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 یاجتماع یمواجهه با فشارها یمهارت ها 

 گذارند؟ یم ریمشکالت روزمره چگونه بر ما تأث 

و  یسالمت جسم یر روب یبخش انیتواند اثرات ز یم یموضوع که مسائل روزمره زندگ نیا یطوالن یمدتها تا

تعداد  نیدارد. در واقع ب قتیامر حق نینشان داده است که ا ریبود. اما مطالعات اخ دیداشته باشد مورد ترد یروان

 نیو همچن یروان شناخت یو تنشها یتمشکالت سالم میو عال کنندیکه افراد تجربه م یروزمره ا لیمسا

 یمنف ریتأث یمنیا ستمیتواند بر س یوجود دارد که استرس م یشواهد یوجود دارد و حت یهمبستگ یکیولوژیزیف

 دهد. شیرا افزا یعفون یهایماریبگذارد و خطر ابتالء به ب

که تا به حال تحت استرس نبوده اند،  یبخش مشکالت روزمره در افراد انینشان داده اند که اثرات ز قاتیتحق

 یناش یاست. فشارها دتریشد ستندیادر به مقابله موثر نق یروان یکه در حالت آشفتگ یکسان زیافراد مضطرب و ن

برخوردارند، کمتر است  یخوب یتیحما ستمیس ازعزت نفس باال هستند و  یکه دارا یافراد یروزمره برا لیاز مسا

، عزت "یبا حالت خودکارآمد یدرون یحس کنترل بیترک قیچگونه از طر ایسوال مطرح است که آ نیا قتیدر حق

روزمره  یتنشها یمنف راتیتا از عهده تأث کندی. داشتن عزت نفس باال به ما کمک ممیکن تیتقو نفس خود را

 هیروزمره به سالمت روان و روح یاسترسها یمنف راتیبه کاهش تأث گرانید تیکه حما میشو یم ادآوری. مییبرآ

 .کندیما کمک م

 تنش زا یدادهایرو یابیارز

قابل  ریکننده، مهم و غ دیگذارد که آنها را تهد یم یمنف ریشما تأث یزندگدر  یبالقوه تنش زا زمان یدادهایرو

 .دیکن یابیکنترل ارز

 یابیخود ارز یمهارتها 

 :دیریکننده در نظر بگ دیرا به عنوان تهد یزندگ یدادهایشود که شما رو یموجب م ریز یهایابیارز 

 . کندیم جادیدر من احساس اضطراب ا تیموقع نیا -

 است.  یمنف تیوضع نیعاقبت ا -



 




 کننده است.  دیتهد تیموقع نیا –

 : دیکن یرا مهم تلق دادیرو کیشود که شما  یموجب م ریز یهایابیارز

 دارد. .  یمهم جیمن نتا یبرا تیموقع نیا -

 دراز مدت دارد.  یامدهایمن پ یبرا تیموقع نیا-

 :دیکن یکنترل تلققابل  ریرا غ دادیرو کیشود که شما  یموجب م هایابیارز نیا -

 کننده است.  وسیبه طور کامل مأ تیواقع نیا -

 انجام دهم.  یمورد کار نیممکن است که بتوانم در ا رغی ۔

 دهد. رییرا تغ تیوضع نیتواند ا ینم گریکس د چینه من و نه ه -

 یدادهایرا به صورت روکه آنها  دیبهتر مقابله کن ،یبالقوه تنش زا در زندگ ییدادهایبا رو دیتوان یم یزمان شما

 :دیکن یابیتحت کنترل خود ارز

 . میبرا تیموقع نیاز عهده ا میتوان یمن م -

 مشکل غالب شوم نیبر ا میتوان یم -

 موفق شدن دارم. یالزم را برا یمن مهارتها - 

 مهارت مقابله با مشکالت روزمره 

 ه است عبارتند از:و خلق مثبت همرا هیدو روش مقابله با مشکالت روزمره که با روح 

 )انحراف ذهن(؛ ی. توجه برگردان1 

 . ی. آرام ساز۲ 

 

 



 




 یمهارت توجه برگردان 

حالت  نیا گر،ید یپرداختن به کارها ای یگرید یزهایبه چ دنیشیاند قیاز طر لیمنحرف کردن توجه از مسا یعنی

فکر  ادیاز ز زیپره یاست برا یروش یان. بلکه توجه برگردستیدارند ن ازیکه به توجه ن یلیاجتناب از مسا یبه معنا

 .میکن یدر موردشان کار میتوان یحداقل اکنون نم ای میده رشانییتغ میتوان یکه نم ییزهایکردن به چ

 یمهارت آرام ساز 

مهارت  کی یکه موجب آرامش ما شود. آرام ساز ناتیتمر یسر کیانجام  یصرف زمان برا یعنی یآرام ساز 

 لیپناه به مسا یها و گاه تیموقع یادآوری یگاه یآرام ساز یهاست برا تیاز موقع یاریبس یبرا دیمف یمقابله ا

گفت:  دیچرا؟ در پاسخ با یصلوات فرستاده شود به راست 1۴شده هنگام خشم  دیمؤثر است بارها تأک اریبس یمعنو

 ریؤثر است و تأثشود در کاهش تنش و فروکش شدن خشم م یصلوات فرستادن حاصل م که در زمان یکه تأمل

 کند. یم فاینقش آرام بخش را ا زیالفاظ ن یمعنو

 آرامش در خانواده یبرقرار یپنج مهارت برا 

خود را رفع  یآرام و لذت بخش، خستگ یطیدر مح د،یآ یبه خانه م یدارد که پس از کار روزانه وقت لیکس، م هر

 او تلخ و ناگوار سازد. یرا برا ینزاع و مجادله، زندگمواجه شده و  یگرید یهایکه با مشکالت و ناراحت نیکند، نه ا

 .دیبه کانون گرم خانواده استفاده نمائ دنیآرامش بخش یبرا دیتوان یرا م ریز یها هیتوص

 یدر مورد مخارج زندگ ی. مهارت نظرخواه1

 ردیبگ میصممورد ت نیدر ا یچه کس نکهیخانواده و ا یمختلف زندگ یها نهیتبادل نظر در مورد مخارج و هز 

خانه بکار  حتاجیما هیوضوع که دقت الزم در ته نیا رایشود. ز یاز خانواده ها محسوب م یاریمسئله بس نیمهمتر

 دارد. تیاست که اهم یدر نظر گرفته شود مسئله ا زین ندهیرود و وضع آ

آن است که زن و  دیاینشود و اختالف بوجود ن یخانواده دچار مشکالت مال نکهیاز ا یریجلوگ یروش برا نیبهتر

 شوهر بخصوص در موارد مهم درباره مخارج با هم تبادل نظر و مشورت کنند.

 



 




 وقت می. مهارت داشتن برنامه و تنظ2

 حیاستراحت و تفر یبرا یفرصت کاف نکهیمربوط به خانواده و ا یها یاز افراد در خصوص گرفتار یاریبس تیشکا 

 مشکل را برطرف ساخت. نیبرنامه ا میوان با تنظت یکه م یشده است. در حال جیندارد را

 استبداد و خشونت ی. مهارت نظم و انضباط بجا3

 یزیخود برنامه ر | قهیمربوط به آنها را طبق سل یپدر و مادر با استبداد با بچه ها رفتار کنند و همه کارها اگر

شوند. اما چنانچه پدر و  یل را موجب ماطفا یخود بوجود آورده و ناراحت یبرا یادیز یو ناراحت یکنند گرفتار

 یبهتر م ندیخود را بگو ینظر بکنند و خواسته ها اظهارمادر به بچه ها اجازه بدهند که در امور مربوط به خود 

 را به آنها بقبوالنند. حیصح یتوانند راهها

  تیمیو صم ی. مهارت همدل4

و  یتوان گفت همدل یداشته غمخوار هم باشند متوجه  گریکدی التیاگر زن و شوهر نسبت به احساسات و تما

 میهمسر خود را ناراحت کن میخواه یکه نم نیاز زن و شوهرها به عنوان ا یآنها وجود دارد. بعض نیب تیمیصم

دهند.  یعدم اعتماد نسبت به آنها نشان م ایکنند و  یم یخوددار اها و مشکالت خود به آنه یاز گفتن ناراحت

 گذارند. یخانواده اثر م طیها به اشکال مختلف در مح یو ناراحت دیآ یفاصله بوجود م |ها  آن نیب بیترت نیبد

 کار می. مهارت تقس5

دارد. اگر  ادیز تیها در خانه اهم تیکار و مسئول می. تقسکنندیکه هر دو کار م ییزن و شوهرها یخصوص برا به

و تعاون در خانه حکمفرما باشد،  یند و روح همکارکرده تحت نظم در آور میخود تقس نیپدر و مادر کارها را ب

 شوند. یعهده دار م را یفیآنها وظا رایبچه ها آموزنده است. ز یبرا

 یفرصت الزم را ندارند، نم یاستراحت و امور شخص یو برا کنندیخود کار م ییاز حد توانا شیکه ب یو مادر پدر

شده  گرانید یآنها موجب ناراحت یو گله ها تهایند و شکابده یخانه آرامش و شاد طیتوانند در سهم خود به مح

 سازد. یتلخ م زیآنان را ن یزندگ

 



 




 یجرأت یترس و ب 

ترسو و تواضع  مان،یپش |منفعل،  یعنی یجرأت یتوانند از حقوق خود دفاع کنند. ب ینم یافراد فاقد جرأت ورز 

 یحت گرانید یخواسته ها رفتنیخود و پذ یهاو خواسته  ازهایندادن به ن تیاهم یعنی یجرأت یجا کردن. ب یب

 نیاست، همچن شتنیخو یازهاینشانگر محترم نشمردن ن یرأتج یخواسته ها به ضرر خود شخص باشد. ب نیاگر ا

 گرانیکند که شخص حاضر است به خاطر اجتناب از گفتگو به ارتباط خود با د یمنتقل م گرانیرا به د امیپ نیا

 خاتمه دهد.

کنند  یاست و آنان فکر م خود یآنها از حقوق فرد یعدم آگاه ،یجرأت یگرفتار شدن افراد به ب لیاز دال یکی

 ییرا با پررو یافراد، جرأت ورز یشوند. گاه گرانید یخواسته ها میو مؤدب باشند الزم است تسل دیمف نکهیا یبرا

و نشانه  ستیبودن به تفس، تاشا یکمت ایخود  کاراف انیب دی. ممکن است فکر کنرندیگ یاشتباه م یو پرخاشگر

 به  دیاست. اگر بخواه گرانید یمنف یاجتناب از پاسخها یبرا زیوسوسه انگ یروش یجرأت یباست. ضمنا  یادب یب

ها و  یاخمها، دهن کج دیاموزیب دیشد. با دیدچار تعارض و تضاد خواه گرانیمسلما با د دیخود باش یازهایفکر ن

 ی. البته بدیتحمل کن دینیب یو منفعل نبودن م گرانید یخواسته ها رفتنیامتناع از پذ هجیرا که در نت یتانتقادا

عادت  یجرأت یبه ب یمخالفت همراه است. اما وقت نیکمتر است که با یجرأت بودن راحت تر است، چون روش

 شما دشوار خواهد بود. یبرا گرید یها وهیش یبررس د،یکن

 یپرخاشگر 

 است. گرانیاز د ازیگرفتن امت یخصمانه است. هدف پرخاشگر یا وهیحقوق خود به ش دفاع کردن از یپرخاشگر

برآورده کنند.  گرانید ریو تحق نیتسلط، توه قیخود را از طر یو خواسته ها ازهایکنند ن یم یپرخاشگر سع افراد

 گرانید یته ها. افراد پرخاشگر به حقوق و خواسدینشان دهنده آن است که فقط به فکر خود هست یپرخاشگر

 یواقع شده اند به پرخاشگر یحرمت یا بی دیکه احساس کنند مورد تهد یدهند. افراد غالبا زمان ینم تیاهم

انتخاب  گریشود. علت د یابراز م یکه به صورت پرخاشگر ابدی یم شیخشم آنقدر افزا یعنیشوند.  یمتوسل م

ها از  لمیف نیکه قهرمانان ا مینیب یرا م یادیز یونیزیتلو یها و برنامه ها لمیرفتار پرخاشگرانه آن است که ما ف

قهرمانان  نیا ،یواقع یکه در زندگ یدر صورت ابند؛ی یدست م زهایچ نیخود به بهتر نهاعمال پرخاشگرا قیطر

 . رفتار پرخاشگرانه ممکن است درستندین گرانیبا د یارتباط طوالن یهستند و قادر به برقرار یتنها و منزو یافراد

موفق به نظر  یمقطع یحلها راهو  یفور یمعطوف به کامرواساز یونیزیتلو یو برنامه ها لمهایداستانها، ف یایدن



 




بدگمان، ترسو و متخاصم در  یساخته و به صورت افراد گانهیب گرانیما را از د یرسد اما در دراز مدت پرخاشگر

 آورد. یم

 یشناخت حدود پرخاشگر یمهارت مقابله ا 

صادقانه و مناسب افراد  م،یمستق وهیافکار و احساسات خود به ش انیدفاع از حقوق خود و ب یعنی یورز جرأت

از آنها سوء استفاده  گرانیدهند د ی. اجازه نمستندیاحترام قائلند. آنها منفعل ن گرانیخود و د یجرأت ورز برا

مدیراته با آنها ارتباط برقرار  وهیو به ش گذارند یماحترام  گرانید یازهایبه خواسته ها و ن گریکنند و از طرف د

 .کنندیم

 یمهارت جرأت ورز یایمزا 

 نیبخشد و ا یم یو کنترل درون یبه انسان احساس خودکار آمد یدارد. جرأت ورز تیمز نیچند یورز جرأت

ه جرأت کند. از آنجا ک یم تیاعتماد به نفس و عزت نفس ما را تقو گران،یدر روابط متقابل با د زیاحساسات ن

 .دیباش ریو مذاکره است، الزم است انعطاف پذ ریمستلزم تدب یورز

خواسته  زین گریکه افراد د نینظر به ا ن،یبا وجود ا د،یخود ترس یخواسته ها یبه تمام شهیچند ممکن است هم هر

 خش است.ب تیرضا یفرد نیبه روابط ب افتنیدست  یروش برا نیبهتر یدارند جرأت ورز یالیو ام ازهایها، ن

 یو پرخاشگر یجرأت یب ،یاز مهارت جرأت ورز یینمونه ها 

 نمونه اول:  

 : دیبخر یزیکند که چ یشما را مجبور م یفروشندها

 ببندم.  تانیجنس را برا دیده یفروشنده: خوب اجازه م

 ندارد.  یرادیاست ا یجنس خوب دیکنی: خوب بله اگر فکر مرجرأتمندانهیپاسخ غ 

 . خرمیاز شما نم یزیمن چ دیمجبورم نکن درق نی: اپاسخ پرخاشگرانه 

 ندارم. دیخر یپاسخ جرأتمندانه: متأسفم اما من آمادگ



 




 نمونه دوم 

 خواهد خودش را جلو شما جا بزند:  یم دیدر صف خر یفرد 

 کنم؟ عجله دارم.  دیمن زودتر از شما خر دیشو یشخص: ناراحت نم

 «.خوب یلیخ»جرأتمندانه:  ریپاسخ غ 

 .«ستیبرو آخر صف با یبه جهنم که عجله دار ؟یچکار کن یخواهیم یآها»خ پرخاشگرانه: پاس

 « توانم من هم عجله دارم. یمتأسفم نم»پاسخ جرأتمندانه: 

 نمونه سوم: 

 دهد:  یم هیاز کار شما ارا یمشکوک یابیمسئول شما ارزش

 .دیآن را امضا کن دیشماست، با یابیبرگه ارزش نیسرپرست: ا 

بهتر  ندهیدفعه آ کنمیفکر م یول ستمیهست که در موردشان مطمئن ن یابیارز نیدر ا یجرأتمندانه: نکات ریغ پاسخ

 عمل کنم.

 .کنمیم تیشکا یدگیرس تهیبه کم دینده رییاست اگر آن را تغ یمزخرف یابیارزش نیپاسخ پرخاشگرانه: ا

با شما در مورد آنها  خواهمیآورم م یسر در نم دیجا نوشته ا نیکه شما در ا ییزهایچ یپاسخ جرأتمندانه: از برخ

 حرف بزنم.

