 )6بردبار باشيد :تنها كاري كه بايد براي تمرين

جندروش برای کنترل عصبانيت
 -سعي كنيد قبل از هر كالم تا عدد 01

آنطوري كه هستند بپذيريد نه آنطوري كه شما

بشماريد.

بردباري انجام دهيد اين است كه ديگران را
دوست داريد.
 )7براي خود همدمي انتخاب كنيد  ،رابطه
دوستي صميمانه باعث ميگردد كه نسبت به
خودتان احساس خوبي داشته باشيد و در
نتيجه سطح متوسط خشم را در زندگي روزمره
كاهش مي يابد .

 شمارش تا  01را با يك نفس عميق بينهرشماره عملي سازيد .

دانشگاه علوم پزشکی ایران

-نوشيدن يك ليوان آب خنك از خشم شما

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

ميكاهد.
-تغيير وضعيت نيز ميتواند باعث كاهش خشم

کمیته سالمت

شود اگر نشسته ايد از جا برخيزيد قدمي
بزنيد .

 ) 8بخنديد  ،با بكار بردن شادي ونشاط در

-تجربه اي آرامش بخش را تجسم نماييد .

موقعيتهاي نابهنجار و خنديدن به خود  ،باعث

-همواره به هنگام خشم كمي فكر كنيد و با اين

رانده شدن عصبانيت و اثرات مضر ناشي از آن

عقيده كه موضوع مورد نظر داراي اهميت

خواهيد شد .

زيادي نيست كه باعث بروز عصبانيت وخشم
شما شده است  ،خود را آرام كنيد تا از زندگي
طوالني تر  ،سالمت ترو مفرح تر برخوردار
گرديد .
پايان

کنترل خشم

4

5

-1نفس عميق بكشيد و هنگام بازدم كلمه اي

خشم پلي است بين هر دو نوع پرخاشگري

آرامش آور بيان كنيد .به اين ترتيب افكار

فيزيكي و كالمي .اگر بخواهيم پرخاشگري
وخصومت را كم كنيم ،بايد ياد بگيريم

 -1خشم توانايي ما را براي خوشحالي از بين

چگونه خشم خود را كنترل كنيم .اگر خشم

مي برد.

بدرستي مهار نشود ممكن است تبديل به

-2خشم موجب خارج شدن روابط خانوادگي و

هيجان بسيار مخربي شود.بطور متوسط
افرادي كه در سراسر زندگي خود عصباني
بوده اند  01سال كمتر از افرادي كه خشم و
استرس خود را كنترل نموده اند عمر كرده
اند.نه تنها خشم هيچ كمكي به كسي نمي

ديگر روابط از مسير صحيح مي شود.
-3خشم موجب كاهش مهارتهاي اجتماعي ،
سازش و ديگر روابط را نيز در معرض خطر
قرار ميدهد.

كند ،بلكه تحقيقات ثابت كرده اند كه خشم

-4خشم به معناي از دست دادن كار است،

موجب افزايش بروز بيماريهاي قلبي و ديگر

زيرا روابط را نابود ميكند.

مشكالت در سالمت افراد ميشود.

-5خشم به معناي شكست در كاري است كه
در صورت عدم عصبانيت و داشتن خلقي

-2درخواست خود را به موضوع خاص محدود
كرده و بصورتي محترمانه و آرام بيان داريد ،
هميشه مدعي و در عين حال با سياست باشيد .
-3گذشت كنيد :با بخشيدن شخصي كه شما را
عصباني كرده است خشم خود را كاهش
دهيد .هميشه به ياد داشته باشيد كسي كه
انتقام مي گيرد يك روز لذت مي برد ،كسي
كه مي بخشد يك عمر.
-4گوش دهيد :گوش دادن احتمال درگيري و

آرامتر مي تواند موفقيت در پي داشته باشد.

مجادله را كاهش ميدهد و باعث ميگردد

-6خشم منجر به افزايش فشار و استرس مي

ديگران با ديد مثبت تري به شما بنگرند.

شود.

-5همدلي خود را افزايش دهيد :وقتي قادر باشيد

 -7در زمان عصبانيت ما دچار اشتباهات
بسياري مي شويم ،زيرا تصميم گيري و تفكر
در آن هنگام براي ما مشكل است .
1

تنش آور از ذهن شما بيرون خواهد رفت.

2

خود را در موقعيت طرف مقابلتان قرار دهيد ،به
راحتي خواهيد توانست افكار خصمانه را از ذهن
خود بزداييد.
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