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 توصیه ها:-4

 مراحل مقابله با هیجان های ناخوشایند

 گام اول 

ٓ آٖ را تطریع ثتٛا٘ی ثبیس اثتسا …ثزای ثزذٛرز ٔٛثز ثب یه ٞیجبٖ ٔٙفی ٔثُ ذطٓ یب غٓ ٚ 

ثٝ ٔب وٕه ٔی وٙسزٞیٓ. ثعس فیشیِٛٛصیه ٞیجبٖ زر ایٗ سٔیٙٝ ثسیبر  تغییزات جسٕی وٝ ٍٞٙبْ  .

ٞیجبٖ تجزثٝ ٔی وٙیٓ ٕٞب٘ٙس سً٘ ذغزی ٞستٙس وٝ حضٛر یه ٞیجبٖ را ثٝ ٔب ٞطسار ٔی زٞس. 

ثٙبثزایٗ ثبیس ثٝ تغییزات جسٕی ذٛز حسبس ثبضیٓ ٚ ثیطتز ثٝ آٖ ٞب تٛجٝ وٙیٓ. ٚلتی تغییزات 

پبسد ٔٙبست ثسیٓ. ثزای ایٙىٝ ایٗ عالئٓ ثٝ جسٕی ذٛز را ثٝ ذٛثی ضٙبسبیی وززیٓ ثبیس ثٝ آٖ ٞب 

عٛر ٔٛلت وبٞص پیسا وٙٙس ٚ لطز عبِی ٔغش فزغت تػٕیٓ ٌیزی ٚ استسالَ پیسا وٙس چٙس راٜ 

حُ ٚجٛز زارز. ٔثُ تٙفس عٕیك، تزن ٔٛلعیت ، ذٛرزٖ یه ِیٛاٖ آة ٚ یب ٞز وبر زیٍٝ ای وٝ 

٘جبْ ایٗ وبرٞب ثزای ایٗ است وٝ ٞیجبٖ ا .فىز ٔی وٙیس ٔی تٛا٘س زر آٖ ِحظٝ ضٕب را آراْ وٙس

ایجبز ضسٜ ٔٛلتب وبٞص پیسا وٙس. ِٚی ثٝ ٔعٙی سزوٛة ٞیجبٖ ٘یست. ثّىٝ ٞیجبٖ ثبیس پززاسش 

.ضٛز ٚ ایٗ وبر فمظ ثٝ ٔب اجبسٜ ٔی زٞس وٝ ثتٛا٘یٓ رفتبر ٔٙبسجی زاضتٝ ثبضیٓ   

 

 گام دوم 

زر ٔزحّٝ ثعس ثزای ٔمبثّٝ ٚ وٙتزَ ٞیجبٖ ثبیس افىبری وٝ ایٗ ٞیجبٖ را ایجبز وززٜ است ضٙبسبیی 

تٛضیحبت ٔفػّی زازٜ ضسٜ است. ثعس  وٙیٓ. زر ٔٛرز ضٙبسبیی افىبر ذٛزآیٙس زر ٔمبِٝ ذٛز آٌبٞی

ثبیس آٖ ٞب را ارسیبثی وٙیٓ. ثزرسی وٙیٓ وٝ ایٗ فىبر تب چٝ حس غحیح اس ضٙبسبیی ایٗ افىبر، 

ٞستٙس ٚ چٝ لسر تحزیف ضسٜ ا٘س. ثزای ایٗ افىبر ثبیس فىز جبیٍشیٗ پیسا وٙیٓ . ٔثال ٚلتی ضرػی 

زر وبری ضىست ذٛرزٜ است ثٝ جبی ایٙىٝ فىز وٙس ٔٗ وال آزْ ثی عزضٝ ای ٞستٓ ثٝ ذٛز ثٍٛیس 

.٘جٛزْ ٔٗ زر ایٗ وبر ٔٛفك   

 

