
 قسمت اول–کنترل خشم در جامعه 

ک  در طول ر ز نا ازها نگخورد داریر.رفتارهای غیگ  میمگد اسممم     یکی از محیط های خشمممر نگاز یا عام  

منصمااز  مگد،  خشوز  های کممی   رفتارهای رگخاگ گاز    خییی موارد ک  می ووازن  خشر نگاز یا ناگن .ن   

 ووع  کنی :از رفتارهای رگخاگ گاز  ی مگد، در عام   چن  مثال 

 رعای  زکگدن زون 

 ز ادن عای رارک

 رازن گی ن 

 ووهین کگدن ن  دلیل اگتباه کوچک گما در رازن گی

 متیک از اختن ن  یک خازر

 یکی دی   ر  نگ زدن مسافگ

 زپذیگفتن عنسی ک  خگی ی    اگکال داره

 از اختنعنس ن  دردزخور را ن  گما 

...   

 گما هر می ووزی  چن  وجگن  خود را و گیف کنی 

....... 

 چ  نای  کگد؟

 ایا می ووان مگد، را وغییگ داد؟

 راسخ را می دازی  . درست  زمیتوان مگد، را وغییگ داد  لی می ووان خود را وغییگ داد .

 ومگین های ریشنهای ن  گما کمک می کن 

 



ر مواق ی البت  ز  همیش  نیک  د   می وواز  گما را عصبازی کن ی : مواردی ک  گاتیر استاز  وحمل خود را ناال نبگ

قگار  گگسن  ای    وح  فشار ر ازی  خوب زخوانی   خست  هستی  استاز  وحمل گما رایین اس . نگای مثال: ک  

 :کنی  موارد زیگ را رعای .رس ا لین کار این اس  ک  استاز  وحمل خود را ناال نبگی .داری 

   کافی خواب گباز  منظر

 استگاح  کافی

 ف الیتهای کمتگ در فضای مجازی 

 کاهش استگس

  وغذی  خاز ی

 ی گما استگس ر ازی ایجاد می کنن :  قتی مشکمت وان حل زش ه رها می گوز  نگازز گی    حل مشکمت

 راهکارهای دی گ اینک  :

 ریتمیک زاس نکشی  این کار ن  ارامش گما کمک می کن ..نهتگین راه این اس  ک   ناگی  ومگین کنی ارا،

 محتگماز  وذکگ دهی .مازن : زون  را رعای  کن

 . ن  خودوان ن ویی  مهر زیس . ارد نحث زشوی   ز اد اهمیی ن  وذکگ  کسیاگگ

ه قطع ا: مشاعگه را نا وغییگ مکان قطع کنی    مشاعگه را نا سکوت   وغییگ مسیگ ز اگر طرف مشاجره می کند 

 کنی 

 اصم هیچی ز ی  نهتگه گاهی.با عصبانیت پاسخ ندهید

 نکنراین کار را  اگگ منر عای ا  نود، ممکن نودخودتان را جای انها بگذارید )همدلی(.

. ا  ادمی اسممم  ک  یاد ز گفت  نا مگد، عام   همکاری کن  مثم عای رارک تفااتتهای رردی را در نرر گیرید 

 ن ه 



اسمم  ک  هم  چیا را ن  خودمان می گیگیر در حالیک  دالیل زاراح  گمم ن ما این ن  خودوان ز یگی . یکی از 

 ممکن اس  عی  در عای دی گی ناگ . ن  خودوان ن ویی  .

 درست  سگ، دادکشی   لی دلش نای  از عای دی   رگ ناگ 

 خل ماگین نگای اگتباه گمااز کنار نگخی رفتارها ن  واا ت ن ذری .مازن  ووهین کسی از دا

 زادی ه ن یگی .عواب انیهان خاموگیس . این راسخ مال کسازی اس  ک  متیک عنسی می گوین .

 افگاد عصبازی   کر وحمل نیاتی .نا این فکگ از خاز  خارج گوی  ک  ممکن اس  گیگ 

 

 عضو هیئت علمی دانشکده علوم ررتاری ت سالمت رتانرتانشناس،  -دکتر شهربانو قهاری

 

 


