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رفتار سازمانی پیشرفته
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

تاب آوری فردی و سازمانی



مساله 
چیست؟
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مرگ عزیزان

از دست دادن شغل یا شکست های 
کاری
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یشکست تحصیل

مشکالت مالی
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انمشکالت ارتباطی با اطرافی
بیماری
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بحران مالی
ترک کار کارکنان
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برخی افراد و سازمان ها در 
یب برابر مشکالت بسیار آس

پذیر عمل می کنند و به 
.سرعت در هم می شکنند

برخی افراد و سازمان ها، 
ن آرام، منطقی، صبور و مطمئ

نرم با مشکالت دست و پنجه
. می کنند

دو
ن 

 ای
ت

او
 تف

راز

تاب آوری



تاب آوری 
چیست؟
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تاب آوری 
چه هست؟

ه توانایـــی مقابل
و سالم با مشکالت
شرایط سخت

بیرون آمدن از 
ب بحران بدون آسی

ا رساندن به خود ی
دیگری

فائق آمدن بر 
سختی ها
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تاب آوری ذاتی یا اکتسابی؟

برخی افراد و سازمان ها به طور ذاتی دارای
زمان این ویژگی هستند، اما سایر افراد و سا

را ها نیز قادرند تاب آوری را بیاموزند و آن
.ارتقا دهند
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روان شناسی مثبت گرا ریشه تاب آوری
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اب مفاهیم مشابه با ت
آوری

سخت جانی

پایمردی

استقامت

صبر

حلم

سعه صدر
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چگونه تاب
آور شویم؟
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واقع گرایی
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.هستندگذراهاناخوشیوهاخوشی•

ازتوانیمنمیماواستمشکالتازپرزندگی•
.کنیماجتنابمشکالتبسیاری

انیانسبربالیینشدهباعثهرگزهم«بودنخوب»•
ازشتربیخیلیشایدبزرگانوپیامبران.نشودنازل

.بوده اندحادثه هاییچنینمعرضدرعادیمردم

وسختیازپرگذشتهامروزی،موفقهایسازمان•
.اندکردهتجربهراشکست

نگرش های واقع گرایی
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ی
ی واقع گرای

رفتارها

ه تالش در جهت آنچه می توانیم تغییر دهیم و پذیرش آن چ
نمی توانیم

ترل آن را عدم توجه به موضوعاتی که توانایی تغییر دادن و یا کن
نداریم

ف آماده کردن خود برای شنیدن و مشاهده رفتارهای نابجا و خال
انتظار

یم و می عدم نگرانی درباره موضوعاتی که روزانه در اخبار می بین
شنویم

 بینانهپذیرش زندگی به همین شکل و نداشتن انتظار غیرواقع

ناپذیرتحمل مشکالت و نامالیمات به عنوان یک واقعیت اجتناب
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ت گاهی اوقات از شنیدن یا دیدن واقعیت هایی دچار حال
های غیر تاب آورانه زیر می شوم

ناراحتی، غم و اندوه•

یاس و ناامیدی•

استرس•

ترس•

عصبانیت و خشم•

شکایت کردن•
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ابتدا این سوال را از خودم بپرسم

است؟منطقیمندرهاحالتاینآیا•

اشتبردوکنممینگاهمسالهبهاحساسیمناستممکنیا•
نیست؟منطقیمن

ام؟کردهبرداشتاشتباهیا•
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به صورت کالمی، نوشتاری یا رفتاری•

با میزان تاثیرگذاری زیاد، متوسط یا کم•

تالشم را برای تغییر و اصالح انجام خواهم داد•

آیا می توانم این واقعیت را تغییر دهم؟

یا از موقعیتی که واقعیت در آن قرار دارد خارج خواهم •
.شد

.یا واقعیت را خواهم پذیرفت و با آن کنار می آیم•

در غیر این صورت



انتظارات غیر واقعی/ واقعیت های بدیهی 

حق انتخاب

بهبناراخودزیرمجموعهمدیراندارندحقارشدمدیران•
.کنندانتخابخودصالحدید

رامنپیشنهاداتتوانندمیخود،صالحدیدبهبنامدیران•
.نپذیرندیابپذیرند

تاسممکنکنم،پیدابهتریسازماناگرمنکهطورهمان•
راحقاینهممنسازمانکنم،ترکراخودفعلیسازمان

