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 (3)مدیریت خشم 

 مقدمه -

 همه ما در طول زندگي با . خشم يکي از هيجان هاي پيچيده انسان و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري است

 .موقعيت هاي خشم برانگيز روبه رو شده ايم

و علت اين که اشکال خشم اين است که اگرچه بخشي از زندگي است ؛ ولي ما را از رسيدن به اهداف خود بازمي دارد 

 .افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همين نکته است

از يک طرف خشم پاسخ طبيعي انسان است و از طرف ديگر مي تواند روابط بين فردي را مختل کند و ما را از رسيدن به 

ه نتوانسته اند انتظارات و در حقيقت خشم هيجان شايعي است که بيشتر نسبت به دوستان و نزديکاني ک. اهداف باز دارد

عصبانيت ، : هيجان هايي که بيشتر با خشم همراه است عبارتند از. خواسته هاي ما را برآورده سازند، تجربه مي شود

 .خشونت ، خصومت ، کينه توزي ، غضب ، تنفر، تحريک ، حسادت ، رنجش ، غرض ورزي ، تحقير و ناراحتي

بيشترين واکنش افراد به ابراز خشم خود عبارت است از . ي ناخوشايند مي دانندبيشتر افراد، ابراز خشم خود را حالت

احساس تحريک پذيري ، خصومت ، عصبانيت ، افسردگي ، ناراحتي و غمگيني ، احساس شرمندگي و گناه ، احساس 

ديگر خشم احساس خوشحالي ، سرحالي ، احساس پيروزمندي ، اعتماد و تسلط از سوي . آرامش ، رضايت و خشنودي

 .مضراتي همانند استرس ، ناراحتي هاي بدني ، احساس درماندگي ، تنهايي و انزوا دارد

 :علل خشم  -2

 جلوگيري از رفتار هدفمند  -

 تحقير شدن يا مورد تبعيض قرار گرفتن  -

 مورد پيشداوري ، تبعيض يا بي مهري قرار گرفتن  -

 مورد فريب يا عهدشکني قرار گرفتن  -

 شدن احساسات ، ارزش ها يا اقتدار واقعي فرد از سوي ديگران تحقير  -

 مورد بدرفتاري و بي توجهي قرار گرفتن از سوي افراد مهم  -

 صدمه ديدن درنتيجه بي توجهي نسبت به خود  -

 رفتار حاکي از بي توجهي ديگران  -

 موردتجاوز بدني يا کالمي قرار گرفتن  -

 قرباني شدن -
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 :م شيوه کنترل خش -3

وقتي با ما بدرفتاري مي شود يا ناکام مي شويم ، بايد به ياد داشته باشيم که در مقابل خشم يک فرد مقابله کننده هستيم و بايد 

مهارت هاي مخلتفي براي کنترل خشم وجود دارد که به چند . بتوانيم از مهارت هاي مختلفي براي کنترل خشم خود استفاده کنيم

 :ه مي شودمورد به شرح زير اشار

 

حقيقت دارد که مي . وقتي عصباني هستيم ، استفاده از مهارت هاي خودآرام سازي بسيار مفيد و اثربخش است :خود آرام سازي

اين کار به ما فرصت مي دهد تا بهترين راه حل . بشماريم 01گويند وقتي عصباني هستيم پيش از اين که پاسخ بدهيم بايد تا عدد 

چنين مي توانيم با تنفس آرام و عميق در مدتي کوتاه خود را کامال آرام کنيم سپس در وضعيت بهتر و آرام تر هم. را انتخاب کنيم

. اگر احساس مي کنيم فريادزدن يا عمل پرخاشگرانه به نفعمان است ، مي توانيم اين کار را بکنيم. راه حلهاي خود را بررسي کنيم

همچنين مي توانيم از خودآرام سازي براي آماده . نه نتيجه خشم غيرقابل کنترل است در حقيقت عصبانيت در اين حالت انتخابي و

 .کردن خود براي مواجه شدن با موقعيتي خشم برانگيز استفاده کنيم و تصور کنيم در معرض ناکامي و بدرفتاري قرار گرفته ايم

 

درجه اي ،  011ود را روي يک مقياس صفر تا زماني که احساس کرديم فشار خونمان در حال افزايش است ، ميزان خشم خ

حال تصور . برگردد( يا پايين تر 31)درجه بندي مي کنيم سپس خود را آرام مي کنيم تا اين که ميزان خشم مان به سطح پايين تر 

دآرام سازي آن را دوباره خشم خود را درجه بندي کنيم و با استفاده از مهارت خو. کنيم که ناکامي و بدرفتاري بدتر هم شده است

اگر به اندازه کافي اين روش را تمرين کنيم احساس مي کنيم براي مقابله موفقيت آميز با احساس ناکامي و بدرفتاري . مهار کنيم

 . در هر زمان آمادگي داريم

بي هاي اوليه خود يک نقطه شروع خوب براي آموختن شيوه مقابله با خشم ، تجزيه و تحليل ارزيا :انجام ارزيابي اوليه منطقي

