ٍیژگی اصلی رٍضْای دراس هذت درایي است کِ حتوا

-قاطعیت:لاطؼیت تِ ایي هؼٌاست کِ فزد پای حمَق خَد

تایذ اسلثل ضزٍع ضذُ تاضٌذ ٍیا اسّن اکٌَى ضزٍع ضًَذ

هحکن ایستادُ ٍافکار ٍاحساسات خَد راتِ گًَِ ای

تا درآیٌذُ اس هشایای آى استفادُ کٌین حال آًکِ تِ کارتزدى

هستمین ،صادلاًِ ٍهتٌاسة تااٍضاع تیاى کٌذ ٌّ.گاهی کِ

ضیَُ ّای کَتاُ هذت درحیي هَلؼیتْای خطن تزاًگیش

اسخَد لاطؼیت ًطاى هی دّین ّن اس حمَق خَد ًگذضتِ

تاػج هی ضَد کِ احتوال کٌتزل خطن افشایص یاتذ.

این ٍّن احتزام تِ دیگزاى راتِ را آٍردُ این،درلاطؼیت

ایي ضیَُ ّا ػثارتٌذ اس،خَدآگاّی ّیزاًی (تاٍرَدی
کِ خَد آگاّی ّیزاًی اٍلیي هزحلِ هماتلِ تا خطن
هحسَب هی ضَد ٍلی آگاّی داضتي تِ خطن درهَلؼیت
ّای خطن تزاًگیش تاػج هی ضَد کِ تَاى ها در خٌخی
کزدى خطن افشایص یاتذ)،تٌفس ػویك ٍ رٍضْای حَاس

اسیک سَ حالت اًفؼالی ًذارین ًٍوی گذارین دیگزاى اسها
سَءاستفادُ کٌٌذٍاسسَی دیگز ًیاسّای دیگزاى را هی
ضٌاسین ٍسؼی هی کٌین خَد راتِ ًحَی هؼمَل تاآى تطثیك
دّین .
توزیي –هَلؼیت ّای سیز راخَاًذُ ٍتٌَیسیذ کِ ضخصیت
اٍل چگًَِ هی تَاًذ تااستفادُ اسفزایٌذ سِ هزحلِ ای هماتلِ

پزتی:رٍش ّای حَاس پزتی رٍضْایی ّستٌذ کِ حَاس

تاخطن هٌاسة تزیي ػکس الؼول راًطاى دّذ.

ها را اس هَلؼیت خطن تزاًگیشپزت هی کٌٌذ.اسرولِ ضیَُ

الف -تاتک ّزسال تؼذاسایام تؼطیالت ًَرٍس کِ افشایص

ّای رایذ حَاس پزتی هی تَاى اسضوزدى اػذاد ،تِ یاد

ًزخ تٌشیي هٌززتِ تاالرفتي غیز هٌطمی کزایِ ّا هی ضذ

آٍردى یک ضؼز،تِ یاد آٍردى یک خاطز یاتصَیز

چٌذیي تار تِ خاطز تگَهگَتاراًٌذُ ػصثاًی هی ضذ.

خَضایٌذ ،تِ یاد آٍردى یک لطیفِ ٍفکز ًکزدى تِ

بّ -ن اتالی ّا ی تْزام تچِ ّای پزسزٍصذایی تَدًذ تِ

هَلؼیت خطن تزاًگیش ًام تزد.

ّویي خاطز تْزام دائوا ػصثاًی تَد.

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان

دفتر مشاوره و راهنمایی

آشنایی بامهارت های زندگی3
مقابله با خشم

د-یکی اسهَلؼیت ّای اخیزی راکِ خطوگیي ضذُ ایذ راتِ
یاد آٍریذ ٍسؼی کٌیذ تا هْارت هماتلِ تا خطن آى را
تاسًوایی کٌیذ.

