
مقاله

»خشـم« مثل از احسـاس دیگری مانند احساس شادی 
و غـم، در وجـود مـا هسـت و ما نمـی توانیـم منکرش 

باشیم.
خشـم در مواقعـی حتـی باعـث مـی شـود کـه انگیـزه 
بیشـتری بـرای غلبـه بر مشـکالت داشـته باشـیم و به 
واسـطه آن زندگـی خودمـان را بهتـر کنیـم و راهکاری 
مناسـب را در مواقـع بحرانی و ناگوار از خـود بروز دهیم، 
امـا اغلـب افراد همیشـه از خشـم اسـتفاده منفـی کرده 
و از آن بـرای ضربـه زدن بـه خـود و دیگـران اسـتفاده 

مـی کنند. 
در ایـن مقاله قصـد داریم کـه از ضمیر ناخـودآگاه برای 
کنتـرل و مدیریـت خشـم اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیم در 
زندگـی آینـده خود خشـم را به عصبانیـت تبدیل نکنیم 
و یـا آن را در وجودمـان فـرو نخوریم کـه منجر به ایجاد 
عقـده هـای روانـی شـود و از آن بهـره کافـی و موثری 
ببریـم و به جای ضربـه زدن به خودمـان و اطرافیانمان، 

ابـزاری بـر اثرگذاری بر دیگران داشـته باشـیم.
حتمـاً شـما بـر این امـر واقفید کـه ارتباط بسـیار زیادی 
بیـن مغز و دسـتتان وجـود دارد و اگر مبادرت به نوشـتن 
کنیـد، مغزتـان بهتر مـی تواند آن مطلب یا نوشـته را به 
خاطر بسـپارد و بعـد اگر آن نوشـته را چندین بار مطالعه 
کنیـد، در ذهـن شـما بـه خوبـی حـک خواهد شـد و به 

عبارتـی ملکه ذهنتان می شـود.
مـا مـی خواهیـم از این ترفند بسـیار موثر و سـاده برای 

غلبـه بـر عصبانیت خود اسـتفاده کنیم.
فـرض کنیـد یـک روز صبح از خـواب بلند می شـوید 
و احسـاس خوشـایند و خوبـی داریـد و بـرای رفتن به 
سـرکار آماده شـده و بعد از خوردن صبحانه با ماشـین 
خودتـان راهـی کارتـان می شـوید. در مسـیر رفتن به 
کار، اتومبیلـی بـه صورت خیلـی ناگهانی جلوی شـما 
مـی پیچـد و مسـیرتان را مسـدود مـی کند و شـما به 
تبـع از ایـن حرکـت راننـده جا مـی خوریـد و از کار او 
خشـمگین مـی شـوید و بـرای این که از مسـیر شـما 
کنـار بـرود شـروع به بـوق زدن مـی کنید، امـا راننده 
بـا کمـال بـی ادبـی بـه شـما توهیـن مـی کنـد و در 
یـک چشـم بهـم زدن شـما بالفاصلـه ناراحـت شـده 
و از توهینـش عصبانـی مـی شـوید و دقیقـاً مثـل او 
عمـل نمـوده و شـروع بـه توهیـن کـردن مـی کنید، 
چـون احسـاس کردیـد کـه هـم حقـم را ضایـع کرده 
و حـاال بدهکار هم هسـت. سـرتان را درد نیـاورم؛ کار 
از درگیـری لفظـی بـه درگیری فیزیکی تبدیل شـده و 
بعد از وسـاطت دیگران مسـأله ختم به خیر می شـود، 
امـا از زمانـی کـه شـما سـوار ماشـین خود می شـوید 
تـا بـه سـر کار بروید، تـا وقتی کـه بـرای خوابیدن به 
رختخـواب مـی رویـد بـه آن حادثـه ناراحـت کننـده 
و کارهـا و حـرف هـای خودتـان و آن شـخص فکـر 

مـی کنیـد و در کل باعـث مـی شـود کـه کل روزتان 
ناراحـت باشـید و به قـول معروف روزتان خراب شـود.
شـیوه موثر بـرای خاتمه دادن بـه ناراحتی و عصبانیت 
شـما از چنیـن رویدادهایـی آن اسـت کـه بگذارید دو 
روز از آن واقعـه یـا رویـداد بگـذارد تـا دیگـر هرچقدر 
خواسـتید ناراحـت شـده باشـید و کمـی از آن رویـداد 
فاصلـه گرفتـه باشـید و آرام تر شـده باشـید، قطعـاً در 
دو روز بعـد از آن واقعـه دیگـر کمتـر بـه آن فکـر می 
کنیـد. حاال موقع آن اسـت کـه مانند یک انسـانی که 
زندگیـش برایـش اهمیـت دارد، اقدامی اصولـی انجام 
دهیـد. بنابرایـن اولیـن کار ایـن اسـت که یـک کاغذ 
بـزرگ فرضاً کاغـذ A4 را بیاورید و آن را از به صورت 
افقـی قـرار داده و از عرض آن را به شـش ردیف برابر 