وقتي ارزيابي اوليه از رويدادي ناکام کننده و مشکل ساز به عمل مي آوريم بايد معين کنيم آيا مساله ارزش ناراحت شدن را . است

 .دارد يا نه؟ اگر دريافتيم از خشمي بي اساس رنج مي بريم ، احتماال اين گونه خواسته هاي نامعقول را از خودمان داريم

 .ت ميل دارم افراد با من منصفانه و با مالحظه رفتار کنند، پس آنها بايد حتما اين گونه با من عمل کنندچون من بشد

چون من بشدت ميل دارم مردم با من منصفانه و با مالحظه رفتار کنند و چون من فردي استثنايي هستم پس آنها بايد حتما با من 

 .خوب رفتار کنند

ظاهر به نظرمان غيرواقع بينانه باشد؛ اما واقعيت اين است که همه ما خواسته ها و تقاضاهاي  اگرچه ممکن است اين عبارت در

با توجه به اين که آرزو کردن بهترين ها در زندگي ميل طبيعي انسان است ، همه ما . غيرمنطقي و نامعقولي از زندگي داريم

د، از اين رو بررسي منطقي بودن ارزيابي هاي خود را به صورت انتظارات و خواسته هايي داريم که هميشه معقول و منطقي نيستن

اگر اصرارمان بر اين باشد که همه کارها بايد هميشه طبق نظر ما پيش رود و ديگران هميشه با ما خوب رفتار . يک عادت درآوريم

 . کنند و هرگز نبايد ناکام شويم ، خشمگين مي شويم
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به . ه هاي غيرمنطقي خود و تغيير دادن آنها به خواسته هاي منطقي واقع بينانه تر استدر اين وضعيت ، مهارت در شناخت خواست

بسيار مايلم مردم با من منصفانه و ». عنوان مثال به جاي اصرار کردن بر اين خواسته هاي غيرمنطقي با خودمان منطقي حرف بزنيم

با اين حال . ستم و زماني که اين گونه برخورد نمي کنند ناراحتموقتي آنها اين کار را مي کنند خوشحال ه. با مالحظه رفتار کنند

بنابراين براي مقابله با ناکامي ها و بدرفتاري ها بايد خشم . چون قرار نيست که دنيا براساس خواسته ها و آرزوهاي من اداره شود

ي رود احتماال موجب ناکامي و نااميدي مي اگرچه اين نوع ارزيابي ها زماني که کارها طبق نظر ما پيش نم« .خود را کنترل کنم

 .شود، اما به خشم بيهوده منجر نمي شود

 

مي کنم ،  ... احساس»وقتي هيجانات ناراحت کننده اي را تجربه مي کنيم ، مي کوشيم از طريق گفتار اين عبارات  :خالق بودن

در بيشتر موارد . راه حل مفيدي را اتخاذ کنيم« مقابله کنمچگونه مي توانم به شيوه اي مفيد با اين احساسات . اين به نفع من نيست

اگر بتوانيم از خالقيت خود استفاده . واکنش فوري ما نسبت به اين احساس بهترين پاسخ ممکن نيست ، پس اندکي تامل کنيم

ا کنترل کند، مي توانيم از به جاي اين که بگذاريم هيجان ما ر. کنيم پيدا کردن شيوه مقابله مناسب با خشم آسان تر خواهد بود

 .هيجان به عنوان فرصتي براي رسيدن به تجارب خالق و جديد استفاده کنيم

 

 :وقتي عصباني هستيم کارهاي زير را انجام دهيم  -

گاهي ممکن . اول اين واقعيت را بپذيريم که خشمگين هستيم ، دوم تصميم بگيريم که چه کاري مي توانيم درباره آن انجام دهيم

در مواقع ديگر ممکن است پاسخ انفعالي و . ست به اين نتيجه برسيم که نشان دادن واکنش پرخاشگرانه بيشتر به نفعمان استا

چيزي که درک آن در اينجا مهم است ، اين است . در بيشتر مواقع بايد روش باجراتي را انتخاب کنيم. بدون جرات را انتخاب کنيم

نبايد به بهانه عصبانيت دست به . ووليت يک شيوه پاسخدهي مناسب در هنگام عصبانيت با ماستکه بايد بدانيم حق انتخاب و مس

به عبارت ديگر بيان اين جمله که چيزي را شکستم يا به کسي صدمه زدم ، براي اين که عصبي بودم ، . اعمال پرخاشگرانه بزنيم

موجب مي شود به شيوه هاي خاص عمل کنيم ؛ بلکه اين ما اين خشم نيست که . شيوه نامعقولي براي اجتناب از مسووليت است

هستيم که عصبي مي شويم و تصميم مي گيريم که يا به شيوه اجتماعي پسند و قابل قبول يا به شيوه غيراجتماعي و غيرقابل قبول 

