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1فصل خشم و عصبانیت
17-----------------------------------------تعریف خشم

17--------------------------------------تعریف عصبانیت

2فصل هاي فرد عصبی  مشخصات و ویژگی
 20فرد عصبی با واقعیت و حقیقت سر جنگ و جدال دارد) 1مورد

 ا از پذیرفتنـپذیرد یبیش از حد میرافرد عصبی مسئولیت) 2مورد

21----------------------------------------زندسرباز میآن

 22---زماني وقت و ها دربارهآشفتگی و بر هم ریختن آن) 3مورد

 حرمت نفس یا عزت نفس ) 4مورد(Self-Esteem)---------24

 اعتماد به نفس ) 5مورد(Self-Confidence)--------------26

 قدرت ) 6مورد(Power) یا(Authority)-----------------27

 28---------------------------------حیثیت و آبرو) 7مورد

 29---------------------هاخشم موجود در وجود آن) 8مورد

 30-----------روابط احساسی و عاطفی و مسائل جنسی) 9مورد

 32------------------وابستگی و اعتیاد او به دیگران) 10مورد

 33-----------------------------محبت و دوستی) 11مورد

34--------------نکاتی دیگر و بسیار مهم در مورد افراد عصبی

34-در عمق وجود فرد عصبی دشمنی و کینه و نفرت نشسته است

اضطراب کلی 
و عمــــــــومی

ــطرابی  اضــــــ
اســــت کــــه  

ــه ي زمینــــــــ
مشـــــــخص و 
معینی ندارد و 
ــاً   ــراد غالبـ افـ
ــه   ــن گونــ ایــ

کننـد  اظهار می
کــه دل شــوره 
دارنــــــــــــد، 
احساس بـدي  
ــال  ــد، حـ دارنـ
خوبی ندارنـد،  
دلشان خبر از 
ــات  اتفاقــــــ

دهـد  مـی بدي
و اگــــر ایــــن 
ــه   ــت بــ حالــ

ــدت  ــاه 6م م
بیشتر روزها و 
شب ها وجود 
داشته باشـد و  
ــرل   ــرد کنتـ فـ
خوبی بـر روي  

احســاسایــن 
.نداشته باشد
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رد عصبی موجودي است که به جهان از دیدگاه بد و منفی نگاهــف

34----------------------------------------------------کندمی

ه با نوعی تلخیــبا فرد عصبی روابط نزدیکی دارند همیشکه کسانی

35---------------------------------شوندرو میبهروو سختی

د وـها را ببیند بلکه آنمیـان را مختلف و متفاوت نـارهاي جهـک

35------------------------------------بیندغلط و منفی می

35---------------هاي بسیاري براي خشمگین شدن داردزمینه

3فصل بانیتصخشم و ععلل و عوامل  
40-------ي ارثی و یا ژنتیکی خشم و عصبانیتزمینه) عامل اول

42-----------------افراد عصبی پوست روانی ندارند) عامل دوم

42هاي فیزیکیهاي فیزیکی و یا بیماريدرد و گرفتاري) عامل سوم

43و چند راه حل) اختالالت شخصیتی( روانی هاي بیماري) عامل چهارم

1447---------مورد از انواع مختلف و متفاوت خشم و عصبانیت

 خشم و عصبانیت در انسان مربوط به تاریخ تکامل تدریجی) 1مورد

47-----------------------و رشد مغز و یا سیستم عصبیانسان

 همانندسازي یا الگوبرداري و تطابق ) 2مورد(Identification)-52

 55-------------------خشم و عصبانیت آموخته شده) 3مورد

 یک بازي و عصبـانیت آنـهاشم و ـه خـرادي هستند کـاف) 4مورد

59-----------------------------------------استحقه بازي

ــطراب  اضــــ
ــا افســردگی  ب
دو روي یــک 
ــتند   ــکه هس س
ــاید  و شــــــــ
کمتر کسی را 

توان پیدا می
کرد در حـالی  
کـــه افســـرده 
ــت  اســـــــــ
عالئمـــــی از 
اضــطراب را 
نشــان ندهــد 
ــا آن  و یـــــــ
ــه   ــان کــ زمــ
مضــــــطرب  
اســــــت در 
ــودش  وجــــــ
عالئمـــــی از 
افســـــــردگی 

. نباشد
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 63-------------------------ترس، اضطراب و نگرانی) 5مورد