.کندنجایگزیمنباکرد،پیدامنازبهترفردیاگرکهدارد
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انتظارات غیر واقعی/ واقعیت های بدیهی 

کمال گرایی

هممنمدیرهستم،ضعفوقوتنقاطدارایمنکهطورهمان•
.استضعفوقوتنقاطدارای

دراستممکن.نیستندبرخودارمتعالیفرهنگیسطحازافرادهمه•
.دارندنتظرهمغیرگفتارییارفتارکهباشندافرادیمشتریانبین

هماننیست،آلایدهخواهممیمنکهطورآنکاریمحیطهیچ•
آلایدهصددرصداستممکنکارمندعنوانبهمنکهطور

.نباشمسازمان
27



انتظارات غیر واقعی/ واقعیت های بدیهی 

انتخاب و پیامدهایش

را اگر من انتخاب کرده ام در این سازمان کار کنم، با همه نقاط قوت و ضعفش آن•
.چون در انتخاب محیط کار حق انتخاب داشته ام. پذیرفته ام

من . هیچ وقت آن اختیار و آزادی عملی که در کارآفرینی دارم در کارمندی ندارم•
.کارمندی را با همه محدودیت هایش انتخاب کرده ام

یفه ام تا موقعی که کارمند یک سازمان هستم و از آنجا حقوق می گیرم موظفم که وظ•
.چه قدر مرا بدانند چه ندانند. را به طور کامل و درست انجام دهم

نیز من وقتی کار در یک سازمان را پذیرفته ام، در واقع نظام حقوق و دستمزد آن را•
.پذیرفته ام

وشی موقعیت شغلی، اجتماعی و مالی که االن دارم به دلیل عملکردم و میزان سخت ک•
.و تصمیماتم در گذشته است
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انتظارات غیر واقعی/ واقعیت های بدیهی 

گذشته، حال و آینده

هیچهگذشتاندوهبا.گرددنمیبرواستگذشتهگذشته،•
ازراآیندهتابشمرمغنیمتراحالپس.افتدنمیاتفاقی
.ندهمدست

ولیکنمجبرانرااشتباهاتمتابرگردمگذشتهبهتوانمنمی•
.دنشونتکرارآیندهدرتابگیرمدرسهاآنازتوانممی

بودممکنشدمنمیهاسختیازبرخیدچارگذشتهدراگر•
.شدمنمیواکسینهبزرگترهایسختیبرای
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خود انتقادی

بودنکنار گذاشتن نگرش همیشه بر حق

تحمل نظرات مخالف
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ا داشتن معن
و هدف در 

زندگی
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افرادی که در زندگی معنا و هدف 
م مشخصی ندارند با هر مشکلی، از ه

ی می پاشند و انگیزة خود را از دست م
.دهند



34



35



جایگزینی
باورهای 
منفی با 

مثبت
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هتجرباخیراًکهراگرفتاریوسختیموردیک
.دهیدشرحعینیعبارتیکقالبدرکرده اید

نامالیمات

بهگرفتاریاینباشدنروبروهنگامکهراچیزی
.کنیدیادداشتگفتید،خودتان

باور ها

هچیاداد؟دستشمابهاحساسیچهآن،نتیجۀدر
کردید؟کار

پیامد ها

ازراآنیابیابید،خودباورخالفبرمدرکی
.کنیدبررسیدیگردیدگاهی

زیر سؤال بردن

اسیاحسچهبردیدسؤالزیرراخودقبلیباوروقتی
داد؟دستشمابه

انرژی بخشی

ن
تمری
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.نشدمپذیرفتهامادادم،تقاضاجدیدشغلیکبرای

نامالیمات

.نمکپیدابهترشغلیکنمی توانموقتهیچ.نمی خورمکاریدردبه

باور ها

دمخوبرایدلم.نمی گردمکاردنبالدیگر.می کنمبی ارزشیاحساس
.شدهمبد ترحتیاحساسمنتیجه،در.می سوزد

پیامد ها

بهمنکهنیستاینمعنی اش.نبودمنبرایمناسبیشغلشغل،اینشاید
هنوزکههستزیادیخیلیشرکت های.نمی خورمکاریهیچدرد

.نداده امکاردرخواستبرایشان

نزیر سؤال برد

خیلیناناطمیخودمتوانایی هایبهکنم،پیداجدیدیشغلاینکهبرایاالن
.آیدبرمیمناززیادیکارهایمی دانم.دارمبیشتری

