مهارت کنترل خشم
ویژه دانش آموزان

سایت رٍاى بٌیاى
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آیا عصبانی شدن یک نقص است یا ضعف است؟
 ػصجبًی ضسى یه ٍاوٌص ّیدبًی ًسجت ثِ یه هَلؼیت یب ضرص است وِ هی تَاًس زرًٍی ثبضس ٍ تظبّز
ثیزًٍی ًساضتِ ثبضس .زر ٍالغ ّز گبُ اًتظبر یب ًیبس هب ثزآٍرزُ ًطَز یب زیگزاى ًسجت ثِ آى ثی تَخِ ثبضٌس،
ػصجبًی ضسى اس زست زیگزاى زر چٌیي هَلؼیتی عجیؼی است اگز ػصجبًتی فززی وٌتزل ًطَز ٍ تجسیل ثِ
پزذبش ًسجت ثِ ذَز یب زیگزاى ضَز هی گَیین وِ اٍ پزذبضگز است.

هدف این جلسه آموزش مدیریت یا کنترل پرخاشگری است.
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عوارض و آثار خشم کنترل نشده
 خطن کٌترل ًطدُ هی تَاًد هٌجر بِ برٍز هطکالت زیر ضَد:

 ذبًَازُ
 رٍاثظ اختوبػی
 تحصیل
 سالهت

ّدف یاد گرفتي رٍش ّای کٌترل خطن ،کاّص آثار هٌفی ایي احساس قَی ٍ افسایص
هسیت ّای آى است.
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چطور بفهمیم خشم ما به مشکل تبدیل شده است؟
 -1خطن تکراری باضد
گبّی اٍلبت ذطن هتٌبست ٍ هفیس است چزا وِ هب را ٍازار هی وٌس هطىالت هبى را حل وٌین .ثب ایي حبل اگز ثب
ذطن ضسیس ثِ ضىل رٍسهزُ رٍ ثِ رٍ ثبضین ایي هسئلِ هی تَاًس ویفیت سًسگی هب را وبّص زّس.

 -2خیلی ضدید باضد
ذطن ّبی ذیلی ضسیس ثِ ًسرت هی تَاًس هفیس ثبضسٍ .لتی ذیلی ذطوگیي هی ضَز ثیطتز اهىبى زارز وِ زست
ثِ ػولىزز ّبی غیز هٌتظزُ ثشًین یب چیشی ثگَیین وِ ثؼسا اس گفتي آى پطیوبى ضَین.
زلیل :ذطن ٍاوٌطی آزرًبلیٌی زر ثسى هب ثِ راُ هی اًساسزٍ ثب ػث اًَاع ٍاوٌص ّب هی ضَز:
افشایص ضزثبى للت

تٌگی ًفس
ٍ غیزُ
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چطور بفهمیم خشم ما به مشکل تبدیل شده است؟
 -3خیلی طَل بکطید
ٍلتی ذطن ثزای هست عَالًی زٍام هی اٍرز ،خسن ٍ رٍاى هب را تحت تبثیز لزار هی زّس .ئَلتی ػصجبًی
ثبلی هی هبًین ،وَچىتزیي هسبیل هب را اس وَرُ ثِ زر هی ثزز.

 -4هٌجر بِ ابراز خطًَت ضَد
ٍلتی ذطن هب ذیلی ضسیس است ثیطتز زست ثِ ذطًَت هی سًین ذطًَت ٍرسیسى ًسجت ثِ زیگزاى چِ
سثبًی ٍ چِ خسوی راّی ًبهٌبست ثزای همبثلِ ثب ایي هطىل است.

 -5رٍابط ها را بِ ّن بسًد
ذطن ضسیس یب هساٍم هٌدز ثِ هطىالتی زر رٍاثظ هب ثب ّوىالسی ّب هسئَلیي هسرسِ ذبًَازُ ٍ زٍستبى هبى
هی ضَز .زر ثستزیي حبلت ،ذطن هی تَاًس هٌدز ثِ اذزاج هب اس هسرسِ یب اتفبلبت غیز لبثل خجزاى ضَز.
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چه چیس های منجر به بروز مشکل می شود؟
 -1درهاًدگی
 -2آزردگی

 -3سَء استفادُ
 -4بی عدالتی

www.ravanbonyan.com

 -1درماندگی
ذطن یه ٍاوٌص ػبزی ثِ هَلؼیتی است وِ هی ذَاّین چیش هْوی را ثِ زست ثیبٍرین ،اهب چیش زیگزی
هبًغ هَفمیت هب هی ضَز .ثِ ػٌَاى هثبل ،اگز ثرَاّین ػضَ یه تین ٍرسضی زر هسرسِ ثطَین اهب خشء
افزاز اًتربة ضسُ ًجبضین.
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 -2آزردگی
هطىالت رٍسهزُ زرزسز سبس ّستٌس ٍ هی تَاًٌس ثبػث ذطن هب ضًَس .ثِ ػٌَاى هثبل ٍلتی
هی ذَاّین زرس ثرَاًین ،زاین وسی هشاحن هب ضَز یب چیشی را زر ذبًِ خب ثگذارین ٍ
هدجَر ضَین ولی راُ ثزٍین ٍ آى را ثززارین.