 66--------------------------------شک و بدبینی) 6مورد

 68--------------------شرم و خجالت و احساس گناه) 7مورد

 72----------------------مظلوم بودن و قربانی شدن) 8مورد

 74-------------خودخواهی، خودپرستی و خودپسندي) 9مورد

 زوا و ـه انـت بـانیـم و عصبـخشلت ـه عـه بــرادي کـاف) 10مورد

77-------------------اندی و کناره گیري روي آوردهـنشینهـگوش

 79-دانندکسانی که جهان را ملک شخصی خودشان می) 11مورد

 رخی افراد به عنوان یک جزء ـه در بـعصبانیتی کخشم و ) 12مورد

80-------------ها استها همیشه با آنو اصلی از وجود آناساسی

 84--------خشم و عصبانیت به دلیل استقالل و آزادي) 13مورد

 86-----------------------خشم و عصبانیت اخالقی) 14مورد

89-هیچ پدر و مادري حق ندارند از دست فرزندشان عصبانی شوند

 90----------------------------مشکل استزندگی سخت و

91---------------------------زندگی با در و رنج همراه است

92-------------------------------------اختالف با دیگران

اي خوب و بد یا ـه در دنیـکنیم نی میـما در دنیاي تفاوت ها زندگ

93-------------------------------------------و غلطدرست

وحشـــــــــت 
وقتی اسـت  
ــا    ــا بـ ــه مـ کـ
ــرعتی  ســـــــ
بســـیار زیـــاد 
حتــی در یــک 
ــا   ــه و یـ ثانیـ
چنــــد دهــــم 
ثانیه واکنشی 
ــه  ــبت بـ نسـ
موضــــــوعی 
نشـان دهــیم  
که کامال خارج 
از کنتـــــــرل 
ــا   ــت و ت اس
آنجایی پـیش  

ــی ــه مـ رود کـ
شاید حتی مـا  
را فلج کند و 
از کـــــــــــار 
بینــــــدازد و 
ــار حــالتی   دچ
کنـــد کـــه از   
نظــر بــدنی و 
فیزیکـــــــــی 
تغییــــــرات  
آشــــکاري در 
ما یا دیگـران  
بــــه وجــــود  

.  بیاورد
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95--کنندطور کلی به چهار شیوه با خشم برخورد میمردم دنیا به

100------------------------کاريعلت یا علل خشونت، جرم و بزه

10هاي مشخص که در ذهن افراد خشمگیندمـه صورت قـبوردـم

101---------------------------------------شوددیده میانیبو عص

105-----------------------------تر به مراحل دهگانهمروري دقیق

واسته، نیاز، حق و سهمـدف، خـگوید من به آرزو، هردي که میـف

105------------------------------------------خودم نرسیدم

107----------کشممن حال و احساس بدي دارم و درد و رنج می

108---------شما به حریم، حدود، حقوق و سهم من تجاوز کردید

109----------هستیدهاي من شما علت، سبب و موجب گرفتاري

ارـن کـاید ایـو نبـویند تـگیـه مـد کـباشیـانی مـنظر و ادعاي کس

111--------------------------------------------کرديرا می

د و غلطیـه رفتار بـاید بلکتهـداشـاوتی نـار مختلف و متفـما رفتـش

113----------------------------------------------ایدداشته

114----------------کنممن با بازيِ ذهنی مطلب را دگرگون می

ِ116------------------------بد باید مجازات شودفرد بد و آدم

118--کنممن حق دارم حتی برخی اوقات وظیفه دارم شما را تنبیه

ــی   ــرس وقت ت
که خطر است

واقعی اسـت  
ــر   ــن خطـ و ایـ
ــی و  واقعـــــــ
. خارجی است

یعنـــی منشـــاء 
بیرونـــی دارد  
ــون   و هــم اکن
. وجــــــود دارد

وقتـــی ســـخن 
ــطراب  از اضـ

آن ،اســــــت
زمـانی اسـت   
که خطر واقعی 
نیســت، بلکــه 
ــالی و  خیــــــــ

.  ذهنی است
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 119--کنمگونه که بخواهم شما را تنبیه میاین بود که، آنمورد بعد