 گام سوم 

زر ٌبْ سْٛ ثبیس ثٝ ارسیبثی رفتبری وٝ ثٝ ز٘جبَ ٞیجبٖ ا٘جبْ ٔی زٞیٓ، ثپززاسیٓ. ٌبٞی السْ است تب 

رفتبر ٔب تغییز وٙس. ٔثال ایٙىٝ یبز ثٍیزیٓ ٞز ٚلت ذطٍٕیٗ ضسیٓ ٔسئّٝ ای را وٝ ثبعث ذطٓ ٔب 

ٜٛ ٔذاوزٜ ٚ ارتجبط ٔٛثز ثٝ سٚزی ضسٜ است ثٝ عزس غحیحی ثب عزف ٔمبثُ زر ٔیبٖ ثٍذاریٓ . ) ضی

زر ٔمبِٝ ای جساٌب٘ٝ ٔٛرز ثزرسی لزار ٔی ٌیزز( ٌبٞی السْ است ثٝ ز٘جبَ حُ ٔسبِٝ ثبضیٓ تب ثب 

 ٔٛلعیت ٞبی اضغزاة سا ٚ یب ٔسبئّی وٝ ثبعث ذطٓ ٔب ٔی ضٛ٘س وٓ تز ٔٛاجٝ ضٛیٓ

 

. 
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 دو تکنیک کارآمد برای مقابله با هیجانات منفی

 روش بلند مدت:

ٞبی زضٛار ثتٛا٘یس وٙتزَ  تٛا٘ٙس آستب٘ٝ تحُٕ ضٕب را ثبال ثجز٘س تب زر ٔٛلعیت ٞبی ثّٙسٔست ٔی رٚش

ٞب  سبسی اسجّٕٝ ایٗ رٚش ثیٙی ٚلبیع ٚ تٕزیٙبت آراْ احسبسبت ذٛز را زاضتٝ ثبضیس. ٚرسش وززٖ، پیص

.ٞستٙس  

:مدت  روش کوتاه   

یبس زاریس زر ٕٞبٖ ِحظٝ ٞیجبٖ ذٛز را وٙتزَ وٙیس. ٞبی ثّٙسٔست جٛاثٍٛی ضٕب ٘یستٙس ٚ ٘ ٌبٞی ٘یش رٚش

ٞبیی ٔب٘ٙس تٙفس عٕیك، ضٕززٖ اعساز، تزن ٔٛلعیت، ذٛا٘سٖ یه ضعز یب جّٕٝ زِرٛاٜ ٚ  تٛا٘یس اس رٚش ٔی

.وٙیستّمیٗ ثزذی اس جٕالت ٔثجت، آرأص ذٛز را حفظ   

 اولویت ها:

 ذٛزتبٖ را زر تٍٙٙب لزار ٘سٞیس.-1

 حبِت زر وٝ زٞیس ٔی احتٕبَ اٌز. وٙیس زٚری وٙس ٔی ایجبز ٘بذٛاستٝ ٞیجب٘بت ضٕب زر وٝ ٔٛلعیتٟبیی اس

 زر. ضٛیس ذبرج وبر ٔحُ یب ذب٘ٝ اس سٚزتز زلیمٝ 1۱. ٘یٙساسیس ٘ٛز زلیمٝ ثٝ را وبرٞب زرثزٚیس، وٛرٜ اس عجّٝ

 آٚر٘س زرٕ٘ی را ضٕب وفز وٙس آسب٘سٛرٞبی یب ذٛزرٚٞب عبثزاٖ، زیٍز غٛرت، ایٗ

 

 .زٞیس تغییز را ضزایظ-2

 ذٛاٞس ٔی زِتبٖ ٕٞیطٝ ٔثالً. ثبضس ٘بأیسی ثٍیزیس وٙتزِتبٖ تحت ذٛاٞیس ٔی وٝ ٞیجب٘ی ضبیس

 ضٕب چٖٛ وٙس ٔی پیسا ایزاز وبر جبی یه ٕٞیطٝ أب. زرآیس وبر اس «٘مع ثی» غذایتبٖ زاریس ٟٕٔبٖ ٚلتی

