغني قادرين
عىل وضع حدود وقيود ميكن توقعها .الغضب الذي نتناوله يف هذا الدليل هو الغضب الذي ال
ميكن للطفل توقعه .وهو نوع من الغضب يعجز الطفل عن فهمه أو إدراكه .وحتى اآلباء يتفاجئون
بقوة غضبهم وعدم إمكان التنبؤ به .غال ًبا ما يتفجر غضب الوالد أو املسؤول عن رعاية الطفل إذا
شعر بعدم القدرة عىل التعامل مع أحد املواقف أو بأنه ال ميلك ترصفًا وال حيلة مع الطفل يف هذا
املوقف .إذ يصبح الغضب يف هذا الحني وسيلة إلنهاء املوقف والهروب من الشعور بعدم االرتياح
واألمل ( .)2000 Isdalإن اآلباء يرغبون يف األفضل ألبنائهم ويرغبون يف أن يصبحوا أبا ًء صالحني .ومع
ذلك فإن نحو  20يف املائة من اآلباء يجدون أنهم يرهبون أطفالهمعند غضبهم أو إتيانهم ترصفات
تتسم بالعنف ويشعرون بالقلق إزاء ماهية األثر الذي سيرتكه ذلك عىل أطفالهم .وطاملا مل يتسنى
لآلباء معرفة كيفية الحصول عىل مساعدة للتحكم يف غضبهم سيحاول الكثريون تهميش األمر وعدم
التحدث فيه إال بأقل قدر مستطاع.

2

دليل اآلباء للتحكم يف الغضب

منوذج ABC

ينبني التحكم يف الغضب لدى اآلباء عىل النموذج العالجي املعريف الكالسييك القائم عىل ارتباط كافة
األفكار والعواطف والترصفات بعضها ببعض .ينطلق النموذج من الحقيقة القائلة بأن جميعنا ندير
حوا ًرا داخل ًيا فيام بيننا وبني أنفسنا .وأننا نفرس املواقف الذي نجد أنفسنا فيها طيلة الوقت .هناك
أفكار سلبية تلقائية تلقي بظاللها عىل هذه التفسريات وغال ًبا ما ال نفطن لها مثل "إنني غبي ،ال
أحد ينصت إيل ،إنها ال تهتم يب" إلخ .يركز العالج املعريف عىل التعامل مع هذه األفكار والتفسريات
السلبية التلقائية وإبراز كيف أن تغري هذه األفكار ميكن أن يؤدي إىل تغري يف العواطف .يتلخص
الهدف يف تكوين وعي بنوعية األفكار التي تعوق التحكم يف الغضب أو تساعد عىل التحكم فيه.
ينترش استخدام منوذج  ABCيف العالج املعريف ملساعدة األشخاص عىل التعامل بشكل ممنهج
مع األفكار السلبية التلقائية ألجل تغيريها .يرمز الحرف " "Aإىل املوقف ،بينام يرمز الحرف ""B
إىل األفكار التي تتملك املرء إزاء املوقف أو تفسرياته لهذا املوقف ،ويرمز الحرف " "Cللعواطف
واالستجابة الجسدية .يعترب منوذج  ABCوسيلة لرشح العالقة بني املوقف واألفكار والعواطف.
يستخدم اآلباء النموذج لتدريب أنفسهم عىل الوعي باألفكار السلبية التلقائية تجاه أنفسهم (،)B
ومن ثم ميكنهم االنتباه ألنفسهم.
مثال من جلسة استشارية حقيقية أوىل أجريت مع "إلني" .عن طريق استعادة
نسوق فيام ييل ً
املحادثة سوف أرشح كيف ميكن إللني استخدام منوذج  ABCليساعدها عىل بدء التحكم يف غضبها.
ال تنطلق أمناط التفكري السلبي انطالقًا ذاتيًا دامئًا .سيحتاج اآلباء لتدريب أنفسهم خالل مدة زمنية
محددة يف مواقف مع الطفل .تنتهي الجلسة مع إلني إىل مقرتحات محددة حول كيف إعداد مواقف
تدريبية مع الطفل فيام بني الجلسات االستشارية.
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املوقف:
طلبت إلني من ابنها أول البالغ من العمر خمسة أعوام إيقاف تشغيل لعبة الكمبيوتر الخاصة به
والذهاب إليها يف الحامم لغسل أسنانه قبل النوم .عندما مل يعر طلبها اهتام ًما يف املرة الثالثة التي
نادته فيها للحاق بها غضبت وأمسكت إلني بذراع أول بشده واقتادته إىل الحامم .رصخ أول بينام
كانت إلني متسكه بقوة وتغسل أسنانه .جرت إلني أول البايك إىل غرفة النوم ووضعته يف الرسير
وأخربته بأنها لن تقص عليه الليلة قصة قبل النوم ألنه كان غري محتمل .تركت إلني غرفة النوم وهي
تشعر بقلبها يخفق بشدة وتجتاحها رغبة قوية يف البكاء .ملاذا يوجد يف غالب األمر رصاع حول موعد
النوم؟ وهل سمع الجريان أي صوت الليلة؟

