مُارت کىتزل خطم تٍ درين ریشی مىجز ومیضًد تلکٍ
مًجة میضًد تا ضما تتًاویذ مسایل را تٍ وًع دیگزی تؼثیز ي
تحلیل کىیذ تا خطم کمتزی در ضما ایجاد ضًد .تزک محیط،
تىفس دیافزاگمی ،تغییز يضؼیت ،گفت يگً تا فزد دیگز،
ضمارش اػذاد تٍ ضیًٌ مؼکًس اس اصلیتزیه فىًن مُار خطم
است .تایذ فزد تٍ صًرت خًدآگاَاوٍ تٍ خطم خًد تیىذیطذ ي
قثل اس رسیذن تٍ مزحلٍ پزخاضگزی اس تصمیم خًد مىصزف
ضًد ي خطم را مُار کىذ.

عواهل هوثر در بروز خشن و پرخاشگری:

«بسمه تعالی»

هقذهه
ػصثاوی ضذن یک َیجان طثیؼی در اوسان است اما سماوی کٍ
ایه ػصثاویت تٍ وحً کىتزل وطذٌ تثذیل تٍ پزخاضگزی کالمی
یا فیشیکی ضًد ،وامًجٍ تًدٌ ي وتایج مىفی تزای خًد ضخص ي
اطزافیاوص در پی خًاَذ داضت .لذا ضزيریست تا َمٍ مخصًصا
کساوی کٍ سیاد ػصثاوی میضًوذ مُارت کىتزل خطم را

ههارت کنترل خشن

تیامًسوذ.

خشن چیست؟

ً گزش فزد بِ هحزکّبی بیزًٍی در بزٍس خطن
ًببِجب ًقص اسبسی دارد .افکبر ،ببٍرّب ٍ قَاعذی کِ اس

خطم ػکسالؼمل طثیؼی در تزاتز تُذیذ ،خطز ي ...است کٍ تٍ

کَدکی بب فزد ّوزاُ بَدُ است ،بِ ٌّگبم رٍیبیی بب

ما ایه اجاسٌ را میدَذ کٍ در ضزایط تحزاوی اس خًد دفاع کىیم.

بزاًگیشاًٌذُّبی بیزًٍی بِ ایجبد تٌبقط در فزد هٌجز

تىاتزایه ػصثاویت تزای تقا ي پایذاری اوسانَا ضزيری ي اجتىاب

هیضَد ٍ اٍ را عصببًی هیکٌذ.

واپذیز است ،يلی وثایذ فزامًش کزد کٍ تزخًرد فیشیکی تا افزاد
ي مًاردی کٍ ما را خطمگیه میکىىذ ،اس لحاظ قاوًوی ي

 بحزاىّبی خبًَادگی ،فطبرّبی اقتصبدی ،هسبئل
اجتوبعی ،استزسّبی ضخصی سؽح بزاًگیختگی فزد را

مؼیارَای اجتماػی واَىجار تلقی میگزدد ي پیامذَایی مىفی

ببالتز هیبزد ٍ سهیٌِسبس پزخبضگزی در جبهعِ هیضَد.

خًاَذ داضت.

 داضتي سَظي ٍ احسبس بذبیٌی ،اعتیبد بِ بزخی
هَاد هخذر ،ابتال بِ بیوبریّبی هشهي ،داضتي ٍسَاس
ضذیذ ،کوبَد اعتوبد بِ ًفس ،افسزدگی ،دردّبی هشهي،
ًبتَاًی در ابزاس خطن بِ ضیَُ صحیح ٍ ًذاضتي هْبرت
حل هسئلِ اس دیگز عَاهل پزخبضگزی ٍ عصببًیت است

تهیه کننده :مینا جهانی
کارشناس مرکس مشاوره و سالمت

کِ ّز یک ببیذ درهبى ضَد تب فزد قبدر ببضذ خطن خَد
را کٌتزل کٌذ.

مجتمع اموزش عالی اسفراین

ههارت کنترل خشن
يقتی اس مذیزیت خطم صحثت میکىیم در ياقغ مىظًرمان
کىتزل خطم فزد در مزحلٍ پیص اس خطم است .مُارت کىتزل
خطم وٍ ريی تزاوگیشاوىذٌَا تلکٍ ريی ياکىص تٍ آنَا متمزکش
است تا فزدی کٍ دائما تٍ ػلت تزاوگیشاوىذٌَای دريوی ي تیزيوی
تحزیک میضًد تتًاوذ ػصثاویت خًد را مُار ي آن را کىتزل

 بزٍس خطن بخصَظ بِ صَرت غیز کالهی در آقبیبى بِ

کىذ .مذیزیت خطم در ياقغ تٍ فزد کمک میکىذ تا یاد تگیزد

علت ٍجَد َّرهَىّبی تستستزٍى بیطتز ،ببرستز است.

چٍ طًر خًن سزد تاضذ ي احساس مىفی قثل اس ضزيع خطم را
مُار کىذ ي تحت کىتزل تگیزد.

حذٍدی اس اسیز بَدى در دست احسبسبتتبى رّبیی پیذا

ٍ-2قتی ریطِ خطن خَد را ضٌبسبیی کزدیذ ،هیتَاًیذ

کٌیذ ٍ هَقعیت را بْتز ارسیببی کٌیذ.