تقسـیم کنیـد، مانند شـکل زیر:

چگونه خشم خود را مدیریت کنیم؟
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امیرعباس بابکیان پور

تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه مدیریت فردی و سازمانی و  

کارشناسی ارشد مدیریت
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بر اساس شیوه زیر کاغذ رو تکمیل کنید:

۱- مرحله اول: شرح واقعه یا رویداد
سـعی کنیـد در این ردیـف اتفاقی کـه افتـاد و منجر به 
عصبانیـت و ناراحتی شـما شـد رو به صورتـی دقیق در 
قسـمت توضیحـات بنویسـید. هرچـه واقعـه را دقیق تر 
بنویسـید بهتر می توانید خشـم خودتـان را کنترل کنید. 
ایـن مرحلـه ماننـد گـزارش نویسـی اسـت که بـه طور 
مثال من سـوار ماشـین شـدم و قبلش حالم خیلی خوب 

و بعـد یـک مرتبه ...
سـعی کنید تمـام اتفاقـات را به صورت واضح و شـفاف 

یادداشـت کنیـد و چیزی را از قلـم نیاندازید.

۲- مرحله دوم: ارزیابی افکار
هـر فکری کـه در آن واقعه و در آن لحظه از ذهن شـما 
گذشـت را کامل و بدون کوچکترین تحریفی بنویسـید. 
فرضـاً یادداشـت کنیـد که من یـک مرتبه بـه این فکر 
افتـادم کـه بـروم و یک لگدی به چرخ ماشـینش بزنم و 
یـا ایـن که به فکرم رسـید که بعداً از دسـتش شـکایت 
کنـم. هـر فکر مثبت و منفـی که از ذهنتـان خطور کرد 

را بـه طور دقیق و شـفاف یادداشـت کنید.

۳- مرحله سوم: ارزیابی اعمال
ایـن بـار هر عمـل و اقدامی که در آن واقعـه انجام دادید 
را یادداشـت کنیـد. مثـاًل چندبـار بـوق ممتـد زدم و بـه 

طـرف مقابل اخـم کـردم و غیره. 
احسـاس کنید از شـما خواسـته اند که یک فیلـم کوتاه 
3 دقیقـه ای را بـه طـور دقیـق نـگاه کنیـد و آن را روی 
کاغـذ بیاوریـد، بنابرایـن در ایـن مرحله به ایـن صورت 

عمـل کنید.

۴- مرحلـه چهـارم: ارزیابـی بی طرفانه )شـخص 
 ) م سو

ایـن مرحلـه بسـیار مهـم اسـت، زیـرا قـرار اسـت بـه 
صورتـی کامـاًل بی طرفانه و از نگاه یک شـخص سـوم 
بـه مشـکلی که پیش آمـده اسـت، بنگریـد. در حقیقت 
خودتـان را جـای فـردی کـه از بیـرون بـه درگیـری و 
اعمـال شـما و طـرف مقابـل نـگاه مـی کنـد، بگذارید. 
در چنیـن حالتـی دیگـران چه برداشـتی از اعمال شـما 
خواهنـد داشـت؟ و اگر شـما از بیرون به ایـن واقعه نگاه 
مـی کردیـد چه فکری مـی کردید و چـه تصمیمی می 
گرفتیـد و ایـن که دسـت بـه چه اعمالـی می زدیـد. به 
همیـن جهت اسـت که تکمیل این فـرم 6 مرحله ای را 
بـه دو روز بعـد از واقعـه موکول می کنیم که دقیقـاً آرام 
شـده و به قـول معروف سـر عقل آمده باشـیم. بنابراین 
بـه صورتـی بـی طرفانـه اعمـال و افـکار خـود را مورد 
نقـد قـرار می دهیـم و بـه کارهایی کـه انجـام دادیم و 
باعث شـد بـه خاطر یک مسـأله پیش پـا افتـاده تا این 
حـد عصبانـی شـویم و بـه خاطـرش چندین سـاعت از 
زندگـی بـا ارزش خودمان را خراب کردیـم، فکر کنیم و 

بـه عبارتـی با خود روراسـت باشـیم.