انرژی بخشی



امید و 
خوش بینی

هواقع بینان
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کاهش استرس و افزایش سالمت جسم



:امید و خوش بینی واقع بینانه یعنی باور به

ختی وقتی به زندگی خودم نگاه می کنم، می بینم که بارها امور به شدت و س•
. رسیدند و همه چیز به تار مویی بسته بود، اما آن تارِ مو پاره نشد

روزنه امید

یست کاف. همراه هر تهدید، فرصتی است. یعنی همراه با هر سختی، راحتی است•
.فرصت ها و راحتی ها را پیدا کنم

ان مع العسر یسرا

سالم . جایگاه اجتماعی دارم. درآمد دارم. من خوشبختم چون یک شغل دارم•
.و خیلی موهبت های دیگر که باید شکرگزار آن باشم. هستم

شکرگزاری
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:امید و خوش بینی واقع بینانه یعنی باور به

دهیدمهلتمنبه»:گفتفرمانداربهاو.بودزدندارآستانهدرگناهکارمردی•
دهممیقول.کنمخداحافظیاستدوردستیشهردرکهمادرمازبروم

«بازگردم

یکی.«کند؟میرامرداینضمانتکسیچه»:گفتتماشاگرمردمانفرماندار•
«.بکشیدمرااوجایبهنیامداگر.شوممیضامنمن» :گفتمردمانمیاناز

مردند،بزندارشتابستندستونبهراضامن.نیامدمحکومورسیدموعودروز•
:گفتند«.ببندیدستونآنبهوببریدستوناینازمرا» :کرددرخواستضامن

«استفرجستونآنبهستونایناز»:گفت« ؟چرا»

راضامنرسیدراهازمحکوم.بازگشتزنانفریادمحکوممردمیانایندر•
.انداختخودگردنبهرامرگریسمانودادرهایی

از این ستون به آن ستون فرج است
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تیجهتمرکز بر فرایند به جای ن
در آزمایشی مشاهده شد که آن دسته از دانشجویان سال اول که 
ا عادات مطلوب مطالعه را برای خود مجسم کرده بودند، در مقایسه ب
افرادی که گرفتن نمره های خوب را مجسم کرده بودند، اضطراب

.کمتری را تجربه کردند و نتایج بهتری گرفتند

ر مطالعۀ دیگری نشان می دهد که افرادی که وقت خود را صرف فک
کردن به این می کنند که برنامه ای را چطور باید به مرحلۀ اجرا

قط در مورد دربیاورند تا به هدفی خاص برسند، نسبت به کسانی که ف
.پاداش احتمالی کار فکر می کنند، عملکرد بهتری دارند

مسافرت
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انعطاف 
پذیری
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انعطاف 
پذیری

ط تطبیق با شرای
پیش آمده

ی داشتن استراتژ
مواجهه با شرایط 

جدید

ع تر افراد تاب آور پس از وقوع یک اتفاق سخت و ناگوار سری
می از دیگران خود را پیدا می کنند و به روال عادی زندگی باز

.گردند



47



48



مواجهه 
مساله مدار 
با مشکالت

49



50

انکار مشکل، نگرانی و
از ترس از مشکل، شکایت

مشکل

ه و تبدیل مشکل به مسال
حل آن یا پذیرش آن در 

نصورت غیر قابل حل بود
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مراحل حل مساله

تعریف مسالههتبدیل مشکل به مسال
شناسایی 

راهکارهای مساله
انتخاب بهترین

راهکار

تمرین

ه یک مشکل کاری را به مسال
تبدیل و حل کنید
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اختالف نظر با مدیر•

تبدیل مشکل به مساله

ا در میزان و نحوه پرداخت اضافه کار به نیروهای زیرمجموعه ب•
مدیر باالتر اختالف نظر دارم

تعریف مساله

ای صحبت با مدیر برای تعیین یک قانون مشخص و مدون بر•
پرداخت اضافه کارها

واگذاری تعیین میزان پرداخت اضافه کار به مدیر باالتر•

شناسایی راهکارهای مساله

2بعد راهکار 1ابتدا راهکار •

انتخاب بهترین راهکار



پرهیز از 
ارتباط با 
افراد غیر 
تاب آور

53



54

نج شما ترکیبی از پ
شخص هستید که

زمان زیادی را با آن 
.ها سپری می کنید

آدم های سمی

کم ظرفیت و 
کوچک دل

غر غرو

دبدبین و ناامی


