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( 1)مدیریت خشم 

 مديريت خشم

ضوا ًوي تَاًيذ  .ّذف هذيشيت خطن، كاّص احساسات ّيجاًي ٍ تشاًگيختگي جسواًي است كِ تِ هَجة خطن تَجَد هي آيٌذ

ٍلي ضوا هي تَاًيذ ياد تگيشيذ كِ چگًَِ . اص چيضّا يا افشادي كِ ضوا سا ػصثاًي هي كٌٌذ، دٍسي كٌيذ، يا ايي كِ آًْا سا تغييش دّيذ

سٍاًطٌاسي كِ - «جشي دفٌثاچش»اها چشا تشخي افشاد تيطتش اص ديگشاى ػصثاًي هي ضًَذ؟ تِ گفتِ دكتش .ٍاكٌص ّايتاى سا كٌتشل كٌيذ

تشخي افشاد تٌذخَتش اص ديگشاى ّستٌذ، آًْا آساى تش ٍ ضذيذتش اص افشاد ديگش ػصثاًي - دس صهيٌِ هذيشيت استشس هتخصص است

ّوچٌيي، تحولطاى دس تشاتش ًاكاهي كن است ٍ . آًْا تؼضي اٍلات اص لحاظ اجتواػي كٌاسُ گيش هي ضًَذ ٍ لْش هي كٌٌذ. هي ضًَذ

پشسص هْوي كِ هطشح هي ضَد ايي است كِ چشا ايي . احساس هي كٌٌذ كِ ًثايذ دستخَش ًاكاهي، دسدسش ٍ آصسدگي لشاس تگيشًذ

افشاد، ايي سٍش سا دس پيص هي گيشًذ؟ 

ضَاّذي ٍجَد داسد كِ ًطاى هي دّذ تشخي اص كَدكاى، تحشيك پزيش ٍ صٍدسًج تِ دًيا .يك دليل، طًتيكي يا جسواًي است

ِ اين كِ ًطاى دادى . خطن اغلة تِ ػٌَاى يك چيض هٌفي للوذاد هي ضَد. فشٌّگي است- دٍهيي ػلت، اجتواػي.هي آيٌذ ها آهَخت

دس ًتيجِ، ها چگًَگي كٌتشل . اها ًطاى دادى خطن لاتل لثَل ًيست. اضطشاب، افسشدگي يا ّيجاًات ديگش كاهالً لاتل لثَل است

ِ اين . خطن يا تشٍص آى سا تِ طشصي هٌاسة ًياهَخت

تحميمات، ّوچٌيي ًطاى هي دّذ كِ پيطيٌِ خاًَادگي ًيض دس ايي هسألِ ًمص داسد، افشادي كِ تِ آساًي خطوگيي هي ضًَذ، ػوذتاً 

. اص خاًَادُ ّاي هخشب ٍ آضفتِ ّستٌذ ٍ دس استثاطات ػاطفي، هْاستي ًذاسًذ

آسهيذگي هي تَاًذ دس فشٍكص كشدى احساس خطن تِ - هاًٌذ تٌفس ػويك ٍ تصَيشساصي رٌّي- اتضاس آسهيذگي تسياس سادُ ّستٌذ

كتاب ّا ٍ دٍسُ ّاي آهَصضي اي ٍجَد داسد كِ هي تَاًذ تِ ضوا فٌَى آسهيذگي سا آهَصش دّذ ٍ ٍلتي كِ ايي فٌَى . ضوا كوك كٌذ

.  سا آهَختيذ، دس ّش هَلؼيتي هي تَاًيذ تِ آًْا سجَع كٌيذ

ِ اي ّستيذ كِ ّش دٍ ًفش تٌذخَ ّستيذ، ايي ايذُ خَتي است تشاي ّش دٍ كِ ايي فٌَى سا تياهَصيذ   اگش دسگيش ساتط

