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دانسته جام داده است و آیا منظورش این بوده است و میکار را ان

 منفیاگر پاسخ  شود؟ای منجر میکه این کار به چنین نتیجه

 آگاهانه ریغ و یرارادیغ ای یاشتباه او که دهدیم نشان ،است

 ئلهمس نیهم است ممکن خاطر نیهم به.است کرده را کار نیا

 نیچن در که میدار انتظار هم ما و دیایب شیپ هم ما یبرا

 .میشو دهیبخش یطیشرا

 . ورزش، آرامیدگی4

 

 
ها را در منزل انجام دهید. و روزی سه بار با شکم خالی این تمرین

 .همیشه سعی کنید صدای نفس کشیدنتان را بشنوید

باعث بزنید. توانید به او اعتماد کنید، حرف با کسی که می. 5

 شود. درست مثل سوپاپ زودپز که آرام تخلیه آرام خشم شما می

 

 

-خشم پیش می به مرحلهاگر این عالئم را برطرف نکنید خودبخود 

 روید.

 دست از را خودتان کنترل شما که است یا مرحلهب( مرحله خشم: 

مانند فریاد زدن حمله  .دهیدنشان می  پرخاشگرانه رفتار و دیده یم

 ور شدن و ...

 دو به را آن توان یم یول دارد یادیز انواع پرخاشگرانه یرفتارها

 : کرد میتقس دسته

 زدن ادیفر مانند شود یم اطالق ییرفتارهابه : یکالم یپرخاشگر -

 .کردن نیتوه دادن، فحش دن،یکش هوار زدن، غیج ،

 ، اءیاش کردن پرت :مانند ییرفتارها به: ر کالمیغی یپرخاشگر-

 صدمه زدن، کتک،یزیچ ای یکس به شدن ور حمله آنها، شکستن

 شود.می گفته یزیچ شکستن ای و زدن

 را خودتان خشم شما که است یا مرحله:خشم از پس مرحله -ج

 و دیستنین نیخشمگ و یعصبان اکنون و دیا کرده یخال یروش به

 ، شرم ، خجالت احساس ،دیدار یگرید احساس اما دیا شده سبک

 ... و ترس ، یمانیپش
 

 های مدیریت خشم:تکنیک

.تکنیک واکنش تاخیری: هر وقت عصبانی شدید بالفاصله واکنش 1

)هرچقدر بیشتر  بشمارید 20تا  1از  به آرامی نشان ندهید. ابتدا

 و نفسهای آرام و عمیق و بعد واکنش نشان دهید. بشمارید بهتر است( 

اش بسیار کاربردی است. یادمان باشد در این تکنیک با همین سادگی

عصبانیت نه تصمیم نه واکنش بگیرید.  زمانی به خودتان فرصت هنگام 

 دهید.

 ده فرد نیا که میشیاند یم نیا به یوقتهای طرف: .یادآوری خوبی2

 شگفت که میا دهید او از ییها یخوب چهو دارد یشگیهم مثبت یژگیو

 شود.باعث کاهش شدت واکنش منفی ما می است کرده مان زده

 

 

 نام خدابه 

شوند اما برخی بیشتر از گرچه همه افراد خشمگین می :خشم

های خاصی دارد زیرا که این هم علت شوندبقیه خشمگین می

 رای سالمتی بدن و روان مضر است.خشمگین شدن مداوم ب
که  خشم خود را فرو دهندبرخی افراد خشمگین ممکن است 

خشم خود را روی یا زند و متی آنها صدمه میاین کار به سال

شود و نامیده می پرخاشگریکه این کار نمایند  دیگران خالی

 زند.به رابطه فرد با دیگران آسیب می

 

 بهو  شود یم لیتشک مرحله سه از خشم مراحل خشم:

 مراحل. آورد ینم جوش کبارهی و یناگهان چکسیه یعبارت

 از: عبارتند خشم

 یاتفاق درآن که است یا مرحله :خشم از شیپ مرحلهالف( 

راجب  یبدقول: مانند .است یرونیب عامل کی دهدمی یرو که

ویا ، در برآوردن انتظارات سرپرستانترفیع شغلی، ناتوانی 

 شما حق در یبد رفتار یکس ،کندمی نیتوه شما بههمکارتان 

 ذهنتان به یمنف یفکرها ، اتفاق نیا دنبال به دهدمی انجام

شوند تا شما از حالت آرامش خارج و دچار و سبب می آیدمی

هایی که در این مرحله نشانه احساس ناراحتی و تنش شوید.