 تغییز است زستتبٖ وبُٔ لّمطبٖ وٝ غذاٞبیی ا٘تربة ثب را ضزایظ. ایس زر٘ظزٌزفتٝ ثبال ذیّی را ٞسفتبٖ

 زرست ثستٝ چطٓ تٛا٘یس ٔی را لیٕٝ أب زرآٚریس، ذٛز ٔیُ ٔغبثك ٚ ٘مع ثی را السا٘یب ٘تٛا٘یس ضبیس. زٞیس

 !وٙیس زرست لیٕٝ پس. وٙیس

 

 .زٞیس تغییز را تٛجٟتبٖ تٕزوش ٘مغٝ-3

 ذٛش یب ذٛضٍُ ذیّی ٕٞیطٝ ضٕب ٘ظز زر آٟ٘ب ٚ زا٘یس ٔی اعزافیب٘تبٖ اس تز پبییٗ را ذٛز ٕٞیطٝ ضٕب ٔثالً

 ثب وٝ رٚز ٔی  افزازی سٕت حٛاستبٖ ثبضس ذٛزتبٖ زست ایٙىٝ ثسٖٚ رٚیس، ٔی ثبضٍبٜ ٚلتی. ٞستٙس تیپ

 حسزت ٚ ضٛز ٔی آٟ٘ب جّت تٛجٟتبٖ تٕبْ ٘بذٛاستٝ. وٙٙس ٔی وبر ضٕب اس تز سٍٙیٗ ثزاثز 3 ٚس٘ٝ یب زستٍبٜ

 .ثٛزْ اٚ ٔثُ ٞٓ ٔٗ وبش ای وٝ ذٛریس ٔی
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 .زٞیس تغییز را ذٛز افىبر-4

 عٕیك تِٝ تِٝ.زٞیس اذتػبظ ثبٚرٞبیتبٖ ٚ افىبر ثب ارتجبعطبٖ ٚ ذٛز احسبسبت ثزرسی ثٝ را زلیمٝ چٙس رٚسی

 چٖٛ وٙیس ٔی ٘براحتی احسبس. ٌیز٘س ٔی ٘طأت آٟ٘ب اس ٞیجب٘بت آٖ وٝ زارز ٚجٛز ثبٚرٞبیی ٞیجب٘بت، تزیٗ

 احسبس. ایس ٘زسیسٜ ٟٕٔی ٞسف ثٝ چٖٛ وٙیس ٔی ذطٓ احسبس. ایس زازٜ زست اس را چیشی وٙیس ٔی فىز

 .ثیفتس ثزایتبٖ است لزار ذٛثی اتفبق وٙیس ٔی ثیٙی پیص چٖٛ وٙیس ٔی ضبزی

 تغییز ضزایظ اس را تفسیزتبٖ تٛا٘یس ٔی زستىٓ أب ضٛیس، ضزایظ تغییز ثبعث ٘تٛا٘یس ضبیس افىبرتبٖ تغییز ثب

 تبٖ ٘براحتی ثبعث وٝ را افىبری ضٕب( cognitive reappraisal) ضٙبذتی ٔجسز ارسیبثی رٚش زر. زٞیس

 ثٝ ٔجتال افزاز. ضٛز ٔی ضٕب زر رضبیت احسبس ثبعث زستىٓ وٝ وٙیس ٔی جبیٍشیٗ افىبری ثب ضٛز ٔی

 اٌز. رٚز ٔی آثزٚیطبٖ ثسٞٙس، سٛتی ٔعزٚف لَٛ ثٝ جٕع جّٛی اٌز وٝ زار٘س ثبٚر ٔعٕٛالً اجتٕبعی اضغزاة

 تٛجٟطبٖ تٕبْ وٙٙس ٔی فىز آٟ٘ب وٝ ٞٓ لسرٞب آٖ زیٍزاٖ ایٙىٝ ٕٞچٖٛ تز ٌزایب٘ٝ ٚالع ثبٚری ثٝ را ذٛز ثبٚر

