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چطور هوش هیجانی خود را 
تقویت کنیم؟



خودآگاهی هیجانی 
Emotional Self-Awareness



چرا خودآگاهی هیجانی؟

هیجانی داریم
می دانیم چه نوع هیجانی

است
راهکار مناسبی برای 
یممدیریت آن پیدا می کن

ه کسی از من انتقاد کرد
است

می دانم که دچار خشم 
شده ام یا نگرانی یا 

استرس یا اندوه

بر اساس نوع هیجانم 
ی واکنش مناسبی نشان م

دهم 

؟اگر کسی از شما انتقاد کند اولین واکنش شما چیست

مثال



نقاط قوت و ضعف هیجانی خود را بشناسیم

نقاط قوت و ضعف تان در زمینه بروز و مدیریت هیجانات چیست؟ 
.می کنمعصبانیت و خشم خویشتن داری هنگام 

.ناامید و بدبین هستم
.میشمعصبانیزود

.همیشه استرس دارم
.(به پرسش فوق می توانید استفاده کنیدبرای پاسخاز نظرات دیگران هم)داخل پرانتز 

چه راهکارهایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعفتان در زمینه 
مدیریت هیجانات دارید؟



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

کمال طلبی
.استشکستنظرماندرکامل،ازکمترچیزهر.می بینیمسیاهیاسفیدراچیزهمه•

رژیمحیندربستنیخوردنوالغریرژیم:مثال•
وید هابااین گونه.بدهیمانگیزهخودمانبهخواهیممینباید هاوباید هاگفتنبا•

.کنیمعملآنعکسدرستکهمی شویمتشویقومی کندایجادسرپیچینبایدها،
بیدارخوباز6ساعتصبحروزهرباید»یا«بخورمراشیرینیآننباید»:مثال•

.«بشوم



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

کمال طلبی



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

بزرگنمایی جنبه های منفی
ازیبخشبهتوجهبایامی بینیمتارراواقعیت هاهمه منفیحادثه ایتأثیرتحت•

.می کنیمفراموشرابقیهمنفی،رویدادیک
چنداننهواژ ه ایفردآنزمانییکدراماداریم،نفریکباخوبیروابط:مثال•

فراموشراارتباططوالنیروز هایبدین ترتیب،.می گویدماازانتقاددرجدی
.می بریمرنجناچیزانتقاداینازومی کنیم



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

نتیجه گیری شتاب زده

وینیبپیشزدهشتابباشیم،داشتهکنند ه ایقانعدلیلآنکهبی•
.می کنیمنتیجه گیری

نمیربکاراینانجامعهدهاز»:می گوییمبررسیهرگونهبدون:مثال•
.«آیم



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

استدالل احساسی

.ندهستواقعیت هابازتابلزوما  مامنفیاحساساتکنیممیفکر•
دلیلینکهابدونمی کنیم؛نتیجه گیریاحساساتمان،پایهبربنابراین

.باشیمداشتهکنند ه ایقانع

خطرناکبسیارچوندارم؛وحشتهواپیمابرشدنسواراز»مثال•
.«است

.«تمهسلیاقتیبیآدمحتما  پسمی کنم؛کفایتیبیاحساس»•



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

شخصی سازی

رویهیچبهکهمی پنداریمحادثه ایمسئولجهتبیراخودمان•
جالتخگناه،احساسبهشخصی سازی.نداشته ایمراآنکنترلامکان

.می انجامدبودنناشایستهیا

میوخوردمیپیچپایشاوکوه،رویممیدوستمانبا:مثال•
هادپیشنکهبودیمماچوندانیممیمقصرراخودمانماوشکند
.دادیمرارفتنکوه



هیجانات خود را از طریق کنترل افکار مدیریت کنیم

برچسب زدن

.زنیممیمنفیبرچسبدیگرانیاخودمانبه•

که زنیممیمنفیبرچسبخودبه«کردماشتباه»گفتنجایبهمثال•
ماابمخالفتدرکسییا.«امخوردهشکست»یا«بی لیاقتممن»

.می نامیم«متکبر»رااومی زند،حرفی



قبل از هر واکنش هیجانی سه سوال کلیدی از خود بپرسیم

دارد؟ضرورتچقدرحرفاینگفتن•
نممکحتی.نیستمهمهمآنقدرهادارم،راگفتنشقصدکهانتقادیدانم،می•