ویـانـن و عصبـرد خشمگیـی فـهاي ذهنه فعالیتـاي باشاره

122--------------------------خشم و عصبانیتاهشـچگونگی ک

125------به خانه آمده استي بدي از مدرسه اگر فرزند ما با نمره

125-------ها و مطالب باید خودداري کرداز مخلوط کردن موضوع

چ وقتـرگز و هیـه، هـانند همیشـی مـات کلـردن کلمـه کار بـاز ب

126-------------------------------------اري کردداید خودـب

126--------------در بسیاري از موارد نگران تکرار حادثه هستیم

127---------------------آیا انتظار و توقع ما واقعی بوده است؟

127-------------------باید خودمان را به جاي دیگري بگذاریم

وارد به نفعـگونه مذشت زمان در اینـاید این واقعیت را بدانیم که گـب

129--------------------------------------------باشدمیما

130خشم  عصبانیتهاي مختلف در موردتصورات و باورها در فرهنگ

 131شودافراد خشمگین و عصبانی حالشان بهتر می)1تصور و توهم

 131--شودانی میبخشمگین و عصکمترده ـدر آین)2تصور و توهم

 رفـازي شـاي، درگیرِ بانهـه بهــا بـاري از مــبسی)3تصور و توهم

132---------------------------------------شویمو غیرت می

بســیار مهــم 
ــت  اســـــــ

اي را قاعده
ــه   ــه گفتــ کــ
ــده  شــــــــــ
رعایـــــــت 

کـــه  : کنـــیم 
در کودکی "

ــدن را  خوانـ
یــاد گرفــت 

جــوانی و در 
ــد   ــد خوان بای
تــــــــــــــــا 

".یادگرفت



...چرا باید باهدف باشیم/ 10

 دیگري پاسخ ندهند)4تصور و توهم اگر به عصبانیت و یا رفتار بد

132-----------------دانندها را بد میکنند که دیگران آنتصور می

 نـه مـه بـکه خاطر اینـگران را بــاید دیـمن نب)5تصور و توهم

132-------------------------------ک نکردند سرزنش کنمـکم

 دیگري را ندهیـاگر پاسخ رفتار ب)6تصور و توهم تـقیـم در حقیـد

133---------------------و گناه از ما بوده استپذیرفتم که تقصیر 

 تـویم دیگري برنده شده و ما شکسـاگر عصبانی نش)7تصور و توهم

133----------------------------------------------ایمخورده

 چ کسی زندگیـه هیــرسیم کبه این نتیجه می)8تصور و توهم

134-------------------------------من نداشته استمانندبدي

 اق بديـفـتراي من یا خانواده یا عزیزانم اـر بـاگ)9تصور و توهم

134------------اده آن وقت زندگی دیگر ارزش و اهمیتی نداردـتـاف

 هاي من در گذشته به جاییبه این دلیل که کوشش)10تصور و توهم

134-نرسیده بهتر است که همه چیز را براي خودم و دیگران خراب کنم

 135--اندا عصبانیت به اهداف خودشان رسیدهـدیگران ب)11تصور و توهم

135-تصور می کنیم که فرد عصبانی درد و ترسی ندارد)12تصور و توهم

 ه توانستند آنچهــراد متجاوز کـه حال افــوش بـخ)13تصور و توهم

136---------------------------خواستند بدست بیاورندرا که می

شــــرط اول و 
بـدون  اساسی

ــد  تردیـــــــــــ
دانستن زبـان  
ــتفاده  و اســـــ
ــت از  درســــ

ــی ــدآن م . باش
7حـــــــــــدود 

ــک   ــالگی یـ سـ
ــک    ــا ی ــر ی پس
دختـــــر بایـــــد 

ــد  5000بتوانـــ
کلمه را به کار 
ــدود   ــرد و ح بب

ــه را 1500 کلمـ
ــر  ــد و بـ بفهمـ
ــاي آن  مبنـــــ

.  عمل کند
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 ودمــبانی بـال عصـس40یا 30که نـبه دلیل ای)14تصور و توهم

136-----------خودم دور کنمان ندارد که بتوانم عصبانیت را از ـامک

 گران آسیب ـود و دیـه خـردم از این طریق کـه بـم)15تصور و توهم

136------------------کنندو آزار رساندند، احساس بهتري پیدا می

 انفجاري دارد و باالخرهر کسی نقطهـه هــکنـای)16تصور و توهم

137--------------------------------اي در وجود او هستدکمه

 137----------دادتوان پاسخیـا خشم مـفقط ب)17تصور و توهم

 137-ي افراد خشمگین بیمار و مریض هستندهمه)18تصور و توهم

139-------------------------------عوارض خشم و عصبانیت

ردـه فـرد بـک فـبسیاري از افراد، خشم و عصبانیت خود را از ی

141------------------------------------کنندگرمنتقل میـدی

143--------------------ایم؟خشم و عصبانیت را از کجا آموخته

148------------------------------------------ابراز خشم

153-------------اداره کردن یا کنترل و فروخوردن خشمتفاوت

4فصل اداره و آرام کردن خشم و عصبانیت
154----------باشدي خشم و عصبانیت در دو لغت میاصوالً ریشه

155------------------------------------------باید و نباید

155----------------------------------------تقصیر و گناه

چهــار دیــواري 
13تــــــــــا 7

ســالگی علــم، 
ــر، ورزش  هنـ
ــتی  و دوســــــ

.  است
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ماعی ما را بر هم تاج-ار روانیـهایی که فشباید با جنبه)ي اولمرحله