:  چٌذ كاس سادُ اي كِ ضوا هي تَاًيذ اًجام دّيذ، ػثاستٌذ اص

. تِ صَست ػويك، ًفس تكطيذ ٍ هسيش تٌفستاى سا تجسن كٌيذ - 1

. «آساى تگيش»، «آساهص»هاًٌذ - تِ آساهي يك كلوِ يا ػثاست آسام تخص سا تكشاس كٌيذ - 2

يك تجشتِ آساهص دٌّذُ سا هجسن كٌيذ، . دس حالي كِ تِ صَست ػويك ًفس هي كطيذ، اص تصَيشساصي رٌّي استفادُ كٌيذ - 3

. خَاُ اص خاطشاتتاى يا اص تخيلتاى

ِ ّاي تذًتاى سا آسام كٌٌذ ٍ احساس آساهص تيطتشي تِ ضوا تذٌّذ - 4 . توشيي ّاي آسام ٍ غيش فؼال هي تَاًٌذ هاّيچ

ايي فٌَى سا ّش سٍص اًجام دّيذ ٍ تياهَصيذ كِ تِ صَست اتَهاتيك ّش گاُ كِ دس يك ٍضؼيت تٌص صا لشاس داضتيذ، اص آًْا استفادُ 

. كٌيذ
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افشاد خطوگيي توايل داسًذ كِ دس صحثت ّاي خَد اص كلوات تسياس . تاصساصي ضٌاختي تِ هؼٌاي تغييش سٍش فكش كشدى است

هَلؼي كِ ضوا خطوگيي هي ضَيذ، تفكشتاى هي تَاًذ اغشاق ضذُ . استفادُ كٌٌذ- كِ هٌؼكس كٌٌذُ افكاس دسًٍي ضاى است- ضَساًگيض

.  يا خيلي پشضَس تاضذ

تشاي هثال، تِ جاي ايي كِ تِ خَدتاى تگَييذ . دس تاصساصي ضٌاختي، تالش هي ضَد كِ ايي افكاس تا افكاس هٌطمي تشي ػَض ضَد

ايي ًااهيذ كٌٌذُ است ٍ لاتل فْن است كِ هي دس ايي ». تِ خَدتاى تگَييذ« ّوِ چيض اص تيي سفت»، «ايي افتضاح است»يا « اٍُ»

« .هَسد آضفتِ ّستن، اها ايي پاياى دًيا ًيست ٍ خطوگيي ضذى ًيض آى سا دسست ًوي كٌذ

ايي هاضيي ّشگض كاس ». تاضيذ« ّويطِ»يا « ّشگض»ٌّگاهي كِ دس هَسد خَدتاى يا كس ديگشي صحثت هي كٌيذ، هشالة كلواتي هاًٌذ 

ًِ تٌْا غلط ّستٌذ تلكِ تاػث هي ضًَذ كِ ضوا احساس كٌيذ كِ خطوتاى « ضوا ّويطِ چيضي سا فشاهَش هي كٌيذ»يا « ًوي كٌذ

ايي كلوات ّوچٌيي افشادي سا كِ هايل تِ ّوكاسي تا ضوا تشاي يافتي يك ساُ . هَجِ است ٍ ساّي تشاي حل هطكل ٍجَد ًذاسد

.  حل ّستٌذ سا گشيضاى ٍ تحميش هي كٌذ

افشاد . تِ خَدتاى يادآٍسي كٌيذ كِ خطوگيي ضذى چيضي سا دسست ًوي كٌذ ٍ تاػث ًوي ضَد كِ ضوا احساس تْتشي داضتِ تاضيذ

هي چيضي »تِ ػثاست ديگش، گفتي جولِ . خطوگيي تايذ اص ًياصّاي طثيؼي ضاى آگاُ ضًَذ ٍ اًتظاساتطاى سا تثذيل تِ اهيال خَد كٌٌذ

.  است« هي آى چيض سا تايذ داضتِ تاضن»يا « هي چيضي سا هي خَاّن»، سالن تش اص گفتي جولِ «سا دٍست داسم

