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 (4)مدیریت خشم 

 خشم كنترل مهارت

 می دانیم كه خشم و عصبانیت احساسی است كه میزان آن از تحریک خفیف و احساس رنجش تا خشمیی دمدید و ونم ن   

خشم احساسی است كه هیه آن را به خ بی می دناسند و در كل واكنشی طبیعی بمه نما كمامی و بمد     . آور در ن سان است 

                ما ناگزیریم در ط ل زندگی با م قعیمت همایی رو بمه رو دم یم كمه مما را خشمی ی          رفتاری محس ب می د د و هیه ی

ویژگی خشم ای  است كه در عی  حالی كه وزیی از زندگی است می ت اند ما را از رسیدن به هدف هاییان بماز  . می كنند 

 . دارد 

 :میزان عصبانیت –الف  

نجش ددت عصبانیت وای  كه افراد تا چه اندازه مستعد عصبانیت هستند وو د دارد گر چه پرسش نامه های زیادی برای س 

ولی ما خ دمان با ارزیابی عکس العیل های خ د در م قعیت های مختلف می ت انیم پی ببریم كه چه اندازه عصبانی هسمتیم  

ان می دهند و میان دوستان و آدنایان برخی از افراد  دیگ و دانند یعنی با كیتری  تحریک  بیشتری  دروه ی خشم را نش. 

 . خ د به عصبانیت معروفند

 . بر عکس برخی دی ر از افراد  فقط در م قعیت های نادری عصبانی می د ند و در مجی ع افراد خ نسردی هستند  

ی از افراد بی  ای  دو دسته افرادی اند كه خفیف تری  تا ددید تری  حالت های خشم را از خ د نشان می دهند ولی بسیار 

 .ای  دو دسته قرار گرفته اند 

 :آ دنایان خ د را بر روی آن مشخص كنید  به پی ستار زیر دقت كنید و وای اه سه نفر از 

                       ●────────────────────────────────●  

 افراد بسیار خ نسرد                            افراد بسیار عصبانی                                                     

 دی رانند؟ از عصبانیتر افراد برخی چرا

 نيرز  ديگرران  از شديدتر و عصبانيتشان ميشوند عصباني افراد ساير از تر ها راحت آن ديگرانند، از تر مزاج آتشي واقعاً افراد برخي

  .عبوسند همواره و است دايمي خشمشان د،دهن نشان مي بلند صداي با و آشكارا را عصبانيتشان .است
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 عقر   اجتماعي نظر ها از آن گاهي كنند، نمي پرت را چيزهايي يا دهند دشنام نمي هميشه شوند مي عصباني آساني به كه افرادي

 كره  هسرتند  اختاللري  داراي يشوند م آساني عصباني به كه افرادي .شوند مي بيمار جسمي نظر يا از كنند مي اخم كنند، مي نشيني

 را خود نبايد را افراد آن شناسان روان « درماندگی برابر در كم تحیل » كه يكند م بيان اختالل اين ساده زبان به .نامند برخي مي

 شرراي   اگر و يدهند نم انجام گام به را گام امور ها آن .كنند پيدا تمايل رنجيدگي يا ناراحتي، درماندگي، به نسبت كه كنند مجبور

 چيزي چه .شود مي پيدا كارشان، در جزيي اشتباه يك كه مثالً وقتي ميشوند؛ خشمگين بسيار مطمئناً شود، بد آنها براي وديحد تا

 برخري  كره  دارد وجود شواهدي باشد؛ داشته فيزيولوژيكي يا ژنتيكي داليل تواند موضوع مي اين سازد؟ مي چنين اين را افراد اين

 ظراهر  پايين بسيار سنين از هها نشان اين و شوند مي عصباني زود مادرزادي طور به و شوند مي زودرنج متولد و عصباني ها، بچه

 خشرم، مههرومي   اغلر ،  .باشرد  داليل از ديگر يكي است ممكن كنند مقابله خشم با تا بينند مي افراد كه هايي آموزش .شوند مي

 خوب خشم بيان اما است بسيار خوب سها، احسا ساير يا فسردگيا نگراني، بيان كه ايم آموخته ما از بسياري شود، مي تلقي منهي

 كه اند داده نشان ها پژوهش .كنيم فراهم آن بروز سازنده براي بستري يا كنيم اداره را خشم چگونه كه ايم نياموخته نتيجتاً، .نيست

 هرايي  خانواده از ميشوند عصباني آساني به هك افرادي معموالً .كنند ايها مي راستا اين در را مهمي نقش خانوادگي هاي زمينه پيش

