آيا تاكىًن ازخًدتان پرسيدٌ ايد :فشارعصبي چيست؟ي براي غلبٍ برآن چٍ بايد كرد؟
فطاس ػػثي دس ٍالغ يه جضء اساسي صًذگي است .تذى اًساى تا صًگ خطش فطاس ػػثي تجْيض ضذُ است تا دس تسياسي
اص ضشايط تتَاًذ ٍاوٌص هَثشي ًطاى دّذ  .تذٍى فطاس ػػثي فؼاليت ّاي ساصًذُ ها ون هي ضًَذّ.يجاى ّاي طثيؼي ٍ
احساسات دلپزيش تا تٌص ٍ فطاس ػػثي تَأم ّستٌذ ٍ ايي احساسات ًطاط اًگيض ّستٌذ  .فطاسّاي ػػثي تشاي اًساى
تسياس حائض اّويتٌذ ٍ چٌاًچِ فشد پس اص آى آساهص خَد سا تاص ياتذ ٍ تِ حالت ػادي تاص گشدد ،ايي فطاس ّاي ػػثي
تشاي سالهتي ًيض هفيذ خَاّيد تَد  .تذى ها ٌّگاهي وِ ًاساحت ّستين ٍ ٌّگاهي وِ تِ ّيجاى آهذُ اين تا فطاس ػػثي
هَاجِ است .ها دستِ اٍل سا فطاس ػػثي هٌفي ٍ دستِ دٍم سا فطاس ػػثي هثثت هي ًاهين.
ّذف اص ايي تشٍضَس اسائِ تشًاهِ وٌتشل فطاس ػػثي ايٌست ضوا سا دس وٌتشل ٍ واّص فطاسّاي ػػثي هٌفي خَ د ياسي
دادُ تا تتَاًيذ اص فطاسّاي ػػثي هثثت خَد تْشُ هٌذ گشديذ.
تمريىات ريلكسيشه :توشيي سيلىسيطي دٍ ّذف اغلي سا دًثال هي وٌذ .يىي واّص يا جلَگيشي اص ًطاًِ ّاي جسواًي
فطاسػػثي است وِ دس ايي هشحلِ ،سيلىسيطي ضيَُ اي هَثشدسهماتلِ تا هَلؼيت ّاي استشس صايي است ن

ُ لاتل

تغييشًيستٌذ .دٍهيي ّذف آهَصش تىٌيه ّاي سيلىسيطي آى است وِ تشخي اص ها دس ضشايطي ًاهٌاسة،تِ لذسي ًاساحت
ٍتي حَغلِ هي ضَين وِ لادس ًيستين ضيَُ اي ديگش سا اتخار ًوايين (.تشاي هثال تاصساصي ضٌاختي)هگشآًىِ ًاساحتي،تااًذاصُ
اي فشٍوص ًوايذوِ لاتل وٌتشل ضَد.
يادگيري تلقيه بٍ خًد :تلميي تِ خَد ٍاطُ اي است تِ هؼٌاي « خَد صايي ٍ خَد جٌثطي » تلميي تِ خَد ،فشآيٌذي است
وِ دس آى افشاد تا ولواتي وِ تِ خَد هي گَيٌذ خَد سا آسام هي وٌٌذ  .گواى هيسٍد وِ ايي ػول هىاًيضم تذى سا تسْيل
هي ًوايذ.تذيي هٌظَس دس ايي لسوت يىي اص تنسيٌات تلميي سا وِ هشتَط تِ «سٌگيٌي تذى »هيطَدتِ واسهي تشين

.ايي

توشيٌات تٌْا ضاهل هشٍس يوسشي جوالت دسرّي است .تشاي هثال هي گَيين :دستساستن سٌگيي ضذُ است يادست چپن
سٌگيي ضذُ است ٍ غيشُ.
هْوتشيي چيضي سا وِ تايذ تِ خاطش تسپاسين آى است وِ ّيچ هْن ًيست وِ ٍالؼاً احساس سٌگيٌي تىٌين ياخيش