 .واکنش نشان دهيم

عاليت هاي جسمي يا خالق ، مفيد و اثربخش وقتي خشم بر ما چيره مي شود، تخليه انرژي از طريق پرداختن به ف :تخليه انرژي

تخليه انرژي به . فايده تخليه خشم اين است که مي توان در وضعيت ذهني آرام ، مشکل خشم برانگيز خود را حل کرد. است

 . عنوان يک مهارت مقابله با خشم ، فرآيندي دو مرحله اي است

تخليه انرژي به عنوان يک مهارت . ه مساله گشايي مربوط استمرحله اول ، رها ساختن تنش از سيستم است و مرحله دوم ب

تخليه انرژي ، منبع ناکامي يا . مقابله اي غالبا خوب درک نشده است ؛ زيرا افراد به اهميت مرحله دوم آن توجه نمي کنند

پس هميشه فرايند . بله کندبدرفتاري را برطرف نمي کند، بلکه فقط به انسان خويشتنداري مي بخشد تا بتواند با منبع خشم مقا



4 
 

 .تخليه خشم را همراه با مرحله دوم آن يعني مساله گشايي به کار ببنديم

 

 : در جريان مواجهه با خشم مي توانيم از عبارات زير استفاده کنيم :ايمن سازي در مقابل استرس و خشم

 . تر مي توانم موقعيت را کنترل کنمهر قدر بيشتر آرام باشم و از مهارت هاي مقابله با خشم استفاده کنم ، بيش

 . اين موقعيت را به عنوان يک تجربه يادگيري مفيد در نظر بگيرم

 . مساله جدي است ، اما من هم آماده ام

 . نفس عميق بکشم ، آرام باشم و از نيروي فکر استفاده کنم

 . حق دارم ناراحت باشم ، اما بايد بر اهداف خود متمرکز شوم

 .دهم خشم ديگران بر من اثر بگذارد و بايد خويشتندار باشمنبايد اجازه ب

 :پس از اين که با رويداد خاصي مقابله کرديم به تالشهاي خود پاداش دهيم

 

 . آنقدرها هم که فکر مي کردم سخت نبود

 . در همه مواقع ، خوب ظاهر شدم

 . اين موقعيت ها آسان نيست ، اما به هر حال بخشي از زندگي است

 .از مهارت هاي مقابله با خشم استفاده مي کنم ، احساس بهتري نسبت به خود دارموقتي 

يکي اين که در زمان بررسي رويدادهاي خشم برانگيز از آنها استفاده کنيم و . به دو طريق مي توانيم از اين عبارات استفاده کنيم

سازي و حرف زدن با خود درباره آن رويداد به صورت ديگر آن که پيش از مواجه شدن با رويداد خشم برانگيز از طريق آرام 

 .تجسمي از اين روش استفاده کنيم

 

افراد با . جرات ورزي يعني دفاع از حقوق خود و بيان افکار و احساسات خود به شيوه مستقيم ، صادقانه و مستقيم :جرات ورزي

نمي دهند ديگران از آنها سوء استفاده کنند و از طرف ديگر به جرات براي خود و ديگران احترام قائلند، آنها مايل نيستند و اجازه 

 .خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي گذارند و به شيوه مدبرانه با آنها ارتباط برقرار مي کنند

ر جرات ورزي به انسان احساس خودکار آمدي و کنترل دروني مي بخشد و اين احساسات نيز د. جرات ورزي چندين مزيت دارد

از آنجايي که جرات ورزي مستلزم تدبير و مذاکره . روابط مقابل با ديگران ، اعتماد به نفس و عزت نفس ما را تقويت مي کند

هر چند ممکن است هميشه به همه خواسته هاي خود نرسيم ، با وجود اين نظر به اين که . الزم است انعطاف پذير باشيم. است

ها و اميالي دارند جرات ورزي بهترين روش براي دست يافتن به روابط بين فردي رضايت بخش افراد ديگر نيز خواسته ها، نياز

 . است
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از متهم کردن . بيان احساسات خود يعني مطلع ساختن ديگران از احساسي که نسبت به اعمال آنها داريم :بيان احساسات خود

در عوض احساس خود را نسبت به . اجتناب کنيم« ررو هستيدشما پ»، «شما بي مالحظه هستيد»ديگران يا گفتن چيزهايي مانند 

بيان « متاسفم ، ولي نمي توانم کاري برايتان انجام دهم»، «متاسفم من برنامه هاي ديگري دارم»اعمال آنها به اين صورت بيان کنيم 

 . احساسات خود بر حرمت نفس و احترامي که ديگران براي ما قائلند خواهد افزود

 

رفتار پرخاشگرانه . افراد بيشتر تفاوت بين خودخواهي و احقاق حقوق خود را نمي دانند: ق و مسووليت هاي خودپذيرش حقو

عملي خودخواهانه است ، چون هدف آن برآورده ساختن نياز خود بدون توجه به خواسته هاي ديگران است ؛ ولي جرات ورزي 