 .وٙٙس پیسا ثیطتزی آرأص ٘یست آٟ٘ب رٚی

 

 :ثطٙبسیس را تبٖ ٞیجب٘بت وٙیس سعی-5

 یه زر ٚلتی ثٍیزیس ٘ظز زر. ضٛز ٔی ضبُٔ را آٖ وٙتزَ اس ٟٕٔی ثرص ٞیجب٘بت ضٙبذت 

 زر «ٚجٝ ٞیچ ثٝ ٘ٝ: »زٞیس ٔی پبسد ضٕب ٚ «ٞستی عػجب٘ی االٖ تٛ: »ٌٛیس ٔی ضٕب ثٝ وسی ٔٛلعیت

 ٔٙفی ٞیجبٖ ثٝ ٘سجت ٌٛیب است، ضسٜ سزخ ذطٓ ضست اس غٛرتتبٖ ٚ سزٜ ثبال ٌزز٘تبٖ ري وٝ حبِی

 ٔب اعزافیبٖ اٚلبت اس ثسیبری. ٘یستیس آٖ َ وٙتز ثٝ لبزر زیٍز ٞستیس آٌبٜ اٌز یب ٘یستیس آٌبٜ ذٛزتبٖ

 ٔب ضٙبذتی ٚ رفتبری فیشیىی، عالیٓ تٕبْ ثٝ ٞب آٖ سیزا زٞٙس ٔی تطریع ذٛزٔبٖ اس ثٟتز ٔبرا ٞیجب٘بت

 یه اس ثعس وٝ عالیٕی تٕبْ ثٝ است وبفی. ٘یست سرتی سیبز وبر ٞیجب٘بت ضٙبذت أب وٙٙس ٔی تٛجٝ

 ثی یب سزحبِیس غٍٕیٗ؟ یب ذٛضحبِیس االٖ وٙیس ثزرسی زلت ثب ٚ وٙیس تٛجٝ افتس ٔی اتفبق ضٕب زر رٚیساز

 ضٛز ٔی تز ٔٙغمی رفتبرتبٖ ثٝ ٘سجت ا٘تظبرتبٖ زاریس، ٞیجب٘ی چٝ ثسا٘یس ٚلتی ٘بأیس؟ یب أیسٚاریس حٛغّٝ؟

 

 :ثسٞیس اثزاس اجبسٜ ذٛز ٞیجب٘بت ثٝ-6

 تٛا٘یس ٔی ٌبٞی ٞستیس تٟٙب اٌز حتی. است ذٙسیسٖ ذٛضحبِی، ٔب٘ٙس ٞیجب٘ی ثزٚس ثزای راٜ تزیٗ سبزٜ 

 تبٖ ٘براحتی ثبعث وٝ ٔٛضٛعی زرثبرٜ وٙیس سعی غٍٕیٙیس، اٌز. ثرٙسیس ثّٙسٚ ثرٛا٘یس زاری ذٙسٜ ٔغّت

 را ذطٓ ٔب٘ٙس احسبسبتی تٛاٖ ٔی ٌبٞی ٚ وٙیس ٌزیٝ اٚ حضٛر زر حتی ٚ وٙیس غحجت وسی ثب است ضسٜ

 ویسٝ ثٝ ٔطت ثب ذطٓ احسبس تجزثٝ اس پس وٝ فززی. وزز ترّیٝ ٚرسش یب وبر ٔب٘ٙس فعبِیت یه زر

 ذٛاٞس وٙبر ذطٕص ثب سٚزتز وٙس، ٔی سزوٛة ذٛزش زرٖٚ زر را آٖ وٝ وسی ثٝ ٘سجت وٛثس ٔی ثٛوس
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 ٔثبَ عٛر ثٝ. وٙیس ٌٚٛ ٌفت اٚ ثب آٖ زرثبرٜ است ثٟتز است، ذبغی ضرع ثٝ ٔعغٛف ضٕب ٞیجبٖ اٌز. آٔس