الجلسة األوىل:
حرضت إلني إىل مركز استشارات األرسة وأخربت عن حاجتها لتلقي مساعدة بشأن ابنها الذي ال
ليل .سأل املعالج إلني عام إذا كان مبقدورها وصف موقف صعب تذكره
يرغب يف أن يأوي للفراش ً
جيدًا .قالت إلني إنه حدث موقف الليلة املاضية عندما تجاهل أول طلبها أن يذهب إىل الحامم.
عندما مل يعرها أول اهتام ًما غضبت وأخذته بالقوة إىل الحامم .شعرت بعدها أنها أم سيئة .عربت
إلني عن األمر بقول إن عدم استجابة أول لها تشعرها وكأن تدخل إىل نفق ال تخرج منه لحني خلود
أول إىل النوم.
سأل املعالج إلني عام إذا كانت الحظت أي تغري يف سلوك أول بعد مواقف النوم الصعبة؟ قالت إلني
بدل من اللجوء إليها وأنه يفزع
إنها اتصلت مبركز استشارات األرسة ألن أول اآلن بدأ اللجوء إىل أبيه ً
متى عىل صوتها .قالت إلني ياله من شعور مزعج للغاية أن يكون ابنها خائفًا منها.

تحديد األفكار السلبية التلقائية
قالت إلني إنها تنتقل مبارشة من موقف إىل عاطفة أي من ( )Aإىل ( ،)Bوقالت إنه ال يسعها
الوصول إىل أفكارها وتفسرياتها ( )Cلحني خلود أول إىل النوم .ركزت الجلسات مع إلني بشكل مبديئ
عىل مساعدتها يف التعرف عىل مدى تحكم أفكارها وتفسرياتها ( )Bيف العواطف ( )Cالتي تنشط
داخلها .مترين العصا البيضاء أو “ ”White stickميكن االستفادة منه يف مامرسة كيفية التفرقة بني
األفكار والعواطف ( ،)Bوإدراك أثر األفكار والتفسريات عىل العواطف يف الوقت ذاته (.)C
شكل 1
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مترين "العصا البيضاء":
سأل املعالج إلني عام إذا كانت ترحب بإجراء مترين؟ يقول املعالج إللني :تخييل إنك تقفني يف طابور
وجاء أحدهم من خلفك وركل عضلة ساقك الخلفية .ما األفكار التي ستدور بداخلك عن نفسك
قبل أن تستديري لرؤية الشخص الواقف خلفك؟ ما العواطف التي ستنشط يف هذه اللحظة؟ ما
االستجابة الجسدية التي سوف تبديها؟ ما الذي ترغبني بفعله؟
أجابت إلني بأن الفكرة التي ستدور يف رأسها هي "من األحمق الذي يركل ساقي؟" وأن عاطفتها
ستميل إىل الغضب وبعض الخوف .بينام سيبدأ قلبها يف الخفقان برسعة .قالت إلني إنها سرتغب
فوق أي يشء يف االستدارة ورد الركلة.
شخصا كفيفًا ميسك بعصا بيضاء .كرر
رشع املعالج يف وصف مشهد جديد .عند استدارة إلني ستجد ً
املعالج األسئلة األربعة ذاتها عىل إلني .قالت إلني إن الفكرة التي ستدور بخلدها اآلن "ياله من رجل
مسكني ،إنه كفيف البرص وهو مل ِ
يأت هذا الفعل عن عمد" .وإن عاطفتها ستتبدل من الغضب إىل
الشعور باألىس تجاه هذا الرجل .وستهدأ خفقات قلبها وستعود أنفاسها إىل طبيعتها يف غضون ثوانٍ
