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به نام خدا

رفتار سازمانی پیشرفته
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

(Emotional Intelligence)3هوش هیجانی 



چطور هوش هیجانی خود را 
تقویت کنیم؟



حل مساله
Problem-Solving





حل مساله

مشکالت و چالش های سخت و 
به نظر غیر قابل حل

د مشکل را به مساله ای که بای
حل شود تبدیل کنیم

مساله قابل حل می شود

هیجانات بهتر مدیریت می 
شوند



گام های حل مساله



واقع گرایی
Realism



واقع گرایی

در زندگی شرایطی وجود دارد یا اتفاقاتی می افتد که مورد پسند ما نیست

امکان تغییر آن را نداریم؟
امکان تغییر موقعیت را 

نداریم؟

امکان تغییر آن را داریم؟
امکان تغییر موقعیت را 

داریم؟

پذیرش واقعیت تغییر واقعیت یا موقعیت



انعطاف پذیری
Flexibility



انعطاف پذیری

شودمیباعثپذیریانعطاف•
.نباشیمتغییرقابلغیروسختسفت،خشک،خیلی•
.نشکنیممشکالتومسائلدرتاباشیمپذیرانعطافوخونرمبتوانیم•
.شویمسازگارپویاوبینیپیشغیرقابلناآشنا،شرایطواوضاعبابتوانیم•
.باشیمداشتهآمادگیضروریوالزمتغییراتبرایبتوانیم•
ستیم،هاشتباهدرماکهدارندمیبیاندالیلیوشواهدوقتیوباشیمنداشتهبیجاتعصب•

.کنیمعوضراخودنظرکنیمسعی



تحمل استرس
Stress Tolerance



استرس باعث می شود

االن»:مثال.برودبینازدهیممیانجامکهکاریرویتمرکزمان•
رساستخیلیچونکنم،تمرکزمتناینخواندنرویبرنمی توانم

.«دارم

یداپلفظیدرگیریخودهمکاریادوستبا»:مثال.شویمپرخاشگر•
.«هستماسترسدچارخیلیروزهااینچونکردم



استرس باعث می شود

ترشح شود که در بلندمدت بیماری Cortisolو Adrenaline ،Noradrenalineهورمونهای 
.ندرا ایجاد می ک... هایی از قبیل سرطان، دیابت، سکته قلبی، بیماری های گوارشی و 



استرس یک تهدید جدی



استرس مثبت

حرکت،برایاسترسمقداریوجود.نیستبداسترسانواعهمه•
.استضروریموفقیتوپیشرفت



عوامل ایجاد کننده استرس را بشناسیم و آن ها را مدیریت کنیم

راهکارهامثالعامل استرس

ی  وقتی خواسته ها و انتظارات
که از ما وجود دارد، فراتر از 

.زمان در اختیار ماست

تاراگولی.دارمامتحانسهبعدهفتهاینکهازناشیاسترس•
یمتجربهکمتریاسترسباشدماندهباقیروزسیامتحان

.کنم
برسم،تشرکبهدیگردقیقه یدهتابایداینکهازناشیاسترس•

.رسمنمینیم ساعتاززودترترافیکبااما

زمانمدیریت•
کاهشوبررسی•

غیرکارهایحجم
ضرور

ی وقتی خواسته ها و انتظارات
که از ما وجود دارد، فراتر از 

.پول در اختیار ماست

انیتوممیلیوندهچکیکبایدفردااینکهازناشیاسترس•
.دارمپولتومانمیلیونیکفقطوکنمپاس

اقساطپرداختدرناتوانیازناشیاسترس•
مالیمدیریت•

ی وقتی خواسته ها و انتظارات
که از ما وجود دارد، فراتر از 

.مهارت و توان ماست
خودجدیدشغلیموقعیتبراینکردنعملخوباسترس•

قبلیآموزیمهارت•
کارهایینپذیرفتن•

بدونتوانازفراتر
یقبلآمادگیکسب

غیر وقتی با یک آینده مبهم و
قابل پیش بینی مواجه می

شویم

شغلدادندستازاسترس•
طالقاسترس•

باآمادگیکسب•
ریسکمدیریت

یقبلآمادگیکسب•
سناریونگاریبا



عوامل ایجاد کننده استرس را بشناسیم و آن ها را مدیریت کنیم

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی کاری را برای بار 
اول می خواهیم انجام 
دهیم یا با چیز جدیدی 