. همچنين نشان دهنده آن است که ما نسبت به مراقبت از خود متعهديم نشان مي دهد که ما انعطاف پذير و اهل گفتگو هستيم ،

 .ابراز عقايد، بيان احساسات و دفاع از ارزشهاي خود هرگز به منزله خودخواهي نيست

 

ما کوشند در  مي افرادي که ما را به دليل عقايد و دفاع از حقوقمان بي مالحظه و خودخواه مي نامند، پرخاشگرانه عمل مي کنند و

زماني که ديگران ما را به خودخواهي و بي مالحظه بودن متهم مي کنند، وسوسه بي جراتي و تسليم . احساس گناه ايجاد کنند

وقتي جرات ورزي نداريم از پذيرفتن . شدن در ما قوت مي گيرد؛ اما اين بي جراتي در واقع نوعي شانه خالي کردن است

 .مسووليت زندگي خود اجتناب مي کنيم

 

ه عنوان افراد جرات ورز بايد بتوانيم در مقابل تالش ديگران براي دخالت در کارهايمان مقاومت کنيم و همچنين بايد انتقادات و ب

 . هر چه بيشتر منصفانه و سنجيده عمل کنيم ، نفس ما بيشتر مي شود. مخالفت هاي آنها را عمل کنيم

در برخي موارد مي . ساس روابط بين فردي خود را بر مذاکره و گفتگو بنا کنيمبراي جلوگيري از خشم بيجا بايد ا: مذاکره و گفتگو

توانيم از طريق تهديد ديگران و غلبه يافتن بر آنها نظر خود را تحميل کنيم ، ولي اگر هميشه برعمل به شيوه مورد نظر خود اصرار 

بعکس . موفق شويم ، ولي تنها و منزوي خواهيم شدممکن است گاهي . کنيم در نهايت بهاي اين رفتار خود را خواهيم پرداخت

پس بهترين راه . اگر هميشه منفعل و تابع خواسته هاي ديگران باشيم از هر نوع تالش براي مذاکره و گفتگو اجتناب خواهيم کرد

 . حل آن است که مذاکره کننده خوبي باشيم

 

جريان رشد و تکامل مي آموزند، پي بردن به قدرت گذشت  درس ارزشمندي که بسياري از افراد در :پي بردن به ارزش گذشت

در . مي بخشد او را از کاري که مرتکب شده است ، تبرئه نمي کند. وقتي انسان کسي را که به او بي حرمتي کرده است. است

گيرد و مي بلکه هنگامي که کسي خطاي کس ديگري را ناديده مي . حقيقت گذشت به معناي از ياد بردن خطاي افراد نيست

بخشش و گذشت باعث مي شود که در . بخشد در واقع خود را از خشمگين شدن مي رهاند و به امور روزمره خود مي پردازد
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. کشمکش ها برگ برنده هميشه در دست ما باشد چون از موضع قدرت و با اعتماد به نفس از خطاي افراد چشمپوشي مي کنيم

 .ما را در موقعيت هاي ناخوشايند باال مي برد گذشت ، قدرت خودکارآمدي و حس کنترل 

 خشم با مقابله هاي مهارت

 باد  راننادگي  قباال  در مثال .دهيم مي بروز بخصوصي هاي شاکنو خود از ،ميکنيد احساس خشم مشکالتي قبال در ما از يک هر

 موضاوع  ايان  آناار  از تفااوت  بي ينکها يا بپردازيم گريز و تعقيب به دهيم، فشار بوق روي وقفه بي را دست است ممکن ديگران،

 از ها بعضي .است مربوط او احساسي – فکري نظام به دهد، مي بروز خود از واکنشي چه مسائل، اين قبال در فرد اينکه .بگذريم

 پرخاشگري بروز آمادگي يعني آنند مي استفاده زياد – شود مي فعال ترس با خشم هنگام در که سيستمي – گريز و جنگ سيستم

 است؟ مناسبي سيستم گريز، و جنگ سيستم آيا .باالست آنها در اضطراب، يا

 جان از دفاع شما دغدغه ترين بزرگ شايد شرايطي چنين در .آنيد مي زندگي غار يک در و ايد بازگشته حجر عصر به نيدک تجسم

 .بزنيد را زندگي قيد يا بجنگيد بايد يا پس .باشد

 گريز و جنگ سيستم از استفاده فعلي، شرايط در .برگرديد  ردهک سرخ زميني سيب و پيتزا عصر يعني  -يکم و بيست قرن به حاال

 رفتارهااي  جااي  به هک داده را امنيت اين ما به قانون سايه در و جامعه در زندگي .بود خواهد هم دردسرآفرين برايتان گاهي حتي

 غام،  اندوه، مانند ديگر احساسات از بسياري مثل هم خشم هک دانيد مي حتما تعريف .بگيريم بهره مان انديشه نيروي از احساسي،