معدودة .قالت إلني إنها سرتغب يف مساعدة الرجل وسؤاله عن وجهته ورمبا أرشدته إىل الطريق.
سأل املعالج إلني عام جعل عواطفها واستجابتها الجسدية يتغريان بهذه الرسعة؟ قالت إلني "عندما
أصبحت فكريت أنه مل ِ
يأت هذا الفعل عن عمد ولكن بالخطأ اختلفت عواطفي يف ثوانٍ معدودة".
بعد هذا التمرين ،طلب املعالج من إلني أن تعيد عىل مسامعه موقف النوم قبل وصولها إىل مرحلة
الغضب بيشء من التفصيل .طُلب من إلني وصف البيت الذي تقطنه .وأين كان يجلس أول؟ ومن
أين أتت إلني إىل أول يف املرة األوىل؟
سأل املعالج إلني عن ماهية األفكار التي كانت تدور بخلدها عن نفسها عندما كانت تسري عرب غرفة
املعيشة يك تطلب من أول إيقاف تشغيل لعبة الكمبيوتر الخاصة به والذهاب معها إىل الحامم؟
أجابت إلني بأنها تحذر وقت النوم وتفكر فيام بينها وبني نفسها أنه قد مير بسالم هذه الليلة .سأل
املعالج إلني عن ماهية األفكار التي كانت تدور بخلدها عن نفسها عندما كانت تسري من املطبخ عرب
غرفة املعيشة يك تطلب من أول إيقاف تشغيل لعبة الكمبيوتر الخاصة به والذهاب معها إىل الحامم
يف املرة الثانية؟ أجابت إلني بأنها كانت تفكر يف أن أول غري مهذب وبأنها ال أحد ،وال حتى ابنها ،يعبأ
باإلصغاء إىل ما تقوله.
سأل املعالج ما نوع العواطف التي نتجت عن هذه األفكار؟ قالت إلني إنها شعرت بيأس وغضب
وبدأ قلبها يخفق برسعة ورأسها تغيل .سأل املعالج إلني عن ماهية األفكار التي كانت تدور بخلد
إلني عن نفسها عندما كانت تسري من املطبخ عرب غرفة املعيشة يك تطلب من أول إيقاف تشغيل
لعبة الكمبيوتر الخاصة به والذهاب معها إىل الحامم للمرة الثالثة؟ قالت إلني إنها فكرت يف أنها أم
عاجزة وأنها ال تحظى باالحرتام .سأل املعالج ما العواطف التي ولدتها هذه األفكار بداخلها؟ قالت
إلني إنها شعرت باقرتاب الغضب وفقدت السيطرة عىل نفسها ألنه من املهم لها أن تكون أ ًما صالحة
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تحظى باالحرتام .قالت إلني إنها تحمل بداخلها ذكريات طفولة سعيدة بني أبوين عطوفني وإنها
عاجزة عن فهم السبب الذي يجعلها تفقد السيطرة عىل نفسها .وإنها تشعر بالخجل حيال الطريقة
التي ترصفت بها نحو أول .وإن التفسري الوحيد الذي متلكه لغضبها أنه كان من املهم لها أن تكون
أ ًما صالحة وماهرة وأن تصل إىل هدفها عندما شعرت بعجزها .قالت إلني إنها نظرت إىل نفسها كأم
سيئة إذ ال تستطيع تربية اب ًنا "طائ ًعا".
غريت إلني تجربة االنتقال من املوقف ( )Aإىل العاطفة ( )Cمبارشة حيث أصبحت واعية بأنه مثة
عدة أفكار وتفسريات ( )Bأثرت يف عواطفها (.)C
شكل 2

