
 ت آنيخشم و مدير

همه ي ما خشم و عصبانيت را احساس كرده ايم و مي دانيم كه 

 شخص واكنش اثر بر اغلب كه تسا هيجان نوعي خشم ،چيست

 يك تواند مي خشم .كند مي بروز ديگران ناشايست رفتار به نسبت

 در اما .عيار تمام عصبانيت يك يا باشد زودگذر ناراحتي و رنجش

 از نشان تاساحسا ايرس مانند و تسا طبيعي مالًكا اي پديده حال هر

 كنترل از كه هنگامي اما دارد، انساني وعواطف تيستندر و متالس

 و شود تبديل ويرانگر و مخرب حس يك به تواند مي شود خارج

 هاي عرصه تمامي و شخصي روابط كار، محيط ناگواردر پيامدهاي

 .آورد بوجود ما براي زندگي

 :اند چهاردسته با خشمامناسب ن برخورد هاي شيوه

 ها كننده جسماني

 از خودرا احساس . كنند مي انفعالي برخورد خشم با كه اشخاصي

 اشخاص اين . نميدهند نشان نگيرند قرار تاييد مورد اينكه بيم

 زخم سردرد، ، ميگرن صورت به بدني شكل رادر خود خشم

 .دهند مي مفاصل بروز وورم ، كليت ، معده

 گرها خودمجازات

 آنها . كنند مي تبديل گناه احساس به را خشم احساس افراد اين

 رفتارهايي وبه خشم ميگيرند برخود اند شده خشمگين اينكه از

 ، ميگساري در افراط ، عمدي كشيدن گرسنگي ، پرخوري چون

 .آورند مي پناه كردن وغيره خريد در افراط

 ها منفجرشونده

 نگه خود در را خشم معموال فرادا اين . پرخاشگري بارز ها نمونه

 .ميدهند بروز ناگهان و دارند مي

 ها كننده مخفي

 با مثال دهند مي نشان غيرمستقيم صورت به را خود خشم افراد اين

 .....و ، تالفي كردن ، كردن غيبت با سركار رفتن دير

 

 :خشم با مقابله و رويارويي هاي شيوه
 

 و خشمگين را شما كه شرايطي يا ها يتموقع ائيسشنا با - 1

 .كنيد تنظار خود بدبينانه افكار بر كند مي   عصباني

 مخرب هاي خشم گرفتار هرگز تا باشيد داشته تسدو را خود - 2

 .نشويد

 .دهيد تنجا داريد ديگران از كه توقعاتي شر از را خود  2-

 براي صحيح راهي و كنيد يسبرر را برانگيز خشم رفتارهاي 3-

 .بيابيد خود تاساحسا ابراز

 او براي كه برويد كسي پيش كنيد سعي عصبانيت هنگام در 4-

 .داريد تسدو را او و هستيد قايل خاصي احترام

 كه اي واقعه و زمان و مكان قيد با را خود عصبانيت تلحظا 5- 

 .كنيد يادداشت شده شما عصبانيت باعث

 به ، عصبانيت هنگام تا بخواهيد داريد تشسدو كه شخصي از - 6

  .دهند هشدار شده توافق هايي اشاره يا گفتار با شما

 خطا كه كنيد اعالم خشم از ناشي تسنادر رفتار بروز از پس 7- 

  .ايد كرده

 هم عصباني آن از نداريد تسدو را چيزي اگر كه بگيريد ياد– 8

  .نشويد

 انتخاب خودش كه باشد چيزي دارد حق هركس كه بگيريد ياد 9-

  .تسا كرده

 خواهد كمك شما به كار اين .آوريد در را عصبانيت اداي 10-

 تر شماكمرنگ  در خشمگينانه رفتارهاي هيجاني هاي جنبه تا كرد

 .شود

 .بيندازيد تعويق به را خود عصبانيت بتوانيد تا كنيد تمرين - 11

 .كنيد پيدا آگاهي ، از افكار خود خشم لحظه در  12-

  .يدده پرورش خود در را طبعي شوخ 13-

 

 