156------------------------------ریزد آشنایی داشته باشیممی

تر یعنی تعریف و تشخیصاي دقیقرحلهـه مـیدن بـرس)ي دوممرحله

158---------------------------------و تفکیک حالی که داریم

159---------------------------هزمقدار و اندا)ي سوممرحله

اي تحت عنوان نظریهABC----------------------------161

بر مبناي این نظریه استوار است که رفتار،چرایی)ي چهارممرحله

165----------------------------------شوداکنش نمیوموجب 

166------ي ارزیابی، قضاوت و تصمیمگیريمرحله)پنجمي مرحله

کردم؟ یاه میـطرح است که باید چـرسش مـاین پ)ي ششممرحله

ایـام دهم ـم اکنون انجـد هـایـه بـا چـدادم؟ ییـه انجام مـبهتر بود ک

173----------------------------------بهتر است که انجام دهم

177----------------ي قبلنگاهی کوتاه و متفاوت به شش مرحله

 178-انسانی معموالً سه رابطه قابل تشخیص و تفکیک استدر روابط

178------------ي تصادفی استاي است که مبتنی بر جنبهرابطه

178----------------------------------ي قماري استرابطه

179----------------------اي که مبتنی بر همکاري استرابطه

اجــزاي خانــه  
پــــــــرورش، 

ــیم  و تعلـــــــ
تربیــــــــــت 
داراي کفــــی 

ــه مــی باشــد ک
ــق ، " عشـــــ

محبــــــــت و 
ــوازش "نـــــ

. اســـــــــــت
ســــقفی دارد 

نظـــم،  "کـــه  
ــاط و  انظبــــــ

ــش "آرامـــــ
است و چهار 
دیــــواري آن 
ــوزش  آمـــــــ

. خواهد بود
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از کاردر کار تعلیم و تربیت به جاي کوشش براي باز داشتن فرزندان

180------------آموختکرد و ها را به کار خوب باید تشویق بد،آن

بیان و طرح مسئله و مشکل با دیگري، در مسیر)ي هفتممرحله

182--------------------------------حل و به پایان رساندن آن

ه اندازه کافی از آرامش ـباید مطمئن باشم در وقت مسئله و مشکل ب

183-----------------------------------------برخوردارمالزم 

براي بیان درست مطلب باید مطمئن باشیم که خود ما براي این کار

183------------------------------------------آماده هستیم

وگو کافی، آمادگی براي گفتباید مطمئن باشیم طرف مقابل به اندازه

183------------------------------ي موضوع و مسئله دارددرباره

183-------------------------------------وقت و زمان الزم

 وگوییگفتباید مطمئن باشیم که رابطه و موقعیت کامالً براي یک چنین

184---------------------------------------------فراهم است

185--------------------------ي مهم در زندگی زناشویینکته

کل را با طرف مقابل در میان بگذارید باید آنـر تصمیم گرفتید مشـاگ

186-----------------را تمام و کمال از اول تا آخر در میان بگذارید

186-----------------------------همیشه از حال خود بگویید

اگــــر فرزنــــدان
رفتار پدر و مادر 
و حاالت آنهـا را  
ــاد و  در تضــــــــ
تناقض یا پـر از  
ــب  دروغ و فریـ
ببینند آن وقـت  
قضــــــــــاوت و 
ــان را  نظرشـــــــ

ــاره ــدر و درب ي پ
مـــــادر عـــــوض 

به ویـژه  . کنندمی
ــه از  آن زمــان ک
ــادر   ــدر و مـــ پـــ

:شنوند کهمی

  تـــــو بایـــــد
سیاســت داشــته 

باشی 

 ــور و ایـــن طـ
یا آن طور عمل 

کنی 

 یا این لباس
...  را بپوشی و 
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187--------------------------ريیپذمعذرت خواهی و معذرت

 رح شد و طرف مقابل شما پاسخ و توضیحیـمسئله طبعد از این که

188-----------------داد شما باید به چند نکته توجه داشته باشید

رایط و موقعیت مناسب چهـشنداشتن و ،در صورت آماده نبودن

193---------------------------------------باید کرد؟کاري

195------------آرام کردن و اداره کردن خشم)ي هشتممرحله

196------------------------------مفهوم پذیرش و پذیرفتن

197------------------------قطع کردن رابطه و تمام کردن آن

197---------------------------------احساسیحسی و بیبی

198----------------------باید سه اصل و قاعده را رعایت کنیم

201-----------------خشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر فیزیکی