وضع أفكار بديلة
إذا مل تجد األفكار السلبية التلقائية التي تدور بخلد إلني ما يعرتضها رمبا قبلتها معتقدة صحتها .غالبًا
ما تكون أفكارنا السلبية التلقائية عن أنفسنا مستكينة تحت السطح وتربز عندما ال نكون بأي حاجة
إليها .إن تصنيف األفكار السلبية التلقائية باالستعانة مبقياس مدرج ،وتطبيع األفكار ،ووضع أفكار
بديلة وسائل العرتاض األفكار السلبية التلقائية.
سأل املعالج إلني عام إذا كانت تعتقد أن تلك األفكار بشأن كونها أم سيئة وأنها ال تحظى باحرتام
أحد حقيقية أم ال؟ قالت إلني إنها تعلم إنها تفعل أشياء كثرية طيبة يف  90باملائة من مجمل الوقت
الذي متضيه مع أول ،ولكن املواقف التي ميرون بها وقت النوم ترض بعالقتهام .واصلت إلني قائلة
إنها تعلم أن وضعها يف العمل يضمن لها االحرتام وأنها تحظى باحرتام رشيكها ،ولكن متى تجاهل
أول اإلنصات إليها يصبح األمر وكأن العواطف السيئة واملؤملة تحرك األفكار السلبية املخزونة عن
نفسها.

التصنيف عىل مقياس مدرج من  1إىل :10
عىل مقياس مدرج من  1إىل  10حيث  1يشري إىل أم صالحة ،بينام  10يشري إىل أم سيئة ،سأل املعالج
إلني أين ميكن أن تضع نفسها؟ قالت إلني إنها ستمنح نفسها  3بينام تجلس يف مكتب املعالج ،ولكن
عندما تكون يف املوقف نفسه تشعر إنها يف املرتبة  9عىل التدريج .عىل مقياس مدرج من  1إىل 10
حيث  1تعني أحظى باالحرتام بينام يشري  10إىل ال أحظى باالحرتام ،سأل املعالج إلني أين ميكن أن
تضع نفسها؟ قالت إلني إنها ستمنح نفسها  2يف مواقف حياتها اليومية يف العمل ومع رشيكها ،ولكن
عندما يتملكها الغضب من أول ستضع نفسها يف املرتبة  8عىل التدريج .تشعر إلني أنها متلك تصور
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ذايت واقعي معظم الوقت ،ولكن األفكار السلبية التلقائية تنجح يف تأجيج عواطف قوية يف مواقف
النوم مع أول.

تطبيع األفكار:
هل إلني وأول يف موقف غري عادي أم أن اآلباء اآلخرين يعايشون تجارب مامثلة؟ سأل املعالج إلني
عام إذا كانت قد سمعت عن آباء آخرين يجدون صعوبة يف وضع األوالد من ذوي الخمسة أعوام
ليل ،أو عام إذا كانت تعتقد أن ال أحد مير بهذا املوقف سواها هي وأول؟ قالت إلني أن
يف فراشهم ً
معظم آباء األطفال من ذوي الخمسة أعوام الذين تعرفهم يقولون إن وقت النوم قد يكون صعبًا.
قالت إلني إنها تعتقد أن أول ال يبدو أكرث صعوبة من األوالد اآلخرين يف مرحلة رياض األطفال.