مواجه می شویم

نفرهپنجاهبزرگجلسهیکمدیریتاسترس•
اولباربرای

اولباربرایسخنرانیاسترس•
رکشویکدرحضوراولروزهایازناشیاسترس•

خارجی

اقدامازپیشتمرین•
صورتبهکارهاانجام•

تدریجی

ه وقتی نمی دانیم نتیج
یک موضوع مهم چه 

خواهد شد
وهنتیجبرتمرکزعدم•کنکوراسترس•

تفعالیخودبرتمرکز

وقتی می خواهیم همه را 
از خود راضی کنیم

هکدیگرانانتظاراتوتقاضاهاازناشیاسترس•
.نیستیمکردن شانبرآوردهبهقادرما

هکدیگرانانتظاراتوتقاضاهاازناشیاسترس•
.نیستندمنطقییاقانونیمی کنیمفکر

دیگرانبااختالفوتعارضازناشیاسترس•

مهارتوورزیجرات•
گفتننه

ونفسعزتتقویت•
نفسبهاعتماد



عوامل ایجاد کننده استرس را بشناسیم و آن ها را مدیریت کنیم

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی وسواس و کمال 
گرایی داریم

خاطربهزماندادندستازناشیاسترس•
وسواس

اشتباه نکردنازناشیاسترس•

گراییواقع•
فازیتفکرداشتن•
وسواسدرمان•
ازیادگیریوپذیرش•

اشتباه

وقتی احساس می کنیم
دارایی مهمی را ممکن 
است از دست بدهیم

نزدیکانیاخودحادبیماریازناشیاسترس•
مالیهایداراییدادنازاسترس•
افتادنزندانبهاسترس•

جهتدرحداکثریتالش•
مهمداراییحفظ

گراییواقع•

وقتی احساس می کنیم
ا چیزهایی تحت کنترل م

نیست
جامعهبداقتصادیشرایطازناشیاسترس•

گراییواقع•
وبحرانمدیریت•

ریسکمدیریت



کنترل تکانه
Impulse Control



کنترل تکانه

تصمیمدرستمی توانیمبریممیسربهکاملآرامشدروقتی•
تعصبانیزماندرماتصمیماتکهنکنیمفراموشپسبگیریم،

.شویمپشیمانآنازبعداکهباشدگونه ایبهمی تواند

تکانهبردنبینازیاانداختنتأخیربهتواناییمهارتاینداشتنبا•
.کنیممیپیداراها



عوامل و پیامدهای خشم

عوامل ایجاد 
کننده خشم

بهرسیدنبرایمانعوجودوفردیخواسته هایبهیافتندستعدم•
هدف ها

پیامدهای 
خشم

استرس•
مشتریانوهمکاراننزدیکان،باماروابطدیدنآسیب•
بدنسالمتبهآسیب•



راهکارهای پیشگیرانه کنترل تکانه و خشم

از چیزی که 
ت باعث عصبانی

می شود دوری 
کنیم

ازانیممی توکهجاییتاکردیم،پیدارامی شودخشم مانباعثکهعاملیاگر•
.کنیمدوریآن

راودخناراحتیوعصبانیتعاملوکنیمفکرهستیم،آرامشدرکهزمانی•
وظایفازیکیآیااست؟ماخشمایجادعاملخاصیفردآیا.کنیمپیدا

می دهد؟آزاررامااطراف مانمحیطآیامی شود؟خشم مانباعثشغلی

خشم انباشته
خود را به شیوه
های سالمی 
تخلیه کنیم

...وتوپبهزدنشوتزدن،بیلکوه،درزدنفریادمثال•



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

یمبکشعمیق نفس 

رفصروانیپدیدهیکخشمزیرابکشیم،عمیقنفسهستیمعصبانیکهزمانیاستبهتر•
دادتعقلب،ضربانخون،فشار.دارندآنبروزدرمهمینقشفیزیولوژیکاجزایكهچرانیست،

بهتعصبانیهنگامكههستند،جسمانیمتغیرهایساز،وسوختسرعتوبدندمایها،نفس
كهاستالیتیفعتنفسفوق،متغیرهایبیناز.یابندمیافزایشسمپاتیک،دستگاهفعالیتعلت
.نیمككنترلراآنفعالیتعمیقتنفسوسیلهبهوكنیمتمركزآنبرسریعترتوانیممی

پایینهمخونفشارنتیجهدرویافتهكاهشقلبضربانكهشودمیباعثعمیقتنفسمعمولا •
كنترلرامخشتشدیددرموثرفیزیولوژیکعواملعمیق،تنفسباتوانمیترتیببدینوبیاید
.كرد

خشم خود را به 
از صورت منطقی ابر

کنیم

اینر،پرخاشگنهباشیممنطقیوجسورخودخشمبیاندرکهمعناستاینبهخشمکردنابراز•
.استخشمابرازبرایراهکارمنطقی ترینروش