ًاكاهي، ًااهيذي ٍ -  ٍاكٌص ّاي ػادي اي سا تجشتِ هي كٌيذ هَلؼي كِ ضوا تشاي دستياتي تِ آًچِ هي خَاّيذ، ًاتَاى ّستيذ

تشخي افشاد خطوگيي اص خطن خَد تِ ػٌَاى سٍضي تشاي اجتٌاب اص احساس ًاساحتي . اها خطن سا تجشتِ ًوي كٌيذ- ًاساحتي

.  استفادُ هي كٌٌذ، اها ايي تِ هؼٌاي هحَ كاهل احساس ًاساحتي ًيست

چِ چيضي دس هَسد جشأت آهَصي هي داًيذ؟ 

اها تيطتش كتاب ّا ٍ دٍسُ ّاي . (تِ جاي پشخاضگشي)ايي حشف صحيح است كِ افشاد خطوگيي تِ آهَصش لاطؼيت ًياصهٌذًذ

. آهَصضي دس جشأت آهَصي، افشادي سا كِ تِ اًذاصُ ها خطوگيي ًيستٌذ، ّذف گيشي هي كٌٌذ

. آًْا گشايص داسًذ كِ تِ ديگشاى اجاصُ دخالت دس كاسضاى سا تذٌّذ. ايي افشاد هٌفؼل تش ٍ هطيغ تش اص يك ضخص هؼوَلي ّستٌذ 

ايي كتاب ّا هي تَاًٌذ ضاهل چٌذ طشح هفيذ تشاي استفادُ دس . ايي كاسي ًيست كِ افشاد تسياس خطوگيي حاضش تِ اًجام آى تاضٌذ

.  هَلؼيت ّاي ًااهيذكٌٌذُ تاضذ

تا ٍجَد ّوِ تالش ّا، . حتي اگش ّن هي تَاًستيذ ايذُ خَتي ًثَد- تِ ياد داضتِ تاضيذ كِ ضوا ًوي تَاًيذ خطن سا حزف كٌيذ

صًذگي پش است اص ًاكاهي، سًج، ضكست . هسائلي اتفاق هي افتذ كِ هَجة خطن ضوا هي ضَد ٍ گاّي اٍلات آى خطن هَجِ است

اها هي تَاًيذ سٍضي سا كِ اجاصُ هي دّذ چٌيي اتفالاتي تش ضوا . ضوا ًوي تَاًيذ آى سا تغييش دّيذ. ٍ اػوال غيش لاتل پيص تيٌي ديگشاى

.  تأثيش تگزاسد، تغييش دّيذ

  هذيشيت خطن

تحولطاى دس تشاتش ًاكاهي كن است ٍ احساس  ّوچٌيي،. آًْا تؼضي اٍلات اص لحاظ اجتواػي كٌاسُ گيش هي ضًَذ ٍ لْش هي كٌٌذ

  .آصسدگي لشاس تگيشًذ هي كٌٌذ كِ ًثايذ دستخَش ًاكاهي، دسدسش ٍ
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 هي گيشًذ؟ پشسص هْوي كِ هطشح هي ضَد ايي است كِ چشا ايي افشاد، ايي سٍش سا دس پيص

تحشيك پزيش ٍ صٍدسًج تِ دًيا  ضَاّذي ٍجَد داسد كِ ًطاى هي دّذ تشخي اص كَدكاى،.يك دليل، طًتيكي يا جسواًي است

ِ اين كِ ًطاى دادى . ػٌَاى يك چيض هٌفي للوذاد هي ضَد خطن اغلة تِ. فشٌّگي است- دٍهيي ػلت، اجتواػي.هي آيٌذ ها آهَخت

ها چگًَگي كٌتشل  دس ًتيجِ،. اها ًطاى دادى خطن لاتل لثَل ًيست. ّيجاًات ديگش كاهالً لاتل لثَل است اضطشاب، افسشدگي يا

