
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذیزیت ٍ هْار خطن

ّذف اس هذیزیت  ٍ هْار خطن ، وٌتزل رفتار ّایی 

است وِ خطن آى ّا را ایداد هیىٌذ. ضوا ًوی 

تَاًیذ اس چیش ّا یا افزادی وِ ضـوا را خطـوگیي 

ضـَیذ یا دٍری وٌیذ،ّوچٌیي هیسـاسًذ خالظ 

ضوا ًوی تَاًیذ آى ّا را تغییز دّیذ،اها هی تَاًیذ 

یاد تگیزیذ وِ چگًَِ ٍاوٌص ّایتاى را وٌتزل 

وٌیذ.وٌتزل خطن تاعث هی ضَد رٍاتط ها تا دیگزاى  

ٍ ّویي طَر سالهت خسوی ٍ رٍحی ها تمَیت 

 ضَد

 تزخَردّای هٌاسة تِ ٌّگام تزٍس خطن

  یادآٍری وٌیذ وِ خطن، هطىل ضوا را تِ خَدتاى

حل ًوی وٌذ ٍ تاعث ًوی ضَد وِ ضوا احساس 

 تْتزی داضتِ تاضیذ

  ًفس عویك تىطیذ. ایي وار تاعث هی ضَد ضوا

ووی آرام ضَیذ، تزای ایي وار تایذ اس راُ تیٌی 

 3ًفس تىطیذ. ًفس را در سیٌِ حثس وٌیذ تا 

یي تطواریذ ٍ تعذ اى را اس تیٌی خارج وٌیذ. تذ

 رٍش ضوا تِ یه آراهص ًسثی خَاّیذ رسیذ.
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  سعی وٌیذ در ّواى لحظِ، ًتایح ٍ پیاهذ ّای

عصثاًیت ضذى خَد را تِ یاد تیاٍریذ . تِ ایي فىز 

وٌیذ وِ خطن ضوا  تزای خَدتاى ٍ تزای  فزدی 

وِ ضوا را عصثاًی وزدُ  ٍ آدم ّای اطزافتاى چِ 

پیاهذ ّا ٍ عَالثی درتز خَاّذ داضت.تزای هثال،اگز 

تذی تِ ستاى  در ٌّگام عصثاًیت حزف تسیار

تیاٍریذ ّزگش ًویتَاًیذ ایي حزف را پس تگیزیذ ٍ 

ّویي حزف هوىي است  صذهات خثزاى ًاپذیزی 

 تِ رٍاتط یا حتی سًذگی ضوا ٍارد وٌذ.

  ٌٍّگام عصثاًیت تْتز است اس فزدی وِ اس ا

عصثاًی ّستیذ ، دٍر ضَیذ ٍ تِ هىاى آرام تزٍیذ ٍ 

ِ خطوتاى فزٍ اخاسُ دّیذ سهاى تگذرد. تعذ اس ایي و

وص وزد ٍ آرام ضذیذ ، حزف ّایتاى را تشًیذ ٍ 

 احساساتتاى را تیاى وٌیذ.

  ٍ در هَرد چیشی وِ هی گَییذ ووی فىز وٌیذ

صذایتاى را تلٌذ ًىٌیذ. در هَرد چیشی وِ ضوا را 

عصثاًی وزدُ تِ آراهی تَضیـــح دّیذ. ســعی 

وٌیذ لثل اس ایٌىِ پاسخ تذّیذ تِ اًچِ فزد هماتل 

 تــــاى ّن هی گَیذ گــَش وٌیــذ.