 چهارم:  نمونه

 : ردیبه امانت بگ لیروز تعط یشما را برا نیخواهد ماش یاز دوستانتان م یکی

 ؟یدهیرا به من امانت م نتیدوست آخر هفته ماش

 .یزودتر به من اطالع ده ندهیآکن دفعه  یباشد. سع یداشتم ول ییجرأتمندانه: من خودم هم برنامه ها ریپاسخ غ

 فراموشش کن. د،یکن یم ییتقاضا نیدفعه از من چن کیکه  دیپررو هست یلیپاسخ پرخاشگرانه: شما خ



 




آن را به شما امانت  ندهیشوم در آ یکرده ام. خوشحال م یزیآخر هفته برنامه ر یپاسخ جرأتمندانه: از قبل برا

 .دیبدهم به شرط آنکه زودتر خبر بده

 ه پنجم: نمون

 : دیایشما ب دنیبه د ندهیقصد دارد روز جمعه آ دیگو یزند و م یاز اقوامتان زنگ م یکی

  م؟یایشما ب شیپ ندهیکه جمعه آ دیشو یکرده ام اما ناراحت نم ریخ ریکه د میدانی: ملیفام 

 .میکنیکارش م کیباشد  یول میداشت ییجرأتمندانه: خوب ما خودمان برنامه ها ریپاسخ غ 

ما هم برنامه  دیدانی. شما مدییایما ب دنیهر وقت که دلتان خواست به د دیتوان یشما نم دینیاسخ پرخاشگرانه: ببپ

 .میدار ییها

 .میکن نییرا تع یگریوقت د دیبا ستیما ن یبرا یموقع مناسب ندهیپاسخ جرأتمندانه: جمعه آ

 :نمونه ششم 

 اند:  بر پا کرده ییپر سر و صدا یشما مهمان گانیهمسا 

 روند.  یهمه م گریساعت د کیتا  دی: ناراحت نشوهیهمسا 

 . دساعت طول نکش کیاز  شتری: خوب باشد اما برجرأتمندانهیپاسخ غ 

 سی. من به پلمیده یبه شما نشان م د؟یکن یرا ناراحت م گانیتمام همسا یپاسخ پرخاشگرانه: شما به چه حق

 .کنمیتلفن م

 .دیاوریب نییرا پا تانیصدا دیبا دیکن یرا ناراحت م گانیمساپاسخ جرأتمندانه: شما تمام ه

 تلفن کنم. سیکه به پل نیندارم جز ا یصورت چاره ا نیا ریغ در

 

 



 




 دیسه مهارت مف 

 عبارت است از:  کندیسه مهارت که به شما کمک م یبهتر شدن جرأت ورز یبرا 

 احساسات خود؛ انی. ب1

 ی. همدل۲ 

 ی. کاردان٣

 وداحساسات خ انیب 

 گرانی. از متهم کردن ددیکه نسبت به اعمال آنها دار یاز احساس گرانیمطلع ساختن د یعنیاحساسات خود  انیب

. در عوض احساس خود را دیاجتناب کن «دیشما پررو هست» ،«دیمالحظه هست یشما ب»مانند:  ییزهایگفتن چ ای

 د؛یکن انیصورت ب نینسبت به اعمال آنها به ا

از خودتان  شتریاگر ب»، «انجام دهم تانیبرا یتوانم کار ینم یمتأسفم ول»، «دارم یگرید یمه هااما برنا متأسفم»

 لندیشما قا یبرا گرانیکه د یاحساسات خود بر حرمت نفس و احترام انیب«. شوم یخوشحال م دییمراقبت نما

 خواهند افزود. 

 یهمدل 

 شتریآنها ب د،یریو بپذ دیرا درک کن گرانید یازهایاست. اگر ن مانهیروابط صم تیتقو یمهم برا یمهارت یهمدل

خواهند  یم گرانیکه هر چه د ستیآن ن یبه معنا نیشما خواهند بود. اما ا الیخواسته ها و ام رفتنیبه پذ لیما

 یاحساس آنها را درک م نکهیا انیبا ب یول دیز بکنیمخالفت ن گریافراد د یبا خواسته ها دیتوان ی. مدیقبول کن

 دیشماریو آنها را محترم م دیکن

 یکاردان 

اعمال شما  یبه احتمال قو دیده ینشان م یهمدل گرانیو نسبت به د دیکن یم انیاحساسات خود را ب یوقت 

شما را  گرانی. اگر ددیآ یشود خوشش نم یوادار به انجام کار نکهیکس از ا چی. هدهیمدبرانه خواهد بود تا نسنج



 




 دیواکنش نشان ده یو به نحو دیستیقرص و محکم با د،یکن ینیعقب نش نکهیا یه جاوادار کردند ب یبه انجام کار

 .دیکه احترام آنان را جلب کن

 

 

 فصل چهارم

 گفتار دوم

 

مهارت مقابله با فشار روانی 

 )استرس(
 

 



 




 استرس( یفشار روان( 

 یه درباره نحوه سازگارنوشته شده است. صدها مطالع ادیز یو جسم یاسترس بر سالمت عاطف یمنف ریتأث درباره

 انجام شده است. ریز یدادهایمانند رو یفشارزاد در زندگ یدادهایافراد با رو

 رییتغ - یمشکالت جنس - یازدواج . حاملگ -از دست دادن شغل  - ییزناشو جدایی - طالق ۔ محبوب فرد مرگ

 یماریب -یشخص یدگید بیآس ای یماریب - یمال تیدر وضع رییتصادف کردن . تغ -محل سکونت  رییتغ -شغل 

مورد  - ییدر زناشو ییوفا یب - نیپسر . سقط جن ای دختر ازدواج - مدرسه شروع ۔خانواده  یاعضا دنیصدمه د ای

 یشدن در دعوا ریدرگ -پا گذاشتن قانون  ریز - کیاز دست دادن دوست نزد -دستبرد قرار گرفتن  ایتجاوز 

 دهبه خانوا دیجد یاضافه شدن عضو -حقوق 

 یمقابله ا یمهارتها تیاهم 

خود را  یجار یاسترس زندگ زانیآمده م شیشما پ یبرا رایکه اخ ییدادهایبا مشخص کردن رو دیتوان یم شما

که  یزننده باشد. افراد بیتواند آس یتنش زا م یدادهای: رودیبه ما گو یعمده مطالعات پژوهش جهی. نتدیبسنج

 یمنف راتیحال تأث نیهستند. با ا یادیکنند، در معرض خطر ز یتجربه مرا  یادیز یتنش زا یدادهایهمزمان رو

مقابله  یبه مهارتها زیو ن هیو ثانو هیاول یابیکند، به ارز یرا تجربه م راتییتغ نیکه ا یبه شخص ،یزندگ راتییتغ

 یر زندگدشوا یتهایکند تا در موقع یبه شما کمک م یزندگ یتنش زا یدادهایدارد. شناخت رو یاو بستگ یا

 یاسترس زا یدادهایرو د،یابیکتاب آورده شده تسلط ب نیکه در ا یمقابله ا یبا مهارتها ما. اگر شدیخود را نباز

 بگذارد. یتواند بر شما اثر بد ینم یزندگ

 مهارت نخست در هنگام تنش 

 یرا که انجام م یرکه هر کا دی. انتظار نداشته باشدیبه خود فرصت ده دیتنش زا هست یدادهایاگر در معرض رو 

مصمم، قاطع و  ،یزندگ یتنش زا یدادهایرو انیشما در جر یمهارت مقابله ا نینقص باشد. اول یکامل و ب دیده

مهارت  نیمناسب تر دیتوان یم د،یکن یابیرا ارز تیتا موقع دیافتیفرصت  نکهیشجاع بودن در برابر آن است. بعد از ا

 د،یکن را انتخاب یمقابله ا

 



 




 کم استرس یتیخصش جادیا 

 یهایو آلودگ کیاز تراف یناش یهایمزاحم، گرفتار یما همراه با سر و صداها یایرقابت طلبانه دن تیبا توجه به ماه 

 نیدر باره اش فکر کنند از ا نکهیاز مردم بدون ا یاریبس نیبا وجود ا ست،ین یانطباق ادیز ز،یست ای زیآن، پاسخ گر

در دراز  یول ابند،یدست  شانیو اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به خواسته ها کندیم دهاستفا یمقابله ا وهیش

 یرفتار یاز طرف روان شناسان الگو زیست ای زیپاسخ گر یشوند. نوع یدچار م یجانیو ه یمدت به مشکالت جسم

 هستند؟شما  یزندگ وهیش قیدق انگریچقدر ب ریز یسوالها دینیشود. مثال بب ینوع الف خوانده م

 د؟یکن یم تیاز اندازه احساس مسئول شیدر قبال کارتان ب ایآ .1

  د؟یکارها را انجام ده گرانیو تندتر از د عتریکه سر دیکن یخودتان را مجبور م ای. آ۲ 

  د؟یکن یم تیبرنده شدن فعال یبرا ای. آ٣

 کند؟ یم یقرار و عصبان یدهد، شما را ب یرا انجام م یکار یکه به کند یمشاهده فرد ای. آ۴

 د؟یخور یتند غذا م ای. آ۵

 کند؟یو ناکام م نیانتظار در صف شما را خشمگ ایآ ۶ 

 د؟یهست یشتریافراد تحت فشار ب شتریبا ب سهیدر مقا ای. آ۷ 

 رود، برگرفته شده است. یافراد سازگار با نوع الف به کار م یابیارز یکه برا یسوالها از مصاحبه ا نیا

 شوند: یمشخص م رینوع الف با صفات ز افراد

 یرقابت جو 

 یو ارزشمند بودن خود هستند که فرصت تیافراد نوع الف به طور معمول رقابت جو هستند، آنها آنقدر نگران موفق

 ندارند.  حیآرامش و تفر یبرا

 

 



 




 یزمان تیفور 

که  ییدن کارهاانجام دا یبرا یکنند انگار وقت کاف یکنند. حس م یافراد نوع الف با عجله و شتاب زده عمل م 

 از آنها خواسته شده، ندارند.

 خصومت 

 رد،یگ یدر سر راهشان قرار م یکس ایدارند  ریکه تأخ یشود زمان یافراد نوع الف موجب م یشتاب زدگ احساس

 شوند. نیخشمگ

ها که ممکن است از آن یشود، چون نسبت به هر کس یم گرانیبا د مانهیروابط صم جادیآنها مانع از ا ییجو رقابت

 دارند. یحالت تدافع فتد،یجلو ب

 به کنترل ازین 

 یجانیو ه یدارند. تاوان جسم انشانیخود مثل رفتار اطراف یزندگ عیبه کنترل وقا یاز حد شیب ازینوع الف ن افراد

داشته باشند،  نیریبا سا یبخش تیباالست. آنها کمتر ممکن است روابط رضا اریپردازند، بس یکه افراد نوع الف م

افراد  نیکه ا یلیاز دال یکی. رندیپذ بیآس دایشد گ،هستند و در مقابل مر یقلب یماریمستعد ب شتریب نینهمچ

توانند کنترل کنند و آنچه که  یآنچه که م رفتنیاست که در پذ نیبرند، ا یرنج م یزندگ یقدر از فشارها نیا

 یرا ط شانیعاد ریس دیاجازه ده یزندگ یهادادیاز رو یشود که اگر به برخ یم هیتوانند، مشکل دارند. توص ینم

است  نیشان نشانگر ا هیاول یابیارز نکهیا یبرا کنند،یشوند. افراد نوع الف خود را فرسوده م یکنترل م ترکنند، به

تواند  یرا که م ییدادهایرو نیتواند ب ینم قایآنها دق هیثانو یابیکه ارز یوجود دارد، در حال یخطرناک زیکه واقعا چ

 شود. لیقا زیتواند، تما یکه نم ییدهد و آنها رییتغ

 .دهدیقرار م یفرد نیافراد است که آنها را در معرض خطر استرس ب نینگرش خصمانه ا نها،یصدر همه ا در

  و مقابله با استرس(  یخودآرام ساز)مهارت 

. یشدند. والتر. ب یمواجه م دهایو تهد با چالشها ز،یست ای زیانسانها با استفاده از پاسخ گر خ،یقبل از تار یاز زمانها

داده  حیکرده است. او توض فیرا توص زیو ست زیپاسخ گر ستم،یقرن ب لیمشهور اوا ستیولوژیزی(، ف1۹۲۹کنون )

 انیجر ،یا چهیتنش ماه ن،یآدرنال شیافزا قیگرفته اند با نشان دادن واکنش از طر ادیچگونه انسانها  کهاست 



 




 بیترت نیطاقت فرسا فرار کنند و بد یاز خطر عتریسر ایبا دشمنان خود مبارزه کنند  شتریب یخون و کسب انرژ

پاسخ به  نیتر یانطباق رایمؤثر بوده، ز اریبس هیبشر اول خیدر تار زیست ای زیخودشان مواظبت کنند. واکنش گر از

خود را از  ییاز کارا یادیت زپاسخ قسم نیشده است. امروزه، ا یبوده که انسان با آنها مواجه م ییانواع خطرها

است. به عنوان مثال، در  یاغلب روانشناخت میهست اجهکه ما با آنها مو ییچالشها و فشارها رایدست داده است، ز

مقابله با  یکارساز باشد، اما برا یجسمان یممکن است در مورد شکار کردن و بقا زیست ای زیکه پاسخ گر یحال

 ونیلیم کی. اگر انسان از هم اکنون تا ستین یروش مناسب یفرد نیو تعارضات ب کیماندن در تراف ریگ ،یآلودگ

و  هایناکام یبرا یخوب اریبس یعیطب یپاسخ آرام ساز کیتواند  یبماند احتماال م یباق نیزم ساکن گریسال د

و به  دیکنپاسخ  نیا یریادگیفاصله، خوب است که شما وقت خود را صرف  نی. در ادیایمشکالت روزمره خود ب

دارد. به  ازیو حوصله ن نیبه تمر شتریکار ب نی. استیروش مشکل ن نیا یریادگی. خوشبختانه دیآن مسلط شو

. هر دیشروع کن ریبا دستورالعمل ز ،یمهارت مقابله ا یبه عنوان نوع ،یبر روش خودآرام ساز افتنیمنظور تسلط 

 متناسب شوند. تانیفرد قیو عال ازهایتا با ن دیبده رییعبارات را تغ نیا دیتوان یم دیچه جلوتر برو

 یدستورالعمل مهارت خودآرام ساز 

 هیرا در ر ژنیکه پر شدن اکس یطور د،یو آرام بکش قیچند نفس عم د،ینیبنش ای دیدراز بکش یحالت راحت در

 :دییو آرام(. به خودتان بگو قیعم ی. )نفسهادی. آرام و آهسته نفس بکشدیاحساس کن تانیها

. دیخود را کنار بگذار یهایذهنتان راحت باشد. تمام افکار و نگران دیبگذار« بده رونیبکش... نگه دار. ب قیعم سنف»

کند، آنها را  یحواستان را پرت م ی. اگر افکاردیاالن فقط مال خودتان باش د،یپرداختن به آنها دار یبعدأ وقت برا

به  د،یده یو آرام خود ادامه م قیعم یطور که به نفسها نهماو  دی. فقط نفس آرام بکشدیاز ذهن خود خارج کن

 .دیتوجه کن تانیپاها

. دیو سپس رها کن دیحالت نگه دار نیبه ا هی. آنها را چند ثاندیسفت کن یکی یکی ایرا با با هم  تانیعضالت پاها

 انیدر آنها جر یراحت شوند، خون به یعضالت پاها شل م یخارج شود. وقت تانیتمام تنش از عضالت پاها دیبگذار

را به طور متناوب منقیض و  تانیکه عضالت پاها یتوق د،یکن یم یدر آنها احساس گرم لیدل نیبه هم د،یای یم

 م،یکن یم یروز خود را با عضالت منقبض سپر شتری. همه ما بدیدو حالت توجه کن نیبه تفاوت ب دیکن یرها م

 .میباشداشته  یمسئله آگاه نیاز ا یحت نکهیبدون ا

 



 




 مهارت نیا نیتمر تیاهم 

. بعد از دیآن را بهتر کنترل کن دیتا بتوان دیآگاه شو شتریبدن خود ب تیتا از وضع کندیبه شما کمک م نیتمر نیا

همه  دیکامال رها و شل شوند، بگذار تانیپاها دیبگذار د،یخود را منقبض و رها کرد یچند بار عضالت پاها نکهیا

گرم  تانیهمانطور که پاها دیکن ی. سعابدی انیجر آزادانه تانیا خارج شوند و خون در پاهااز عضالت شم هایدگیتن

 دیتوان یم یشناور است. به سخت یدر آب ولرم تانیپاها دی. تصور کندیشود، آنها را احساس کن یو راحت تر م

. دیتمرکز ده تانیوها و دستهاباز یراحت و سبک شده اند. حال بر رو اریآنها بس رایز د،یوجود پاها را احساس کن

عضالت شل  نیبه تفاوت ب د،یخود انجام ده یکار را با بازوها نی. همدیسفت کن یکی یکی ایرا با هم  تانیتهادس

همه  د،یخود را سفت و شل کرد یچند بار بازوها و دستها نکهی. بعد از ادیتوجه کن تانیو سفت در بازوها و دستها

ها را از دستها و  یدگیطور که تمام تن نیهم د،یآنها را به حالت شل رها کن یعنی دیآنهارا خارج کن یدگیتن

را گرمتر، راحت  تانیکرد. دستها و بازوها دیآزاد خون را در آنها احساس خواه انیجر د،یکن یخود آزاد م یبازوها

 .دیولرم شناور هست یبدون وزن در آب نکه،یکرد. مثل ا دیتر و آرام تر احساس خواه

. اگر دیو عضالت گردن و شانه را سفت کن دیخود را باال بکش ی. نشانه هادیتمرکز کن تانیبر گردن و شانه ها الح

از  نکهیحالت بدون ا نی. اردیگ یپشتتان درد م و شودیعضالت گردنتان سفت م د،یبمان یمدت یحالت برا نیدر ا

افتد. با شل کردن عضالت شانه و  یشود اتفاق م یم یسپر یو نگران یدگیاز روزها که با تن یبعض دیآن آگاه باش

حالت  دیکه بتوان یطور د،یکار را چند بار تکرار کن نی. ادیشو یم دهیعضالت شل و تن نیگردن متوجه تفاوت ب

متوجه  دیتوان یعمل م نیبا ا رایاست. ز یمهارت با ارزش ،یدگیتن صیطرز تشخ یریادگی. دیرا باز شناس یدگیتن

 تانیتمام تنشها از عضالت گردن و شانه ها دیگذارد. بگذار یشما اثر م یرو یآرام ساز نیوقت تمرکه چه  دیشو

شل و  تانیگردن و شانه ها ضالتکه ع دیکن یاحساس م«. آرام باش -آرام باش » د،ییخارج شود. به خودتان بگو

بر فراز ابرها، در آسمان  دیکنیم شوند. حس یآرام و شل م شتریو ب شتریشوند و شانه ها و گردنتان ب یشل تر م

 یکه بر شما حاکم است راحت یشما وجود ندارد. تنها احساس یدر گردن و شانه ها ینوع فشار چی. هدیمعلق هست

 و آرامش محض است.