أفكار بديلة:
سأل املعالج إلني عام إذا كانت هناك أي أفكار أخرى متاثل أو تتجاوز يف صحتها األفكار التي دارت
بخلدها باألمس عندما كانت عىل وشك مطالبة أول بالذهاب إىل الحامم للمرة الثانية؟ قالت
إلني إنها قد تفكر بينها وبني نفسها يف أنها أم صالحة يف  90باملائة من الوقت وأن معظم الناس
يكنون احرتا ًما لها .قالت إلني إن بوسعها أن تفكر يف أن أول مل يتجاوز من العمر  5سنوات وأنه
من الطبيعي عدم اإلنصات فيمن يف مثل عمره .وأضافت إنها ميكن أن تفكر يف أن أول يركز تركي ًزا
شديدًا يف اللعبة وأنه ال يسمعها بالفعل وأن األمر ال صلة له بعدم إظهاره احرتا ًما لها .سأل املعالج
إلني عن ماهية عواطفها إذا ما فكرت عىل هذا النحو؟ قالت إلني إنه سيكون بوسعها أن تخطو نحو
مثل ليعرفا من
أول بهدوء وتنحني إىل أسفل وتحدثه بهدوء ليوقفا تشغيل اللعبة م ًعا وأن يتسابقاً ،
منهام بوسعه الوصول إىل الحامم أولً  .قالت إلني إن مبقدورها أن تدرك أنها إذا نجحت يف تفسري
عدم استجابة أول كسلوك صادر عن طفل يف الخامسة من عمره وليس كنقد لها كأم سيتسنى لها
التعامل مع املوقف عىل نحو مختلف متام االختالف .خالل هذه املحادثة أدركت إلني أن أفكارها
وتفسرياتها للموقف ( )Bتنبئ بشكل ملحوظ مباهية العواطف ( )Cالتي ستتولد .قالت إلني إنه
بوسعها بالتمرين عىل التعرف عىل األفكار السلبية عن نفسها ( )Bواعرتاض هذه األفكار أن تتحكم
يف العواطف املتولدة (.)C
شكل 3

الشكل  3يف ورقة العمل التي مألتها إلني يوجد مثال عن كيفية إعداد موقف عميل مع أول .استبدلت إلني التفسري (" )Aأول ال يصغي إيل" بتفسري
أكرث حيادية وهو "أول ال يجيب" .عند املرور بـ ( )Bأعطت إلني ألول بعض "العيص البيضاء" وتعرفت عىل أفكار بديلة أكرث واقعية عن نفسها.
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طلب املعالج من إلني أن متنح أول بعض العيص البيضاء .ما االسم الذي ميكن أن نطلقه عىل العيص
البيضاء؟ قالت إلني إنها عىل األرجح تفكر فيام بينها وبني نفسها بأن أول غري مهذب وأنه يرفضها
فعل "ضدها" من وجهة النظر هذه .وأضافت إن العصا البيضاء ميكن أن
عندم ال يجيبها وأنها يأيت ً
تكون أن أول مل يتجاوز سنواته الخمس وأن غارق يف عامل أفكاره الخاص .ومن ثم فإنه ال يرفضها
متعمدًا رغبة منه يف إيذائها أو إلحاق الرضر بها .وإن األمر ال يعدو كونه غارقًا فيام يفعله وأن
أفقه "يضيق" عن اإلحاطة مبا يدور حوله .لخصت إلني األمر قائلة إن العصا البيضاء ميكن أن تكون
"أول ليس أكرث من طفل يف الخامسة من عمره" .مثة عصا بيضاء أخرى وهي "أول يعيش يف فقاعته
الخاصة".
إن استخدام مقاييس مدرجة للتصنيف ،وتطبيع األفكار ،ووضع أفكار بديلة سيساعد إلني يف اعرتاض
سبيل األفكار السلبية التلقائية والتعرف عىل أفكار بديلة أكرث واقعية عن نفسها.

إعداد الفرض املنزيل:
سأل املعالج إلني عام ميكن أن يساهم به منح أول واحدة أو أكرث من هذه العيص البيضاء يف
مساعدتها يف موقف موعد النوم؟ قالت إلني إنها تعتقد أن هذه الطريقة ستعينها بشكل بالغ
عىل إيقاف شعور أنها تتعرض للهجوم من حيث احرتامها لذاتها وكأم .سأل املعالج إلني عام يلزمها
الستخدام "عصا بيضاء" كأداة شخصية يف موقف موعد النوم التايل؟ قالت إلني إنه بوسعها التعرف
عىل أنها ستكون بحاجة إىل مامرسة األمر واإلبقاء عىل بؤرة تركيزها عىل مدار ليايل كثرية .طلب
املعالج من إلني تخيل إنها تجتاز غرفة املعيشة للمرة الثانية وتطلب من أول إيقاف تشغيل لعبة
الكمبيوتر الخاصة به والذهاب معها إىل الحامم .ما األفكار التي ستتملكها تجاه أول ونفسها يف هذا
الحني؟ قالت إلني إنها سرتكز عىل فكرة أنها أم صالحة يف  90باملائة من األوقات .وإنها ستمنح أول
"عصا بيضاء" بالتفكري يف أنه مل يتجاوز الخامسة من عمره وأنه يعيش يف فقاعة األفكار الخاصة به
وأنه ال يأيت أي فعل بقصد استفزازها .قالت إلني إنها تشعر باإلثارة ملالحظة كيف أن الرتكيز عىل
هذه األمور سيساعدها وأنها تتطلع إىل العودة إىل البيت للمامرسة .قالت إلني إنها متحفزة جدًا
للرتكيز عىل هذه األمور ألنه يؤملها بشدة أن تجد أن أول يخاف منها.