  تِ  سالهت خَد تیاًذیطیذ. عصثاًیت هَخة

افشایص فطار خَى هی ضَد پس تگذارین تا آراهص 

 هطىالت تز طزف ضَد

 مىبع تُیٍ :

 وٌتزل خطن، ًَیسٌذُ رتاب حاهذی ، ًطز لطزُ -

 هْارت وٌتزل خطن، دوتز اتَالفضل هحوذی -

 

 

مهُب 22مرکس امًزشی درماوی   

 کىترل خشم

 

: دفتر آمًزش تایید کىىدٌ  
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 تعریف خشم ي پرخاشگری

خطن هاًٌذ ضادی،غن،تزس،لذت ٍ ... یه احساس 

است،احساس طثیعی وِ ّوِ اًساى ّا آى را تدزتِ هی 

وٌٌذ.گزچِ ّوِ افزاد خطوگیي هی ضًَذ اها تزخی تیطتز اس 

تمیِ خطوگیي هی ضًَذ وِ ایي ّن علت ّای خاصی 

تذى ٍ رٍاى هضز دارد.سیاد خطوگیي ضذى تزای سالهتی 

است. اس طزفی تزخی افزاد خطوگیي هوىي است خطن خَد 

را فزٍ دٌّذ وِ ایي وار تِ سالهتی آًاى صذهِ هی سًذ ٍ یا 

خطن خَد را رٍی دیگزاى خالی هی وٌٌذ وِ ایي وار 

 پزخاضگزی ًاهیذُ هی ضَد ٍ تِ راتطِ فزد تا دیگزاى آسیة

 هیشًذ 

یک احساس پرخاشگری با خشم فرق دارد. خشم   

است اما پرخاشگری یک رفتار است. احساس خشم 

یک فرد ممکه است برای دیگران قابل مشاَدٌ 

وباشد اما رفتار پرخاشگراوٍ برای دیگران قابل 

مشاَدٌ است. پس اگر خشم در رفتار وشان دادٌ 

              شًد ، پرخاشگری وامیدٌ می شًد .                                                  

 

 

 چٍ عًاملی باعث بريز خشم می شًد 

عًامل زیادی يجًد دارود کٍ می تًاوىد  ما را خشمگیه 

کىىد. با تًجٍ بٍ ایه کٍ اوسان َا با یکدیگر تفايت 

دارود، عًاملی کٍ باعث خشم ي عصابیىت آن َا می 

 شًود، با َم فرق می کىىد. 

بٍ عىًان مثال          

  یه هَرد عاللِاس دست دادى 

 هَرد ظلن لزار گزفتي 
 هسخزُ یا تحمیز ضذى 

  لزار گزفتي در هعزض پزخاضگزی اس خاًة
 دیگزاى

  هَرد تی اعتٌایی یا تی تَخْی لزار گزفتي 

 آسیة دیذى اس طزف دیگزاى 

   وشاوٍ َای خشم  

 افشایص ضزتاى للة ٍ افشایص فطار خَى 

 داغ ضذى یا یخ وزدى 

 تغییز تٌفس 

 وزدىلزسش ٍ عزق  

 گزُ وزدى هطت ٍ تِ ّن وَتیذى در 

 تاال تزدى صذا 

 تغییز هٌفی گفتار ٍ رفتار دیگزاى 

 تی حس ضذى تزخی  اس لسوت ّای تذى 

 

 رٍش ّا تزٍس خطن

 پزتاج وزدى اخسام 

 ّل دادى یا ضزتِ سدى 

 تزخَد فیشیىی تا افزاد 

 ضىستي اخسام 

 صست ّای تْذیذ آهیش 

حاالت چْزُ ٍ تذى وِ ًطاى دٌّذُ خطن  

 غضثٌان،هطت وزدى دستِ ّا ٍ ...(است.)ًگاُ 

 

 خشًوت ي  خشم َای پیامد

 .خطن تِ ضوا صذهِ هی سًذ 

 .خطن، خطن هی آٍرد 

  خطن، عیٌه ّای تیزُ ٍ تاری تِ چطن ضوا

 هی سًذ.

 .خطن هاًع اس فْن هطىل هی ضَد 

 .خطن هَخة سٍر گَیی هی ضَد ًِ حل هطىل 

 .خطن هَخة خطًٌَت هی ضَد 

 ذهِ هی سًذ.  خطن تِ رٍاتط خاًَادگی ص 
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