 .ايي

ػول«توشوض ًاخَدآگاُ»ًام داسدٍتشاي ايجاد آساهص اّويت صيادي داسد.
*تجسم :تجسن يا تػَس ضيَُ ديگشي است تشاي ايجاد آساهص ،تِ ػثاستي ديگشًَػي سٍياپشداصي
ضيذى سٍي چوي دس
تشاي سسيذى تِ آساهص است  .دس ايي ضيَُ غحٌِ اي خاظ دس رّي تػَيش هي گشدد  .هثل دساص ن
آفتاب گشم ٍ سپس تسط ٍ گستشش ايي تػَيش تش رّي ،يؼٌي ايٌىِ خَدتاى سا دس چٌيي هحيطي حس وشدُ ٍ تِ چگًَگي
احساس خَد ٌّگام « دساص وطيذى سٍي چوي ٍ احساس گشهي آفتاب » تَجِ وٌيذ ٍ تِ ايي واس تا ٌّگاهي وِ احساس
آساهص سشاسش ٍجَدتاى سا فشا هي گيشد ادامُ دّيذ  .دسست هاًٌذ آى وِ ٍالؼاً سٍي چوي دس حال استشاحتيذ.
* بازسازي شىاختي ( تغيير شيًٌ تفكر )  :ايي فشآيٌذ تِ ايي هؼٌا است وِ فشد هي تَاًذ تا توشيٌات خاظ ،افىاس خَد سا
تاصساصي ًوَدُ ،تِ ًحَي تا هسائل وٌاس آيذ ٍ فطاسّاي ػػثي خَد سا واّص دّذ ٍ دس ًتيجِ اح ساسات هثثت ٍ يا
حذالل خٌثي سا دس خَد ايجاد ًوَدُ ٍ جايگضيي احساسات هٌفي ًوايذ.
*تجسيٍ ي تحليل مىطقي  :پس اص آًىِ تاٍسّاي غيش هٌطمي ٍ ًتايج آى يؼٌي افىاس غيش ػمالًي خَد سا تجضيِ ٍ تحليل
ًوَدين ،صهاى آى هي سسذ وِ تِ تغييش آًاى تپشداصين .اگش چِ تايذ تذاًين ُ هِ ها اًساى ّستين ٍ ّيچ وس ّويطِ واهالً
هٌطمي ػولي ًىشدُ است .اٍليي گام تشاي ايجاد ايي تغييش ٍتحَل آى است وِ هؼياسّايي سا تشاي توايض تيي تاٍسّاي هٌطمي
ٍ غيش هٌطمي ايجاد ًوايين.

*گًش دادن فعاالوٍ  :گَش دادى فؼاالًِ ضيَُ اي است وِ سفتاس هتماتل ها دس تشاتش ديگشاى اضاسُ داسد