هٌثغ:
هْارت ّای سًذگی داًطزَیی ،حسیي ًاصزی

گردآوری و تنظیم :مبئده مقدس
مسئول دفتر مشبوره و راهنمبیی دانشگبه
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مهارت مقابله باخشم

علت خشم:

مراحل مهارت مقابله باخشم :

هااًساًْا دارای ّیزاًات هختلفی ّستین ٍلی یکی اس هْن

اػتماد تزایي است کِ ها هؼوَال تَسط دیگزاى یا

-1خود آگاهی هیجانی :اٍلیي لذم درهْارکزدى خطن،

تزیي آًْاّیزاى خطن است.هی داًین کِ خطن

هحزکْای تیزًٍی خطوگیي ٍػصثاًی هی ضَین ٍلتی اس

غن ،حسادت ،تٌفز ،ضزم ،تزس ٍدرهزوَع ّزاحساس

ٍػصثاًیت احساسی است کِ هیشاى آى اس تحزیک خفیف

کسی ػصثاًی هی ضَین خَدتِ خَد اٍرا هسثة ّوِ

ٍاحساس رًزص تا خطوی ضذیذ ٍرٌَى دار در ًَساى
است .خطن درگذضتِ ّای دٍر ،هکاًیسوی تَد کِ تما
تطز راتِ دًثال داضت ٍ.لی ٍالؼیت ایي است کِ

احساسات ًاخَضایٌذ خَد هی داًین تِ ًظز هی رسذ .کِ
هوکي است دیگزاى رزلِ اٍل راسدُ تاضٌذ ٍلی ایي خَد

ٍحالتی ایي است کِ تِ آى حالت آگاّی یاتین .آگاّی
داضتي تِ احساس ٍّیزاًْای خَد تِ ایي ضکل است
کِ فزد تا استفادُ اسگفتار درًٍی آى حالت رادر خَد
تطخیص دادُ ٍتاییذ کٌذ.آگاّی ًذاضتي تِ خطن تاػج

ها ّستین کِ هی تَاًین آتص را ضؼلِ ٍرتز کزدُ ٍیا آى

هی ضَد کِ ّیزاى ،تِ ٍرَدآٍرًذُ رفتارضَد ٍتِ

تاحیز لزاردادُ است.اهزٍسُ هسیز راهؼِ اًساًی تِ سوتی

راخاهَش کٌین .تِ ػثارتی ،دیگزاى ،هحیط ٍیاهحزکْا

احتوال سیاد رفتاری کِ ًاضی اسیک احساس هٌفی تاضذ

است کِ حیات فزد در سهزُ ارسضوٌذتزیي هَّثت ّا

ٍحَادث هٌفی تِ تٌْایی هْن ًیستٌذ .تلکِ ًَع ًگزش

،رفتار صحیحی ًخَاّذتَد.

لزار داردّ .زػاهلی کِ ایي حیات راتِ هخاطزُ تیٌذاسدلطؼا

ٍتزخَرد ها تاآًْاست کِ ٍاکٌطْای ّیزاًی هختلف

-2خنثی کردن خشم :تزای خٌخی کزدى خطن اسدٍ

دراًشٍا لزارخَاّذ گزفت .خطن ًیزٍیی است کِ هماتل

ٍاسآى رولِ خطن را در هاآضکار هی کٌذ.

لاًًَوٌذی راهؼِ اًساًی کارکزد خطن را تِ ضذت تحت

ایي هسیز اًساًی لزار داردچزاکِ ّذف خطن تخزیة

ضیَُ کلی استفادُ هی ضَد.ایي دٍضیَُ ػثارتٌذ اس:ضیَُ
ّای تلٌذ هذت ٍکَتاُ هذت :ضیَُ ّای تلٌذ هذت

ٍاستیي تزدى است ٍراهؼِ اًساًی تِ خطن ایي اراسُ

،رٍضْایی اًذ کِ دردراس هذت تاػج هی ضًَذ آستاًِ

راًوی دّذ.

تحول ها درهَلؼیتْای خطن تزاًگیش افشایص یاتذ.ایي

توزیي –السم است کِ پیص اسپزداختي تِ هْارت هماتلِ

ضیَُ ّا ضاهل ٍرسش کزدى ،آرهیذگی()Relaxation

تاخطن ،تا هزٍر هَلؼیت ّای گذضتِ  ،هیشاى ػصثاًیت

پیص تیٌی دررْت هَارِْ ًطذى تا هَلؼیتْای خطن

ٍخطن خَد را درپیَستارسیز هطخص کٌیذ.

تزاًگیشٍ تخلیِ خطن ّای گذضتِ هی تاضٌذ.

کاهال خًَسزد

کاهال ػصثاًی
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