


 خشم چیست؟

احساسی که به صورت  سسونا ی ه جینوا ی    

 . ابراز می شرد

هاکنشی طبیعی به شوراطیی اسوت کوه  ورد     

 . دچات  اکامی می شرد

از طک جینان خفیف  اخرشاطند شرهع شده ه 

 . تا عصبا یت شدطد پیش می تهد



 .خشم مقدمه پرخاشگری است
 

 .  دت بیشتر مراتد ت تات  رد عصبا ی  اسازگات ه است

   .باشیم  داشته پرخاشگرا ه ت تاتجای می ترا یم اما باشیم عصبا ی می ترا یم ما

 

 



تغییر تنفس 

 تغییر ت گ چهره 

ا زاطش  شات خرن 

ا زاطش ضربان قلب 

 

 

 

 

 

داغ شدن طا طخ کردن 

 منقبض شدن عضال 

گشاد شدن مردمک 

 بدنشدن برخی قسنت جای بی حس 

 

 

 

 

خشمعالیم بروز   



عالمتی که جنگام خشم دت آن جا اطناد می شرد  اهلینا راد باطد ترسه کنند که 

 کدام است؟

 

 کدام جستند؟ بعدیم ئعال

 

 سخت است؟کنترل خشم از زمان برهز کدام عالمت دطگر 



 :خشممرقعیت جاطی اطناد کننده 
 

 .هقتی که  رد  ترا د به خراسته خرد برسد:  اکامی

 .ا راد آشنا ه مرتد عالقه بیش از بیگا گان باعث خشم می شر د

 



 رطب خرتدن  

مرتد ستم هاقع شدن 

مسخره طا تحقیر شدن 

قیع شدن کات مرتد عالقه 

 گر تنقرات بی ترسهی ه بی اعتناطی مرتد 

قرات گر تن دت معرض پرخاشگری ه آسیب دطدن از سری دطگران 

 

 

 



 .هاکنش ا راد دت مقابل احساس خشم متفاه  است
 

داد زدن، بلند حرف زدن،  اسزا گفتن 

پر  کردن اشیا ه هساطل ه کتک زدن دطگران 

 شان  دادن ت تات خشنگین ه  ره خرتدن خشم  

 

 



 ت تاتجای پرخاشگرا ه منفعال ه     
 

ظاجرا ت تات پرخاشگرا ه ا نام  نی شرد اما به شیره 

 .غیر مستقیم به  رد مقابل آسیب می ز د 

 لج بازی، به تاخیر ا داختن کاتجا، قهر کردن،: ما ند

 ...سراب  دادن به تلفن ه 



 ت تاتجای سرأ  مندا ه  

با هسرد احساس خشم ت تات آسیب ز نده ای  دات د ه احساس ه خراسته خرد تا 

 .بیان می کنند بدهن اطنکه به دطگران آسیب بز ند

 

 

    



 تهش جای مدطرطت خشم

  ترک مرقعیت/ اطناد تغییر دت محیط 

برخی عرامل دت محیط باعث تشدطد خشم ه عصبا یت می شرد که می تران آن جا 

 کاجش سرهصدا، خامرش کردن تلرزطرن ه تادطر، تنظیم  رت :ما ند. تا کنترل کرد

 .دت شراطیی که ادامه حضرت باعث دتگیری می شرد می تران محیط تا ترک کرد





آتام سازی 

تنرطنا  طرگا 

تنرکز ذجن 

ناز ه دعا خرا دن  

عالیت ه هتزش  



حل مشکل 

تسلیم شدن دت برابر خشم مرسب برهز ت تاتجاطی می شرد که مشکل تا پیچیده تر 

 .دت اطن مراقع کنات کنترل خشم باطد از مهات  حل مساله استفاده کرد. می کند



 ابراز خشم سازگات ه

کنترل خشم به اطن معنی  یست که جیچ خشنی برهز  دجیم، کنترل خشم طعنی 

 .  ابراز خشم به شیره سازگاتا ه بدهن ا نام ت تاتجای پرخاشگرا ه



که در توانگری و تنگدستی ، انفاق می کنند و خشم خود را فرو  همانها 

 .و از خطای مردم درمی گذرند و خدا نیکوکاران را دوست داردمی برند 
 سوره آل عمران 134آیه 



 خشممهارت مدیریت 
 شجاعی راد: روانشناس

 1396پائیز 