 .است احساس يک ...و سردرگمي

 ياا  شد آزرده خشم، جاي به توان مي مثال .سازگارانه و منطقي است احساسي جايي جابه اما است ناممکن امري احساس، نداشتن

 .داشت گذشت حس انتقام، حس جاي به

 خود احساسي فوران با نخست فرد .ناخوشايند موقعيت يک تنها ديگري براي و باشد فاجعه ديفر براي است ممکن موضوع، يک

 و نداشاته  مخارب  ارثا آ کاه  مي کند تجربه را ناخوشايند حس يک تنها دوم فرد هک حالي در دهد مي دست از را ماجرا مهار حتما

 هستند؟ ما مزاحم احساسات آيا .دهد سامان و سر را اوضاع انديشه، نيروي با تواند مي ندارد وجود احساسات قليان چون

 رساانند  مي آسيب فرد، به بيني مکخود و افسردگي خشم، احساس مثل احساسات اين از برخي اما است احساسات از مملو آدمي

 .نمود مخرب احساسات جايگزين را مناسب احساسات چگونه که آموخت توان مي تمرين کمي با .هستند مخرب اصطالح، به و

 جاايگزيني  فان  از خشم با مقابله راهکارهاي .نماييم افسردگي جايگزين را اندوه يا خشم جايگزين را نارضايتي توانيم مي ما مثال

 رفتارهااي  انجاام  براي بااليي پتانسيل و آمادگي خشمگين فرد هک چرا است منفي هيجان يک خشم، .نماييد استفاده زياد احساس،

 .بزند صدمه هم ديگران يا خود به تواند مي حتي که اي گونه به دارد غيرمنطقي
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 به نسبت توانست خواهيم يقين به پس هايم شد متمايز گوريل يک از تکامل، مدد به هک است سال نها ميليو ها انسان ما هک آنجا از

 .هستند ما هاي انديشه زاييده جمالت، .دهيم نشان متفاوت اکنشيو آرده مان عصبي که چيزي

 گااه  هر نگوييد مثال .نکنيد استفاده دارند شديد احساسي بار که جمالتي از خشم هنگام در « متنفرم تو از » يا « اجعهف يک اين

 بود » بگوييد بلکه « يآني م ناراحتم ». .بکشيد عميق نفس ده عملي هر از پيش شديد، خشمگين انفجار حد به

 باه  .ميشاود  نيز موضوع از تان پرتي حواس و هيجان تخليه موجب دهد، مي شما هب را منطقي فکر فرصت تنها نه اي ثانيه چند زمان اين

 .آزادند رفتارشان طرز در ديگران آنند؟ خيانت من به حتي يا آرده رانندگي بد نبايد مردم چرا بگوييد خود

 .بريزيد خودتان در را چيز همه هک است اين رکا بدترين .دهيم تغيير شرايط، برحسب را رفتارمان بايد هک هستيم ما اين

 .بياييم وتاهک خواهيم ما نمي که است خاطر اين به ناراحتي و خشم از بزرگي قسمت .باشيد منطقي .بدهيد آردن صحبت فرصت هم او به

 بار  و آرده بارآورد  را آن ميازان  الاقل را بگيريد، خشمتان جلوي توانيد نمي اگر .آنند مي خشم دچار را ما هک هستند نبايدها و بايدها اين

 .بازي درآوريد بچه .آنيد ترک را محيط يا دهيد هشدار ديگران به آن اساس

 خطراناداختن  باه  ياا  ديگاران  به رساندن آسيب جاي به يعني آنيد انتخاب را بد بدتر، و بد بين بگيريد، را تان خشم جلوي نتوانستيد اگر

 داده رخ اتفااق  ايان  نخواهياد  چه و بخواهيد چه .آنيد فراموش .شويد آرام ات بکشيد فرياد خلوت، در يا بزنيد لگد چيزي به تتان، موقعي

 .نگيريد خود به را قيافه اين پس

 ساازمان  نقاش  .شاويد  ماي  عصاباني  نيساتيد،  چاون  آنيد، بازي را بهترين نقش بخواهيد اگر .نيست بهترين آس هيچ .نباشيد گرا آل ايده

 و مان  دسات  به رانندگي غلط فرهنگ و هوا آلودگي و ترافيک مشکل .نکنيد بازي را زيست محيط از حفاظت جهاني سازمان يا يونسکو

 !شود نمي حل شما

 » .بياموزياد  در را .درآورياد  آنتارل  تحت را رفتارتان بايد هک هستيد شما اين .باشيد هوشيار تان پرخاشگرانه رفتارهاي و خشم به نسبت

 ماي  چاه  آه بدانياد  چياز  هار  از فنون پايش  .هستند آننده پيشيمان آه زد خواهد سر شما از رفتارهايي صورت اين غير « سريع آرميدگي