خون خود را در طول  یشود، سلولها یدر درون بدنتان جار ژنیاکس دی. بگذاردیو آرام ادامه ده قیتنفس عم به

. دیحال به عضالت چهره تان تمرکز ده دیو آرام ادامه ده قی. به تنفس عمدیکن ژنیوباره پر از اکسد یآرام ساز

کرد.  دیعضالت سفت هستند، تعجب خواه نیا رچقد دینیب یم نکهی. احتماال از ادیعضالت چانه تان را سفت کن



 




اگر  دیو به شدت اخم کن دیرا محکم ببند تانی. چشمهادیعضالت سفت و شل را حس کن نیتفاوت ب دیکن یسع

شد،  | دیخواه یروز دچار سردرد تنش انیدر پا د،یکرده باش یدر عضالت صورتتان سپر یدگیبا تن |را  یغالبا روز

 یچهره تان شروع به گرم شدن و راحت شدن م یخون را وقت انی. جردیحال عضالت چهره تان را کامال شل کن

 .دیکن یکند احساس م

که اکنون تمام تمرکزتان بر عضالت چهره، شانه و گردنتان  ی. در حالدیادامه ده قیو عم آرام دنینفس کش به

چنان شل و رها هستند که به  تانی. االن پاها و بازوهادیرا کامال فراموش کرده ا تانیاست، احتماال پاها و بازوها

ما آن قدر شل و رها هستند که به ا د،یآگاه هست نها. از وجود آدیکن یاز بدنتان احساس م یآنها را بخش یسخت

 بایز یدر ساحل ای د،یبر فراز ابرها در آسمان معلق هست دی. تصور کندیاحساس کن وجود آنها را دیتوان یم یسخت

 .دیا دهیفرح بخش آرم یدر کوهستان کنار آبشار ایو  دیا دهیگرم دراز کش یآفتاب ریدر ز

 یآثار مهارت خودآرام ساز 

 یفرصت نی. ادیخودتان انجام ده یبرا یخوب یبا استفاده از آن کارها دیتوان یاست که م یمهارت یساز خودآرام

 دیو به بدنتان اجازه ده دیابیاست تا در درونتان آرامش ب یزمان د،یروزمره فرار کن یزندگ ماتیاست تا شما از نامال

وارد  ژنیتا اکس دیکن یکمک م د،یشکینفس م قیو عم ستهکه آه یتا کار خارق العاده خود را انجام دهد. زمان

کند.  یرا به سراسر بدنتان پمپاژ م ژنیاز اکس یکند و خون غن یکار م یآهنگ آرام خونتان گردد. قلب شما با

بدنتان و ارزش  یدرون یکارکردها تیتا به اهم دیبه دست آور یدر حالت آرامش خودتان فرصت دیتوان یشما م

 دیبگذار دی. آرام و آهسته نفس بکشدیببر یمثبت پ تیوضع کیر دادن خود در در کمک به قرا یساز ممهارت آرا

خلوت  یرا برا ی. زماندیمکان دلخواه در حال پرواز هست کیبر فراز  ییآرام شوند. گو شتریعضالت بدنتان هر چه ب

 .دیدر جهان بدست آور گرید زیکردن با خود به دور از هر چ

 بدن و ذهن  ط،یشده است: مح لیاز سه مؤلفه تشک یآرام ساز پاسخ

 طی، مح1

که عوامل مزاحم وجود ندارد، خود را  ییجا کیآرام آسان تر است. در  طیمح کیدر  یپاسخ آرام ساز یریفراگ

 در هر دیتوان یشد که م دیمتوجه خواهشما بهتر شود،  ی. هر چه مهارت آرام سازدیقرار ده یراحت تیدر وضع

 .دیبرسبه آرامش  زین یحواس پرت یها هیاز ماپر  یدر مکانها یحت یطیشرا



 




 . بدن2

ضربان  ابد،ی یشود، تنفس و فشار خونتان کاهش م یبدنتان آرام م د،یده یرا انجام م یشما عمل آرام ساز یوقت

تا  دیبه بدنتان کمک کن دیتوان یاست. چگونه م دهیها و عضالت بدنتان کمتر تن چهیشود و ماه یقلبتان کندتر م

و  دینگه دار د،ینفس بکش قی. آهسته و عماستنقطه شروع خوب، آرام کردن تنفس  کیپاسخ دهد؟  وهیش نیبه ا

 ییبا کارآ ژنیشود تا اکس یو آهسته باعث م قیتنفس عم د،یتکرار کن قهیدق ۵ یرا برا ندیفرآ نی. ادیبده رونیب

نفس  یو سطح عیکه سر دیدار لیتما د،یشما مضطرب و تحت فشار هست یوارد بدنتان شود. وقت یندهایفزا

 یتنفس خود کمتر توجه م ییاوقات ما به کارا شتریدر ب ن،یاست. با وجود ا یبخش مهم زندگ کی. تنفس دیبکش

 به شما دست خواهد داد. یشتریاحساس آرامش ب ق،ی. پس از چند لحظه تنفس آهسته و عممیکن

شده  فیتوص یخودآرام ساز وهیت بدن با استفاده از شبدن، در تماس بودن با عضال یآرام ساز یبرا گریراه د کی

 در باال است.

 . ذهن3

 یبه خوب یزمان ی. آرام سازدیخود استفاده کن یآرام ساز یبرا تانیاز قدرت ذهن دیتوان یبا چند روش م شما

خوب  یز راههاا یکی. دیریآرام قرار بگ یموضع فکر کیو در  دیدهد که شما افکار روزمره را کنار بگذار یجواب م

 ایکلمه  نیبه ا یاست. در مراقبه متعال یدر طول آرام ساز یعبارت ایتکرار کلمه  ،یغالب آمدن بر حواس پرت یبرا

( را کیکلمه ) ،یآرام ساز نیکند در هنگام انجام تمر یم شنهادی( پ1۹۷۶. هربرت بنسون )ندیگویعبارت مانترا م

با تجسم آرامش از ذهن خود  دیتوان یشما هم م« رام باش.... آرام باش.آ» میگو یمن اغلب به خودم م د،یتکرار کن

 یخودتان را در جا د،یعضالت هست و شل کردن قیکه مشغول تنفس عم ی. مثال وقتدیاستفاده کن تیبا خالق

ز . با استفاده ادیعلفزار فرح بخش تصور کن کی ای انوسیاق کیگرم نزد یآبشار سرد، ساحل کیمانند کنار  یخاص

 .دیروزمره دور کن یایو افکارتان را از دن دیکن شتریقدرت ذهن، احساس آرامش را در خود ب

را موقتا به حالت  تانیکارهااست که هر نوع قضاوت درباره  نیا یفکر جهت آرام ساز ندیاستفاده از فرا گرید راه

کند،  یحواس شما را پرت م ند،یوشاافکار ناخ | ای یرونیب یصداها ی. مسلما در طول آرامش گاهدیدر آور قیتعل

افکار مزاحم رد شوند و مجددا به آرام کردن خود  ای اهاصد دیبگذار |فقط  د،یسخت نگر ادیحالت به خود ز نیدر ا

 ادآوریبه خود  ی. هنگام آرام سازدیباش رندهیپذ ینگرش یدهد که شما دارا یجواب م یآرام ساز ی. زماندیادامه ده

 یدر محل یو دوباره خود را بر فراز ابر دیعضالت خود را شل کن د،یو آهسته نفس بکش قیکه به طور عم دیشو



 




 زیست ای زیمانند پاسخ گر ،ی. در هر حال، پاسخ آرام سازدیاطرافتان دور شو یایدن یتهایو از فعال دیخاص تصور کن

به  دیکه با یاست. نکته مهمآن پرداخته  نیکند. هزاران سال است که انسان به تمر یبه طور خودکار عمل نم

 .دیآ یو حوصله به دست م نیتمر قیاست که از طر یمهارت یاست که آرام ساز نیا دیخاطر داشته باش

 یحفظ کنترل درون 

 مخالف؟ ای دیموافق هست ریبا عبارت ز ایآ 

 الف( کامال موافقم  

 ب( موافقم 

 ج( مخالفم  

 د( کامال مخالفم  

 افتد دارم........ یاتفاق م میکه برا یلیمسا یبر رو ی. کنترل کم1 

 ..از مشکالت خود را حل کنم. .. یتوانم برخ ینم یبیترت چی. واقعا به ه۲ 

 توانم انجام دهم. .......... ینم میمهم زندگ لیمسا رییتغ یبرا یادی. کار ز٣

 ...............کنمیم یاحساس درماندگ ی. اغلب در برخورد با مشکالت زندگ۴ 

 خودم است................ یکارها جهیافتد غالیآ نت یمن م یکه برا یاتفاقات .۵ 

مخالف و با  ۴و  ٣و  ۲و  1را که ذهنم آماده باشد، قادر به انجامش هستم. ............ اگر شما با عبارات  یکار هر

اند  افتهیپژوهشگران در .دیخود تسلط و کنترل دار یاست که بر زندگ یمعن نیبد د،یموافق هست ۶و  ۵عبارات 

شان  یاز زندگ یکنند بخش عمده ا یکه احساس م یبا افراد سهیدر مقا ،یاحساس کنترل قو یکه افراد دارا

 برند. یرنج م یکمتر یکیزیو ف یخارج از کنترلشان است، از تنش روانشناخت

سالهاست که توجه روانشناسان ارند، د شانیکه بر زندگ یکنترل زانیاز م شانیکه افراد در برداشتها یتفاوت مشاهده

« ها یدرون» رند،یپذ یافتد م یاتفاق م شانیرا که برا یعیوقا تیکه مسئول یرا به خود جلب کرده است. افراد



 




که  یلیمسا شتریکه معتقدند ب یو بر عکس کسان تندهس یکانون کنترل درون یآنها دارا رایشود، ز یم دهینام

 یرونیکانون کنترل ب یآنها دارا رایشود، ز یم دهینام« ها یرونیب»از کنترلشان است  افتد، خارج یاتفاق م شانیبرا

بلکه کانون کنترل بر  م،ییآ ینم ایبه دن یرونیب ای ینکته مهم است که ما به عنوان افراد درون نیهستند. ذکر ا

 شود. یم جادیرشد ا انیدر جر مانیو تجار یریادگی ساسا

توان آن را مجددا  یرو م نیاست، از ا یبر ادراکات فرد از زندگ یانون کنترل مبتنکه چون ک نیمهمتر ا مطلب

 داد. رشییکرد و تغ یابیارز

 زدن با خود هنگام مواجهه با مشکالت حرف 

بلند با خودتان حرف  یصدا . چه بامیحرف زدن با خود برخوردار یبرا یخاص ییهمه ما به عنوان انسان از توانا 

. اگر دیمقابله با مشکالت آماده کن یخود را برا ییتوانا نیبا استفاده از ا دیتوان یه، در هر حال، مو چه آهست دیبزن

اما سه روش است که به شما  د،یزده ا یمشکل با خودتان حرف م یتهایموقع انیدر جر زین شتریچه احتماال ب

آماده شدن در مقابل مشکالت، مواجه  روشها شامل: نی. ادیمؤثرتر انجام ده طور کار را به نیتا ا کندیکمک م

 .دیاست که آموخته ا ییزهایشدن با آنها و تأمل کردن در مورد چ

 مهارت آماده شدن در مقابل مشکالت 

 یدهد خودتان را برا شیکه کنترل شما را بر اوضاع افزا یا وهیحرف زدن با خود به ش قیاز طر دیتوان یم شما

 شیباشد که کنترل شما را بر اوضاع افزا یطور دیبا دیکنیکه انتخاب م یا هوی. شدیمبارزه با مشکالت آماده کن

که  دیفکر کن یعنی د،یکن یزیخودتان طرح ر یا بلهمقا یمقابله با مشکل را با استفاده از مهارتها یدهد. چگونگ

 یستمهایاستفاده از س ی. برادیاموزیتجربه ب نیاز ا دیبا یزیاگر تنش زا باشد چه چ یو حت دیمقابله کن دیچگونه با

 .دیرا انتخاب کن یمؤثر یخود، روشها یتیحما

 یفهرست مهارت 

 یکننده م تیاز جمالت تقو یفهرست هی. تهدیزیقبل از رخداد آن بپره هایو ناراحت لیاز بزرگ جلوه دادن مسا 

 تواند به شما کمک کند، مانند:

 « خواهد کردن یکمک چینشستن و نگران شدن ه» 



 




 « اراحت نخواهم کردخودم را ن» 

 «کنمیم هیرا ته یخودم نقشه ا ییمستله گشا یبا استفاده از مهارتها» 

 «من خواهد بود یبرا یتجربه خوب» 

 «است یعیطب طیشرا نیکنم، اما در ا یاحساس اضطراب م» 

 «میاستفاده کن زین یآرام ساز یتوانم از مهارتها یم کنم،یم یزیکه راهبرد خود را طرح ر یدر حال»

 مقابله با مشکل یمهارت ذهن 

 یخود را برا بیترت نیو بد دیمقابله با مشکل را تجسم کن ندیخوشا جهیدر ذهن خود نت دیتوان یم نیهمچن شما

که  دیمقابله با موارد تنش زا تصور کن یبرا ییمسئله گشا ی. هنگام استفاده از مهارتهادیمقابله با مشکل آماده کن

خود  یاز مهارتها د،یخشم کرد ایمشکل احساس اضطراب  نیا یاگر هنگام مرور ذهن. دیبر مشکل غالب آمده ا

 .دیآرام کردن خودتان استفاده کن یبرا یآرام ساز

 مهارت مواجه شدن با مشکالت 

 یکه از عملکرد خود راض دیتا احساس کن دیکن تیتقو یآن قدر خود را از نظر روان د،یآ یم شیپ یمشکل یوقت 

مقابله  یکه چگونه از مهارتها دیدان یو م دیمقابله گر )مبارزه جو( هست کیکه شما  دییخود بگوشد. به  دیخواه

 دیبا خود در مورد مشکالت حرف بزن ریز وهیبه ش دیریبگ ادی. دیخود استفاده کن یا

 «میبرا تیموقع نیتوانم از عهده ا یدانم که م یمقابله گر هستم، و م کیمن »

  «کنمیست، اما من مقاومت ما یدشوار تیموقع نیا» 

 «االن وقت آرامش است یشوم، ول یکم کم نگران م»

 « حواسم را پرت کند یگذارم افکار منف یکنم. نم یبر اساس نقشه خود عمل م» 

 « تمرکز داشته باشم میانجام بده دیآرام باشم، و بر آنچه که با دیبا»