 .گَش دادى

فؼاالًِ ٍسيلِ اي تشاي واّص فطاس ػػثي است ٍ ػػثاًيت سا تا اػتشاف ضخع تِ ايٌىِ «تلِ !اٍ ػػثاًي است »واّص
هيذّذ.دٍم ايٌىِ هطخع هيىٌذوِ ايي ػػثاًيت دسحميمت ًسثت تِ چيست.
سَم ايًىِ گَش دادى فؼاالًِ تِ ضوا اجاصُ هي دّذ تا تػوين تگيشيذ آيا هي خَاّيذ دس ػػثاًيت لحظِ اي فشد ديگش
ٍاسد ضَيذ يا خيش  .دس ّش يه اص ٍضؼيت ّايي وِ گفتِ ضذ  .چِ ٍضؼيتي وِ استشس صا تاضذ ٍ چِ ًثاضذ ،سِ لسوت
فشآيٌذ استثاط ٍجَد داسد.
 -1فشستٌذُ پيام -2گيشًذُ پيام -3هتي پيام ٍجَد داسد پيام هي تَاًذ اص لالة ولوات تياى گشدد ياغيشوالهي تاضذ.
* يادگيري ابراز يجًد  :يىي اص هْوتشيي ػَاهل ايي فطاس ػػثي آ ى است وِ فشد ًوي تَاًذ آًچِ سا وِ احساس
يافىشهي وٌذ تِ فشد ديگشي تگَيذ  .هَالؼي است وِ دلتاى هي خَاّذ تِ هشدم تگَييذ چِ ا حساسي داسيذ ٍ ايٌىِ آًچِ وِ
تِ آى فىش هي وٌيذ چِ اّويتي داسد  .تگَييذ وِ چِ واسي سا هي تَاًيذ اًجام دّيذ ٍ چِ واسي سا ًوي تَاًيذ  .هي خَاّيذ
تِ آًْا تگَييذ وِ حشفْاي آًْا سا ضٌيذُ ايذ اها ًوي تَاًيذ آًچِ سا وِ اص ضوا خَاستِ اًذ اًجام دّيذ .تٌاتشايي سٍاًطٌاساى
ضيَُ اتشاص ٍجَد سا تِ ػٌَاى تْتشيي ضيَُ سفتاسي دس تيطتش هَلؼيت ّا پيطٌْادهي وٌٌذ .اگشچِ تيي اًتخاب «ضيَُ اتشاص
ٍجَد »ٍ«سفتاس اتشاص ٍجَد » تايذ تفاٍتي لايل ضذ  .سفتاس اتشاص ٍجَد ،تِ سػايت حمَق افشاد ،احتشام تِ خَد ٍ سٍتشٍ ضذى
تا ًياصّاي افشاد استثاط داسد  .اما اگش ضخػي تذاًذ وِ اگش تِ ضيَُ ديگشي سفتاس وٌذ ًتيجِ تْتشي ػايذش خَاّذ ضذ،
هٌاسة تش آى است وِ تِ ّواى ضيَُ سفتاس ًوايذ.
اًتخاب ضيَُ اتشاص ٍجَد تذيي هؼٌاست وِ ضخع اختياس ٍ حك داسد وِ سفتاس اتشاص ٍجَد وشدى يا اتشاص ٍجَد ًىشدى سا دس
ّش هَلؼيتي اًتخاب وٌذ.
*چگًوٍ با افراد پرخاشگر رفتار كىيم  :گاّي اٍلات هي تَاى تا اًؼىاس احساس تياى ضذُ ( تِ ًظش هي سسذ اص تيي
هَضَع ػػثاًي ّستيذ ) اص خطن فشد واست ٍفشدسا تِ تَضيح هطىل اغلي ٍاداضت .گاّي اٍلات تشخَسد تا افشاد
پشخاضگش اص ايي ّن هطىل تش است صيشا وِ فشد پشخاضگش ليل ٍلال ساُ هي اًذاصد  .خطن دس ايي افشاد ّوچَى سٍدي دس
جشياى است .يىي اص ضيَُ ّايي وِ جلَي ايي جشياى سيال سا هي گيشد  « .غفحِ ضىستِ » ًام داسد .دس ايي ضيَُ تايذ يه
حاؼ ًوي تَاًن
س
جولِ سا هشتة تىشاس وٌين ٍ تذيي تشتية اطالػات تيطتشي تِ فشد پشخاضگش ًذّين .تشاي هثال «دس حال
تا تَ غحثت وٌن» يا « ٍلتي سشم ًؼشُ هيوطي ًوي تَاًن تا تَ غحثت وٌن»
تٌاتشايي سفتاس پشخاضگشاًِ فشد سا دس چشخِ فطاس ػػثي تِ ػٌَاى « ػولىشد ضؼيف » ٍي دس ًظش تگيشيذ ٍ تذاًيذ احتواالً
ضوا ػاهل اغلي ايي فطاسػػثي ًثَدُ ايذ تلىِ تِ خاطش واسي وِ ًىشدُايذ ًاخَاستِ دساًتْاي ايي چشخِ لشاس گشفتِ ايذ.
اهيذٍاسين اص ايي تِ تؼذ تتَاًيذ اص تىٌيه ّاي ايجاد آساهص ،تاصساصي ضٌاختي ،گَش دادى فؼاالًِ
ٍ تىٌيه ّاي هختلف اتشاص ٍجَد تِ خَتي استفادُ وٌيذ .دس تشخي اص ضشايط وِ فطاس ػػثي صياد
است ضايذ الصم تاضذ وِ اص چٌذيى تىٌيه تشاي جلَگيشي اص آى استفادُ وٌيذ .
مىبع:
تش فطاسّاي ػػثي خَد غلثِ وٌيذ ؛ ًَيسٌذگاى :جٌي اضتايي هتض – جَى تلٌىي ضيپ
ليٌذا تشاٍى –دتَسا ّال  -گشيس هيلش هتشجنً :اصلي سيذ گشگاًي