 .آنيد آم را ديگران از تان توقع .بکشيد هوار خودتان يا ديگران سر بر آنگاه .خواهيد

 موضاوع  علال  باه بررساي   اوضااع،  شادن  آرام و خشم خاتمه از پس .است لطف سر از دارند هم اگر و ندارند اي وظيفه ما قبال در آنها

 . نماييد شناسايي مشکل آن بروز در را ديگران و خود نقش و پرداخته
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  حرکت 1مات کردن استرس در  

 هاي بيشتري به سوي آرامش برداريد  توانيد قدم هاي زير مي با عمل کردن به توصيه

   حرکت 11مات کردن استرس در 

هاي زمانه گاليه نکند اما شايد برايتان جالب باشد بدانيد برخاي   کنيد که از مشکالت عصبي و استرس ها کمتر کسي را پيدا مياين روز

خوابي، دل به هم خاوردگي   اين افراد ممکن است اين مشکل را با سردرد، بي. توانند درک کنند که تحت فشار عصبي هستند افراد نمي

کنيد باا خوانادن    کنيد که داريد با چنين مشکالتي دست وپنجه نرم مي اگر شما هم احساس مي. بيان کنندو تغييرات گوارشي تجربه و 

 ...هاي بيشتري به سوي آرامش برداريد توانيد قدم مطلب زير مي

 درست با استرس برخورد کنيد -0

. فردي به حوادث، با ديگري متقاوت اسات  پاسخ و واکنش هر. نخستين گام در يادگيري نحوه کنترل استرس، شناسايي عامل آن است

کناد و تاا پااي مارگ کاار       ممکن است ديگران فکر کنند اين فرد خودش را اذيت ماي . به عنوان مثال يک آدم پرکار را در نظر بگيريد

شاايد   براي ايان شاخص،  . آورد کند، در حالي که در حقيقت اين شخص با کار کردن احساس آرامش و کنترل بيشتري به دست مي مي

در منازل  « اساتراحت »برنامه، يا زماان   کار، به خودي خود نوعي درمان و راه کنترل استرس و بالعکس يک مرخصي سازمان نيافته و بي

به طاور مثاال محايط کاار، خاانواده،      . استرس شما ممکن است با عوامل بيروني در ارتباط باشد. زا باشد عمال يک عامل بزرگ استرس

به طور مثاال آرزوهاا   . تواند از اين عوامل باشد اما گاهي استرس نشات گرفته از عوامل دروني است غيرمترقبه مياجتماع و يا حوادث 

هاا و احساساات منفاي، رفتاار غيرمساووالنه، عاادات بهداشاتي و         گرايي، نگراني، نگرش بينانه و دور و دراز، کمال و انتظارات غيرواقع

وقتي منابع و علل استرس را شناسايي کرديد، اگر چه ممکن است قادر به اجتنااب از آنهاا   .نظافت نامطلوب، از اين دست عوامل است

تواناد باا ايجااد     اين موضوع به خودي خاود ماي  . شود دانيد که چه چيزي باعث اين عاليم ناخوشايند در شما مي نباشيد اما حداقل مي

 . نوعي احساس کنترل بيشتر در شما مفيد باشد

 مرين کنيدبردباري را ت  -2

. به عنوان بخشي از راهبرد کلي در کنترل بهتر استرس، سعي کنيد نسبت به خود و شرايطي که روي آنها کنترل نداريد بردباارتر شاويد  

ها و همه حوادثي که کنترل چنداني بر آنها ندارياد، خاواه    بايد بدانيد و بپذيريد که تغييرات دايمي هستند و اين تغييرات، ضررها وزيان

تار از ماال    اگر مثل بيشتر مردم فکرکنيد، آن وقت ناراحتي و فشار عصبي ديگران براي شما قابل فهم. خواه باز هم تکرار خواهند شدنا

ممکن است فکر کنيد که شما هميشه بايد شاد باشيد اما مادامي که به اين موضاوع اعتقااد دارياد، محکاوم باه يااس و       . خودتان است
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ش اين واقعيت که شما هميشه در حال تجربه و تحمل نوعي استرس هستيد و اينکه، اين يک موضوع طبيعي پذير.نااميدي خواهيد بود

 . است در کنترل استرس بسيار سودمند خواهد بود

 مهارت کنترل خشم را بياموزيد  -3

عصاباني بمانياد، باه     تواند در صورتي که شما براي يک مدت طاوالني  خشم مي. کنترل خشم تکنيک مهمي براي کاهش استرس است

نحوه کنترل خشام تاا   . تواند باعث حمله قلبي شود عصبانيت حتي مي.تر کند را افزايش داده و آن را طوالني  شکل قابل توجهي استرس

 : دهد شود که شما را در آغاز اين مسير ياري مي در اينجا به چند نکته اشاره مي. حدود زيادي شبيه کنترل استرس است

اي تنظايم کنياد    بارد، پيشااپيش برناماه    هنگامي که دانستيد که چه چيزي شما را از کوره در مي: يت خود را شناسايي کنيدعلل عصبان •