 -3سوء استفاده
ذطن یه ٍاوٌص عجیؼی ٍ لبثل اًتظبر ثِ سَء استفبزُ ی سثبًی یب خسوی است .ثِ ػٌَاى هثبلٍ ،لتی وسی
ثِ هب تَّیي هی وٌس ،هب را هی سًس یب هدجَرهبى هی وٌس وبری را اًدبم زّین وِ ًوی ذَاّین ،ػصجبًی هی
ضَم.
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-4بی عدالتی
ایي هَرز ّن هی تَاًس هٌدز ثِ ػصجبًیت ضَز .ثِ ػٌَاى هثبل سزسًص ضسى ثزای ػمت هبًسى اس یه ثزًبهِ
سهبًی ٍلتی وِ تمصیز اصلی ثِ گززى زٍست هبى است هٌدز ثِ ػصجبًیت هب ذَاّس ضس.
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دالیل درونی خشم
 -1ارزیابی ّا
ایٌىِ چغَر یه هَلؼیت را ارسیبثی هی وٌین ثز احسبسبت هب تبثیز هی گذارز ،اغلت ،افزازی ػصجبًی هی ضًَس وِ اس رفتبر زیگزاى
ثززاضت ضرصی زارًس .ثزای هثبل اگز حس وٌین زٍست هبى زیز وززُ چَى ٍلت هب را ارسضوٌس ًوی زاًس ،ااحتوبال ذیلی ػصجبًی
ذَاّین ضس .ثب ایي حبل اگز فىز وٌین ثِ ذبعز تزافیه زیز وززُ چٌساى ًبراحت ًرَاّین ضس.

 -2اًتظارات
اًتظبرات هب زر هَرز ایٌىِ اٍضبع چغَر ثبیس ثبضسریبل هی تَاًس زر صَرت ثی خَاة هبًسى هٌدز ثِ ذطن هب ضَز .ثزای هثبل
اًتظبرات ًبثدب ثب احتوبل ثیطتزی هی تَاًٌس هٌدز ثِ ًباهیسی ،زرهبًسگی ٍ ذطن هب ضًَس.

ً -3جَای درٍى
گبّی ثِ ذبعز ًدَای زرٍى هبى ،ذطن هبى ثیطتز هی ضَز .خولِ ّبیی هثل :حبال ًطبى ضبى هی زّن یب ّویطِ هی ذَاّس هي را آسار
زّس ثیطتز هثل ًفت ریرتي رٍی آتص است.

-4تٌص/استرس
ٍلتی احسبس تٌص یب استزس هی وٌین ،ثیطتز ػصجبًی هی ضَین .ثزای هثبل ٍلتی ثب اهتحبًی استزس سا رٍ ثِ رٍ ّستن ،ثِ ًسجت ٍلتی
وِ اٍضبع ثْتز پیص هی رٍز ،ثیطتز ػصجبًی هی ضَین.
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سه راهکار برای مدیریت خشم
 -1تَجِ بِ احساس ّا
 -2تَجِ بِ رٍش ّای فکر کردى
 -3تَجِ بِ رفتارّا
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 -1توجه به احساس ها
الف :آرام سازی
ضوب ًوی تَاًیس ّن سهبى آرام ٍ ػصجبًی ثبضیس .اگز فىز هی وٌیس ذطن تبى ثِ هزحلِ اًفدبر
رسیسُ است پبییي آٍرزى زرخِ حزارات هی تَاًس راُ هٌبسجی ثزای خلَگیزی اس اًفدبر ثبضس.
یبزگیزی رٍش ّبی آرام سبسی هی تَاًس هیشاى ػصجبًیت رٍساًِ ضوب را پبییي ثیبٍرز .ثِ ایي
عزیك ٍلتی وِ تحزیه هی ضَیس ،فبصلِ ثیطتزی تب هزحلِ ػصجبًیت ذَاّیس زاضت.

ب :ضَخ طبعی
ٍلتی وِ زر حبل ذٌسُ ّستیسً ،وی تَاًیس ػصجبًی ثبضیس .آزم ذیلی راحت هی تَاًس هطىالت
سًسگی را خسی ثگیزز ،اهب تالش ثزای زیسى ًىبت خذاة ّز زرهبًسگی ٍ ذطوی هی تَاًس
یىی اس راُ ّبی همبثلِ ثب ػصجبًیت ثبضس.
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 -2توجه به روش های فکر کردن
الفّ :ودلی
ذطن هی تَاًس ثِ زلیل فىز وززى ثِ ایي وِ رفتبر زیگزاى ثب ّسف ًبراحت وززى هب ثَزُ استّ ،ن ثِ ٍخَز ثیبیس .اغلت
رفتبر زیگزاى رثغی ثِ ضرص هب ًسارز ٍ ثیطتز ًطبى هی زّس وِ آًْب چغَر سًسگی ذَزضبى را هسیزیت هی وٌٌس .ثزای
استفبزُ اس ّوسلی ثبیس زاین اس ذَز ثپزسیس :زر ایي هَلؼیت زیگزاى خِ احسبسی ذَاٌّس زاضت؟