  .ندهيد هدر به عصبانيت و خشم با را خود حال زمان 14-

 در را شما اختيار ديگران ندهيد اجازه و بدانيد ارزشمند را خود 15-

  .بگيرند تسد

 .نسازد وآشفته پريشان را شما ديگران عقايد و اعمال تابياموزيد 16-

 دلخواه چه آن با دارند حق ديگران كه باشيد داشته خاطر به 17-

 .نباشند همراه تسشما

 شما ميل به هميشه توانند نمي ديگران كه باشيد داشته ياد به 18-

 .كنند رفتار

 مقابل طرف صدايتان كردن بلند با كه كنيد مي فكر اگر- 19

 دهيد، نشان او به را خود احساس تا بياموزيد شود، مي اكتس

 .شود عصباني كه نكنيد اماكاري

 خود از اي تازه شكل به ناكامي و سأي برابر در يادبگيريدكه- 21

 .دهيد نشان واكنش

 .بود نخواهد ميخواهيد، شما كه طور آن هرگز دنيا كه بياموزيد- 22

 هاي موقعيت به و بخنديد شدن خشمگين هنگام به بگيريد ياد- 23

 .ببخشيد مزاح و شوخي رنگ برانگيز خشم

 انداز چشم عمل اين .دهيد قرار ديگران جاي در را خودتان- 24

 اشتباه و هستيم انسان ما همه بسپاريد ياد به.ميدهد شما به ديگري

 .تسا انسان زندگي از قسمتي

 وجود اظهار .بياموزيد را وجود اظهار يا و وجود ابراز ي نحوه 25-

 شما شخصي هرگاه تسا پرخاشگري راهگشاي و ازندهس جانشين

 بنا و دليل چه به كه دهيد توضيح او به كنيد عيس كرد، عصباني را

 برخالف .ايد شده آزرده و ناراحت او از شما رفتارش كدام بر

 اظهار و كردن صحبت زياد مستلزم كاري چنين انجام پرخاشگري

 .تسا وجود

 

  

 



چگونه عصبانيت خود را به دور از استرس و به نحو مثبتي 

 اداره كنيم؟ 

 ارتباط بهتر:

تيجه برسند.اين)عجول بودن( د كه زود به نافراد خشمگين تمايل دارن

براي رسيدن به هدف،مي تواند در يك گفتگو منجر به برداشتي 

 سطحي و غلط از منظور گوينده شود.و در نتيجه مشكل زا باشد.

بنابراين پاسخي را كه سريع به يك محرك مي دهيد با پاسخي كه 

بعد از چند ثانيه خواهيد داد تفاوتي زياد خواهد داشت.چه بسا اين 

چند لحظه فكر كردن مارا به اين نتيجه برساند كه حرفهاي طرف 

مقابل معنايي غير از برداشت اوليه ما داشته است و بدين ترتيب منظور 

 او رابهتر درك كنيم. 

 اجتناب:

از هرعاملي كه عصبانيت شما را برمي انگيزد، پرهيزنكنيد.نگوييد كه 

ا مرتب كند(.اين )چون من عصباني مي شوم، بچه ام بايد اتاقش ر

 درست نيست،درست اين است كه خودتان را آرام كنيد.

 خط و مرزها را مشخص كنيد:      

كاويدن هر احساس آزار دهنده، يك قدم بسيار مهم است كه ممكن 

است منجر به كشف چندين مسئله عميق تر در درون شما شود. 

مي  گاهي خشم، بدين علت است كه خود را در موقعيت هايي قرار

ورد. اگر به جشني دعوت دهيم كه نااميدي را براي ما به ارمغان مي آ

مي خواهيد زودتر از ديگران آنجا را ترك كنيد اما شده ايد و

دوستانتان اصرار مي كنند كه تا نصف شب بمانيد بايد از برنامه خود 

پيروي كنيد نه برنامه آنها. اگر بخاطر انجام كارهاي فوق العاده در 

ته عصبي مي شويد بايد در كار خود تجديد نظر كنيد. اگر به آخر هف

ديگران اجازه ندهيم كه به حدود ما تجاوز كنند كمتر از دست آنها 

عصباني خواهيم شد. با دوستاني كه شما را ناراحت يا ناميد مي كنند 

 معاشرت نكنيد. 

 خودتان را بشناسيد:                         

و مرز براي ديگران شناخت اموري كه گذشته را ترسيم حد 

هيجانات خشم آلود شما را تحريك مي كنند قدم مهمي در اجتناب 

از خشم است چون ممكن است شما را با ريشه مشكل آشنا كند در 

زمان آشفتگي ياداشت كنيد چرا آشفته ايد؟ در زمان برافروخته شدن 

 به تكنيك آرامش يا تنفس عميق خود را آرام كنيد. 

 خواسته هاي خود را صريحاً بيان كنيد:             

بعضي از ما به اين خاطر آشفته مي شويم كه نمي توانيم خواسته هاي 

زندگي هستند كه م آن قدر درگيرخود را بدست بياوريم. اكثر مرد

نمي توانند هميشه گوش به زنگ تشخيص نيازهاي ديگران باشند 

حت نكنند با ديگران رك و اگر مي خواهيد شما را نااميد و نارا

صريح باشيد. خود را ارزشمند بشماريد و ديگران را ببخشيد: دنياي 

شلوغ و درهم برهمي است. ديگران شايد نتوانند وقتي با شما برخورد 

مي كند در بهترين حالت باشند. از اين رو در چنين موقعيت هايي 

مي سازد كه نه زندگي شما را تهديد مي كند و نه آن را واژگون 

صبر و گذشت الزم است. همه انسان هستيم پس سعي كنيم مردم را 

هميشه در قالب و چارچوبي محدود نكنيم. از طرفي خود رابه خاطر 

اشتباه كوچك سرزنش نكنيد. اشتباه كردن طبيعي است به همين 

خاطر خيلي مهم است كه هفته اي يكبار كار فوق العاده جالبي براي 

مخصوصاً وقتي عصبي هستيد چه يك حمام آب خود انجام دهيد. 

گرم باشد يا پياده روي يا خريدن يك مجله. اين كار به شما كمك 

 مي كند آرامش خود را بدست آوريد. 
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