 « اضطراب و خشم بر من مسلط شودگذارم  ینم» 



 




 «کنمیم دایکنترل دارم، راه حل مشکل را پ زیعمل کنم که انگار بر همه چ یطوراگر » 

. دییدر هنگام مواجه شدن با مشکالت به خودتان بگو دیتوان یرا م یکه چه مطالب دیفکر کن تان،یاستفاده از خالق با

 ییعنوان فرصتهاو از مشکالت به  دیریاست. به خودتان سخت نگ دیکردن مف یمشکل شوخ یتهایدر وضع یگاه

 .دیو کمال گرا نباش دیریخود را بپذ باهات. اشتدیخود، استفاده کن یکردن مهارتها مقابله ا شیآزما یبرا

 دیکه آموخته ا ییزهایتأمل کردن درباره چ 

. بهتر است به دیتأمل کن د،یدرباره آنچه که از آن آموخته ا یمدت یبرا دیرا از سر راه برداشت یکه مشکل یهنگام 

 ی. ولدیاز اشتباهات خود کمال استفاده را ببر دیتوان یکه چطور م دیو از خودتان بپرس دیببر یاشتباهات خود پ

 دیجد یزهایچ یریادگیدر حال  وستهیکه پ زالخطایجا یخود را به عنوان موجود دی. ما بادینکن یریخرده گ ادیز

که با  دیتجسم کن یمدت ی. برامیتوجه کن زین نبه نکات مثبت و خوب خودما دیحال با نی. با امیریاست، بپذ

 یعملکردشان توجه م یمنف یجنبه ها بر. افراد اغلب به طور اشتباه دیو بر آن غالب شده ا دیمشکل مقابله کرده ا

 یخطاها حیبا تصح زیدرست و ن یخود بدهند. اما با ارج نهادن به کارها یتهایبه موفق یازیامت نکهیکنند، بدون ا

 :دیعبارات تأمل کن نیعملکردتان با گفتن ا یبر رو ی. مدتمیرا شکل ده اتمانیتجرب میتوان یخود م

 «من مهم است یبرا یلیخ نیمن جان سالم به در برده ام و ا»

 «  بد نبود کردمیانقدرها هم که فکر م» 

 «عمل کنم نیبعد بهتر از ا یدر دفعه ها یتوانم حت یعملکردم نسبتا خوب بود، م»

 «با آنها مقابله کنم رمیبگ ادیتوانم  یپر از مشکالت است و من نم یزندگ» 

 « خوشحالم نمیب یمبارز م کیخودم را به عنوان  نکهیاز ا»

 «خود را بکار ببرم یمقابله ا یدهد تا مهارتها یبه من م یفرصت یمشکالت زندگ» 

 (یخود )تست خودسنج یهارت استفاده از شوخ طبعم 

 کننده روش برخورد شما با مشکالت است؟ فیتوص ریاز عبارات ز کیکدام  

 الف( کامال موافقم 



 




 ب( موافقم  

 ج( مخالفم 

 د( کامال مخالفم  

 .۰۰۰۰۰۰بگردم.  یخنده دار زیبه دنبال چ کنمیم یتنش زا سع یتهای. معموال در موقع1 

 .......دهم بخندم یم حیبخندم ترج ای میبگر دیبا ایباشم که  یطیدر شرا اگر. اغلب ۲ 

 .۰۰۰۰۰۰۰دهم.  یخود را از دست م یبا مشکالت مواجه هستم اغلب شوخ طبع ی. وقت٣ 

 راحت تر بود...... میاعتراف کنم که اگر شوخ طبع تر بودم زندگ دی. با۴ 

است  نیکنم.. و تجربه من ا دایکردن پ یشوخ یبرا یردتوانم مو یسخت هم م طیدر شرا ی. من معموال حت۵ 

 مقابله با مشکالت است. یبرا یموثر اریروش بس یکه شوخ طبع

مهارت  یبه عنوان نوع یکه از شوخ طبع یانتخاب شده اند کسان یمقابله از راه شوخ طبع اسیعبارات از مق نیا

 مخالفند. ۴و  ٣موافق و با عبارات  ۶او اوهو اراتیکنند، با ع یاستفاده م یمقابله ا

 یمهارت شوخ طبع 

 یشوخ طبع د،یبرده اند. فرو یپ یمهارت مقابله ا یبه عنوان نوع یسان به ارزش شوخ طبعکه روان شنا مدتهاست

است که به ما اجازه « و نادر ییاستعداد استثنا کی یشوخ طبع» دیداند. از نظر فرو یم یدفاع سمیمکان نیرا بهتر

 یم دهیظاهرا خطرناک نام که ییایدن یاست معن نینگاه کن ا»: مییدهد در مواجهه با تنش به خودمان بگو یم

 «.خنده دار است یلیبچه هاست که خ یشود، مثل باز

 یمهارت شوخ طبع رامونیپژوهش پ جیتان 

 یرا درباره ارزش شوخ طبع ریز جینتا یو سالمت یشوخ طبع نهیانجام شده در زم یپژوهشها یبا بررس پژوهشگران

 کرده اند. انیب یمهارت مقابله ا یبه عنوان نوع



 




احتماال در هنگام مواجه  ستندیکه شوخ طبع ن یبا افراد سهیبرخوردارند در مقا یخوب یکه از شوخ طبع یدافرا .1

که افراد با  یبه خصوص زمان یدهند. شوخ طبع یواکنش نشان م یتنش زا کمتر با خلق منف اتیشدن با تجرب

با احساس  بیترت نینگرند و بد یم یعطب شوخآنها به مشکل با  رایاست، ز دیشوند، مف یمواجه م یمنف دادیرو کی

 دیتهد یدادهایالزامأ اضطراب شخص را هنگام مواجهه با رو یحال، شوخ طبع نیکنند. با ا یمقابله م یتینارضا

 دهد. یکننده کاهش نم

است. افراد شوخ طبع  یو افسردگ ینیخشم، غمگ لیاز قب یمقابله با عواطف منف یبرا یروش مؤثر ی. شوخ طبع۲

به ما اجازه  یبر آنها غلبه کنند. شوخ طبع کنندیم یدارند و سع یموضع فعالتر یمنف جاناتی نسبت به هاحتماال

و عواطف  شوندیاند احتماال منفعل م یشوخ طبع اقدکه ف ی. افرادمیخود بردار یرو شیرا از پ ماتیدهد تا نامال یم

 شود. یبر آنها مسلط م یمنف

 یبرا یشتریشانس ب ستندیکه شوخ طبع ن یبا افراد سهیرخوردارند در مقاب یخوب یکه از شوخ طبع ی. افراد٣

 یتنشها میو عال یمنیبا عملکرد مثبت دستگاه ا یکه شوخ طبع دهدیسالم دارند. مطالعات نشان م یداشتن جسم

 کمتر، ارتباط دارد. یکیولوژیزیف

 با تنش ها یارتباط مهارت شوخ طبع 

 :میتا با تنش مقابله کن کندیک مبه ما کم قیاز چند طر یشوخ طبع 

 یدستپاچگ ایبا ترس  نکهیا یبه جا بیترت نیبرد. بد یما را باال م یاحساس خودکار آمد یشوخ طبع نکه،یا اول

با  یو بدون ناراحت یبه آسان یبا استفاده از حس شوخ طبع میتوان یم م،یتنش زا واکنش نشان ده یدادهایبه رو

 م.یکن یآنها را به عنوان چالش تلق و میمقابله کن دادهایآن رو

 یفرصت گرید یراه حلها افتنی یو در عوض برا میریتا از آن مشکل فاصله بگ کندیکمک م یشوخ طبع نکه،یادوم 

 .میابیب

کنند.  تیدر کنار افراد شاد و سرحال باشند و از آنها حما لندیما شتریاست که مردم ب نیا یشوخ طبع نکه،یا سوم

همان  ینوع شوخ طبع نیو معطوف به خود است. ا میمال یخوش طبع د،یآ یکه به نظر سالم تر م ینوع شوخ طبع

سالم با  ینوع شوخ طبع نی. اردینگ یدج یلیشود که شخص خود را خ یطور که در قبل هم ذکر شد، موجب م

 دارد. رتیکه توأم با تمسخر و خصومت است مغا یناسالم یشوخ طبع



 




 :دیدر نظر داشته باش یمهارت مقابله ا یبه عنوان نوع یرد ارزش شوخ طبعنکته را در مو چهار نیا

زمان هم واقعا  کیدر  دیتوان یتناقض است. شما نم ینوع ی: شوخدیگو یفرانکل م کتوریهمانطور که و نکه،یا اول

 .دیو هم بخند دیباش نیغمگ

 شانیها یدن افراد از دردها و ناراحتمنحصر به فرد انسان است که از طریق جدا کر یژگیو ،یشوخ نکه،یا دوم

 .شودیاحساس انتخاب و کنترل در آنها م یموجب نوع

 .میکن یمختلف بررس یکند تا مسئله را از جنبه ها یم یادآوریبه ما  یشوخ طبع نکه،یا سوم

م من خود»: مییگو یخود مبه  یعنی میخند یبه خود م یاست، وقت شتنیخو دییتأ ینوع یسرانجام شوخ طبع و

 . «رمیپذ یم زالخطایرا دوست دارم و خود را به عنوان شخص جا

 

 فصل چهارم

 گفتار سوم
 

 مهارت مقابله با خشم
 



 




 مهارت مقابله با خشم 

است. همه ما در  یو بدرفتار یمتداول نسبت به ناکام یانسان است. خشم واکنش دهیچیپ یجانهایاز ه یکیخشم 

است  یاز زندگ یاست که اگر چه بخش نی. اشکال خشم امیبرو شده ارو زیخشم برانگ یتهایبا موقع یطول زندگ

 نیمورد خشم دچار تعارض و تضاد هستند هم رافراد د نکهیدارد و علت ا یبه اهداف خود باز م دنیما را از رس یول

 را مختل کند یفرد نیتواند روابط ب یم گریانسان است و از طرف د یعیطرف خشم پاسخ طب کینکته است. از 

 به اهداف خود باز دارد. دنیو ما را از رس

 خشم یخیتار یدورنما 

 خیمردم در طول تار یما نسبت به خشم توجه به طرز تلق ییدرک دوسوگرا یخوب برا یراهها نیاز بهتر یکی

 یمباد نیموفق عمل کرده اند و اساسا هر جا د اریدر مهار خشم بس ینینسبت به مقوله خشم است. جوامع د

 .تاس افتهینموده است خشم انسانها در سطوح مختلف کاهش  جیش را تروا یاخالق

 خشم  فیتعر 

واکنش به آن کامال متفاوت  افراد از نظر زمان و علت خشم و نحوه رایدشوار است، ز اریاز خشم بس یفیتعر هیارا

غضب،  ،یتوز نهیک خشونت، خصومت، ت،یعصبانا خشم همراه هستند عبارتند از: که غالبا ب ییها جانیهستند. ه

احساسات متفاوت  نیما از ا اتیو تجرب فی. چون تعاریو ناراحت ریحسادت، رنجش، غرض، تحق ک،یتنفر، تحر

شما مشکل  یمسئله است که چه وقت خشم برا نیمهم شناخت ا هممکن است. نکت ریاست، توصیف دقیق أنها غ

از خشم  یمتفاوت یو برداشتها دید. اگر چه ما عقاانداز یبه خطر م یشما را به طور جد یو زندگ کندیم جادیا

مقابله  یفصل برا نیمطرح شده در ا یاز راه حلها میتوان یم یمتفاوت است، ول گریکدیو آستانه خشم ما با  میدار

 .میشود استفاده کن یما م یبرا یکه خشم باعث بروز مشکالت یمواقع با

 جربه خشمت 

آموزنده  اریخشم افراد بس |تجربه  زانیم سهیمقا نیشوند، بنابرا یمواجه م یامو ناک یبا بدرفتار یهمه افراد گاه 

 نیا یها افتهیچند مورد از  نجایخشم افراد انجام داده اند که در ا اتیدر مورد تجرب یقاتیاست. پژوهشگران تحق

 :میکنیم انیرا ب قاتیتحق



 




 شود؟ یعامل خشم شما م ی. چه کس1

خشم نسبت به شخص مورد عالقه تجربه  یادیشوند. در موارد ز یموجب خشم ما م گرانید»افراد گفتند:  اکثر

ها بخش نسبتا  بهیو غر ندیخشم بودند. افراد ناخوشا یاز عاملها زین کینزد انیدوستان و آشنا نیشود. همچن یم

 کردند. یم نیدادند که پاسخ دهندگان را خشمگ یم لیرا تشک یاز افراد یکوچک

 شود؟ یخشم افراد م موجب یزی. چه چ2

 یشود، جا یکه مورد عالقه ما هستند تجربه م یخشم به طور معمول نسبت به دوستان و افراد نکهیتوجه به ا با

با دامنه  یافراد قیتحق کیچرخد. در  یفرد م یخواسته ها و ازهاین ها،یتعجب ندارد که علت خشم حول ناکام

خشم افراد مشخص  یده علت برا قیتحق نیطالعه قرار گرفتند. در اگسترده مورد م یاجتماع نهیو با زم عیوس یسن

 شد. 

 از رفتار هدفمند یری. جلوگ1

 قرار گرفتن. ضیمورد تبع ایشدن  ری. تحق۲ 

 قرار گرفتن یرمه یب ای ضیتبع ،یشداوری. مورد پ٣ 

 قرار گرفتن. یعهد شکن ای یکار بی. مورد فر۴ 

 . گرانید یفرد از سو یتدار واقعشدن احساسات، ارزشها با اق ری. تحق۵ 

 افراد مهم یقرار گرفتن از سو یتوجه یو ب یمورد بدرفتار ۶

 نسبت به خود یتوجه یب جهیدر نت دنی، صدمه د۷ 

 .گرانید یتوجه یاز ب یرفتار حاک .8 

 قرار گرفتن. یکالم ای یمورد تجاوز بدن. ۹

 شدن. ی. قربان1۰ 



 




بر  یخشم خود را مبتن زانیکنند م یم یابیخود را ارز یآزار دهنده زندگ و زیخشم برانگ یدادهایافراد رو یوقت

 دانند: یم ریعوامل ز

زننده و مزاحم اهداف و  بیروبرو شود که آس گریافراد د یاز سو یاعمال ایهر گاه فرد  خطر: ای بیآس زانیم

 شود. یم نیخشمگ ادیاو باشد و جبران آن آسان نباشد به احتمال ز یخواسته ها

 رندیهم بوده است قرار گ یریشگیکه قابل پ گریافراد د یعمد یبهایاگر افراد در معرض آس خطر: ای بیعلت آس

 شوند یم نیخشمگ ادیبه احتمال ز

 شوند. یم نیافراد خشمگ د،یایب شیمنتظره پ ریخطر غ ای بیکه آس یدر صورت منتظره: ریخطر غ ای بیآس

که  یبا زمان سهیاست در مقا گرانیاز اعمال د یناش ب،یآس یوقت: گرانید ایخود فرد بوده است  بیعامل آس

 وجود دارد که با خشم واکنش نشان داده شود. ادیاز اعمال خود فرد است احتمال ز یناش ب،یآس

 شوند؟ یم نی. چرا افراد خشمگ3

رابطه با فرد، خشم  تیبود. تقو شتنیشود، نشان دادن اقتدار و استقالل خو یم ادیخشم  یکه برا یلیدل نیشتریب

 عیعلت شا نیو سوم نیدوم بیرفتار خود به ترت رییتغ یقرار دادن آن فرد برا ریو آزاردهنده و تحت تأث زیبرانگ

 خشم گزارش شد. گرید لیبه عنوان دال یانرژ هیانتقام گرفتن و تخل نیخشم بودند. همچن

 ست؟ینسبت به خشم چ گرانیواکنش د .4

مواجه شده است.  گرانید یمنف یامدهایاغلب افراد دعا کردند که خشم آنها با پ پژوهش ها یها افتهی طبق

 گرید ای یدفاع، عذرخواه ،یعدم نگران |با  یتفاوت یگزارش شده در مقابل خشم عبارت بود از ب یواکنشها نیشتریب

 و..... یمانیپش میعال

 نسبت به خشم خود نیواکنش فرد خشمگ .5

برآورده ساختن  یبرا دیکه با دهدینشان م جینتا نیدانند. و ا یم ندیناخوشا یود را حالتافراد، ابراز خشم خ غالب

 .میاستفاده نمائ زین یگرید یخود عالوه بر خشم از مهارتها یازهاین



 




 نیکردند. بنابرا ینم | دایرفتار شخص پ یبرا یخوب هیکند، اغلب توج یم نیخشمگ یگریافراد را فرد د یوقت

