.2آهَختِ ّبی هب اص دٍساى وَدوی ٍ هحیطی وِ دس آى

کنترل خشم:

ثضسي ضذُ این ٍ ا

تظبّش خطن یه ًیشٍی لفظی یب فیضیىی

لگَثشداسی اص عصجبًیت ٍالذیي یب

ّوسبالى ،هی تَاًذ هٌجش ثِ ایي سفتبس ضَد.

ًْذیذگًَِ علیِ دیگشاى هی ثبضذ  ..خطن یه
احسبس است وِ هی تَاًذ وبهأل طجیعی ثبضذ
اهب ثشٍص آى ٍ ًطبى دادى دس سفتبس یب گفتبس ،یه

تَاًین اضتجبّبت خَد سا ثپزیشین ٍ اطشافیبى سا دلیل
ًبوبهیْبی خَد هی داًین ٍ ،ثب فشافىٌی ٍ همصش داًستي

اختالل سٍاًپضضىی است.

دیگشاى ،اضتجبّأ خطن خَد سا ثِ آًْب هٌتمل هی وٌین .

ثبیذ ثذاًین سفتبس خطًَت آهیض عالٍُ ثش
ثیوبسی جسوی هبًٌذ

.3دس ثسیبسی اص هَالع علت ایي سفتبس ایي است وِ ًوی

افضیص فطبسخَى ٍ

اتفبق دس رٌّوبى ،فبجعِ ثسبصین  .هثأل دس حیي ساًٌذگی
فشدی جلَی هب هی پیچذ ،هوىي است ًبخَدآگبُ فىش
وٌین اٍ لصذ آصاس یب خَدًوبیی داسد ،یب لصذ داسد هي یب
اتَهجیلن سا ثی اسصش ًطبى دّذ  .دس حبلیىِ ثبیذ ثذاًین ایي
سفتبس ثذٍى ّیچ لصذی هی تَاًذ اص خَد هب ًیض سش ثضًذ ٍ
چٌیي همبصذی دس رّي هب ًجبضذ.

دس حبلیىِ ثبیذ ثپزیشین هسئَل اضتجبّبتوبى خَدهبى

 .6ثسیبسی اص علل خطن دس صهیٌِ ی تفبٍت ّبی فىشی ٍ

ّستین.

عالئك سخ هی دّذ ،حتوأ ثشای ضوب ّن پیص آهذُ وِ گبُ

هطىالت للجی ،هٌجش ثِ سضذ سلَل ّبی

.4ثبیذ ثذاًین ا ًسبى ّبی اطشاف هب ،هطىالت خَدضبى سا

عصجی دس هٌطمِ ای اص هغض هی ضَد وِ ضذت

داسًذ ٍ هسئَل ایي ًیستٌذ وِ هشا ًبساحت وٌٌذ ،هي

خطن دس آیٌذُ سا افضایص هی دّذ .

هسئَل ًبساحتی یب خَضحبلی خَدم ّستن  .اص آدهْب دس

چرا دچار خشم می شویم؟

.5خطبّبی ضٌبختی ،گبُ هٌجش هی ضًَذ وِ هب ا

ص یه

حذ تَاًطبى اًتظبس داضتِ ثبضین

اص تصوین خَد ثعذ اص چٌذ سٍص یب ّفتِ پطیوبى ضَیذ .پس
چطَس اًتظبس داسین

دس حبلیىِ هب خَدهبى گبّی فىش

خَدهبى سا هَسد سئَال لشاس هی دّین اص دیگشاى تَلع
داضتِ ثبضین هثل هب فىش وٌٌذ؟ اختالف اهشی عبدی ست.
چگونه خشممان را کنترل کنیم؟

.1دس ثشخی هَالع ،عذم وٌتشل خطن سیطِ دس
اختالالت سٍاًپضضىی داسد  .غوگیٌی ٍ اضطشاة ثِ
عٌَاى ًطبًِ ّبیی اص اختالالت خلك ی یب اضطشاثی
هی تَاًذ ثب خطن تظبّش وٌذ ّ .وچٌیي دس ثشخی
ثیوبسیْبی سٍاًپشیطی ٍ اختالالت ضخصیت ًیض،
عذم وٌتشل خطن ٍجَد داسد.

.1دس طَل خطن ،ضشثبى للت افضایص هی یبثذ ٍ ثب تشضح
َّسهَى آدسًبلیي ،فشد همبثلوبى سا دضوي تصَس هی وٌین .
پس اص افضایص ضشثبى للت ،سعی هی وٌین هحیط سا تشن
نًین تب ثذى ثِ ضشایط پبیذاس ٍ عبدی ثشگشدد .

