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آموزش خود گویی هاي هدایت شده 

:هدف از این آموزش 
ی وتصویرهاي ذهنوفشارآورکنترل افکار- 1

احساسات خود
مقابله با موقعیت پرفشار تقویت روحیه خود براي -2

مثالً درهنگام موقعیت یک سخنرانی یک ، می باشد
آیا آنها به « : خودگویی منفی می تواند این طور باشد

یک خودگویی و» مقاله من خواهند خندید؟گفته ها و
چه آنحداقل بخشی از« : سازنده می تواند اینطور باشد

».ن تعریف می کنم برایشان جالب است م

:آموزش آرام سازي 
می کند تا عضالت خود را شل آرام سازي به شما کمک

ذهن آموزش آرام سازي برعضالت تنفسی و.کنید
د بدنتان را به میل خود وقتی که یاد بگیری. متمرکز است

البته شود و، کنترل شما بر بدنتان بیشتر میرها کنید
.فرا گرفتآنر ا بایدک مهارت است ویی یتنش زدا

:غلبه بر خشم
خشم عاطفه مهمی است که به شما می گوید اشکالی در 

پیام رسانی است . شما را به حرکت وا می دارد. کار است
.که نباید او را نادیده بگیرید تا مشکل ساز نشود

آرزوي ما براي شما و براي . خشم بخشی از زندگی است
ت که بتوانیم نعمت خشم را بپذیریم، به خودمان این اس

. پیام آن گوش فرا دهیم و آنگاه بر آن غلبه کنیم

:
۱ - . .

۲ -.

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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و راههاي کنترل آنخشم



که تشریح کردیم داراي عیب و راهر یک از انواع خشم
به این دلیل است که باید شیوه خاص . اشکالی است

هر چه بیشتر درباره . هار خشم خود را درك کنیدظا
ع داشته باشید، بهتر الگوهاي تفکر و رفتار خود اطال

می توانید بر زندگی خود حاکم شوید و واقعاً می توانید 
.بر خشم و رنجش اضافی خود غلبه کنید

چگونه با عصبانیت خود برخورد کنیم ؟
شروع می شود » من« ازجمالتی که با :پذیرش احساس

من . من عصبانیم « براي مثال بگویید . استفاده کنید
من را عصبانی کردند یا من « اه نگویید هیچگ» ناراحتم 

پذیرش اینکه خشمگین هستید به » را خشمگین کردند
شما کمک می کند تا احساس کنید بیشتر برآن کنترل 

.دارید
چه چیزي را از دست می دهم؟ چرا :تشخیص خطر

،مبناي نوع تربیتخشمگین به نظر می رسم؟ ما بر
از مسائل پیش آمده ،عقایدي که پیدا کرده ایمارزش و

بعضی از زندگی تفسیرهاي مختلفی را ارائه می کنیم و
خطرناك می دانیم درحالی که از آنها را تهدید کننده و

.کم اهمیت باشدخطر واقعی ممکن است ناچیز و
تشخیص ندهید و آن تا زمانی که خشم خود را :بخشش

، نمی توانید به خوبی بخشش داشته را ابراز نکنید
البته چشم پوشی گاهی اوقات نتیجه معکوسی . دباشی
ناخودآگاه مان انباشتهعوامل ناراحت کننده در. دارد

با دیگران آشفتگی ایجاد ارتباط ما درسالمتی وشده و
اما اگر واقعاً بتوانید درآنچه که احساس می کند،

، این عمل موجب می شود عالوه می کنید فراموش کنید
.ارزش کنیدرخود نیز احساس احترام وبر دیگران ، د

:انواع خشم 
همه افراد آنرا تجربه خشم یک احساس طبیعی است و

ناسالم خود را نشان وخشم به صورت سالم. می کنند
اگر احســاس خشم به صــورت رفتار .می دهــد

داد وبیداد کردن پرخاشگرانه اي مانند عصبانی شدن و
اگر بصورت منطقی ز دهد خشم ناسالم وخود را برو

آن صحبت کردن درمورد علل ایجادمانند بیان خشم و
در زیر به چند ویژگی . باشد خشم سالم نامیده می شود

:شودناسالم اشاره میخشم سالم و

:ویژگی خشم سالم 
به هنگام خشم خود را به جاي طرف قراردادن- 1
بررسی عوامل بوجود آورنده خشم-2
گفتگو درمورد احساس خشم- 3
سهم خود درایجاد خشمبررسی نقش و- 4
.نفر می خواهند درك شونددوپی بردن به اینکه هر-5

:ویژگی خشم ناسالم 
با جمالت رنج آور طرف مقابل و احساس انکار کردن - 1

را مورد حمله قرار دادن
تالش براي اثبات غلط بدون رفتار طرف مقابل-2
تنبیه شدن طرف مقابلاعتقاد به- 3
پی آن عدم تمایل به ادامه روابط و درنتیجه در- 4

احساس درماندگی و قربانی شدن
ایجاد مشکلمتهم کردن دیگري در-5
این نبردتالش براي برنده شدن در- 6

خشم و راههاي کنترل آن

بدنی است که فیزیولوژیک وهیجان حالتی ذهنی و
هیجان می تواند مانند . می باشد شامل درجات مختلفی 
یا مانند شادي وخشم منفی وافسردگی، عصبانیت و

بدنی ات جسمانی وتغییرلذت بخشی مثبت باشد و
، خشکی دهانافزایش میزان تنفس،مانند تپش قلب،

.افزایش نبض ، رنگ پریدگی را درخود ایجاد می کند
احساسی است که نسبت یک واکنش هیجانی و: خشم 

ما به یک نرسیدنجب ه یک موقعیت یا فردي که موب
.، آرزو و یا شیء می شود ایجاد می گرددهدف ، خواسته