-نامیده می بدنی های برانگیخگینشانهکنید تجربه می

 مانند تپش قلب، گرم شدن بدن، لرزش دست و ...شود.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن اینکه فرد سوم ممکن است راه .دهدآرام بخار را بیرون می

ه به ذهن شما خطور هایی را ارائه دهد که در شرایط خشم نحل

هر فرد در داخل مجموعه !کند نه به ذهن طرف درگیر با شمامی

کاری یا خارج از آن، باید افراد معتمدی را داشته باشد که در 

با های سخت شغلی و هنگام تجربه احساسات منفی بتواندموقعیت

هایش یا انتقاد که ترس از افشای حرفها صحبت کند بدون اینآن

شته باشد. این امر به تخلیه هیجانی و آرام شدن فرد شدید دا

 .کمک شایانی خواهد کرد

: در هنگام خشم از تکنیک صحبت از خود و نه از دیگران.6

جمالتی که بار احساسی شدید دارند استفاده ننمائید. مثال به 

کنی. طرف مقابل نگوئید از تو متنفر هستم بلکه بگوئید نارحتم می

 دهید.به او فرصت صحبت کردن ب

 :استرس شغلی

استرس شغلی، نوعی اختالل مزمن روانی است که در اثر شرایط 

المت کاری به وجود می آید و روی عملکرد فردی و سسخت 

 .گذاردجسمی و ذهنی افراد تاثیر می

 کارهای کاهش استرس در محیط کارراه

اگر کاربرای شما استرس یا ناراحتی ایجاد  نظم در کار روزانه 

می کند اکنون زمان آن است که برنامه کاری روزانه خود را مرتب 

تر به کنید. اولین نکته این است که سعی کنید که چند دقیقه زود

محل کار خود وارد شوید تا بتوانید یک برنامه ریزی مرتب و 

صحیح برای کار روزمره خود داشته باشید.این امر به شما کمک 

سعی کنید تا میز کار خود .می کند تا به یک آرامش روحی برسید

را مرتب کنید و یا ایمیل های خود را چک کرده و ایمیل های 

امکان یک لیست از کارهایی را که  اضافی را پاک کنید. در صورت

باید هر روز انجام دهید تنظیم کرده و بر اساس آن لیست عمل 

 .کنید

 

در صورتی که قوانین محل کار شما   استفاده از لباس مناسب

اجازه می دهد سعی کنید تا حد امکان از لباس هایی با رنگ های 

روشن یا متنوع و شاد استفاده کنید. استفاده از کیفی به رنگ 

-بی را به یاد شما میاستفاده از انگشتر یا ساعت مچی که خاطره خو

 .تواند بر روی روحیه شما تاثیر بگذارداورد همه می

سعی کنید تا در صورت امکان کارهای روزمره را به   ایجاد تنوع

شکلی متفاوت انجام دهید. اگر ممکن است نحوه رفت آمد به محل 

کار خود را تغییر دهید یا در زمان استراحت و ناهار سعی کنید تا 

 .متفاوت انجام دهید کاری

که چه حالتی دارید اما مهم نیست د مثبت اندیش و مهربان باشی

سعی کنید که در هنگام صحبت با همکارانتان حالتی دوستانه و 

صمیمی داشته باشید. حتی با آن دسته از همکارانی که اعصاب شما 

را به هم می ریزند. سعی کنید که از اختالف و درگیری در محل کار 

تحقیقات نشان می دهد که لبخند زدن نیز تاثیر .خودداری کنید

ثبتی بر روی روحیه افراد دارد. پس سعی کنید همیشه لبخند م

 .بزنید

 از مشاوره و روان درمانی غافل نشوید

 عوارض استرس:

بیماری های /  بیماری های گوارشی/ های قلبی و عروقیبیماری
 و.... پوستی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل خشم و استرس در محیط کار

 

 فراموش نکنیم زندگی پر است از

ها، ها، سوء تفاهمها، دلخوریناهماهنگی

 شکاالتپیشامدهای ناگوار، اشتباهات و ا

 که بعضی از آنها دست ما نیست.

 توانیم یک چیز را کنترل کنیمو ما می

 خودمان را

 

 

 

 

 

 

 