ِ اين  .خطن يا تشٍص آى سا تِ طشصي هٌاسة ًياهَخت

افشادي كِ تِ آساًي خطوگيي هي ضًَذ، ػوذتاً  تحميمات، ّوچٌيي ًطاى هي دّذ كِ پيطيٌِ خاًَادگي ًيض دس ايي هسألِ ًمص داسد،

 .استثاطات ػاطفي، هْاستي ًذاسًذ اص خاًَادُ ّاي هخشب ٍ آضفتِ ّستٌذ ٍ دس

هي تَاًذ دس فشٍكص كشدى احساس خطن تِ  آسهيذگي- هاًٌذ تٌفس ػويك ٍ تصَيشساصي رٌّي- اتضاس آسهيذگي تسياس سادُ ّستٌذ

ٍجَد داسد كِ هي تَاًذ تِ ضوا فٌَى آسهيذگي سا آهَصش دّذ ٍ ٍلتي كِ ايي فٌَى  كتاب ّا ٍ دٍسُ ّاي آهَصضي اي. ضوا كوك كٌذ

  .آهَختيذ، دس ّش هَلؼيتي هي تَاًيذ تِ آًْا سجَع كٌيذ سا

ِ اي ّستيذ كِ ّش دٍ ًفش تٌذخَ ّستيذ، ايي ايذُ خَتي است تشاي ّش   دٍ كِ ايي فٌَى سا تياهَصيذ اگش دسگيش ساتط

  :چٌذ كاس سادُ اي كِ ضوا هي تَاًيذ اًجام دّيذ، ػثاستٌذ اص

 .تِ صَست ػويك، ًفس تكطيذ ٍ هسيش تٌفستاى سا تجسن كٌيذ -1

 .آساهص، آساى تگيشهاًٌذ - كلوِ يا ػثاست آسام تخص سا تكشاس كٌيذ تِ آساهي يك- 2

دٌّذُ سا هجسن كٌيذ،  يك تجشتِ آساهص. كِ تِ صَست ػويك ًفس هي كطيذ، اص تصَيشساصي رٌّي استفادُ كٌيذ دس حالي- 3

 .خَاُ اص خاطشاتتاى يا اص تخيلتاى

ِ ّاي تذًتاى سا آسام كٌٌذ ٍ احساس آساهص تيطتشي تِ ضوا توشيي ّاي آسام ٍ غيش- 4  .تذٌّذ فؼال هي تَاًٌذ هاّيچ

ٍضؼيت تٌص صا لشاس داضتيذ، اص آًْا استفادُ  ايي فٌَى سا ّش سٍص اًجام دّيذ ٍ تياهَصيذ كِ تِ صَست اتَهاتيك ّش گاُ كِ دس يك

 .كٌيذ
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دس صحثت ّاي خَد اص كلوات تسياس  افشاد خطوگيي توايل داسًذ كِ. تاصساصي ضٌاختي تِ هؼٌاي تغييش سٍش فكش كشدى است

هَلؼي كِ ضوا خطوگيي هي ضَيذ، تفكشتاى هي تَاًذ اغشاق ضذُ يا . استفادُ كٌٌذ ضَساًگيض كِ هٌؼكس كٌٌذُ افكاس دسًٍي ضاى است

  .پشضَس تاضذ خيلي

هثال، تِ جاي ايي كِ تِ خَدتاى تگَييذ  تشاي. دس تاصساصي ضٌاختي، تالش هي ضَد كِ ايي افكاس تا افكاس هٌطمي تشي ػَض ضَد

 ايي ًااهيذ كٌٌذُ است ٍ لاتل فْن است كِ هي دس ايي هَسد.  تِ خَدتاى تگَييذسفت اٍُ يا ايي افتضاح است، ّوِ چيض اص تيي

 . آضفتِ ّستن، اها ايي پاياى دًيا ًيست ٍ خطوگيي ضذى ًيض آى سا دسست ًوي كٌذ

ايي هاضيي ّشگض كاس . ّويطِ تاضيذيا  ّشگضٌّگاهي كِ دس هَسد خَدتاى يا كس ديگشي صحثت هي كٌيذ، هشالة كلواتي هاًٌذ 