صدمهبدونهدفاینبهچگونهونماییمتبرئهراخودوکنیماتهامرفعچگونهکهبگیریمیادباید•
.برسیمدیگرانبهزدن

استمعنیاینبهبلکهبگوییم،زوردیگرانبهوباشیمقلدرکهنیستمعنیاینبهبودنجسور•
.کنیمحلمنطقیراهازرامشکالت مانوکنیمرفتاراحترامباکه

بگوییم ایست
میباعثفرماناین.«صبرکنایست،»:بگوییمخودمانبهتوانیممیهستیم،عصبانیكهزمانی•

بهترراموقعیتوكنیمپیدارهاییمانخشمدستدربودناسیرازحدودیتابتوانیمكهشود
.كنیمارزیابی



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

شروع کنیم به
نوشتن

کاغذیرویمی کنید،استفادههاآنازعصبانیتزماندرکهراکلماتیاستبهتر•
.بنویسید

راه برویم تا آرام 
شویم

راهوویمشبلندنشسته ایماگربنابراین.نکنیمفراموشرازدنقدمخشمکنترلبرای•
.برویم

به واقعیت ها 
فکر کنیم

اینرایبحداقلاستبهترپس.هستندتغییرقابلغیردنیاایندرمسائلازبسیاری•
مواقعایندرعصبانیتبازیرا.نکنیمعصبانیراخودشدهکههممسائلنوع

موجودتوضعیشدن،عصبانیجایبهاستبهترپس.ببریمپیشراکارینمی توانیم
.شویمسازگارآنباوبپذیریمرا

در صورت نیاز 
عذرخواهی کنید

.کنیمعذرخواهیویازحتماکردیماحترامیبیکسیبهعصبانیتزماندراگر•
ازکهوییمبگنظرموردشخصبهکههمینبیاوریمتوضیحیخودرفتاربراینیستلزم•

.استکافیداشته ایم،تندیرفتاروهستیدپشیمانخودرفتار

قبل از اینکه 
چیزی بگوییم 

فکر کنیم

گفتنازبعداا کهبیاوریمزبانبهراچیزهاییاستممکنراحتخیلیعصبانیتزماندر•
.شویمپشیمانحسابیآنها

طرف بگذاریموکنیمجمعرافکرمانونیاوریمزبانبهچیزیکرده،مکثدقیقهچند•
.بکندراکارهمینهممقابلمان



شادمانی
Happiness



شادمانی

:شودمیباعثشادکامی•

ال،حزمانبهنسبتراخشنودیوخاطررضایتپیوسته،طوربه•
.کنیمحفظ

.ودشبهترماشغلیوتحصیلیعملکردوپیشرفتسالمتی،•

.ببینیمتریمثبتنگاهبارارویدادهایادیگران•

.مباشیتربینخوشهدفبهرسیدنبرایخودتواناییمورددر•

.ندکپیداارتقامامسالهحلوگیریتصمیمهایمهارتوخالقیت•



شادمانی



خوش بینی
Optimism



چرا خوش بینی؟ 

یهانگرشتقویتوزندگیبهکردننگاهزیرکانهتواناییمابه•
.دهدمیرامنفیهیجاناتوهاشکستبروزصورتدرحتیمثبت،

بینانهخوشآینده،وضعیتبهبودبهنسبتمادیدگاهشودمیباعث•
.باشدامیدوارانهو

تجربهرابیشتریجسمانیسالمتشویم،افسردهکمترشودمیباعث•
.آوریمدستبهراباالتریپیشرفتمیزانوکنیم،

کاریانگیزهوکاریمحیطبهبودبهسازماندربینخوشافرادحضور•
هرردبدبینافرادحضوربالعکسوکندمیکمکبسیارکارکنان
.نمایدتهدیدراسازمانسرزندگیوامیدتواندمیایلحظه



راهکارهای افزایش خوش بینی

نکنیمگیرآنرویولیبگیریمدرسخوداشتباهاتاز•

به طورایدنبنیزکنیم،فراموشراخوداشتباهاتنبایداینکهعیندرما•
.دهیممانورخوداشتباهاترویافراطی

فردیماازاشتباهاتمان،برایحدازبیشانرژیووقتگذاشتن•
ملکابه طوررااشتباهاتماناگرحالعیندر.می سازدترسوونگران

.شدخواهیماشتباهاتآنمرتکبدوبارهکنیمفراموش

به عنوان چند نمونه از اشتباهات خود را که از آن ها درس : تمرین
.گرفتید بنویسید