ترين کارهايي کاه باياد در آن    يکي از مهم. راجع به اينکه چگونه خشم خود را چنانچه در يک موقعيت مشابه قرار گرفتيد، کنترل کنيد

شاويد   به طور مثال آيا وقتاي دارياد عصاباني ماي    . هاي خشم قريب الوقوع خود را شناسايي کنيد نشانهمهارت پيدا کنيد، اين است که 

تاان سارخ    شاويد؟ آياا رناگ صاورت     شود؟ آيا دچار تاپش قلاب ماي    هاي شما جمع مي دهيد؟ آيا شانه هايتان را به هم فشار مي دندان

 .شويد بسپاريد يعني هشداري از اينکه داريد عصباني ميها را مثل يک چراغ خطر به ذهن  شود؟ اين عاليم و نشانه مي

چند تا نفس . مثال تا ده بشماريد. شويد، کمي تعلل کنيد وقتي متوجه شديد که داريد عصباني مي: تان پاسخ بدهيد هاي خشم به نشانه •

تا مغز شما فرصت دريافت و رسيدگي باه   از پنجره بيرون را تماشا کنيد و هر کاري که به آن وسيله بتوان وقت را خريد. عميق بکشيد

 .هاي هيجاني شما را پيدا کند و شما هم بتوانيد قبل از هر اقدامي بينديشيد پيام

قبل از مقابله با شخص يا وضعيتي که شما را عصباني ساخته است راهي پيدا کنيد تا کمي از : سازي اختصاص دهيد زماني را به آرام •

اياد از فشاار    خانه را تميز کنيد يا اگر پشت کامپيوتر نشساته . مثال برويد کمي قدم بزنيد. د را تخليه کنيدانرژي احساسي و هيجاني خو

 .آلود خود دست نگه داريد و کمي به آن بينديشيد دادن تکمه ارسال براي ارسال نامه الکترونيکي غضب

ه يا انجاام داده، بروياد و باا هماان شاخص رو در رو      اگر خشم شما ناشي از چيزي است که کسي گفت: تان را سرکوب نکنيد خشم •

فقط راجع به همين واقعه با او حرف بزنيد و از زاوياه احسااس خاود، باه ايان      . صحبت کنيد البته او را به رگبار اتهامات لفظي نبنديد

 .موضوع بپردازيد نه آنچه وي انجام داده است

ماثال گاوش   . هاي ابداعي براي تخليه انرژي حاصل از خشام و غضاب بگردياد    اهبه دنبال ر: براي خشم خود شير اطمينان پيدا کنيد •

 .تان کردن به يک قطعه موسيقي، نقاشي کردن، ورزش يا نوشتن يک مطلب براي نشريه مورد عالقه
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ده يا دوستان کنيد اغلب اوقات عصبي هستيد، به افرادي که نگران شما هستند مثل اعضاي خانوا اگر احساس مي: پذير باشيد نصحيت •

شاناس مشاورت    ياري کنند يا با يک روان  اعتماد کنيد و از آنها بخواهيد تا شما را در يافتن راه حلي مناسب براي برخورد با اين مقوله

 . کنيد

 به تمرين تفکر مثبت بپردازيد - 4

انتهاايي از افکاار اسات     دگويي، جريان بيمنظور از خو. مطالعه ذهني يا خودگويي مثبت راه موثر ديگري براي برخورد با استرس است

برخي از آنها مبتني بر عقل و منطقاي هساتند و   . اين افکار خود کار ممکن است مثبت يا منفي باشند. گذرد که هر روز از ذهن شما مي

مثبات از ريشاه در   هادف از خودگاويي   .يابيد بقيه ممکن است سوءتعبيرهايي باشند که شما در نتيجه اطالعات ناکافي به آنها دست مي

اکناون شاايد   . تواند به کنترل اساترس کماک کناد    تفاهمات و جايگزين ساختن آنها با افکار مثبت و اميدوارانه است که مي آوردن سوء

در طاول روز  . اي است اما نياز به زمان و تمرين دارد توان روش خودگويي مثبت را ياد گرفت؟ اين کار فرآيند ساده بپرسيد چگونه مي

اي تامل کنيد و افکار خود را مورد ارزيابي قرار دهيد و راهي پيدا کنيد تا به آن وسيله جهت مثبتي به جرياان منفاي افکاار خاود      هلحظ

 . گويي به خود مگو يک قاعده عقالني در مورد فرآيند خودگويي مثبت اين است که آنچه را به ديگران نمي. بدهيد

 براي خودتان برنامه تنظيم کنيد -5

زاهاا   برخاي از اساترس  . شاود  زا شناسايي شدند و وجود آنها را به رسميت شناختيد، زمان برخورد با آنها آغاز مي تي عوامل استرسوق

به طور مثال اگر منبع استرس . ذهن خود را بر وقايعي که قادر به تغيير آنها هستيد، متمرکز کنيد. تحت کنترل شما قرار دارند اما بقيه نه