201------------------روانیخشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر

203-----------هاي عملی براي از بین بردن خشم و عصبانیتتکنیک

203--------------------------------ک پنج بخش یا پنج ستونیتکن

،203-نویسیم که دقیقاً و واقعاً چه اتفاقی افتاده استمیستون اول

،204-------گوییم باید بنویسیمآنچه را که به خود میستون دوم

،ه نظام ـگاهی بـذهنی و نهاي الیتـابی فعـستون ارزیستون سوم

موضوع اصلی 
و اساســــــــی 
ایـــن اســـت 
ــه هــر کــس   ک
قــرار اســت  

هــاي بــا قــدم
خودش، اعـم  
ــاه و  از کوتــــ
بلند به پـیش  
ــرار   ــرود و ق ب
نیســـت کـــه  

ــام  ــا گ ــاي ب ه
دیگــــران پــــا 
. پیش بگـذارد 

در دنیـــــــاي  
ــه  ــروز همـ امـ
باید با پاهـاي  
ــان  خودشـــــــ
پیش بروند و 
نــه اینکــه بــا   
قــدم دیگــران 
ــه   ــد و بـ بدونـ

.    جایی برسند
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205-------------------------------انتظاراتواورها، اعتقاداتـب

،وط به این است که حرف درست، عقیده، نظر ــربــمستون چهارم

205---------------------------------و خوب کدام استمناسب

،205-----------------------شودفوائد نوشته میستون پنجم

ن وـاموش کـکه تلویزیون را خبگوییده فرزند خود ـباگر )مثال اول

206-------------------------و او توجهی نکندرس بِهایتبه درس

کنید یا به او پیشنهادشما از شخصی تقاضاي ازدواج می)مثال دوم

213-----------------------------پذیرددهید و او نمیازدواج می

بسیاري از مردم با نوشتن قرارداد و قول به خود که من به مدت یک

ردنـردن و ادراه کـساعت عصبانی نخواهم شد و براي آرام ک24روزیا 

216--------------------------------------اندبودهخود موفق

 نیاوریدرگز به زبان ـبانی نخواهم شد را هـمن دیگر عصکه، سخن این

216-------------------------------------ي دیگرچند نکتهو

ود و مقابله باـردن خـردن و آرام کـراي اداره کـد راه و روش بـنـچ

219----------------------------(stress)اجتماعی -فشار روانی

221---------------------------------------------بخشش

وجهـد مراحلی را مورد نظر و تـایـود و دیگران بـیدن خـراي بخشـب

جوانی دوران
پرگنجــــــــــی  
ــی   اســت، حت
ــج   ــر رنـــ اگـــ
ــد   ــته باش داش
ــه شــرط آن  ب
ــا آن را   ــه م ک
ــنج  ــه گــــ بــــ
ــیم   ــدیل کن تب
و آن را دچـار  
گنگی و گیجـی  

.  نکنیم



...چرا باید باهدف باشیم/ 16

223-------------------------------------------باشیمداشته

ادمان باشدـکنیم، یکر میـودمان فـاره خطا و اشتباه خـر دربـاگ)اول

223-----------------------شودکه اشتباه همیشه بعداً معلوم می

224ایمزمانی که اشتباه کردیم چه احتیاجات و نیازهایی داشته)دوم

ام وه احساسات، عواطف و هیجاناتی داشتهـتباه چـدر هنگام اش)سوم

224-------ام؟در چه شرایطی و وضعیتی از نظر داخلی و درونی بوده

اهیـشده بود، اشتبـاش نـخود، که اي کگفتن این مطلب به )چهارم

225--------------شناسمصورت گرفته گرچه علل و عواملش را می

خواهیام معذرتام دادهـاگر این اشتباه را در حق دیگري انج)پنجم

225------------------------------ي من استاز آن فرد وظیفه

ودمانـود خـردن در وجـراموش کـواهی و انتظار فـخشش خـب)ششم

225---------------------------------------------دیگرانو

در دوران 
ــا 13 19تــــ

ــالگی  ســـــــ
ــه ي مراجعـــ

فرزندانمان 
ــه  ــه و ب آیین

یــا تماشــاي 
ــان  خودشــــ
ــه  ــط بــ فقــ
خاطر کشـف  
این موضوع 

باشد کـه  می
که هستند ؟ 
و چـــــــــــه 
ــتند؟  هســـــ
پــــــــــــس 
موضــــــــوع 
ظاهر، بدون 
تردیــــــــــد 
موضــــــــوع 
بســیار مهــم 
ــان  زندگیشــ
براي مدتی 
ــوالنی  طــــــ

.   خواهد بود


