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:تعریف خشم 
ه خشم احساس یا هیجانی است که دامنه آن از ناراحتی کم تا غضب شددید ادامد  عام، به معنای 

یا بر یم طبیعی به موقعیت هایی است که ما آن را تهدید کننده تلقی می کن،پاسخی خشم . دارد

ل ایجداد  این باوریم که آسیبی متوجه ماست و یا فکر می کنیم شخص دیگری عمدا برای ما مشک

.  کرده است

خشم ممکن است ناشی از ناکامی در 

.باشدتمایالت و اهداف رسیدن به نیازها، 
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؟؟؟مراحل خشم 

پیش از خشم مرحله 

خشم مرحله 
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ی  چه زمانی خشم به عنوان یک مشکل تلق
می شود ؟؟؟  

وه ای شیو به فراوانی باال با ، شدیدحد خشم هنگامی که در 

.  رددبه عنوان یک مشکل تلقی می گشود، نامناسب ابراز
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؟چه عواملی موجب خشم می گردد-1

آیا تمام افراد نسبت به یک موقعیت خشمگین یکسان پاسخ می دهند ؟-2

ی شناختی درزمینه فکراتفاق مافکار فرد هنگامی که خشمگین است چیست و چه خطاهای -3

افتد؟

چه راهکاری جهت کنترل خشم از طریق کنترل فکر می توان انجام داد ؟-4
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:عقاید اشتباه در مورد خشم 

 و به توانم خشم خود را کنترل کنم، پدرم فردی عصبانی بود و من این خصوصیت را از انمی

ارث برده ام

اگر خشمم را بروز ندهم منفجر می شوم.

 را نشان ندهم دیگران فکر می کنند ترسو هستمخشمم اگر.

 نکنندسوءا ستفاده دیگران از عصبانیت من می ترسند و این باعث می شود از من.

اگر عصبانی شوم اضطرابم از بین می رود.

به دلیل رفتارهای دیگران با من، دلیل خوبی برای عصبانی شدن دارم  .

 مردم برای به دست آوردن مطالبات خود باید پرخاشگر باشند.
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.....و اما راهکار شما چیست ؟؟؟ 
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1سناریو

ی از مسیر شلوغی به سر کار می رود که در این حیین ماشیینی ولیوی اتوبیو  و    مهدی "

زمان سپری می شود و چراغ راهنمیا از قرمیب بیه سی ب و بیر عکیس ت یییر        . متوقف می شود

در ذهین خیود شیروب  بیه     . مهدی کم کم احسا  افبایش تنش و دلشوره می کند. می یابد

خیودش کیرده، باعی     رو معطل احمق، تن ل، خودخواه همه "فحش دادن به راننده می کند

ی همان حال  شخصی اتفاقدر . احسا  هیجان شدید و گرما می کنداو . "تاخیر من می شه

."به سمت او  بر می گردد فحش داده و به شدت او را هل می دهدمهدی  . به وی تنه میبند
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2سناریو 

منتظدر هسدتید پدولا را    .بعد از کار به مغازه محل خود می روید تدا روزنامده بخریدد   "

کنیدد و  بپردازید  که زوجی نوبت شما را می گیرند سعی می کنید که خشم خود را کنترل

راما آنها با آ. کنممی گویید که ارزشا را ندارد که خود را ناراحت باخود چیزی نگویید، 

ظه ای به حرکت کرده وقتی باالخره به در رسیدند یکی از آنها به عقب برگشته و چند لح

ی بعد برگشته و به دوست خود چیدزی مد  . چشم شما خیره می شود، وروی بر می گرداند

ت شما احساس عصدبانی . می خندندشوند خارج می دارند ازمغازه گوید و هر دو وقتی که 

راب با همین فکر بقیه روز شدما خد  ."مرا مسخره کردند"می کنید وبا خود فکر می کنید 

.می شود و نمی توانید آرام باشید و احساس خشم می کنید



مهمنکات 

 خره حتما مرا مس» یکی از عوامل برانگیزاننده خشم طرز تفکر و عامل خطای شناختی

.می باشد « کردند 

ه در این ماجرا فرد می توانست در کمال ادب و احترام به صورت جرأتمندانه ای از اینک

نوبت حقا ضایع شود جلوگیری کند او می توانست به این زوج گوشزد کند که اکنون

. بماننداوست و آنها باید منتظر 

باشدآموزش مهارت جرأت ورزی یکی از راهکارهای کنترل خشم می : نکته



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