کرده  نیکه آنها را خشمگ ینسبت به کس. آنها دیرس یمنصفانه م ریموجه و غ ریبه نظرشان غ تیو عصبان کیتحر

 .شده است یدرفتاربود که با آنها ب نیو تمام فکرشان ا کردندیم یبود احساس آزردگ

 

 مهارت گفتگو در برابر خشم 

 کندیم یآنها را عصبان یفرد یوقت که افراد بتوانند یاز مشکالت اجتناب کرد در صورت یاریتوان از بس یمسلما م

و  یجرأت ورز یانجام ندهد، مهارتها گرید |را  کاتیگونه تحر نیابراز وجود کنند و با فرد مقصر گفتگو کنند تا ا

 .ردیگ یفصل مورد بحث قرار م نیمذاکره در ا

 خشم  یابیارز 

 .دیمخالف هست ایفق چقدر موا ریبا عبارات ز دینیو بب دهیبهتر است احساسات خشم خود را سنج

 ( کامال موافقم الف

 ب( موافقم  

 ج( مخالفم  

 د( کامال مخالفم  

 ۲شوم. .........  یم نیخشمگ هیاز بق شتریب .1 

 شوم. .........................  یم ی. زود عصبان

 کنم.  یهستم تعجب م نیقدر خشمگ نیا نکهی. از ا٣

 ............. شومیم یصبانشود ع یمن م یمانع کارها یزیچ ی. وقت۴ 

 شوم. ................  یم یرسم عصبان یم یبه مکان رید یوقت .۵

 شوم. .....  یم نیکنند خشمگ یمنصفانه عمل م ریافراد غ ی. وقت۶



 




 شوم. ....  یم یافراد دوروبرم هستند عصبان یوقت ی. حت۷

 ......... .............مانمیم یطور نیساعتها هم شومیم یعصبان یوقت 8

 . .........شومیم یکار کنم، عصبان تیکفا یافراد ب یسر کیبا  دیکه با یتوق. ۹

 خشم انتخاب شده اند. یعبارات از پرسشنامه چند وجه نیا

خشم اشاره  یخشم به شدت، مدت و فراوان یختگیسنجد. برانگ یخشم را م یختگیجنبه برانگ ٣و  ۲و  1 عبارات

فرد را  شیگرا ۹و  8و  ۷ اراتی. عسنجدیکند، م یم یکه شما را عصبان ییزهایستره چگ ۶و  ۵و  ۴دارد. عبارت 

 .کندیم یابیخصمانه ارز یبه داشتن نگرش

 سهولت ابراز خشم است. ردیگ یقرار م یابیپرسشنامه مورد ارز نیکه توسط ا یگرید جنبه

 موافق هستند: ریکنند معموال با عبارت ز یم انیراحت ب یلیکه خشم خود را خ یافراد 

 میگو یهستم به خودش م یعصبان یاز دست کس یوقت . 

 ستیمن سخت ن یابراز خشم برا . 

 عبارات موافق هستند:  نیکنند با ا یکه از بروز خشم خود اجتناب م یافراد

 شود. یابراز خشم موجب احساس گناه در من م 

 نم. پنهان ک گرانیخود را از د یهایو دلخور هایناراحت میکن یم یسع 

 مضرات خشم 

 یاست، پس قابل درک است که گاه گرانید ینسبت به بدرفتار ینیب شیقابل پ یکه خشم واکنش نیتوجه به ا با

ندارد که خود را  یلیدل د،یشو یم یعصبان کندیکه شما را آشفته م ییزهایاز چ ی. وقتمیشو نیهمه ما خشمگ

و آنقدر هم احساسات خود  دی( استفاده نکندهسرکوبگر )بازدارن یمقابله با خشم، از سبک مقابلها ی. برادیکن ریتحق

شما  یمقابله ا یها وهیش ایکه آ دیکن ی. در عوض بررسدیدر مورد آن انجام ده یکار دیکه نتوان دیرا انکار نکن

خشم  یجسم منجر شود. مضرات یادیز یو جسم ینه. خشم ممکن است به مضرات اجتماع ایمناسب هستند 

خشم شامل:  یهمراه با خشم است. مضرات اجتماع یبدن یهایو ناراحت یپرتنش ،یروان شناخت شامل استرس



 




 یخود را درجه بند یخشم بر زندگ ریتأث زانیم ریز اسیو انزوا است. با استفاده از مق ییتنها ،یاحساس درماندگ

 :دیکن

 = اثر عمده۴ دی= اثر شد ٣= اثر متوسط  ۲ ییاثر جز - 1= اثر ندارد  ۰

 یبند رجهد

 (.......رهیو غ سیپل س،یرابطه با مراجع قدرت )معلم، رئ. 1

 . رابطه با همساالن و همکاران ..............۲ 

 در کار...................  ردستانی. رابطه با ز٣ 

 . رابطه با بچه ها ................. ۴

 . رابطه با همسر۵

 .............نیبا والد رابطه. ۶

 خانواده ............. یاعضا ریبا سا . رابطه۷ 

 رابطه با دوستان .......................... -8 

 .............. دیکه در اثر مبتال شدن به خشم از دست داده ا یزمان .۹

 ریمتفرقه و نظا یها یورزش، سرگرم ،یآرام بخش و لذت بخش )رابطه جنس یتهای. دخالت خشم در فعال1۰

 .آن(...........

 ممنوعه...  گریمواد د ایخشم بر سوء استفاده از دارو  ری. تأث11

 ...  یو بارآور تیخشم بر خالق ری. تأث1۲

 . تصادفات، خطاها و اشتباهات ..............1٣



 




مزاحمت  جادیاز ا ییروشها یریجدا با فراگ دیباشد با ۴ ای ٣آنها  یاز موارد با تمام یشما در برخ یدرجه بند اگر

 .دیکن یریخود جلوگ یدر زندگ ادیزخشم 

 یمقابله ا یپاسخها یابی نهیمهارت زم 

به بهتر شدن حال آنها در  ریز یشرکت کرده بودند ادعا نمودند که واکنشها یابی نهیمطالعه زم کیکه در  یافراد 

 کمک کرده است. تیموقع عصبان

 کرده است.  یکه آنها را عصبان یزدن بر سر کس داد 

 ورزش کردن 

  یزیرگرم کردن خود با چس 

  گرید یزهایفکر کردن درباره چ یتالش برا 

 :کندیهستند حالشان را بدتر م یکه به شدت عصبان یزمان ر،یز یکردند که انجام کارها انیب انیدانشجو

 کرده است.  یکه آنها را عصبان یاز کس یزیچ دنیدزد 

 ت. کرده اس یکه آنها را عصبان ییزهایکردن درباره چ یخود خور 

 کرده است. نیکه آنها را خشمگ یبه فرد یوارد ساختن آسیب جسم 

 کند. یپرخاشگرانه به خشم، حال آنها را بهتر نم یکردند که پاسخها یمردان احساس م یطور کل به

 دهند. ینشان م پرخاشگرانه نسبت به خشم واکنش یبا پاسخها شتریبا زنان ب سهیحال در مقا نیا با

 یکردن به شخص عصبان نیتوه ایاز فرد،  یزیچ دنین اعتقاد داشتند که صدمه زدن، دزداز مردا شتریب زنان

انجام  یفرد یبرا یکار خوب یکردند که وقت یاز مردان اظهار م شتریکند. ضمنا زنان ب یکننده حال آنها را بدتر م

فکر کنند، حالشان بهتر  گرید یزهایدر مورد چ کنندیم یسع ایسازند و  یسرگرم م یزیدهند، خود را با چ یم

 .شودیم

 مهارت نحوه کنترل خشم 

 یو م دیمقابله کننده هست کیکه  دیبه خاطر داشته باش دیبا دیشویناکام م ایشود  یم یکه با شما بدرفتار یوقت 

ن روا م،یشو یم یعصبان یدر زندگ یکه همه ما گاه یی. از آنجادیاستفاه کن یمقابله ا یکه چگونه از مهارتها دیدان



 




با خشم خود مقابله کنند.  یمؤثر تر وهیکند تا به ش یاند که به افراد کمک م ردهک یطراح ییشناسان برنامه ها

 مقابله با خشم مؤثر شناخته شده اند. یبرا ریز یمهارتها

 یمهارت خودآرام ساز 

ونزل معتقد است ژان است»و اثربخش است  دیمف اریبس یاستفاده از مهارت خود آرام ساز دیهست یعصبان یوقت

 دیبا دیبده یپاسخ نکهیقبل از ا دیهست یعصبان یوقت ندیگویدارد که م قتیو حق «ناستیناب نیکه انسان خشمگ

خود  ییمسئله گشا یبا استفاده از مهارتها تادهد  یکار به شما فرصت م نی. ادیده صلوات بفرست ای دیبشمار 1۰تا 

شروع خود  یبرا یاز احساس خشم خود به عنوان نشانه ا دیتوان یم نیهمچن د،یراه حل را انتخاب کن نیبهتر

کوتاه خود را کامال  یدر مدت قیتنفس آرام و عم یبا استفاده از مهارتها دیتوان ی. شما مدیاستفاده کن یآرام ساز

 ایزدن  ادیکه فر دیکنی. اگر احساس مدیکن یخود را بررس یبهتر و آرامتر راه حلها تیدر وضع پس. سدیآرام ساز

( در دنیکش ادیو فر تیشما )عصبان یزیاما برون ر دیبکن کار را نیا دیتوان یعمل پرخاشگرانه به نفعتان است م

 قابل کنترل است. ریخشم غ جهیو نه نت یحالت انتخاب نیا

ده استفا زیخشم برانگ یتیآماده کردن خود جهت مواجه شدن با موقع یبرا یاز خود آرام ساز دیتوان یم نیهمچن

. خود را آرام دیکن ییزدا تیمزبور، خود را حساس تینحوه واکنش خود در موقع یبا مرور ذهن دیتوان یم د،یکن

فشار خونتان در  دیکه احساس کرد ی. زماندیا هقرار گرفت یبدرفتار ای یکه در معرض ناکام دییو تصور نما دیکن

سپس خود را آرام  د،یکن یدرجه بند یدرجه ا 1۰۰تا  ۰ اسیمق کی یخشم خود را رو زانیاست م شیحال افزا

 یو بدرفتار یکه ناکام دیتر برگردد. حال تصور کن نییپا ای ٣۰تر ) نییخشمتان به سطح پا زانیم نکهیتا ا دیکن

. دیآن را مهار کن ،یو با استفاده از مهارت خود آرام ساز دیکن یخشم خود را درجه بند دوبارهبدتر هم شده است. 

و  یبا احساس ناکام زیآم تیمقابله موفق یبرا دیکنیاحساس م د،یکن نیروش را تمر نیا یدازه کافاگر به ان

 .دیدار یدر هر زمان آمادگ یبدرفتار

واقع شده  یحرمت یکه مورد ب یوقت ای یحفظ کنترل خود در مواقع ناکام یبرا یاز روش خود آرام ساز استفاده

 خشم است. مقابله با یمهارتها نیاز بهتر یکی دیا

 

 



 




 استرس(  یدر مقابل فشار روان یساز منیمهارت ا( 

 منیا کیکنند، تکن یمهارت مقابله با اضطراب مطرح م کیدر مقابل استرس را به عنوان  یساز منیاز ا استفاده

 نیشده است. ا یطراح یدشوار زندگ یدادهایو حاضر بودن در مقابل رو یآمادگ یدر مقابل استرس برا یساز

 یهاییاز خودگو یفهرست هیبا ته وانت یشود، م یم یخود درباره مشکالت عمل میبا آموختن نحوه تعل یآمادگ

 :دییبه خودتان بگو یدادی. مثال قبل از مواجه شدن با رودیمقابله آماده کن یخود را برا ،یانطباق

  «میکه چگونه از عهده اش برا میدان یکند اما م یمسئله مرا ناراحت م نیا» -

 «.خود را آماده کنم دیاست با یمسئله جد نکهیمثل ا» -

 «.حفظ کنترل استفاده کنم یخود برا یمقابله ا یتوانم از مهارتها یم» -

 «.باشد یخوب یریادگیتواند تجربه  یم نیا ریسخت نگ ادیز» - 

 «.کنم یخود را حفظ م یکنم و خونسرد یخشم کردم خود را آرام م حساسهر وقت ا» - 

 دادیمواجه با رو یهارتهام  

 :دییبه خودتان بگو دیتوان یم یدادیمواجهه با رو انیدر جر

 «. .را کنترل کنم تیتوانم موقع یم شتریخود استفاده کنم ب یمقابله ا یآرام باشم و از مهارتها شتریهر قدر ب» -

 . «ریدر نظر بگ دیمف یریادگیتجربه  کیرا به عنوان  تیموقع نیا» -

 «..، اما من هم آماده اماست یمسئله جد» -

 «.فکرت استفاده کن یرویبکش، آرام باش و از ن قینفس عم» - 

 «. بر اهداف خود متمرکز بشوم دیحق دارم ناراحت باشم، اما با» - 

 «.دار باشم شتنیخو دیبگذارد با ربر من اث گرانیاجازه بدهم خشم د دینبا» -

 



 




 پاداش  یمهارتها 

 : دیخود پاداش ده یبه تالشها د،یمقابله کرد یخاص دادیبا رو نکهیپس از ا

 «. در همه مواقع خوب ظاهر شده« . »سخت نبود کردمیآنقدرها هم که فکر م» -

 «.است یاز زندگ یاما به هر حال بخش ستیآسان ن تهایموقع نیا» -

 دارم.نسبت به خودم  یکنم احساس بهتر یاستفاده م یخوب یمقابله ا یاز مهارتها یوقت» -

 یساز منیمهارت ا .2

 دیدر مقابل استرس استفاده کن یساز منیا اراتیگونه ع نیاز ا دیتوان یم قیبه دو طر 

آنکه قبل از مواجه شدن با  گر،یو د دیاز آنها استفاده کن زیخشم برانگ یدادهایرو یدر زمان بررس نکهیا ،یکی

روش  نیاز ا یبه صورت تجسم دادیآن رو |رد و حرف زدن با خود در مو یآرام ساز قیاز طر زیخشم برانگ دادیرو

از خود آرام  دیکن یو مرور م نیخود را تمر یآمدو احساس خودکار  یدار شتنیخو دیکه دار ی. زماندیاستفاده کن

 .دیاستفاده کن یانطباق یهاییو خودگو یساز

 .یزندگ زیبرانگخشم  یدادهایخود در مقابله رو میتعل یدر مقابل استرس برا یساز منیاز ا استفاده

 یانرژ هیمهارت تخل 

و اثربخش  دیخالق، مف ای یجسم یتهایپرداختن به فعال قیاز طر یانرژ هیشود تخل یم یخشم بر شما مستول یوقت

 هیخود را حل کرد. تخل زیآرام، مشکل خشم برانگ یذهن تیتوان در وضع یاست که م نیخشم ا هیتخل دهیاست. فا

 یختگیاست. مرحله اول، رها ساختن تنش و برانگ یدو مرحله ا یندیفرآ ابله با خشم،مهارت مق کیبه عنوان  یانرژ

 مربوط است. ییاست. و مرحله دوم، به مسئله گشا ستمیاز س

 

 

 



 




 

 فصل چهارم

 گفتار چهارم

 

مهارت مقابله با افسردگی، تنهایی، 

 طرد شدگی و کمرویی
 

 

 

 

 

 



 




 یمهارت مقابله با افسردگ 

نباشد، موجب  یاز اندازه افراط شیکه ب یتا وقت بهایفراز و نش نیوجود دارد. ا ییبهایز و نشهر فرد فرا یزندگ در

 دیکن یم ینیو غمگ یاحساس افسردگ ییکه به طور استثنا یشود. اما زمان زیجالب و چالش انگ یشود زندگ یم

و به دنبال  دیکن یابیارزرا  تیالزم است وضع د،یحوصله و گرفته هست یب یدوره طوالن کی یکه برا یزمان ای

 .دیمناسب بگرد یمقابله ا یپاسخها

 یافسردگ میعال 

 یحرفه ا یروان درمانگرها میو بدان میدرک کن دیرا با یافسردگ ینیاصطالح بال یدرک واژه حالت افسردگ یبرا 

 یچار افسردگدارد که افراد د ی( اظهار م1۹۹۴) کایآمر یدهند. انجمن روانپزشک یم صیرا تشخ یچگونه افسردگ

 کنند: یم تجربهرا  ریز میعال شتریب ایهفته  ۲به مدت  ینیبال

 یم ادیشوند و وزنشان ز یپراشتها م ایدهند و  یشوند و وزن از دست م یکم اشتها م ایأنها  در اشتها: رییتغ

 شود.