ب :هدیریت افکار
یه راُ هٌبست ثزای وبّص ذطن ،هسیزیت افىبر ذطًَت آهیش زر هَرز هَلؼیتی است وِ زر آى لزار زاریس ایي گبم ّب را
زًجبل وٌیس:

ضَاّس را ثزرسی وٌیس:
چِ ضَاّسی ثزای زیسگبُ تبى زر هَرز هَلؼیت تبى زاریس؟

ثِ زًجبل راُ ّبی خبیگشیي ثبضیس:
راُ ّبی خبیگشیي ثزای هَلؼیت یب هطىل ضوب چیست؟ آیب هی تَاًیس ثِ تَضیح زیگزی ثزای اتفبق رخ زازُ فىز وٌیس؟ چِ
ضَاّسی ثزای ایي تَضیحبت زیگز زر زست زاریس؟
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توجه به رفتار ها
الف :حل هسالِ

هسیزیت ذطن یؼٌی همبثلِ راّجززی ثب ذطن ثب ّسف حل هسبلِ .ولیس هسیزت ذَة ذطن ایي است وِ ثِ زًجبل حل
هسبلِ ثبضیس .یؼٌی هغوئي ضَیس وِ پبسد ّبی ضوب ثِ ػصجبًیت تبى ثب ّسف حل هسبلِ است .احسبس ّبی ذَز را
سز ّیچ وس ذبلی ًىٌیس .زر ػَض،آًْب را ثِ رٍضی ّسفوٌس ثزای حل هسبلِ ثِ وبر ثجزیس.
ب :جرات هٌدی ،بدٍى خطي بَدى
ًحَُ ارتجبط هب ،ثستگی ثِ اّساف هبى زارز .اّساف ضوب(حتی ٍلتی ػصجبًی ّستٌس) هوىي است ضبهل ثْجَز راثغِ،
ثْجَز ػشت ًفس،حل هسئلِ ،ثیبى احسبس ّبً ،طبى زازى زرن ٍ هسبیل هطبثِ ثبضس .ثزلزای ارتجبط ثب خزات هْبرتی
است وِ ّز وسی هی تَاًس آى را یبز ثگیزز .خزات هٌسی ثِ هؼٌبی رفتبر ذطي ثزای ثِ وزسی ًطبًسى حزف ذَز
ًیست .خزات هٌسی ٍالؼی یؼٌی زاضتي ػشت ًفس ،احتزام گذاضتي ثِ زیگزاًَ یبز گزفتي ایٌىِ چغَر احسبس ّبی
ذَز را صبزلبًِ ٍ ثب زلت هٌتمل وٌیس .گبّی اٍلبت ذطن هی تَاًس هٌدز ثِ تدزثِ هطىالت خسی زر سًسگی هی ضَز.
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واکنش های منفی به خشم 3 :نباید
اگز ثِ ایي هَلؼیت ّب ثب ایي ً 3جبیس پبسد زّین ،ذطن ثیطتزی را تدزثِ ذَاّین وزز.
الف :سرکَب کردى خطن
یىی اس راُ ّبیی وِ افزاز زر ٍاوٌص ثِ ذطن ذَز ًطبى هی زٌّس ،ایي است وِ ّیچ چیش ًوی
گَیٌس ٍ ػصجبًی ثبلی هی هبًٌس .ایي همبثلؼِ ثب ذطن ،هؼوَال غیز هَثز است چَى:
 -1هطىل حل ًوی ضَز
ٍ -2لتی ثِ اتفبلی وِ افتبزُ است فىز هی وٌٌس ػصجبًی تز هی ضًَس.
 -3زر عَل سهبى ذطن ضبى تجسیل ثِ ًفزت هی ضَز.
 -4چَى ًرَاستِ اًس هسبلِ را حل وٌٌس احسبس ًباهیسی وززُ ٍ اس ذَز راضی ًرَاٌّس ثَز.

w.ravanbonyan.com

واکنش های منفی به خشم 3 :نباید
-2حالت دفاعی گرفتي

اگز ٍاوٌص ذیلی سزیؼی ثِ ػصجبًیت ًطبى زّیس احتوبل ثیطتزی زارز وِ ذطًَت غیز سبسًسُ ثِ زیگزاى
ًطبى زّیسٍ .لتی پزذبضگز یب ذطي هی ضَیس زیگزاى ثب احتوبل ثیطتزی ثب ذطًَت ثِ ضوب ٍاوٌص ًطبى
هی زٌّس.
 -3خطًَت ٍرزیدى
ذطًَت سثبًی یب خسوی ثِ ًسرت ثْتزیي پبسد ثِ هَلؼیت ّبی تحزیه وٌٌسُ ذَاّس ثَز .ذَضًَت اغلت
ٍاوٌطی آًی است وِ ثؼسا اس آى پطیوبى هی ضَین .ذطًَت هٌدز ثِ ًتبیح هٌفی ثزای توبهی افزاز زرگیز هی
ضَز ٍ زر عَالًی هستّ ،یچ چیشی را حل ًوی وٌس.
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