۵- مرحله پنجم: پیامدهای واقعه 
در ایـن مرحلـه براسـاس مراحـل چهارگانـه قبلـی باید 
پیامدهایی که این اتفاق برای شـما داشـت را بنویسید و 
یادداشـت کنید که مثاًل باعث شـد که من با همسـر یا 
همکارانـم بعـد از آن واقعـه بد برخورد کنـم و یا این که 
باعـث شـد از خـودم بـدم بیایـد. بنابراین به طـور دقیق 
هـر اتفاقـی کـه برای شـما بعـد از آن رویداد افتـاد و هر 
حالتـی کـه بعـد از آن بـه شـما دسـت داد را یادداشـت 

کنید. 

۶- مرحله ششم: نتیجه گیری )قول نهایی(
در ایـن مرحلـه از تمامـی مراحل قبلی بایـد یک نتیجه 
گیـری بـرای خودتان انجام دهید. فرضـاً از واقعه ای که 
بـه طـور کامل در شـرح واقعه بیـان کردیـد و از ارزیابی 
دقیـق افـکار و اعمـال خودتـان و نـگاه بـی طرفانـه به 
مسـأله و نیـز پیامدهایش و اثـرات منفـی آن در زندگی 
شـما یـک نتیجه گیری کنیـد و به خود قـول بدهید که 
مـن بعـداً اگر بـا چنین رویـدادی مواجه شـدم چه کاری 
انجـام مـی دهـم. حتماً ایـن مطلب رو هم بنویسـید که 
شـما بعـد از ایـن اتفـاق ناگـوار پخته تر شـده و صاحب 
تجربه ای شـده ایـد که آن را به دقت برای خود نوشـته 
ایـد و بـه خود قـول داده اید که بعـداً در برخورد با چنین 

اتفاقاتـی چـه کارها و چه افکاری از شـما سـر بزند.

کار اصلی شما حاال شروع می شود. 
ایـن کاغـذ را در جـای مطمئنـی قـرار دهیـد و مطمئن 
باشـید که کسـی آن را نمی بیند تا شـاید از شـما نقطه 
ضعـف گرفته و یا حتی شـما را مسـخره کنـد. حاال می 
بایسـت این کاغذ را به طور کامل روزی دوبار یکبار اول 
صبـح و یکبـار آخر شـب بـرای خودتـان با صـدای بلند 
بخوانیـد و این کار را تا سـه روز انجـام دهید تا در ضمیر 
ناخودآگاه شـما شـکل بگیرد تا تمام واقعـه و جنبه های 
پیرامونی اش ملکه ذهن شـما شـود. قطعاً اگر این کار را 
بـرای سـه واقعه متفـاوت دیگری که ممکن اسـت چند 
روز و یـا چندمـاه دیگـر باعث ناراحتی و عصبانیت شـما 
مـی شـود، انجـام دهیـد دیگر شـما صاحـب تجربه ای 
مثـال زدنـی شـده اید کـه آن را بـه خوبی و بـه صورتی 
علمـی ثبـت کـرده ایـد و این باعث می شـود که شـما 
متعهـد بـه قـول هـای خـود در پایان هـر واقعه باشـید. 
این شـیوه باعث می شـود که شـما در ابتدای هر واقعه 
و رویـدادی کـه قرار اسـت باعـث ناراحتـی و عصبانیت 
شـما شـود، انتهای آن مارجـرا را ببینیـد و پیامدهای آن 
سـریع در ذهن شـما مرور می شـود و ضمیـر ناخودآگاه 
شـما بالفاصلـه آن کاغذ شـش مرحلـه ای را در جلوی 
چشـمان شـما قـرار می دهـد و باعث می شـود که فکر 
و عملـی را از خودتـان بـروز دهیـد که سـبب ناراحتی و 
عصبانیـت شـما نشـود و ایـن کار باعـث مـی شـود که 
کنتـرل و مدیریـت خوبـی نسـبت به خشـم و عصبایت 
خود داشـته باشـید تا زندگـی زیباتر و بهتـری رو تجربه 
کنیـد و با اعمال هوشـمندانه و اخالقی کـه از خود بروز 
مـی دهید، حتی دیگـران را مبهوت رفتـار و اعمال خود 
کنیـد و احسـاس و فیزیولـوژی )کارکـرد بدنـی( خوبـی 

باشید. داشته 
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