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خـن پلی اػت تیي ّش دٍ ًَع پشخاؿگشی فیضیىی ٍ والهی ٍ

 -2حَاع خَد سا تِ چیض دیگش هؼغَف وٌیذ.

 -6تپزیشد وِ صًذگی ّویـِ هٌلفاًِ ًیؼت.

دؿوٌی  ،اص ایي سٍ اگش تخَاّین پشخاؿگشی ٍ دؿوٌی سا ون

یىی اص تْتشیي ساُ ّا تشای واّؾ خـن اؿتغال تِ تشخی فؼالیت

تا ٍلتی وِ ًپزیشین جْاى تی ػیة ٍ ًمق ًیؼت ً ،ؼثت تِ

وٌین ،تایذ یاد تگیشین وِ چگًَِ خـن خَد سا وٌتشل وٌین.

ّا ی جزاب اػت .تشخی اص افشاد واسّای ٍسصؿی اًجام هی دٌّذ

ّوِ چیض ٍ ّوِ وغ خـوگیي هی ؿَین .تا تشخَسد تی ادتاًِ

هغالة صیادی دس تاسُ ی ًحَُ ی وٌاس آهذى تا اضغشاب ٍ

 ،تشخی دیگش هغالؼِ هی وٌٌذ یا تلَیضیَى تواؿا هی وٌٌذ ٍ

ای سٍتِ سٍ ؿذُ این ،تِ یه هیْواًی دػَت ًـذُ این یا

افؼشدگی ًَؿتِ ؿذُ اػت .اها دس تاسُ ی وٌاس آهذى تا خـن

تشخی تِ ػشگشهی ّای هَسد ػاللِ ی خَد هی پشداصًذ.

الػتیه هاؿیي هاى كاف اػت .ایٌىِ خـوگیي تـَین یا

هغالة ووی ًَؿتِ ؿذُ اػت ،صیشا ها غالثاً خـن سا چیضی هی

 -3ؿَخی ٍ هضاح وٌیذ.

ًـَین هی تَاًذ یه تلوین تاؿذ وِ هی تَاًین آى سا آگاّاًِ

داًین وِ لادس تِ وٌتشل آى ًیؼتین یا ًثایذ آىسا وٌتشل وٌین.

ؿَخی وشدى خـن سا واّؾ هی دّذ  ،صیشا ؿَخی تا خـن

یا ًاآگاّاًِ یاد تگیشین ،ها هی تَاًین تِ ایٌىِ گاّی جْاى

خـن اگش تِ دسػتی هْاس ًـَد هوىي اػت تثذیل تِ ّیجاى

هغایشت داسد .یاد گشفتي ایٌىِ تِ ٍاوٌؾ ّای هاى تخٌذین

غیشهٌلفاًِ اػت  ،خَ تگیشین.تیـتش ها ػاللِ تِ ػاصؽ ًذاسین ،

تؼیاس هخشتی ؿَد .اگش خـن تِ دسٍى فشد سخٌِ وٌذ هوىي
اػت تِ هـىالت فیضیىی هاًٌذ تِ ّن خَسدى تؼادل دسًٍی فشد
ٍ تٌؾ هفشد هٌجش ؿَد .اص عشف دیگش  ،اگش تشٍص دادُ ؿَد ،
غالثاً واس سا تذتش هی وٌذ  ،ؿَاّذ ووی ٍجَد داسد دال تش ایي
وِ تشٍص دادى خـن سٍؽ خَتی تشای ون تَاى وشدى اًشطی آى

ًِ تٌْا تِ ها ووه هی وٌذ وِ خـن خَد سا واّؾ دّین.
تلىِ تِ ها ووه هی وٌذ تا دیگشاى استثاط تش لشاس وٌین ٍ
ًـاى دّین وِ ًؼثت تِ ًاهٌاػة تَدى ٍاوٌؾ ّای هاى
آگاّینّ .شگاُ تِ آًچِ هَجة خـن ؿوا هی ؿَد پی

اها ٍلتی یاد تگیشین وِ ػاصؽ تْتش اص خـن عَالًی هذت اػت،
هی تَاًین تشای ٌّش ظشیف ػاصؽ ،دس همام ٍػیلِ ای تشاداؿتي
یه صًذگی ػادُ تش ،اسصؽ لایل ؿَین.
 -7یاد تگیشیذ وِ هزاوشُ وٌیذ.
خـن هؼوَال تا تؼاسم ّوشاُ اػت .یىی اصساُ ّای واّؾ

تثشیذ ،هی تَاًیذ تشای وٌاس آهذى تا چٌیي هَلؼیت ّایی

خـن ؿشوت دس گفت ٍ گَ اػت .گفت ٍ گَ ها سا لادسهی

دػت دادى وٌتشل ٍ ؿشهؼاسی سا تجشتِ هی وٌٌذ.

تشًاهِ سیضی وٌیذ.

ػاصد تا اص ًظشیات عشف هماتل دس هَسد هَلؼیت آگاُ ؿَین.