 از حد معمول  شیخواب ب ای یخواب یب

 یو احساس خستگ یکاهش انرژ 

 لذتبخش گذشته. یتهایاحساس لذت نسبت به فعالاز دست دادن عالقه و  

 .ادزی ہگنا ای یخود سرزنش ،یارزش یاحساس ب 

 .یدرباره مرگ، افکار خودکش یتمرکز. د افکار تکرار ایتفکر  ییکاهش توانا 

 

 یافسردگ ییخودآزما 

 یبیتقر انزیم یبرا یشاخص دیتوان یبه کار رفته است م ریز اسیکه در مق یمورد 1۰ یدرجه بند قیطر از

 .دیخود به دست آور یافسردگ



 




 شود.  یمن مشکل محسوب نم ی( = برا۰) الف

 من مشکل است.  یبرا ی( = گاه1ب )

 من مشکل است.  ی( = اغلب برا۲ج )

 من مشکل است.  یبرا شهیهم بای( = تقر٣د )

 :دیده ازیخود امت اسیبر اساس مق ریز نیحال به عناو

 ینی. احساس غمگ1 

 یسردگ. احساس اف۲

 ندهیبه آ دی. نداشتن ام٣ 

 ی. احساس خستگ۴ 

 یی. کم اشتها۵ 

 . احساس شکست۶ 

 ی. افکار خودکش۷ 

 کردن هیگر ادی. ز8

_ 

 . اختالل در خواب۹

 یریگ می. مشکل در تصم1۰ 

 

 

 



 




 یافسردگ ییربنایعوامل ز 

به خاطر  رندیبگ ادی دی. آنها بادنیآ یدر آنها به صورت عادت در م ریز یبرند سبکها یرنج م یکه از افسردگ یافراد

 سبکها دست بردارند. نیحفظ سالمت خود از ا

 :گرانیبه د نانهیواقع ب ریغ یوابستگ

 دانند. یم گرانید دییافراد افسرده عزت نفس خود را به شدت وابسته به تأ 

 :یاجتماع تیحما ستمیبرخوردار نبودن از س 

کننده  تیحفظ روابط حما یالزم برا یهستند. آنها از مهارتها یودرونگرا و منز شتریب ،یمستعد افسردگ افراد

 کنند. یاستفاده نم

 :کیدر روابط نزد استرس

 شودیم دیوجود دارد، تشد یناهماهنگ یفرد نیکه در روابط ب یغالیا زمان یافسردگ احساس

 :تمرکز بر خود افسرده ساز سبک

 یموارد منف یادآوریرا صرف  یادینند. آنها زمان زک یمشغول م یمنف لیافسرده ذهن خود را با مسا افراد

 بخشند. یخود را تحقق نم یمقابله ا یکنند و هرگز راهبردها یم شانیزندگ

 : انهیکمال گرا یریپذ بیآس

 یم یتلق هودهیرا ب شانیارزش و زندگ یخود را ب ستندیافراد افسرده اصرار دارند که کامل باشند و چون کامل ن

 کنند.

 : یونریب کنترل

 خارج از کنترل آنهاست. شانیمهم زندگ یدادهایرو کنندیافراد افسرده فکر م 

 



 




 تیدادن موقع رییتغ 

که  دیریرا بپذ قتیحق نیا دیاست. شما با ینیواقع ب ندیناخوشا تیموقع کیدادن  رییاصل در مورد تغ نیمهمتر

 نیخارج از کنترل شما است. بنابرا | شود یشما منجر م یکه به احساس افسردگ یزندگ یدادهایاز رو یاریبس

 :دیکن راحتنا نانهیواقع ب ریگونه افکار غ نیکه خود را با ا ستیسازگارانه ن

 ؟«افتاد یاتفاق م نیا دیبا چرا

 «.کردم یعمل م یگریطور د کاش

 «داشتم یگریکاش شانس د. «ستیمنصفانه ن نیا» 

 

 افسردگان یادنی 

 ی. وقترندیگ یدر نظر م ندیرا ناخوشا تهایاز موقع یاریبس رایکنند، ز یمانده مافراد افسرده خود را ناتوان و در 

باشد(  ندیهر چند ممکن است ناخوشا را قتیخارج از کنترل شما است به نفعتان است که حق یندیناخوشا دادیرو

که  یدادین درباره روکرد ی. خودخوردیخود متمرکز کن یمقابلها یو پاسخها هایابیرا بر ارز تانیو انرژ دیقبول کن

 ندارد. یا جهینت چیه دیده رشییتغ دیتوان ینم

 نامه شیاین 

 :کندیم یجمع بند نیرا چن یمهارت مقابله ا نیاول نیخود، ا« آرامش شیاین»در  "نایبر نولدیر

تا شهامت عطا کن  | م،یریبا آرامش بپذ میده رییتغ میتوان یرا که نم ییزهایبه ما رحمت عطا کن تا چ ایخدا

 .«میشو لیقا زیدو تما نیا نیو خرد عطا کن تا ب م،یبده رشانییتغ ندیای رییتغ دیرا که با ییزهایچ

 یفرد نیمهارت روابط ب 

 یفرد نیاست که به روابط ب ییدادهایرو د،یبگذار ریآنها تأث یبر رو دیتوان یم یکه گاه یزندگ یدادهایجمله رو از

شما را برآورده نکرده است،  یازهاینکرده، با ن با شما درست برخورد یآنکه کس لیشود. اگر به دل یمربوط م



 




و  یاجتماع یاستفاده از مهارتها قیاز طر ای فتگو،مذاکره و گ قیاز طر دیتوان یم د،یکن یم یاحساس ناراحت

 .دیرا بهتر کن تیموقع یجرأتمند

 یکه برخ یاز خود نشان دهند. در حال یوبمطل یواکنشها هایاریتوان انتظار داشت که همه افراد در مقابل بدب ینم

 شوند یدرمانده و افسرده م گرید یخود را حل و فصل کنند برخ ندیتوانند تجارب ناخوشا یافراد م

  یمهارت مقابله ا .2

 کیشوند.  یم ییشناسا یدو نوع بررس قیو موثر هستند از طر دیمف یمقابله با افسردگ یرا که برا ییمهارتها

شود و  یافسرده به کار برده م ریاست که توسط افراد افسرده و غ یمقابله ا یراهبردها سهیمقاشامل  کردیرو

 آنهاست. یمرجح افراد و سطح افسردگ یپاسخ مقابله ا نیب یهمبستگ یدوم بررس کردیرو

 افسرده ریافراد افسرده و غ یمقابله ا یراهبردها 

 مطرح است.افسرده  ریافراد افسرده و غ یا مقابله یانواع پاسخها نیدر ب ر،یز یتفاوتها عموما

 پردازنده یبه تفکر آرزومندانه م شتریافراد افسرده ب 

  کنند. یاستفاده نم یبه اندازه کاف ییمسئله گشا یافراد افسرده از مهارتها 

  کنندیاستفاده نم یبه اندازه کاف یاجتماع تیافراد افسرده از حما. 

  حالت اجتناب دارند. ادیز یلیافراد افسرده به مقدار خ 

   کنند. ینم یاستفاده مؤثر یمهارت خودآرام ساز ازافراد افسرده 

  ستندیافراد افسرده در حرف زدن با خود درباره مشکالتشان ماهر ن. 

  استفاده کنند. یتوانند از شوخ طبع ینم یآمدن از ناراحت رونیب یافراد افسرده برا 

  .افراد افسرده منفعل هستند 

 دارند. یافسرده ساز اعتماد کمتر یتهایمقابله با موقع یخود برا یرده به مهارتهاافراد افس 

 کنند. یاز اندازه خود را سرزنش م شیافراد افسرده ب 

 یپرسشنامه مقابله با افسردگ 

 د؟یکن یعمل م ریچقدر به موارد ز دیکن یم یاحساس افسردگ یوقت 

 د( اغلب  یج( گاه الف( هرگز  ب( به ندرت 



 




 خواهم. ....... یز دوستانم کمک م. ا1 

 ...............کنمی. خود را سرزنش م۲ 

 .................. کنمیتماشا م ونیزی. تلو٣ 

 تا خودم را بهتر احساس کنم.  کنمیم دایپ ی. راه۴

 ............کنمیآرام بخش استفاده م یدارو ای یاز مشروبات الک -۵

 .......... کنمیاز موضوع فرار م ای کنم، یم یپرداز الیخ خوابم،ی. م۶ 

 پردازم. ......... یورزش م ای ،یقیمانند مطالعه، موس ییتهایبه فعال .۷

 پاسخها ریتفس 

خود  کنندیم یفعاالنه سع یدارند. آنها هنگام احساس افسردگ شیگرا ۷و  ۴و  1موارد  دییافسرده به تأ ریافراد غ 

 . کنندیاستفاده م ییمسئله گشا یو از مهارتها درنیگ یکمک م گرانیرا مشغول کنند، از د

شده و خود را سرزنش  ریکنند. آنها منفعل و گوشه گ دییرا تأ ۶و  ۵و  ٣و  ۲دارند موارد  شیگراافسرده  افراد

 کنند یم

 .کنندیآرام بخش استفاده م یاغلب از الکل و داروها آنها

 دیو تشد تیرا تقو گریکدیمتقابال  ین و خود سرزنشمنفعل بود ،یکه حالت افسردگ دهدیمطالعات نشان م نیا

 فعال دارند. یمقابله ا یزدن به پاسخها دست یالزم را برا یرسد افراد افسرده انرژ یکنند به نظر م یم

 کردند. یم دایپ یتوانستند خود را مجبور سازند تا فعاالنه تر مقابله کنند حتما احساس بهتر یآنها م اگر

 به دست آمد. یمشابه جینتا زیآنها ن یمرجح افراد و سطح افسردگ یمقابلها یپاسخها نیب یمحاسبه همبستگ از

د مسئله  یاجتماع تیحما یجستجوارتباط داشت:  ریز یمقابله ا یپاسخها تیبا اولو یتر افسردگ نییپا سطح

 تیبا اولو یافسردگ سطح باالتر گرید یزهایو سرگرم کردن خود با چ لیو منحرف کردن حواس خود از مسا ییگشا



 




 ید تماشا گاریمانند قهوه و س ییمحرکهاو استفاده از  یارتباط داشت: د خود سرزنش ریز یمقابله ا یپاسخها

 و والیوم نکته: نیمانند آمفتام ییو استفاده از داروها ییو قندخو یریپذ کیو تحر ونیزیتلو

 بیپر از فراز و نش ی. زندگدیده یکه انجام م باشد یکار نیآخر دیسرزنش کردن خود با د،یافسرده هست یوقت

 یزندگ یبهایکه مقابله با فراز و نش دی. توجه داشته باشستین یعیطب دیآن را تجربه نکن یاست، اگر شما هر دو

تر  دهیچیو سرزنش خود کارها را پ ییاست، پس با سخت گرفتن کارها، کمال گرا زیچالش انگ یبه اندازه کاف

 .دینکن

 

 یمقابله با افسردگ یارتهافهرست مه 

 که خارج از کنترل شما هستند. یزمان ندیناخوشا یتهایموقع رفتنیپذ: 1 یمهارت مقابله ا 

 و مذاکره یجرأت ورز ،یاجتماع یخود با استفاده از مهارتها یروابط شخص تی: تقو۲ یمهارت مقابله ا

 غلط. هیاول یهایابیسوال بردن و اصالح ارز ری: ز٣ یمقابله ا مهارت

 : حفظ احساس کنترل.۴ یمهارت مقابله ا 

 . یمنطق ریغ هیاول یها یابیسوال بردن و اصالح ارز ری: ز۵ یمهارت مقابله ا 

 .یی: استفاده فعال از مسئله گشا۶ یمهارت مقابله ا 

 خود.  یتهایموفق ه: پاداش دادن ب۷ یمهارت مقابله ا 

 .ی: کنترل تفکر منف8 یمهارت مقابله ا 

 : تفکر مثبت. ۹ یمقابله ا مهارت 

 خود.  ی: سرگرم کردن و کنترل زندگ1۰ یمهارت مقابله ا

 مناسب. یاجتماع ی: استفاده از مهارتها11 یمهارت مقابله ا

 یتیحما یستمهای: استفاده مؤثر از س1۲ یمهارت مقابله ا 



 




 ۔یو خودکش یدیناام می: شناخت عال1٣ یمقابله ا رتمها 

 یو طردشدگ یی، کمرو یینهامقابله با ت یمهارتها

 ییتنها 

 یی:تجربه تنها 

  د؟یکن یاحساسات را تجربه م نیبار ا کیچند وقت  

 د( اغلب  یب( به ندرت ج( گاهالف( هرگز 

 ندارم..............  یدوست چیه.1

 کس ارتباط ندارم................  چی. با ه۲

 خود همساز هستم. ............ انی. با اطراف٣

 ..............کنمیم یکیبا مردم احساس نزد. ۴ 

 کند. ........... یدرک نم یکس واقعا مرا به خوب چی. ه۵ 

 کنم. ........................  ینم ییاحساس تنها ۶ 

 ............ستندی. آدمها کنارم هستند اما با من ن۷

مخالفت  ۶و  ۴ و ٣عبارت  موافقت و با ۷و  ۵ و ۲و  1ارات دارند با عب لیتما کنندیم ییکه احساس تنها یافراد 

که توسط مرکز خدمات  یبررس کیکنند. در  یم یتلق یمنف یرا به عنوان تجربه ا ییمردم تنها شتریکنند. ب

 یخود درجه بند یبهداشت لیمسا نیتر جیاز را یکیرا  ییتنها ان،یبه عمل آمد، دانشجو انیبهداشت دانشجو

 کردند.

 ییانواع تنها 

 یعاطف ییتنهاو  یاجتماع ییتنهامشخص شده است:  ییوزه دو نوع تنهاامر 



 




 یاجتماع ییتنها 

 ییشود. تنها یم جادیا گرانیمشترک با د یتهایگروه و نداشتن فعال کیدر  تیاحساس عدم عضو جهینت در

مجدد در  نانیکسب اطم ازمندیو ن دیهست یخود ناراض یشود که شما از روابط دوست یم جادیا یزمان یاجتماع

 .دیهست گرانیخود از طرف د یمورد ارزشمند

 یعاطف ییتنها 

 یمهرورز یکه برا دیرا ندار یو کس دیهست یناراض گرانیخود با د یشخص یها یشما از روابط و دلبستگ یوقت

 یبه مرا تجر ریاز احساسات ز یاریافراد احتماال بس ،یی. هنگام تنهادیشو یم یعاطف ییدچار تنها دیکن هیبه او تک

 کنند:

 یگانگیاعتماد به نفس کم، اضطراب، گناه و ب حساسکه با ا شتنیتوأم با تعارض و کشمکش بر خو ی. تمرکز1 

 شود. یمشخص م

 شود. یمشخص م شیو تشو یحوصلگ یب ،یکه با احساس افسردگ شتنیبر خو یتفاوت یتوأم با ب ی، تمرکز۲

 شود یو سوء تفاهم مشخص م یبا احساس خشم، طردشدگکه  گرانیتوأم با تعارض و کشمکش بر د ی. تمرکز٣

 .شود یمشخص م یاجتماع یگانگیکه با احساسات انزوا و ب گرانیبر د یتفاوت یتوأم با ب ی. تمرکز۴

 جدول تنهایی اجتماعی و عاطفی

 تنهایی عاطفی تنهایی اجتماعی

 تجار معمول تجارب معمول

 تباط با کسینداشتن ار نداشتن احساس هماهنگی با دیگران

 نشدن احساس نزدیکی با دیگران نداشتن نقاط مشترک با دیگران

 درک نشدن به عنوان یک شخص احساس عدم عضویت در یک گروه

 نیازهای عمده: نیاز های عمده:

 دلبستگی و مهرورزی اطمینان مجدد در مورد ارزشمندی خود



 




 هیجانات ایجاد شده: هیجانات ایجاد شده:

 ردگی و اضطرابافس افسردگی
 

 ییو تنها نییتب 

پژوهشها،  نیانجام داده اند. ا یادیز یپژوهشها یزندگ یدادهایافراد از رو هیو توج نییشناسان در مورد تب روان

 یاتفاق م مانیکه برا یاست که ما به حوادث ییکانون توجه آن به علل و معنا رایشود ز یم دهینام یپژوهش اسناد

 بگذارد. ریتأث ییما به تنها یجانیو ه یمقابله ا یتواند بر پاسخها یسناد م. امیده یافتد نسبت م

 ییعوامل دوگانه تنها 

 مانیاعمال و رفتارها لیدل ما به ییتنها ایکه آ میکنیشده است. اول، سوال م یبر اساس دو عامل طبقه بند ییتنها 