 .ندارند مهارت . . . و خانوادگي درون رواب  اجتماعي،  عاطهي طهاي ارتبا و در باشند مي نظم بي و مخرب كه آيند مي

 است؟ خ ب خشم دادن بیرون آیا

 بم دن  گسیخته لجامآسي   براي نظريه اين از افراد برخي .است خطرناك و نادرست باور، اين كه گويند مي شناسان روان امروزه

 كمكي هيچ و كندمي  شديدتر را غض  و خشم معموالً خشم، كه با اند داده نشان ها پژوهش .كنند مي استهاده ديگران به رساندن

 خشرم  ايجاد باعث چيزي چه كه بههميد است بهتر .كند نمي (هستيد عصباني دستش از شما كه شخصي يا شما به مشكل حل در

ايرد،   داده دسرت  از را خرود  كنترل حاال تا آيا .بيابيد خشمتان آغازگرهاي كردن متوقف براي را يشود، سپس راهبردهايي م شما در

 دست از را خود شما خونسردي است ممكن .يشود م عصباني كسي هر .بزنيد؟ را نهر يك خواستيد يا كشيديد فرياد زديد، داد آيا

 نهرا  آ به تواند مي خشم شود، مي ها بچه اي با غيرمنصهانه رفتار وقتي .باشد خوبي چيز تواند مي خشم .برويد در كوره از و داده

 .است سختي كار قوي هاي احساس اين با برخورد نحوه گرفتن ياد .بايستند خودشان پاي روي كه كند كمك

 كند؟ می عصبانی را دیا چیزی چه

 از شايد .شويد نيست عصباني شما نظر طبق چيزها بعضي كه زماني است نممك .بكند عصباني را افراد است ممكن چيزها خيلي

 به رسيدن براي شما وقتي .دهيد مي دهيد، انجام مي دست از را زمان كه زماني يا موقع به را كارها چرا كه شويد عصباني خودتان

 ممكن ميكنند اذيت را شما كه افرادي .دكن عصباني را شما همين نااميدي و شويد نااميد است ممكن داريد، سختي موقعيت هدف

 زمراني  آن از بدتر .شويد عصباني خود والدين دست از است ممكن .كند عصباني را كه شما بزنند صدا هايي اسم به را شما است
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 كره  دهستي عصباني چرا بدانيد آنكه بدون شويد عصباني شما شايد .شويد مي شناخته مقصر ايد نكرده كاري كه به خاطر كه است

 .است مهمي اين مساله

 است؟ عصبانی نفر یک وقتی ب  یم ت انم می چه

 كنراري  و سراكت شرود   اسرت  ممكرن  او .نكنرد  صحبت شما با يا باشد داشته تهاجمي حالت است ممكن است عصباني كه كسي

 اگرر  .برسرانند  آسري   اسرت هرا   آن اطراف كه چيزي هر به يا بزنند را نهر يك يكنند م سعي و كشند مي فرياد ها بعضي .بنشيند

 بههميد كنيد سعي و كنيد فكر و بايستيد فاصله گرفتيد اينكه محض به بگيريد فاصله او از عتر سري چه هر است عصباني شخصي

 متر آرا فرد كه زماني دارد؟ احساسي چه فرد آن كتيد؟ بهتر را است موقعيت ممكن شما آيا است كرده عصباني را او چيزي چه كه

 .كنيد گوش او فهاي به حر و كنيد صحبت او با كنيد سعي شد

 راهنیا چراغ تکنیک

 زيادي ميزان تا كند مي كمك افراد به به طور خالصه روش اين .است خشم احساس كاهش براي فوري و ساده بسيار روشي اين

 .نمايند كنترل را خود خشم از

 .سازيد امآر را خود كنيد سعي بكشيد، عميق نفس چند ايست، :قرمز چراغ -1

 به كه باشيد مواظب بايد و ايد نشده مسلط خود بر هنوز كامالً شما كه است آن بيانگر عالمت اين .است احتياط معني به :زرد چراغ -2

 .نزنيد صدمه ديگران و خود

 نراراحتي  ميتروانم  چه طور و ام؟ شده چراعصباني هستم؟ غمگين چرا ناراحتم؟ چرا كنيم، فكر خوب بايد فق  مرحله اين در پس

 .كنم ابراز صحيحي به شكل را خود

 در را آن پيامردهاي  هحرل  را هر كردن از عملي قبل و كرده فكر متعدد هاي درباره راه حل توانيم مي مرحله اين در اين، بر عالوه

 .بگيريم نظر

 صحبت كرده غمگين و خاطر آزرده يا را عصباني ما كه كسي با توانيم مي و هستيم آرام ما كه دهد مي نشان :سبز چراغ -3