اگش تخَاّین پشخاؿگشی ٍ خلَهت سا ون وٌین ،تایذ یاد تگیشین

 -4تثیٌیذ چِ چیض خـن ؿوا سا تشهی اًگیضاًذ.

گفت ٍ گَ ؿشایغی تشای هزاوشُ ٍ یافتي ساُ حل یا ػاصؽ

خَد سا وٌتشل وٌین.
وِ چگًَِ خـن
رتينول

خاعشات هشتَط تِ خـن خَد سا یاد داؿت وٌیذ  ،تِ ایي ٍػیلِ

فشاّن هی وٌذ.تیـتش ها ػاللِ تِ ػاصؽ ًذاسین  ،اها ٍلتی یاد

برای کنترل خشم چنذ پیشنهاد ارائه می شود:

هی تَاًیذ تفْویذ وِ چِ هَلؼیت ّایی ؿوا سا خـوگیي هی وٌذ.

تگیشین وِ ػاصؽ تْتش اص خـن عَالًی هذت اػت ،هی تَاًین

 -1تِ دًثال تَضیح دیگشی تگشدیذ.

تشای هثال ،اًتماد هَجة خـوگیي ؿذى تشخی اص افشاد هی ؿَدٍ.

تشای ٌّش ظشیف ػاصؽ ،دس همام ٍػیلِ ای تشای داؿتي یه

ٍلتی وِ وؼی اص ها اًتماد هی وٌذ یا تِ گًَِ ای ػول هی وٌذ

سفتاس ّای خاكی ػذُ دیگشی اص افشاد سا خـوگیي هی وٌذ.

صًذگی ػادُ تش ،اسصؽ لایل ؿَین.

وِ تِ ًظشات یا اًتظاسات ها تی حشهتی هی ؿَد  ،ایي اهىاى

ّشگاُ تِ آًچِ هَجة خـن ؿوا هی ؿَد پی تثشیذ ،هی تَاًیذ

راههای تخلیه خشم و کسب آرامش

ٍجَد داسد وِ حَاػؾ پشت تاؿذ یا دچاس فـاس ػلثی سٍحی

تشای وٌاس آهذى تا چٌیي هَلؼیت ّایی تشًاهِ سیضی وٌیذ.

-1سیلىغ وشدى تهته اػضای تذى:

تاؿذ .یه سٍص وِ ساًٌذگی هی وشدم ،هاؿیٌی اص چشاؽ لشهض

 -5تا خَدتاى گفت ٍگَ وٌیذ.

ایي تىٌیه سا ّش سٍص تشای وؼة آساهؾ ٍ ایجاد ػالهتی

ػثَس وشد ٍ هشا هجثَس ػاخت وِ تا وَتیذى پاین سٍی پذال

تؼیاسی اص هشدم تا خَدؿاى گفت ٍگَ هی وٌٌذ .گفت ٍگَ تا

تیـتش ٍ تِخلَف دس صهاى احؼاع خـن دس خَد ،هیتَاًیذ

فَسی تشهض وٌن .دس ایي تلادف جلَ هاؿیي هي آػیة دیذ .هایِ

خَد هَجة واّؾ خـن دس تؼضی اص افشاد هی ؿَد ٍ ،لی دس

اًجام دّیذ .دس هحیغی آسام لشاس گیشیذ .چـنّا سا تؼتِ ٍ توام

تؼجة ًیؼت وِ هي خـوگیي ؿَم .اها ٍلتی ساًٌذُ ػزسخَاّی

تشخی دیگش اص افشاد هَجة افضایؾ یا پایذاسی خـن هی ؿَد.

تَجِ خَد سا تِ تهته اػضای تذى دّیذ .اص ًَن اًگـتّای

اػت .تؼیاسی اص افشادی وِ خـن خَد سا تشٍص هی دٌّذ  ،اص

وشد ٍ تَضیح داد وِ تاصُ اص تیواسی ػشعاى ّوؼشؽ اعالع پیذا

پا ؿشٍع ٍ تا فشق ػش اداهِ دّیذ .دس صهاًی وِ تَجِ ؿوا سٍی

وشدُ  ،خـن هي ػشیؼا فشٍوؾ وشد.

ّش یه اص اػضای تذى هؼغَف هیؿَد ،تلَس هیوٌیذ وِ داسیذ
آى ػضَ سا ًَاصؽ ٍ هاػاط هیدّیذ تا آسام گیشد ٍ تِ ایي
ؿىل ،تهته اًذامّای تذى سا آسام هیوٌیذ؛ تِخلَف
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-2هذیتیـي یا هشالثِ:

 -7ػشگشم وشدى خَد:

هذیتیـي دائوی هیتَاًذ تِعَس واهل ،ها سا فشدی آسام تؼاصد.