امللخص
يبني النموذج  ABCأن األفكار والتفسريات تسبق العواطف وتؤثر فيها .الغضب وسيلة للهروب من
عدم االرتياح الذي يسببه الشعور بالعجز وقلة الحيلة يف املوقف مع الطفل .إن الوعي بكيفية تغري
التفعيل الجسدي للعواطف يف الجسم يف ثانيتني فقط عند شعور املرء بأنه مل يصبح عرضة للهجوم
ميكنه من اختيار حلول غري الغضب .فذهاب شعور املرء بأنه عرضة للهجوم يعد مفتا ًحا للتمكن من
إنتاج أفكار بديلة يف املوقف وهو ما يعوق انزالق املرء إىل "النفق" الذي يشعل الغضب فيه األفكار
السلبية التلقائية عن الذات .التعرف عىل األفكار السلبية التلقائية واعرتاضها هو نقطة االنطالق نحو
تحديد مترينات تقوم بها إلني يف البيت لتامرس من خاللها التحكم يف الغضب فيام بني الجلسات.
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الفروض املنزلية
1.1متى تعرفت عىل فكرة سلبية تلقائية ( ،)Bتوقف وامنح نفسك ثوانٍ معدودة إلدراك ما
يحدث.
2.2مالحظة وجود فكرة سلبية تلقائية ( )Bيحول بينك وبني االنتقال بشكل مبارش من املوقف
( )Aإىل العاطفة (.)C
3.3سل نفسك عام إذا كانت الفكرة السلبية التلقائية حقيقية أم ال؟ حدد وطور "عصا بيضاء"
للطفل ،وفكرة بديلة أصح عن نفسك لتجربة أثر ذلك عىل املشاعر والعواطف التي تتملكك يف
املوقف وتعلم كيفية التحكم فيها.

من العجز إىل السيطرة
إن الخروج من منط تفكري سلبي ال يحدث من تلقاء ذاته .سيحتاج اآلباء لتدريب أنفسهم خالل
مدة زمنية محددة يف مواقف مع الطفل .ملء ورقة عمل مبنية عىل منوذج  ABCمن واقع املواقف
العملية مع الطفل يعني املسؤول عن رعاية الطفل عىل التحكم يف الغضب .وأداء مترين عميل
ناجح يشعره بالسيطرة عىل املوقف عوضً ا عن الشعور بالعجز الذي يسود يف غالب األمر بعد فورة
الغضب والسلوك العنيف.

ورقة عمل منوذج ABC
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Littsint
ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات من خالل littsint.no
يضم الكتاب اإللكرتوين املجاين  10مقاطع فيديو تستعرض منوذج جيد
التوثيق للتحكم يف الغضب بطريقة مادية .مرتجم إىل عدة لغات.
التطبيق املجاين يالئم األجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس ونظام أندرويد
ومستوحى من جلسات أجريت مع  800من اآلباء.

كتب دليل اآلباء للتحكم يف الغضب الذي بني أيدينا شتايرن سوند ،طبيب نفيس اختصايص ومعالج
معريف .مارس سوند العمل يف مجال التحكم يف الغضب لدى اآلباء والرشكاء يف مراكز استشارات
األرسة يف مولد ( )Moldeمنذ عام .2004
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