
 

 کنترل خشم در حل مساله

و این طبیعی است. انچه که طبیعی نیست این است  هست و همه انسانها عصبانی می شوندبشری طبیعی  هیجان  خشم

دا اابطه ی  ناشویی عصبانی شدن  یاد پیش می اید. افتاا اگر متاهل هستید بدانید که که خشمم اا گوونه ابرا  کییم.  

ستید ه ناشویی صدمه می  ند و فرونشانی خشم به سالمت جسمی و اوانی شما اسیب می  ند.پرخاشورانه به اوابط 

و تابع همسمر بودن برای عصمبانی ندردن او فشماا اوانی ایجاد می کید  یرا اابطه  ناشویی فیایی است که     موافقت .

ق دوام عش"میچل نویسیده ی کتاب عدم ابرا  خشم نشان می دهد که اابطه امن نیست. استفن  نیا ها باید ااضا شوند.

 کیاا عشق وابسته است.  مدیریت خشم دا می گوید: ماندگاای یک اابطه ی عاشقانه به  "می آواد

 حل مساله

حل مسماهه ز م اسمت و  وه ها باید یاد بویرند که مسمایل خود اا با هم حل کیید و طبیعتا دا این اوند ممدن است    

 د تاخشم خود اا کیترل کیید. خشموین شوند . باید یاد بویرن

 ؟ اما چگونه خشم را در حل مساله مدیریت کنیم

 ادی "مغز خزندگان"ا  آن به عیوان  قراا می گیرند که  حاهتی،  وجین دا و گفتوو برای حل مساهه  بحث گرم دا گرما

اکیش شود و یو باعث م، فعال می گردد  دشو یم یعصبان ای دترس یم ی فردا  مغز است که وقت یبخش نیا شود.  یم

، ضربان ود تید می شتیفس دا این حاهت . قراا بویرد  "جیگ یا گریز" دا حاهت بدن یدیوهوژیزیو ف ییایمیش یعصمب 

 . اود یم نیا  ب یو میطق و تفدر میطق ابدی یم شیافزا قلب

ی م،  یاد بویرند خشممم تیریمد یبرا فیونی ی دا  مان هایی که آاام و میطقی هسممتید، گر  ن و شمموهرخوشممبختانه ا

مجهز  یکالم یپرخاشممورقطع واکیش ها و تشممدید ا   یریجلوگ توانید انها اا برای جلوگیری ا  خشممم به کاا بویرند.

  وه یشخص میو حر اابطه برایشان مهم استهسمتید ،   وریددیعاشمق    وه ها بدانید که انها می شموند. هیوامی که 

 تیریمد یبرا یااه و برایشممان مهم اسممت که . اابطه ی آن ها اابطه ی امیی اسممت .دهید یقراا م تیخود اا دا اوهو

 . کیید دایخشم پ

  و مشاهده خود توقف

 اگر احساس می کیید .داام و گرا؟ یگه احساس» دیا  خود بپرس .اا به کاا گیرید تأمل  ااهبرد  گید هحظه مدث کیید.

 صدایتان باز افته و هر هحظه ممدن است عصبانی شوید بحث اا متوقف کیید. ناااام و تحریک پذیر هستید .اهیگ



 اجا ه بده بعدا صحبت کییم من ازن ااحت نیستم معذات می خوام

  دیگریو مشاهده  توقف

به حاهتهای گهره ای  همسرتان توجه کیید. اگر برانویختوی اا مشاهده می کیید اگر هحن صدا و اهیگ کالم او عوض  

 شده است ، بحث اا متوقف کیید.

 .اجا ه بده بعدا حرف بزنیم ازن احساس می کیم شرایط میاسب نیست

 .اگر ناااحتی بعدا بحث اا ادامه بدیم

 فن اتش بس

 نیشم اخ تیریمد ااهبردهای  نیا  موثرتر یدی اا حل کیید. موضوعیک بحث و گفتوو ااجع به نتواند   وجی  یوقت

 "باید متوقفش کییم -این بحث فایده ندااد"آتش بس شوند:  کیاست که خواستاا 

 .گام بعدی دالیل عصبانی شدن را بررسی کنید

عصمبانی شمدن خودتان و همسمرتان گه بود؟ شمما برای حل مشمدل اییجا هستید اگر عصبانی شدن باعث قطع       علت

 مذاکره شده است براسی کیید گرا عصبانی شدید؟ همسرتان ا  گه گیزی ناااحت شد؟

 میتونم بپرسم گه گیزی شما اا ناااحت کرد؟

 ما دا مسیر حل مشدل هستیم گی باعث ناااحتی تان شده؟

 خودتان هم سئوال باز اا بپرسید.موانع اا افع کیید و گام بعدی اا دنبال کیید.ا  

 ادامه مذاکره برای حل مساهه

اگر با براسمی احسماسمات و دزیل عصمبانی شدن هر دو ااام شدید و ا ادگی بیان شد مذاکره اا ادامه دهید اگر نه به     

 وقت بعدی موکول کیید.

 تعیین وقت برای مذاکره ی بعدی

پس ا  ختم جلسممه مذاکره ، وقت بعدی اا تعیین کیید. بحث اا نیمه کااه اها ندیید. موضمموعی که بر سممر  مشممدل  

 دااید باید حل شود. اگر حل نشده اها شود مجددا دگاا مشدل می شوید.

 .اگر مذاکره هموااه به بحث کشیده می شود ااه دیوری انتخاب کیید



، مسئله یک خود اا دا مواد  یها دهیو ا دیتوانید احسماسمات ، عقا   یم جین وکه  با این او  -مبادله ی نوشتااری 

که  سممتین نیهدف ابه یاد داشممت باشممید که  به اشممتراب بوذااند. وریددیبا بحث و  سممروصممدا کردنبدون ترس ا  

نظری دااید و انتقال نظرتان به اوسمممت. شمممما باید به او بووید گه می خواهید و گه بلده  تغییر دهیداا   همسمممرتان

اگر تمایل به د و یبیویسممهم بوویید، نامه ای به  می خواسممتیدهر کدام ا   وجین دا مواد گیزی همییطوا هم ایشممان.

 د. یصرفا به آن فدر کی پاسخ ندااند،

 

 دانشدده علوم افتاای و سالمت اوان گروه باهیییدانشجوی اوانشیاسی  ،قای محمدی نسبآ

 