اص آىجائی وِ رّيً ،ویتَاًذ دٍ واس سا ّنصهاى اًجام دّذ ،پغ

 -3هـت وَتیذى یا تخلیِ ًاساحتی ػلثی :

ها هیتَاًین ،تا ػشگشم وشدى خَد ،خَد سا اص فىشّای ًفی دٍس

هیتَاًیذ تالؾ یا وَػٌی سا تشداسیذ ٍ سٍی پاّای خَد

ػاختِ ٍ هیضاى خـن سا اص تیي تثشین ٍ یا دػت ون واّؾ دّین.

تگزاسیذ ٍ ػپغ تا هیتَاًیذ تِ سٍی آى تىَتیذ .تِ ایي ؿىل

اًجام اهَسی هاًٌذ:

ًیض تِعَس واهل اص خـن ،تخلیِ هیؿَیذ .هیتَاًیذ ایي واس سا

ًَ-اختي ٍ یا گَؽ دادى تِ یه ػاص ٍ هَػیمی هالین هَسد ػاللِ

ًیض اص وَدوی تِ فشصًذاى خَد تیاهَصیذ تا ّشگاُ وِ ػلثاًی

-اًجام یه واس ٌّشی هَسد ػاللِ هاًٌذ ًماؿی ،خغاعی ،خیاعی ٍ...

ّؼتٌذ ،تِ یه تالؾ ٍ یا ویؼِٔ تَوغ تىَتٌذ .تِ ایي عشیك

-تواؿای علَع ٍ غشٍب خَسؿیذ وِ دس هتؼادل ػاختي چاوشاّا ٍ

خَاّیذ دیذ وِ دیگش ػلثاًیت خَد سا تش ػش خَاّش یا تشادس

ایجاد آساهؾ ،تؼیاس هفیذ اػت.

وَچهتش یا تش سٍی ؿوا خالی ًویوٌٌذ.

-سفتي تِ عثیؼتً ،گاُ وشدى تِ یه ؿاخِ گل ٍ اًشطی گشفتي اص

 -4تىٌیه فشیاد صدى:

عثیؼت

تاص هیتَاًیذ وَػي ٍ یا تالـی سا تشداسیذ ٍ جلَی دّاى خَد

-خٌذیذى حتی تِ ؿىل تلٌؼی ٍ یا تیدلیل تا َّسهَىّای تذى

تگزاسیذ ٍ تا جائی وِ هیتَاًیذ دسٍى آى فشیاد تضًیذ تا

تغییش وٌذ.

تِعَس واهل اص خـن تخلیِ ؿَیذ .تِ وَُ یا دؿت تشٍیذ ٍ دس

-تلفي صدى تِ یه دٍػت ٍ یا ػشصدى تِ یىی اص الَام ٍ یا دٍػتاى

آىجا ،تا هیتَاًیذ فشیاد تضًیذ .هیتَاًیذ ایي واس سا ًیض تِ

-خَاتیذى (تا تیـتش ،پیشاهَى هؼائل ٍ هـىلّا فىش ًىٌین)

ػٌَاى یه تاصی ٍ یا تفشیح تِ فشصًذاى ٍ اػضای خاًَادُٔ خَد

-تواؿای یه فیلن لزتتخؾ ٍ ؿادیآٍس

تیاهَصیذ تا ّش گاُ وِ تِ عثیؼت سفتیذ ،ایي واس سا اًجام دٌّذ

ٍ-8سصؽ وشدى:

ٍ تِ ایي عشیك تِ ؿىل هؼجضُ آػائی اص تاسّای هٌفی تخلیِ

پیادُسٍی ٍ یا دٍیذى آّؼتِ ًیض دس واّؾ هیضاى خـن ٍ یا

ؿًَذ.

دفؼِّای ػلثاًی ؿذى ٍ تِعَس ولی تؼلظ تش خـن ،تؼیاس هفیذ

 -5هاػاط دادى ؿمیمِّا:

اػت .تِدلیل:

هیتَاًیذ ؿمیمِّای خَد سا تا ووی سٍغي تؼیاس هالین ٍ ًشم ٍ

-ػشق وشدى ٍ خاسج وشدى ػوَم اص تذى

تِ ؿىل دایشُای تِ هذت  5دلیمِ هاػاط دّیذ .ایي واس تشای

-تغییش َّسهَىّای تذ ٍ ػوی تِ َّسهَىّای خَب ٍ هفیذ

سفغ ػشدسدّا ٍ فـاسّای دسٍى ػش ٍ تِ خلَف ػشدسدّای

-گشفتي اوؼیظى وافیَّ ،ای تاصُ ٍ اًشطی حیاتی تیـتش

هیگشًی ،تؼیاس هفیذ اػت.
 -6خٌه وشدى تذى ٍ خَى:
دٍؽ گشفتيٍ ،ضَ گشفتي ،غؼل وشدى ،ؿؼتٍؿَی دػت ٍ
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كَست ٍ یا ًَؿیذى آب خٌه هیتَاًذ ػالٍُ تش هتؼادل
وشدى اًشطی دس تذى ،تِ هیضاى صیادی تاػث خٌه ؿذى تذى
ٍ خَى گشدد وِ خَد دس واّؾ خـن ،تؼیاس هفیذ اػت.
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