 أب «…وٝ وززْ فىز ایٙغٛر زازی ا٘جبْ وٝ رفتبری زرثبرٜ» ،«…ثٍٛیٓ ذٛاٞٓ ٔی وٝ است ٔستی: »ثٍٛییس

 اجبسٜ زیٍزاٖ ٚ ذٛزتبٖ ثٝ ٞیچٍبٜ. وٙیس رعبیت را لزٔش ذغٛط ذٛز ٞیجب٘بت ثزٚس زر وٝ ثبضیس ٔزالت

 .زٞیس لزار فیشیىی تٙجیٝ ٔٛرز را اٚ یب وٙیس تٛٞیٗ فززی ثٝ ذطٓ ذبعز ثٝ ٘سٞیس

  وٙیس. یبززاضت را ذٛز احسبسبت ٌبٞی-7

 ثّىٝ است؛ آٖ ترّیٝ ثزای راٞی تٟٙب ٘ٝ احسبسبت ٘ٛضتٗ. است احسبس ثیبٖ ثزای ٚجٛز اثزاس ٘ٛعی ذٛز ایٗ

 وٝ ٔٛالعی زر ٔرػٛغب تىٙیه ایٗ. وٙس ٔی ایجبز ٘یش ٔٙفی احسبسبت زرثبرٜ حُ راٜ یبفتٗ ثزای فزغتی

 ثزای احسبسبتتبٖ ثٝ تٛا٘یس ٔی وبر ایٗ ثب ٚالع زر. است وٙٙسٜ وٕه ثسیبر ٞستیس زیٍزی وبر ا٘جبْ ٔطغَٛ

 را ذٛزتبٖ تٛا٘یس ٔی ٞستیس ذٛضحبَ ثسیبر وٝ ایس زازٜ ا٘جبْ ذٛثی وبر أزٚس اٌز ٔثال ثسٞیس؛ فزغت ثزٚس

 یبززاضت را ذٛز ٔٙفی احسبس تٛا٘یس ٔی ٌبٞی. وٙیس زعٛت ٞسیٝ یه ٌزفتٗ یب ثستٙی یه ذٛرزٖ ثزای

 آتص ثٝ است ضسٜ یبززاضت آٖ زر تبٖ ٔٙفی ٞیجبٖ وٝ را وبغذی سپس ٚ ثرٛا٘یس را آٖ ثبر یه ٚ وٙیس

 ثىطیس

 

 ثیبٔٛسیس. را ٔٙفی ٞیجب٘بت وٙتزَ فٖٙٛ-9

 وٝ اتفبلبتی ذبعز ثٝ ٔب وٝ است عجیعی. وٙس ٕ٘ی تجزثٝ را ٔٙفی ٞیجب٘بت وٝ ثٍٛیس تٛا٘س ٕ٘ی فززی ٞیچ 

 ثٝ ضٛیٓ ٔی ٔٛاجٝ آٖ ثب چغٛر وٝ ایٗ أب وٙیٓ تجزثٝ را ٔرتّفی ٞیجب٘بت است ٕٔىٗ افتس ٔی پیزإٔٛ٘بٖ

 ثرص ِٚی ایٓ آٔٛذتٝ ٚاِسیٗ ٔرػٛغب اعزافیبٕ٘بٖ اس را آٖ وٛزوی اس ٔب اس ثسیبری. زارز ٘یبس آٔٛذتٗ

 «ٔٗ سثبٖ» ٔب٘ٙس ارتجبعی ٞبی ٟٔبرت اس ثبیس ذطٓ اثزاس ثزای ٔثبَ عٛر ثٝ ثٍیزیٓ؛ فزا ثبیس را آٖ اس ٟٕٔی

 ثسیبر وٙی، ٔی رفتبر عٛر ایٗ ٚلتی» ٚ «ضسْ ٘براحت تٛ  ثسیبر رفتبر ایٗ اس: »ٔب٘ٙس جٕالتی. ٌزفت وٕه

 .«ضْٛ ٔی ثزآضفتٝ

 