  ًِ تٌْا غلط ّستٌذ تلكِ تاػث هي ضًَذ كِ ضوا احساس كٌيذ كِ خطوتاى هَجِهي كٌيذ ًوي كٌذ يا ضوا ّويطِ چيضي سا فشاهَش

تا ضوا تشاي يافتي يك ساُ حل  ايي كلوات ّوچٌيي افشادي سا كِ هايل تِ ّوكاسي. است ٍ ساّي تشاي حل هطكل ٍجَد ًذاسد

  .ّستٌذ سا گشيضاى ٍ تحميش هي كٌذ

افشاد . كِ ضوا احساس تْتشي داضتِ تاضيذ تِ خَدتاى يادآٍسي كٌيذ كِ خطوگيي ضذى چيضي سا دسست ًوي كٌذ ٍ تاػث ًوي ضَد

 هي چيضي تِ ػثاست ديگش، گفتي جولِ. ٍ اًتظاساتطاى سا تثذيل تِ اهيال خَد كٌٌذ خطوگيي تايذ اص ًياصّاي طثيؼي ضاى آگاُ ضًَذ

  . استداضتِ تاضن ، سالن تش اص گفتي جولِ هي چيضي سا هي خَاّن يا هي آى چيض سا تايذدٍست داسم سا

ًاكاهي، ًااهيذي ٍ - سا تجشتِ هي كٌيذ  ٍاكٌص ّاي ػادي اي هَلؼي كِ ضوا تشاي دستياتي تِ آًچِ هي خَاّيذ، ًاتَاى ّستيذ

افشاد خطوگيي اص خطن خَد تِ ػٌَاى سٍضي تشاي اجتٌاب اص احساس ًاساحتي  تشخي. اها خطن سا تجشتِ ًوي كٌيذ- ًاساحتي

  .هي كٌٌذ، اها ايي تِ هؼٌاي هحَ كاهل احساس ًاساحتي ًيست استفادُ

 چِ چيضي دس هَسد جشأت آهَصي هي داًيذ؟

اها تيطتش كتاب ّا ٍ دٍسُ ّاي  .(تِ جاي پشخاضگشي)ايي حشف صحيح است كِ افشاد خطوگيي تِ آهَصش لاطؼيت ًياصهٌذًذ

 .خطوگيي ًيستٌذ، ّذف گيشي هي كٌٌذ آهَصضي دس جشأت آهَصي، افشادي سا كِ تِ اًذاصُ ها
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. ديگشاى اجاصُ دخالت دس كاسضاى سا تذٌّذ آًْا گشايص داسًذ كِ تِ. ايي افشاد هٌفؼل تش ٍ هطيغ تش اص يك ضخص هؼوَلي ّستٌذ 

 ايي كتاب ّا هي تَاًٌذ ضاهل چٌذ طشح هفيذ تشاي استفادُ دس. تِ اًجام آى تاضٌذ ايي كاسي ًيست كِ افشاد تسياس خطوگيي حاضش

  .هَلؼيت ّاي ًااهيذكٌٌذُ تاضذ

تا ٍجَد ّوِ تالش ّا، . ايذُ خَتي ًثَد حتي اگش ّن هي تَاًستيذ- تِ ياد داضتِ تاضيذ كِ ضوا ًوي تَاًيذ خطن سا حزف كٌيذ

صًذگي پش است اص ًاكاهي، سًج، ضكست . ٍ گاّي اٍلات آى خطن هَجِ است هسائلي اتفاق هي افتذ كِ هَجة خطن ضوا هي ضَد

هي دّذ چٌيي اتفالاتي تش ضوا  اها هي تَاًيذ سٍضي سا كِ اجاصُ. ضوا ًوي تَاًيذ آى سا تغييش دّيذ. پيص تيٌي ديگشاى ٍ اػوال غيش لاتل

  . تأثيش تگزاسد، تغييش دّيذ
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