خَد را تغییز دّیذ .بٌببزایي هْن است کِ بپذیزیذ
خطوگیي هیضَیذ ٍ ببیذ راُ چبرُای پیذا کٌیذ

 -31سهبًی کِ عصببًی ّستیذ تَصیِ هیضَد اس  3تب 311

 -1دیگزاى کوک بگیزیذ .خبًَادُتبى ببیذ بذاًٌذ ضوب

بطوبریذ .ضوبرش اعذاد ببعث هیضَد کِ ضوب کوی اس

قصذ تغییز ٍظعیت داریذ.

هَقعیت فبصلِ گزفتِ ٍ ضذت اًزصی هٌفی حبصل اس

 -4تکٌیکّبی کٌتزل خطن ٍ هذیزیت خطن را یبد

عصببًیت در ٍجَد ضوب کبستِ ضَد.

بگیزیذ؛ هکث ،تٌفس عویق ،اؼویٌبى اس حل هسبلوت
آهیش هطکل ٍ دست بزداضتي اس افکبر هٌفی اٍلیي
قذمّبست.

ضبیذ هسبئل فزٌّگی در ایي جب ًقص پزرًگی داضتِ
ببضذ سیزا جبهعِ بِ هزد عصببًی ّویطِ حق هیدّذ اهب
خبًوی را کِ اس کَرُ در رفتِ ًویپسٌذد .در خبًنّب ابزاس
خطن اغلب بِ صَرت غیزهستقین است هثال غیبت کزدى

یک رٍش غیزهستقین ابزاس خطن است.

نتایج نذاشتن ههارت کنترل خشن:
عصببًیت تَاًبیی هب را بزای خَضحبلی اس بیي هیبزد

 -5بب کسی کِ ببعث عصببًیت ضوب ضذُ احسبس ّوذلی

سیزا عصببًیت ٍ خَضحبلی در تعبد بب یکذیگز ّستٌذ .

ههارت کنترل خشن را بیاهوزیذ تا استرس را در خود

کٌیذ بِ اٍ حق بذّیذ گبّی اضتببُ کٌذ.

عصببًیت هَجب خبرج ضذى رٍابػ خبًَادگی ٍ دیگز

کاهش دهیذ زیرا یكی از بسرگترین هوانع در راه تحقق

-6حس ضَخؼبعی را فزاهَش ًکٌیذ .گبّی بِ خَدتبى

رٍابػ اس هسیز صحیحطبى هیگزدد .

هوفقیت شخصی و شغلی عصبانیت هیباشذ .افرادی که

بخٌذیذ ٍ ببیٌیذ بب خٌذُ چقذر راحت هیتَاًیذ بز

عصببًیت هَجب کبّص هْبرتّبی اجتوبعی ،سبسش

کنترل عصبانیت در آنها سخت و دشوار است نیاز به

عصببًیت خَد فبیق آییذ.

ٍ هصبلحِ ضذُ ٍ دیگز رٍابػ را ًیش در هعزض خؽز قزار

 -7آراهص را تجزبِ کٌیذ .افزاد عصببًی کسبًی ّستٌذ

هیدّذ .

برناههای برای کنترل آن دارنذ .بهتر است راههای

کِ بب کَچک تزیي هحزک عصببًی هیضًَذ ،یبد بگیزیذ

عصببًیت بِ هعٌبی اس دست دادى کبر است ،سیزا رٍابػ

کنترل خشن و هذیریت خشن را بیشتر بیاهوزنذ.

خًَسزدی خَد را حفظ کٌیذ.

را ًببَد هیکٌذ .

 -8اعتوبدسبسی کٌیذ .اگز بِ دیگزاى بیطتز اعتوبد کٌیذ

عصببًیت هٌجز بِ افشایص فطبر ٍ استزس هیگزدد ٍ

کوتز عصببًی هیضَیذ .ایي فکز را کِ دیگزاى هیخَاٌّذ

استزس هَجب عصببًیت بیطتز است .

ضوب را عصببًی کٌٌذ دٍر بیٌذاسیذ.

در ٌّگبم عصببًی بَدى هب دچبر اضتببّبت بسیبری

 -9یبد بگیزیذ گَش کٌیذ .بزقزار ًکزدى ارتببغ صحیح بب

هیگزدین ،سیزا پزداسش اؼالعبت در آى ٌّگبم بزای هب

دیگزاى اس ًذاضتي هْبرت گَش کزدى ًبضی هیضَد.

هطکل هیببضذ.

بگَییذ تب کی هیخَاّیذ اس دست دیگزاى عصببًی ببضیذ

چنذین گام برای تقویت ههارت کنترل خشن:

-33دیگزاى را ببخطیذ .کسبًی را کِ ببعث عصببًیت ضوب

-1فْزستی اس عَاهلی کِ خطنتبى را بز هیاًگیشد تْیِ

"موفق باشید"

-31یبدتبى ببضذ فزصت ّب سٍدگذر ّستٌذ .بِ خَد
ٍ اس آًْب بزًجیذ.
هیضًَذ ببخطیذ تب بْتز بتَاًیذ عصببًیت خَد را کٌتزل
کٌیذ.
 -31زمانی که عصبانی هستید ،میتوانید به خودتان بگویید
"ایست""،صبرکن ".این فرمان باعث میشود که بتوانید تا

کٌیذٍ .قتی بذاًیذ اس چِ چیشی عصببًی هیضَیذ ،خَد را
بْتز بزای هقببلِ بب آى آهبدُ هیکٌیذ.
ٍ-1قتی ریطِ خطن خَد را ضٌبسبیی کزدیذ ،هیتَاًیذ