 .نماييم ابراز را خود ناراحتي و كنيم

 .سازيد عملي را خود هي نقش بهترين و كنيد حركت يتوانيد م شما كه معناست، بدين سبز چراغ ديگر عبارت به

 چ  نه خشم و عصبانیت مان را كنترل كنیم؟
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 مهارت كنترل خشم را بياموزيد

خشم مي تواند در صورتي كه شما براي يك مدت طوالني عصباني بمانيد، . س استكنترل خشم تكنيك مهمي براي كاهش استر

نحوه كنترل . عصبانيت حتي مي تواند باعث حمله قلبي شود. به شكل قابل توجهي استرس را افزايش داده و آن را طوالني تر كند

 :د كه شما را در آغاز اين مسير ياري مي دهددر اينجا به چند نكته اشاره مي شو. خشم تا حدود زيادي شبيه كنترل استرس است

هنگامي كه دانستيد كه چه چيزي شما را از كوره در مري برد،پيشراپيش برنامره اي تنظريم     : علل عصبانيت خود را شناسايي كنيد* 

ين كارهرايي كره   يكي از مهمترر . قرار گرفتيد، كنترل كنيد   كنيد راجع به اينكه چگونه خشم خود را چنانچه در يك موقعيت مشابه

بره طرور مثرال آيرا وقتري داريرد       . بايد در آن مهارت پيدا كنيد، اين است كه نشانه هاي خشم قري  الوقوع خود را شناسايي كنيرد 

عصباني مي شويد دندان هايتان را به هم فشار مي دهيد؟ آيا شانه هاي شما جمع مي شود؟ آيا دچار ترپش قلر  مري شرويد؟ آيرا      

شود؟ اين عاليم و نشانه ها را مثل يك چراغ خطر به ذهرن بسرپاريد يعنري هشرداري از اينكره داريرد        رنگ صورت تان سرخ مي

 .عصباني مي شويد

چنرد  . مثال تا ده بشماريد. وقتي متوجه شديد كه داريد عصباني مي شويد، كمي تعلل كنيد: به نشانه هاي خشم تان پاسخ بدهيد* 

تماشا كنيد و هر كاري كه به آن وسيله بتوان وقت را خريد تا مغز شما فرصت دريافرت و  از پنجره بيرون را . تا نهس عميق بكشيد

 .رسيدگي به پيام هاي هيجاني شما را پيدا كند و شما هم بتوانيد قبل از هر چيز اقدامي بينديشيد

خته است راهي پيردا كنيرد ترا    قبل از مقابله با شخص يا وضعيتي كه شما را عصباني سا: زماني را به آرام سازي اختصاص دهيد* 

خانه را تميز كنيد يا اگر پشت كرامپيوتر نشسرته   . مثال برويد كمي قدم بزنيد. كمي از انرژي احساسي و هيجاني خود را تخليه كنيد

 .غض  آلوده خود دست نگه داريد و كمي به آن بينديشيد  ايد از فشار دادن تكمه ارسال براي ارسال نامه الكترونيكي

اگر خشم شما ناشي از چيزي است كه كسي گهته يا انجام داده، برويد و با همان شخص رو در رو : تان را سركوب نكنيدخشم * 

فق  راجع به همين واقعه با او حرف بزنيد و از زاويه احساس خود، به ايرن  . صحبت كنيد البته او را به رگبار اتهامات لهظي نبنديد

 .داده است موضوع بپردازيد نه آنچه وي انجام

مثال گوش . به دنبال راه هاي ابداعي براي تخليه انرژي حاصل از خشم و غض  بگرديد: براي خشم خود شير اطمينان پيدا كنيد* 

 .كردن به يك قطعه موسيقي، نقاشي كردن، ورزش يا نوشتن يك مطل  براي نشريه مورد عالقه تان
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ات عصبي هستيد، به افرادي كه نگران شما هستند مثل اعضاي خرانواده يرا   اگر احساس مي كنيد اغل  اوق: نصيحت پذير باشيد* 

دوستان اعتماد كنيد و از آنها بخواهيد تا شما را در يافتن راه حلي مناس  براي برخورد با اين مقوله يراري كننرد يرا برا يرك روان      

 .شناس مشورت كنيد

توانيد به فردي قدرتمند در برابر خشم تبديل  ين كردن آنها ميبراي كنترل عصبانيت و خشم راهكارهايي وجود دارد كه با تمر