پرمشغله است، از خودتان بپرسيد آيا علت اين موضوع آن است که شما عادت دارياد چناد کاار را در ياک روز انجاام      شما، يک روز 

. کند تا احساس کنيد زندگي را بيشتر تحت کنترل دارياد  ريزي روزانه به شما کمک مي برنامه. برنامه بودن شماست دهيد يا به خاطر بي

 . ادداشت کنيد تا با مشکل روبه رو نشويدهاي روزانه خود را در جدولي ي فعاليت

 تر کنيد زندگي را ساده  -6

ها يا محول کردن  با کاستن از برخي فعاليت.برويد آن پيش  اي تنظيم کنيد و همگام با براي آنها برنامه. بندي کنيد امروز زندگي را اولويت

ه خانه، خودرو و سااير متعلقاات شخصاي را باه ترتياب اهميات       کارهاي مربوط ب. تر سازيد آنها با ديگران زندگي را براي خود آسان

 . زا نشويد ريزي کنيد تا متحمل تغييرات ناهنگام، پرهزينه و استرس برنامه

 منظم باشيد و استراحت را فراموش نکنيد -7



11 
 

همچناين  . م شده تلاف کنياد  اي سر و سامان دهيد که مجبور نباشيد وقت زيادي را براي پيدا کردن شي گ محيط خانه و کار را به گونه

توجه داشته باشيد که يک بدن سالم باه بهباود   . در طول روز به طور متناوب زماني را به استراحت، نوشتن يا قدم زدن اختصاص دهيد

فعاليات بادني باه    . کناد  خواب و استراحت در شما نيروي مضاعفي براي مقابلاه باا مشاکالت ايجااد ماي     . کند سالمت روان کمک مي

هاي روزمره را در بدن شاما   کند و يک رژيم غذايي متعادل هم انرژي الزم براي مقابله با استرس هاي عصبي کمک مي زي تنشنابودسا

 . کند تامين مي

 هاي خود صحبت کنيد  درباره نگراني -8

حلي هام باراي آن    کند و ممکن است در اين ميان راه صحبت کردن با يک دوست قابل اعتماد به رفع استرس و فشار عصبي کمک مي

هاي خود تصميم بگيريد و بر چيزهايي که اهميات بيشاتري باراي     همچنين کارهاي مهم را به خاطر بسپاريد و روي اولويت. پيدا کنيد

هاي روزمره را کناار بگذارياد و باه شاکل وشايوه       از روزمرگي فاصله بگيريد و براي يک مدت کوتاه روش. شما دارند، متمرکز شويد

 . ا را انجام داده و از آن لذت ببريدديگري کاره

 خنده را فراموش نکنيد - 9

. طباع  خيال و آسوده خاطرند يا شاوخ  بي. نگرند بهتر است بخشي از وقت خود را با افرادي سپري کنيد که به همه چيز با نگاه مثبت مي

 . دهد هاي عصبي را کاهش مي خنده تنش

 سازي را تجربه کنيد آرام  -01

ساازي صاحيح بسايار مثبات و      آرام. ا ريالکسيشن چيزي فراتر از تماشاي تلويزيون يا استراحت کوتاه در هنگام کار اسات سازي ي آرام

هاايي باشايد کاه باعاث احسااس لاذت در شاما         در پي فعاليت. بخش و در واقع نوعي احساس صلح و آرامش در ذهن است رضايت

دقيقه از وقات  31سعي کنيد حداقل روزي . ري، موسيقي يا سرگرمي ديگري باشدکند که اين يک فعاليت بدني، هن فرقي نمي. شوند مي

 .خود را به آن اختصاص دهيد

ساازي ياا ريالکسيشان پيشارونده عضاالت،       آرام: اند از شوند عبارت هايي که به کاهش ناراحتي و مدت استرس منجر مي ساير تکنيک

 .تجسم فضايي وتنفس آرام

در ياک وضاعيت آرام بنشاينيد و    . زماان  تکنيکي است براي شل کردن گروهي از عضالت به طاور هام  سازي پيشرونده عضالت،  آرام

باه صاورت ذهناي بادن خاود را      . ها را روي هم بگذاريد اما آنها را فشار ندهياد  فک خود را شل کرده و پلک. چشمان خود را ببنديد
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. ها و انگشتان به گاردن و سار برسايد    ها، تنه، بازوها، ساعدها، دست پلاول از انگشتان پا شروع کرده و با عبور از پاها، ک. وارسي کنيد

. ثانيه بشماريد و بعد آنها را شل کنياد  01تا  5عضالت را در يک ناحيه بدن منقبض کنيد و . روي هر قسمت به شکل مجزا تمرکزکنيد

حااال باه   . ب شدن و ناپدياد شادن اسات   زمان با شل کردن عضالت تصور کنيد سختي و تنش موجوددر عضالت شما در حال ذو هم

 . سراغ ناحيه بعدي برويد
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