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 خشم:

خشم مقدمه پرخاشگری است.اگر چه خشم احساسی طبیعی 

است که جزء هیجان های پایه بشمار میرود ولی با توجه به این 

 که خشم میتواند منجر به رفتار پرخاشگرانه شود.

هیجانی ابراز خشم احساسی است که بصورت جسمانی و 

میشود.خشم واکنش طبیعی موجود زنده نسبت به شرایطی 

است که فرد دچار ناکامی میشود.این احساس میتواند از یک 

هیجان خفیف ناخوشایند شروع شده و تا احساس عصبانیت 

 شدید پیش برود.

مدیریت خشم در واقع به فرد کمک میکند تا یاد 

قبل  بگیرد چطور خونسرد باشد و احساس منفی

 از شروع خشم را مهار کند و تحت کنترل بگیرد.

 عالئم بروز خشم:

 قلب افزایش ضربان-

 افزایش فشار خون-

 منقبض شدن عضالت-

 داغ شدن یا یخ کردن

 احساس تنگی نفس-تغییر تنفس-

 سوء هاضمه-

 تغییر رنگ چهره )سرخ شدن یا رنگ پریدگی(-

 مضرات خشم و عصبانیت:

از شکوفا شدن و بیداری عصبانیت در افراد مانع  .1

تمایالت معنوی و روحانی در روح و روان اشخاص 

 میشود.

عصبانیت مسبب بروز در قدرت تصمیم گیری صحیح  .2

 استداللی اشخاص میشود.–و قوه عقالنی 

عصبانیت توانایی ما را برای خوشحالی از بین میبرد  .3

 زیرا عصبانیت و خوشحالی در تضاد با یکدیگر هستند.

 جر به افزایش فشار و استرس میگردد.عصبانیت من .4

در هنگام عصبانی بودن ما دچار اشتباهات بسیاری  .5

خشم و  میگردیم زیرا پردازش  اطالعات در ان هنگام

عصبانیت به دلیل فرسوده کردن ذهن و جسم باعث 

کوتاه شدن هر چه بیشتر عمر و سن اینگونه اشخاص 

 میشود. 

 

 شیوه های مدیریت خشم:

عواملی که خشمتان را بر می انگیزد فهرستی از  .1

تهیه کنید وقتی بدانید از چه چیزی عصبانی 

میشوید خود را بهتر برای مقابله با ان اماده 

 میکنید

سعی کنید انتظارات و توقعات خویش را کاهش  .2

 دهید و انچه که هست بپذیرید.

خشم           

 

 

            



و واقع -درست دیدت–سعی کنید نیک بینی  .3

 بینی را در خود پرورش دهید.

خودتان فکر کنید که ایا میتوانید با خشم خود  با .4

 موقعیت موجود را تغییر بدهید.

به فعالیت های جذاب مانند)ورزش و  .5

 مطاله..(بپردازی

در هنگام عصبانیت محل  برای ما مشکل میباشد  .6

 کنید. ترکمورد نظر را

در هنگام عصبانیت از فنون خود ارام سازی  .7

 استفاده کنید.

اینه نگاه کنید زیرا وقتی  در هنگام عصبانیت به .8

تاثیرات خشم را در چهره ی خود ببینیم 

 خشممان کاسته میشود.

 مقابله با افکار منفی/تغییر خودگویی های منفی .9

 استفاده از تکنیک های تنفسی. .11

 

 

 احادیث:             

 امام صادق )ع( فرمودند:

 خشم کلید هر بدی است.

 پیامبر خدا)ص( فرمودند:

 انسانیت تسلط بر خشم است.باالترین 

 

، در بعضی موقعیت ها هیچ چیز  تغییر محیط

به اندازه فاصله گرفتن از محیط تحریک کننده 

و خشم و انتخاب یک محیط آرام و بدون تنش 

برای کنترل خشم مفید نمی باشد.همه ما 

احتماال در طول زندگی با مسائلی روبرو میشویم 

نماییم ، رها  که نمی توانیم خشم خود را کنترل

کردن محیط که خود می تواند موقتی باشد تا 

هنگامی که خود را برای مواجهه با موقعیت در 

شرایط مناسبی قرار دهیم و به نحوه موثری با 

 .خشم خود کنار بیاییم

 

 

 