 . شويد

  :ورزش كنید -1

بسيار موثر  های اعصاب كاهش آثار منفی محرکو در عين حال  به دست آوردن آرامششروع يك برنامه منظم ورزشي براي 

 . است

ام ندهيد، زيرا شما در واقع ورزش را براي آرامش كنند ورزش را در حد قهرماني يا براي مسابقه انج شناسان توصيه مي روان

  .تا در زندگی از قابلیت باالتری برخ ردار د یددهيد  اعصاب خود انجام مي

 . فكر كنيد كدام ورزش را بيشتر دوست داريد

 . داوري آن را آزمايش كنيد بدون پيش

 .باشيد تان می  سالمتیتااز آن و سپس به فكر  لذت بردن در انتخاب انواع ورزش، نخست به فكر

برند و انجام   روي تند، ضربان قل  را باال مي سواري و يا پياده همچون شنا، دويدن آهسته، دوچرخه های سبک و مستیر ورزش

 . بخش است دقيقه در روز بسيار سودمند و فرح 02حداقل به مدت ( طبق عالقه تان) ها  يكي از اين ورزش

زیرا تان را دنبال كنيد، تالش كنيد برنامه ورزشي خود را هر چه زودتر از سر بگيريد،  ه ورزشياگر چند روز نتوانستيد برنام

  .برنامه، اثربخش هستند های بی های منظم بیش از ورزش ورزش

  :كالم د ید هم -2

اي از ياد ما جدا  و لحظه كه ما را آفريده خدای ت اناستها،  ترين دوست همه انسان در آغاز به ياد داشته باشيم بهترين و نزديك

هرچه از اين يار مهربان بگويم كم است، زيرا برقراري ارتباط قوي با خدا، انرژي و انگيزه الزم را براي غلبه بر خشم به . نيست

 . آورد وجود مي

ند همسر، مادر، پدر، توان اين افراد مي. هاي ديگري هم داشته باشيم البته پسنديده است عالوه بر اين يار آشنا و هميشگي، دوست

 . فرزند و يا دوستاني امين و دلسوز باشند
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صحبت كردن با چنی  محرمان اسراری و حتی دیدار آنها، تسکی  دهنده ی كنيد،  هايي كه احساس تنهايي و ناراحتي مي لحظه

 . خ بی برای دردهایتان است

 . و با اين كار خشم خود را كاهش دهيد( در اين كار افراط كنيد البته نبايد)هايتان بگوييد  در حضور آنها از غم و غصه و ناراحتي

  :كتاب بخ انید -3

 . است بهتری  دوست انسانايد كه كتاب  حتي شما هم زياد شنيده

صردا و آرام، امرا مهربران و در خلروت و تنهرايي،       بري . زند ها با شما حرف مي زباني، در اوج سكوت، ساعت دوستي كه با زبان بي

 . كند تان مي يراهنماي

سبب تق یت دهند،  هاي غلبه بر خشم را آموزش مي تان كه به طور اصولي راه هاي مهيد و مورد عالقه ها و كتاب خواندن مجله

  .د د ع امل بازدارنده از خشم در وو دتان می

  :تر بادید اوتیاعی -4

اگرر  . رود مهيد و مطلوب دست نزنيد، انرژي شما هردر مري  هاي  اگر به فعاليت .دهد الشعاع قرار می بیکاری، روان انسان را تحت

پردازي، پرورش افكار منهي و به موج  آن مهيا شردن شرراي  مسراعد برراي      اين انرژي دروني درست مصرف نشود، سب  تخيل

 . بروز رفتارهاي پرخاشگرانه خواهد شد

هاي نامناس  خواهند داشت، بنابراين بهتر است هميشره  در شراي  بيكاري، افراد آمادگي دو چندان براي عصبي شدن و بروز رفتار

به دنبال يادگيري يك هنر يا فعاليت مهيد باشيد، حتي آموزش هنر به ديگران يا شركت در كارهاي نيكوكارانه، احسراس ارتبراط و   

د، چگونه در هنگرام نيراز، يرار و    آموز برقراري ارتباط با ديگران عالوه بر آنكه به شما مي. كند همبستگي شما را با ديگران بيشتر مي

اي از هرم   تررين ضرربه   دهد و در اين صورت، برا كوچرك   همدل ديگران باشيد، ظرفيت رواني شما را نسبت به ديگران افزايش مي

 .پاشيد نمي

شراد   ها و آبي آسمان، نظاره كردن جريان يك آب روان و حتي تماشاي يك فريلم  ها، سبزي چمن هاي زيبا، درخت تماشا كردن گل

 .تان در كاهش خشم شما موثر است يا فيلم مورد عالقه
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