 (یرونیاست )علت ب یزندگ طیاز شرا یناش نکهیا ای( یاست )علت شخص

و  هینوع تجز نینه. ا ای میانجام ده یکار شیخو ییعلت تنها رییتغ یبرا میتوان یم ایکه آ میکنیم یبررس ،دوم

 :کندیمهم م اریما را متوجه دو نکته بس لیتحل

 گذارد. یم یادیز ریما تأث یمقابله ا یو پاسخها یعاطف یبر واکنشها میآور یخود به عمل م ییکه از تنها ینییتب

 است. یذهن شتریخود ب ییما از تنها هیتوجو  نییتب

. افراد تنها غالبأ میاستفاده کن یخود سرزنش وهیو نه ش تیمسئول وهیاز ش ییروبرو شدن با تنها یاست برا بهتر

 نیتوانند کنترل کنند. بنابرا یاست که نم شانیاز نقطه ضعفها یآنها ناش ییمعتقدند که تنها رایناراحت هستند ز

 .مینک یتلق ریپذ رییتغ یرا به عنوان حالت ییابهتر است تنه

 :هاییگونه خودگو نیمنجر شود؟ احتماال ا یممکن است به احساس افسردگ ییاز تنها هیاول یابینوع ارز چه

 یمیدوست صم چیارزش است چون ه یب میزندگ»، «دهد ینم تیکس به من اهم چیه»، «کامال تنها هستم من»

 «.ندارم



 




من کامال تنها »: هایینوع خودگو نیممکن است به احساس اضطراب منجر شود؟ احتماال ا ییهایابینوع ارز چه

را تحمل  یتوانم زندگ یدر کنار خود نم یمیصم یبدون داشتن فرد»، «توانم آن را تحمل کنم یمن نم»، «هستم

 «.کنم

من »: هایینوع خودگو نیا منجر شود؟ احتماال یو ناخشنود یتیممکن است به احساس نارضا ییهایابینوع ارز چه

توانم  یم یچه کار تیوضع نیا دنیبهبود بخش یبرا نمیبب دیبا ستم،ین یاز روابط خود راض»، «کامال تنها هستم

 «.انجام دهم

 خلوت کردن با خود یبرا یبه عنوان فرصت ،ییتنها یابیارز 

تفاوت دارند. در  گریکدیگذرانند با  یم که با خود یکنند و زمان یصرف م گرانیکه با د یافراد از نظر مقدار زمان 

 یراخود را ب ییاستفاده از اوقات تنها یتواند چگونگ یهر فرد م مییرسد اگر بگو یهر حال، منصفانه به نظر م

خود  یو از آن در جهت رشد شخص اموزدیب تهایفعال ریعالقه خود و سامورد  یانجام کارها ها،یدنبال کردن سرگرم

 استفاده کند. 

 :هنکت

از آن  رایدوست بدارند، زخود را  ییگرفته اند که اوقات تنها ادیدارد که افراد خالق  یتام ونزل اظهار م لسوفیف

 یاریکنند. بس یخودکامبخش بپردازند، استفاده م یتهایتوانند با خود خلوت کنند و به فعال یکه م یبه عنوان زمان

تواند تجربة  یم قتیدر حق ییتنها نیاند. بنابرا دهیرس شانیها رتیاز افراد برجسته در زمان خلوت با خود به بص

 یمنفداغ ننگ و تجربه  یترسند و آن را نوع یم ییاز افراد از تنها یاریتأسف است که بس یباشد. جا یبخش امیالت

 کنند. یم یتلق

به عنوان زمان  ییتنها بهتر است به نیدوست هر کس، خود آن فرد است. بنابرا نیکه بهتر است نیا تیواقع

 .دیدوست داشتن خود بدان یبرا یو آن را فرصت دیخلوت با خود بنگر

  سخن بزرگان 

 (رونی)با. «میکن یرا احساس م ییتنها نیدر زمان خلوت با خود است که ما کمتر» 

 (راسل ألول مزی)ج«. الزم است سالمت منش یهمان قدر الزم است که جامعه برا لیتخ یبرا ییخلوت و تنها» 



 




 )تورو(«. نکردم دایپ ییخلوت و تنها یستگیبه شا یقیهرگز رف»

 

 در افراد تنها یاجتماع یمهارتها کمبود 

نقص دارند. پژوهشگران متوجه شده اند که شناخت افراد تنها دشوار است  یاجتماع یافراد تنها اغلب در مهارتها 

خودشان در مقابل  یاد تنها در مورد فاش ساز. افرکنندیرا در مورد خود آشکار نم یزیبه طور متناسب چ رایز

به  ازین رایز ستندیراحت ن زیاوقات با افراد همجنس خود ن یآنها گاه نیهستند. همچن اطمحت اریبس گرید یاعضا

 انیدر م گرانیخود را با د یخصوص اتییاز جز یاریسازد که هر چه زودتر بس یداشتن دوست آنها را مجبور م

 را ندارند. گرانیکمک از د افتیتقاضا و در یو مهارت الزم برابگذارند، افراد کمر

 دیمف یچند مهارت اجتماع  

 دانند: یموفق مرتبط م یرا با تعامالت اجتماع ریپژوهشگران عوامل ز

 . لیفرد مقا یتوجه کردن به گفته ها - 

 خود. دیفرد مقابل به ابراز عقا قیو تشو بیترغ -

فرد مقابل و حرف زدن در مورد  یابراز عالقه به صحبتها نیتعادل ب جادیو ا صحبت خود انپای در کردن مکث ۔

 خود

 آراسته. یبه داشتن ظاهر -

است. در مورد  یبه اندازه کاف یمناسب و خودافشاگر یتماس چشم یمهم شامل برقرار یاجتماع یمهارتها ریسا

برقرار کنند تا نسبت  یبا آنها تماس چشم یکاف به اندازه دشانیدهند دوستان جد یم حیافراد ترج ،یتماس چشم

در مورد خود  طیشرا نی. همانجامدیشدن ب رهیکه به احساس خ ادیکنند، اما نه آن قدر ز تیمیبه هم احساس صم

 .است صادق زین یافشاگر

 خوب است. یارتباط در سطح فرد یبرقرار یبرا گرانیدر مورد خود به د یاطالعات کاف دادن

 



 




 یاجتماع یمهارتهاواسطه در  ینقش ب 

 گرانیشما بدون واسطه با د یواسطه بودن ارزشمند است. وقت یاز نقش ب یآگاه یاجتماع یکسب مهارتها هنگام

 دیکن یم یآنها را همراه یکالم ریو غ ی. شما به طور کالمدیشو یم ریدرگ گرانیفعاالنه با د د،یکنیارتباط برقرار م

شود  یمطرح م نجایکه در ا یاجتماع ی. تمام مهارتهادیکه با آنها هست دیده یاحساس را به آنها انتقال م نیو ا

واسطه  یافراد و استفاده از زبان ب یو استفاده از اسام یریادگیواسطه بودن خود،  یب دیتا بتوان کندیبه شما کمک م

 است. یخوب یآنها خط مش یاست. هنگام مالقات افراد، دانستن اسام

که به ما عالقمندند؛  میکنیبرند، احساس م یما را به کار م یبا ما با تحمل زحمت، اسامافراد هنگام تماس  یوقت

با زوج  سهیدر مقا کنندیرا به اسم صدا م گریکه همد یمتأهل ینشان داده شد زوجها یبه عنوان مثال در مطالعه ا

 ند.کن یم گریکدیبودن با  رو جو یکیاحساس نزد شتریکنند ب یکار را نم نیکه ا ییها

 واسطه یمهارت زبان ب تیاهم 

 است. گرانیبا د میو مستق یارتباط شخص وهیش کیواسطه  یاستفاده از زبان ب 

و  یاحساس دور ینوع م،یرمستقیو فاصله انداز است. استفاده از زبان با واسطه غ میمستق ریزبان با واسطه، غ

 قرارند: نیا واسطه از ااز زبان ب ییدهد؛ نمونه ها یرا به فرد مقابل انتقال م ییجدا

 «آن گزارش بد نبود» -

 « از احترام است یمن نسبت به شما حاک هیاحساس اول» - 

 « است مانهیو صم کیما نسبتأ نزد یرابطه دوست» -

 «از دست شما ناراحتم یکجوری دیدان یم» -

 :د شدخواه لیواسطه تبد یبه زبان ب شتریب دیکن انیب ریعبارات باال را اگر به صورت ز 

 «بود یبه گزارش شما عال -

  «لمیشما احترام قا یمن برا» - 



 




  «دیهست یفرد با استعداد کنمیاحساس م» -

 «کنمیم نیتحس گرانیمهارت شما را در برخورد با د» -

 «هستم کینزد یلیبا شما خ کنمیاحساس م» - 

 گرانیخود و د نیب د،یداشته باش یواسطه زبان یارتباط ب گرانیشما با د یوقت«. هستم یاز دستتان عصبان» -

 .دیباش حیحاضر جواب و صرروراست،  دیکن ی. سعدیکن یم انیو احساسات خود را ب دیانداز یفاصله نم

 

 یتحمل طرد شدگ یمهارتها 

 سهیاست که افراد تنها و کمرو در مقا نیاز علتها ا یکیکنند.  یرا تحمل م یطرد شدگ یتنها و کمرو به سخت افراد

نسبت به  ستندیکه تنها ن یافراد کردیدارند. رو یاز تعامالت شخص یبرداشت متفاوت ستندیکه تنها ن یادبا افر

نشان داده اند  قاتیافراد تنها عملگراست. تحق کردیکه رو یصورت  تسلط گراست، در یکردیرو یتعامالت اجتماع

 میو سه گرانیشدن به د کینزد یبرا یفرصترا به  یروابط اجتماع ندیایکنار ب یتوانند با طرد شدگ یکه م یکسان

 یا بهرا تجر یتعامالت اجتماع ادیکنند افراد کمرو و تنها به احتمال ز یم یآنها تلق ندیشدن در احساسات خوشا

نوع نگرش به  نی. ارندیگ یقرار م گرانیو قضاوت د یابیآن مورد ارز قیکنند که از طر یم یکننده تلق دیتهد

 نیبدب شتریبودن خوشنود باشند ب گرانیکه از کنار د نیا یشود. افراد تنها به جا ین منجر مبود یاضطراب و دفاع

 دیخواهند کرد اجتناب کن دییتأ ای نیمن را تحس گرانید ایآفکر که  نیاز پرداختن به ا نیو نگران هستند. بنابرا

کمک به  یکه برا دیو از خود بپرس دیمتمرکز کن دیکه با آنها ارتباط دار یافراد یآن فکرتان را رو یو به جا

 .دیانجام ده دیتوان یم یو آرامش آنها چه کار یاحساس راحت

 یمنف هیاول یها یابیارز 

است که از  یمنف هیاول یهایابیرا تحمل کنند ارز یتوانند طردشدگ یکه افراد تنها و کمر و نم یگرید لیدل

 یبه خود م ینادرست ییزهایچه چ دیشو ینم رفتهیپذ گرانید یکه از سو یآورند. هنگام یبه عمل م یطردشدگ

 قرارند: نیاز ا یچند نمونه احتمال د؟ییگو

 ،«ا طرد کنند واقعا وحشتناک استاگر مر. »



 




 ،«مرا دوست نداشته باشد یتوانم تحمل کنم که کس یمن نم» 

 و بد هستم. یجذاب، دوست نداشتن ریاست که من غ نیا شیاگر من طرد شدم معنا»

 لیتحل 

احساسات دقیقا  نی. اشودیم منجر نییخشم، اضطراب و عزت نفس پا ،یها احتماال به افسردگ یابینوع ارز نیا 

 شتریهرچه ب»باورها که  نیافکار ناسازگارانه را با ا نیبرند. ا یهستند که افراد تنها از آن رنج م یاحساسات

 یو برخ دیآ یاز مردم از من خوششان م یبعض»، «نممالقات ک یادتریتوانم با افراد ز یرا تحمل کنم م یطردشدگ

 .دیعوض کن« انجام داده ام یکار کنمیکنم احساس م یتالش خود را م یوقت |اما  دیآ یخوششان نم گرید

 یو طردشدگ ییمقابله با تنها یفهرست مهارتها  

 .لیو تعد رییقابل تغ یبه عنوان مشکل یی: نگرش به تنها1 یمهارت مقابله ا

 خودکامبخش. یانجام کارها یبرا ییاستفاده از تنها قی: آموختن دوست داشتن خود از طر۲ یمقابله ا مهارت

 (. میباش ی: آغازگر بودن )شروع کننده خوب٣ یمقابله ا مهارت

 خود.  یاجتماع یمهارتها لی: تکم۴ یمهارت مقابله ا

 پاسخده بودن. ی: به کار بستن مهارت اجتماع۵ یمهارت مقابله ا

 : کنترل سبک تفکر خود۶ یارت مقابله امه 

 خود.  یمکالمها ی: بهبود مهارتها۷ یمهارت مقابله ا 

 .ی: آموختن تحمل طردشدگ8 یا بلهمهارت مقا

 ییکمرو  

 ییکمرو فیتعر

. نکته مهم در مورد گرانیکردن در حضور د یدستپاچه شدن در مقابل افراد و احساس ناراحت یعنی ییکمرو

اظهار  مردم ٪8۰از  شیب یتجربه را به صورت مشترک دارند. در پژوهش نیافراد ا شتریه باست ک نیا ییکمرو



 




که  ندیگویرا تجربه نکرده اند. افراد کمرو م کمرویی هرگز که کردند ادعا مردم ٪ ۷کرده اند که کمرو هستند. تنها 

ارتباط برقرار کنند  یردکوشند با ف یکه م یمشکل دارند و زمان یچشم مکالمات و حفظ تماس یدر برقرار

 .کنندیم یاحساس ناراحت

 :ییکمرو میعال

 کنند: یرا تجربه م ریز میافراد کمرو عال 

 سرخ شدن.  ق،ی: معده درد، تپش قلب، تعریجسم یناراحت 

 .گرانید یمنف یابیدرباره ارز یکننده، نگران ری: افکار خود تحقیخوداگاه

 . یدست و پا چلفت ،یاجتماع ی: بازدار" فیضع یمهارت اجتماع 

 عبارات موافق هستند: نیافراد کمرو احتماال با ا

 کنم.  یم یاحساس ناراحت بهیحضور افراد غر در

 هستم. یدست و پا چلفت یاز نظر اجتماع

 سخت است. میبودن برا یعیطب دیهنگام مالقات با افراد جد 

 دارم. .  دیخود ترد یاجتماع یهاییبه توانا 

 .کنمیم ییاحساس کمرو یعدر تعامالت اجتما

 دشوار است. میها برا بهیکردن با غر صحبت

 مباردویکنند، ز یم ییاحساس کمرو شتریو افراد صاحب قدرت مالقات دارند ب بهیبا افراد غر یوقت ندیگو یمردم م 

 جیرا زین یبه ظاهر اجتماع یینمایو س یونیزیتلو یتهایشخص شتریب انیدر م ییدهد که احساس کمرو یگزارش م

خاص به صورت افراد  یلهایمقا یتا با کسب مهارتها دیخودتان را وادار کن دیکنیم ییکمرو ساست. اگر هنوز احسا

 .دییدر آ یاجتماع

 



 




 

 فصل چهارم

 گفتار پنجم

 

مهارت مقابله با شسکت و 

 اضطراب
 

 

 

 



 




 مقابله با شکست و اتفاقات یمهارتها 

شکست را به عنوان  میتوان ی. ممیبپرداز یابیتا به خود ارز دهدیبه ما م یتجربه شکست و اتفاقات، فرصت خوب 

 یابی)ارزشود  یابیمشکل و هم عکس آن ارز کیتواند به عنوان  یکه هم م میریدر نظر بگ یدر زندگ یدادیرو

 (هیاول

 .مییاز عهده آن برآ میتوان یاست، اما غالبا ما م یندیشکست معموال تجربه ناخوشا نکهیوجود ا با

خود  یو انرژ میریبپذ یاز زندگ یخود را به عنوان بخش یاز شکستها یاریدهد تا بس یبه ما امکان م هیاول یابیارز

 که واقعا ارزش ناراحت شدن را دارند. میکن ییرا صرف مقابله با شکستها

مهارت ارزشمند در  کیکه ارزش ناراحت شدن را دارند،  ییمقابله با شکستها یخود برا یانرژ صرف

 «.ابله با شکسته استمق

 د؟ییگویبه خودتان م یزیچه چ د،یامتحان شکست خورده و ناراحت شده ا کیدر  دیکن فرض

  د؟یبر یشکست خود به کار م هیتوج یرا برا ریاز عبارات ز کی کدام

 درست د( غلط  یدرست ج( کم یب( تا حدالف( کامال درست 

 خودم بود....... ی. علت شکست من ناتوان1 

 شکست خوردم................. یبه خاطر بدشانس، ۲. 

 تالش نکردم............. ی. شکست خوردم چون به اندازه کاف٣ 

 از اندازه دشوار بود............... شیمسئله ب نکهیا یشکست خوردم برا. ۴ 

 موجب شکست من شد. .............. یگری. کس د۵ 

هستند که بر نحوه پاسخ شما  یا هیثانو یهایابیارزتجربه شکست،  ها از نییتب نیا دیطور که متوجه شد همان

 نییعملکرد شما را پس از تجربه شکست تع یچگونگ ه،یثانو یابیگذارند. ارز یم یادیز ریبر تجربه شکست، تأث

 گذارد. یم ریتأث زیشما بر احساسات شما ن یهایابیکند. ارز یم



 




 یم جادیخودمان ا یو شکستها تهایما از موفق یابینحوه ارز امدیپ را که معموال به عنوان یاحساسات پژوهشگران

و شکست که احتماال با تجارب  تیموفق یها نییاحساسات مرتبط با تب نیاز ا ییکرده اند نمونه ها ییشود، شناسا

 شده است. هیهماهنگ است، در جدول بعد ارا زیشما ن

هستند که ما به  ییزهایمتأثر از چ یادیز زانیاحساسات ما به م اندازد که یمسئله م نیا ادیمثالها شما را به  نیا

 .دارد در مقابله با شکست یمهم حاتیامر تلو نی. امییگو یخودمان م

 جدول احساسات مرتبط با تبیین های موفقیت و شکست

 احساس ایجاد شده ارزیابی ثانویه

 بی کفایتی، تسلیم و رضا عدم شکست من ناتوانیی خودم

 کفایت، اعتماد من نتیجه توانیی های خودم بودموفقیت 

 غمگینی، تعجب شکست من نتیجه بدشانسی بود

 تعجب، قدردانی به علت خوش شانسی موفق شدم

 احساس گناه، شرم شکست من به علت کم تالش کردن خودم بود

 رضایت، غررو موفقیت من نتیجه تالش سخت خودم بود

 بی کفایتی، خشم شکالت بودعلت شکست من دشواری بیش از حد م

 امنیت، فروتنی موفقیت من به علت آسانی مشکالت بود

 خشم، دلخوری علت شکست من شخص دیگری بود

 قدردانی، حق شناسی علت موفقیت من شخص دیگری بود
 

 یمنطق یهایابیمهارت انجام ارز 

است:  نیا دیاز خودتان بپرس دیاکه ب یزیچ نیارزش ناراحت شدن دارد، اول یشکست دیاز آنکه متوجه شد پس

و  یابیهر روز ارز دیمتوجه شو نکهیاز ا دیشا«. بشناسم؟ یشکست را به روش منطق نیتوانم علت ا یچطور م»

خوب  نی. البته ادیمتعجب شو د،یفکر کن هااصال درباره آن نکهیبدون ا دیریگیم یماتیو تصم دیکن یرا م ییقضاوتها

 .میشو یفرسوده و خسته م م،یکن یو به دقت آن را بررس میفکر کن یسر هر انتخاببر  میاست چرا که اگر بخواه

_ 



 




 دیتواند ما را دچار اشتباه کند. به طور مثال ما با یبه نفع ما نباشد م عیسر یابیما در ارز ییحال، اگر توانا نیبا ا

 .میستین یهاننابغه در سطح ج ایکه ما قهرمان  میرا قبول کن قتیحق نیو ا میباش نیواقع ب

بود. بر  میناراحت خواه شهیهم م،یاز توانمان از خود انتظار داشته باش شتریو ب میکن یاگر بلند پرواز نیبنابرا

 ینسبت م ییفقدان توانا ایرا به عوامل شانس و  تانیو شکستها دیریگ یعکس، چقدر شما خود را دست کم م

موفق  دیتوانست یم ادیبه احتمال ز د،یکرد یتالش م یازه کافو به اند دیکردیکه اگر وقت صرف م یدر حال د،یده

 یشکست م یدر کار مهم یاست. وقت ینگرش مقابله ا یاز مقابله با شکست، کسب نوع یبخش مهم د؟یشو

از  شیب ی. اگر علت شکست، سختدیبه عمل آور تیاز موقع یمنطق یابیارز کیو  دیالزم است مکث کن د،یخور

خود و  یتوسعه مهارتها یرا برا یزمان دیتوان یم د،یمشکل را دست کم گرفته ا ایست، و اندازه مشکل بوده ا

 .دیریدر نظر بگ دیجد یراهبردها یریادگی

موجب شکست شما  یگریو اگر کس د دیدوباره امتحان کن دیتوان یم د،یشکست خورده ا یبه علت بدشانس اگر

 . دیکن نیتمر و مذاکره کردن را یجرأت ورز دیتوان یشده است، م

 نیچرا که ا م،یکن صالیو است یتا پس از شکست، کمتر احساس درماندگ کندیبه ما کمک م نانهیواقع ب یهایابیارز

 .دهدیما قرار م یرو شیرا در پ یکار مثبت وهیش هایابینوع ارز

 «.هاستارزشمند در برابر شکست یراهکار مثبت، مهارت کی افتنی یبرا یمنطق یهایابیاز ارز استفاده

 یداریمهارت پا 

 ینم میشکست خوردن تسل بعد از ادیبه احتمال ز د،یکن یتالش نکردن خود تلق جهیرا نت تانیاگر شما شکستها 

 کرد. دیو مقاومت خواه دیشو

 یینگرش مسئله گشا رفتنی. پذدیاستفاده کن ییمسئله گشا یدهد تا از مهارتها یبه شما امکان م یابیارز وهیش نیا

و دفعه بعد تالش  دیکن لیخود را تکم یمهارتها د،یریشکست خود را بپذ تیکند تا مسئول یبه شما کمک م

نگران اجتناب از شکست خوردن  نکهیا یجا بهمستلزم آن است که شما  ،یداریپا نی. همچندیبه عمل آور یشتریب

 .دیفکر کن تیبه موفق شتریب د،یباش

 



 




 در عمل بزرگان  یداریمهارت پا 

 .دیببر یو پشتکار پ یداریتا به ارزش پا کندیاز افراد مشهور و خالق جهان به شما کمک م یتوجه به تجارب بعض

 رفتهیاز آنها پذ یکیرا به ناشران عرضه کرد تا سرانجام  شیسال به طور مداوم شعرها ۲۰به مدت  نیاست اگرترود

 شد.

 ناشر رد شد. ۲۲از طرف  سیجو مزیکتاب ج 

 را فروخت.  شیهایاز نقاش یکینقاش معروف در طول عمرش تنها  وانگوگ 

 کردند. یخوددار نزیرود یمجسمه ها شیبزرگ از نما ینگارخانه ها یتمام 

 شد.  یرد م دایدر زمان خودش شد تیرا دیاستاد فرانک لو یمعمار سبک

 اریدر مقابله با شکستها بس تیبه موفق دنیرس یبرا ییمسئله گشا یو استفاده از مهارتها یداریپا»

 «.مؤثر است

 مهارت حفظ غرور 

 دیاز خود خواه یچه نوع خودپنداره ا د،یبدان گرانیو با کمک د یخوش شانس جهیخود را نت یتهایاگر تمام موفق

شود که شما  یم جادیا یغرور وقت د،یاحساس غرور کن دیتوان یم یاما به سخت د،یداشت؟ ممکن است قدردان باش

. غرور دیتالش کرده ا تیبه موفق دنیرس یخود وقت گذاشته و برا یرشد و گسترش مهارتها یبرا دیاحساس کن

 در هنگام مواجهه با مشکل است. یداشتن احساس کنترل درون جهینت

 مهارت بهداشت روان 

 یمهارت بهداشت روان کیبا شکست به عنوان  مقابله 

 با تجربه شکست دارد. یچه ارتباط یکه احساس افسردگ میبدان دیبحث با نیاز شروع ا شیپ 

تعجب  یجا نیبگذارد، بنابرا ریآنها تأث هیو روح اتیتواند بر خلق یها و شکست ها م تیافراد از موفق یها نییتب

کنند. آنها  یم یرا خارج از کنترل خود تلق شانیشکستها ادیافراد افسرده به احتمال ز دینخواهد داشت که بدان



 




مسئله  یمهارتها زانیدهند، چون افراد افسرده م ینسبت م شانییو فقدان توانا یخود را به بدشانس یشکستها

شوند  یم میو تسل کنندیم یکنند، آنها اغلب احساس درماندگ یمقابله با شکست کم برآورد م یخود را برا ییگشا

 دایپ یخود اشتغال ذهن یکنند. آنها آن چنان با شکستها یم خود فکر یاز اندازه به شکست ها شیافراد افسرده ب

عزت نفس  نیکه از چن ستیتعجب ن یجا نیخود ندارند، بنابرا یها تیدرک موفق یبرا یانرژ گریدکه  کنندیم

 رنج ببرند. ینییپا

 مهارت قبول شکست 

و در جهت  میکن جادیا زهیخود انگ یسخت است که برا یلیخ م،یهست نیافسرده و غمگ یوقت میدان یهمه ما م 

نکته مهم است که هر چه قدر ما خود را  نیحال درک ا نیکند. با ا یرا کمتر م یجاه طلب ی. افسردگمیآن بکوش

 ادیکه افراد افسرده  یشود. وقت یدر ما کمتر م یو افسردگ هیاحساس ضعف روح م،یبه تالش کردن وادار شتریب

 کنند مانند: یابیارز نانهیخود را واقع ب یبزنند و شکستها حرفالشها با خود با چ یریهنگام درگ رندیگ یم

 ،«ارزش هستم یکه من چنگ و ب ستین نیا یخوردن به معنا شکست

 ،«شکست خواهم خورد شهیکه هم ستین نیا یبار شکست خوردن به معنا کی»  

 «. گرفته ام ادیاست که  یروش نیا رایکنم ز یشکستها را تحمل م من

ندارد من صد در صد کامل باشم  ی)مانند: لزوم رندیدر نظر بگ شانیتهایموفق یبرا یمناسب یپاداشها نیهمچن و

خودم افتخار  یتوانم به تالش ها یاگر شکست بخورم م یداشته باشم، حت میشرفتهایدر مورد پ یتا احساس خوب

تواند از  یکه هر فرد م یا جهیدارند. نت یمن مهم است احساس بهتر یبرا جهیکنم، مبارزه کردن به اندازه نت

 مانیبا شکستها میریبگ ادی دیبا زیبارور و چالش انگ یزندگ کیبه  دنیرس یاست: برا نیا ردیبخش بگ نیمطالب ا

 .میمقابله کن

 مقابله با شکست یفهرست مهارتها 

 که ارزش ناراحت شدن دارند. ییمقابله با شکست ها یخود برا ی: صرف انرژ1 یمقابله ا مهارت

 راهکار مثبت کی افتنی یبرا یمنطق یابی: استفاده از ارز۲ یمهارت مقابله ا



 




 .تیبه موفق دنیرس یبرا ییمسئله گشا یو استفاده از مهارتها یداری: پا٣ یمهارت مقابله ا

 : حفظ غرور از راه به کار بستن تالش و استعداد.۴ یمهارت مقابله ا

 یریپذ تیو مسئول یخود ناتوان ساز انیتعادل م جادی: ا۵ یت مقابله امهار

 دار.  یمعن یچالش ها افتنی قیاز طر یخودکار آمد تی: تقو۶ یمقابله ا مهارت

 شیخو یهاییرشد توانا یبرا ی: استفاده از شکست به عنوان فرصت۷ یمهارت مقابله ا

  یی: غلبه بر کمال گرا8 یمهارت مقابلها

 خود.  یهایی: ارزش دادن به تالش و توانا۹ یهارت مقابلهام

 سازد.  یرا جالب و ارزشمند م تانیکه زندگ ی: انتخاب اهداف1۰ یمهارت مقابله ا

 مشکالت.  ی: تطبیق انتظارات خود با سطح دشوار11 یمهارت مقابله ا

 طرز مقابله با شکست. یریادگی: 1۲ یمهارت مقابله ا

 

 مقابله با اضطراب  یمهارتها 

 یاضطراب و زندگ

 یو ذهن ینیدو جنبه ع ی. از آنجا که اضطراب دارامیکن یاحساس اضطراب م یما در مواقع مختلف زندگ همه

 .میهست یخطرناک تیکه در وضع کندیما را متقاعد م یزندگ یدادهایاز رو یاست برخ

بدن است و به ما هشدار  یدفاع یرویکردن ن جیاست. کار اضطراب بس یعیطب یاضطراب، واکنش ط،یشرا نیا در

الوقوع  بیقر یشما از خطر هیاول یابیکه ارز ی. زمانمیو خود را از خطر حفظ کن میدهد که گوش به زنگ باش یم

داشتن اضطراب نه  د،یمناسب باش یمقابله ا خپاس افتنیبه دنبال  دیبا تیوضع نیو درست است و در ا نانهیواقع ب

 .دهدیم زین رویو ن یمقابله، به شما انرژ ندیارد بلکه در طول فرآند یتنها اشکال

 



 




 نکته:

 .دیکن و تنش یموجه احساس ناراحت لیاست که شما بدون دل نیمشکل آفر یاضطراب زمان

که به طور  یدیتهد ایدفع خطر  یبدن و ذهن شما برا رایز دیشویجهت دچار رنج و عذاب م یشما ب جهینت در

 شود. یم ختهیبرانگ دیکرده ا جادیخود ا یاشتباه برا

 درباره اضطراب یفیتعار 

روند  ی. اغلب اصطالح ترس و اضطراب به صورت مترادف به کار ممیکن یآغاز م فیبحث اضطراب را با چند تعر 

 یخطر واقع کیاز  هیاول یابیشد آن است که ترس، اغلب به ارز لیدو اصطالح قا نیا نیتوان ب یکه م یزیتما

 ینامعلوم اطالق م یبه علت خطر یو دلواپس ینگران یجانیه حالتبه  شتریکه اضطراب، ب یگردد. در حال یبرم

 ها ایشود. فوب

به اجتناب از  لیخاص هستند. هراس با م یایاش ای دادهایو غالبا فلج کننده از رو زیاغراق آم ی(، ترسهاهراسها

 وانهیعجوالنه و د یهمراه با تالشها یو ناگهان دیترس شد ،یشود. وحشت زدگ یمشخص م زیترس انگ یمحرکها

 عباتند از: یوحشتزدگ میاز عال یاست. برخ تیامن افتنی یوار برا

و احساس  جهیتهوع، سرگ نه،ینفس، درد قفسه س یلرزش، تنگ ق،ینفس زدن، تپش قلب، تعر نفس

 یخفگ

 جربه اضطرابت 

 بر خود است. میعال نیاثر ا یاضطراب و چگونگ میدر مقابله با اضطراب شناخت عالقدم  نیاول 

ما  یعیتواند عملکرد طب یمقابله با مشکل آماده کند و هم م یببخشد و ما را برا رویتواند به ما ن یاضطراب هم م

 :میکند که مضطرب هست یما را متوجه م یو روان یفکر ،یبدن میاز عال یرا مختل سازد. وجود مجموعه ا

 :بدن

تکرر ادرار، چهره  ،یخواب ینفس، از دست دادن اشتها، تهوع، ب یبدنتان با تپش قلب، تنگ دیستمضطرب ه یوقت

 .دهدیواکنش نشان م ،یقرار یاختالل گفتار و ب ق،یبرافروخته، تعر



 




 :تفکر

گوش  ،ییترس از دست دادن کنترل، کمرو ،یاختالل در حافظه و تمرکز، حواس پرت ،یموجب سردرگم اضطراب

 شود. یفکار تکرار شونده مو ا یبه زنگ

 :روان

 جانیترسناک با ه ده،یوحشت زده، دلواپس، افسرده، تن ار،یطاقت، نگران، هش یب ،یعصب د،یمضطرب هست یوقت

 .دیشو یزده م

 .دیکند تا متوجه اضطراب خود بشو یبه شما کمک م رایز واکنشها مهم است نیاز ا یآگاه

است  یواقع یدیبه تهد یعیواکنش طب کی میعال نیا ایآ د،یاز خود بپرس دیاضطراب شد میعال نیمتوجه ا یوقت

 د؟یکار را انجام ده نیا دیتوان یشود؟ چگونه م یم جایموجب تنش ب ای

 خود است. هیاول یها یابیارز قیدق یقدم بررس نیاول

 یمهارت اضطراب شناس 

 .دیاضطراب خود را بسنج زانیم دیتوان یشما است، م ریبانگیگر ریز میچقدر عال نکهیمشخص کردن ا با

 

 

 

 

 

 

 