.کندتغییرمروربهنیزآنمورددرنظرماست
بزنم؟منراحرفایناستالزم•

منهکچیزیشاید.کنمصحبتآنمورددردیگریفردبااولباشد،بهترشاید•
.استافتاده اتفاقکهنباشدچیزیآنهمهدیدم،پیشهفتهچند

بزنم؟راحرفاینحاالهمیناستالزم•
مانیزاستبهتراما.کنمصحبتدیده ام،کهمشکلیمورددرتااستالزمقطعا•

.باشیمداشته همبیشتریآمادگیدوهرکهکنممشخصکاراینبرایرا
اماباهمراهتشویق:مثال•



خود ابرازی و ابراز وجود  
Assertiveness



چرا خود ابرازی؟

.نیستبودنمهربان وخوبهمیشهمعنیبههیجانیهوشداشتن•
.یمهستناراحتوغمگیننگران،کهدهیمنشانمقابلطرفبهبایدگاهی•
هانپنخونسردیوخوشحالیازنقابیزیرراخودواقعیهیجاندائمااینکه•

.نیستدرستیکارکنیم،
نگرانی،تنش،صورتبهراخودمی کنیم،پنهانراخودهیجاناتوقتی•

.می کنندنمایانجسمیوروانیخستگیواسترس



چگونه خودابرازی کنیم؟



چگونه خودابرازی کنیم؟

دهیمنشانمختلفشرایطدرخودهیجانات•

اینزاکسیاگرولیکنیمبرخوردصمیمانهوخوبدیگرانبامثال•
اننشاوبهمحترمانهراخودناراحتیکرد،استفادهسوءمارفتار
.دهیم

کنیمبیانجدلوتعصببدونراخودنظرات•

عصبتبابخواهیمگفتگوهادرکهنیستمعنااینبهابرازیخود•
رنظازدفاعبرایدستاویزیهرازوکنیمپافشاریخودنظرروی
.کنیماستفادهمخالفنظراتسرکوبوخود



چگونه خودابرازی کنیم؟

کنیمدفاعخودحقازمحترمانه•
وهمحترمانبایدشود،میپایمالداردماحقکنیممیاحساسجاییاگر•

.بزنیمراحرفمانوبرویمخودحقپیدرمنطقی
بهایهربهپیروزیدنبالبهخشونت،.نیستخشونتخودابرازی،•

.باشدمیممکن
کنیمفراهماطرافیانمانبرایراابرازیخودزمینه•

وشفافراخوداحساساتونظراتاطرافیانمان،کهشویممطمئنباید•
.می کنندابرازترسوکاریمحافظهبدون

بینمیمیارسی،مینظربهگرفتهامروز»کهکنیمسوالتوانیممیمثال•
«...وناراحتیکه



عزت نفس
Self-Regard



عزت نفس چیست؟



چرا عزت نفس؟

نیستندبرخوردارکافینفسعزتازکهافرادی•
یجهنتدرکنندمیناکارآمدیاحساسوهستندارادهبیوضعیف•

.كنندمیمحدودراخودفعاليتهای
کارهراستممکنهمینبرایندارنداباییبودآبرویشاناینکهاز•

.بدهندانجامراناپسندی
برخوردارندباالیینفسعزتازکهافرادی•

.ترندراضیشغلشانازوكنندمیكاربهتر•
تمالاحبهبگيرند،كاریانجامبهتصميموقتيكهدارنداطمينان•

.شدخواهندموفقزیاد



چگونه عزت نفس خود را تقویت کنیم؟

.خود واقعی مان را همان طور که هست بپذیریم
.خودمان را دوست داشته باشیم و به خودمان احترام بگذاریم
.در مورد خودمان احساس و برداشت خوبی داشته باشیم

.به خودمان اعتماد داشته باشیم
.باور کنیم فرد با کفایتی هستیم

احتی از اینکه در برخی جنبه ها از دیگران پایین تر هستیم احساس نار
.نکنیم چون در برخی از جنبه ها از دیگران باالتر هستیم

.چه برداشت و حسی نسبت به خود واقعی تان دارید



از زبان منفی پرهیز کنیم

زهرگمنیابرنیایمکاراینعهدهازشاید»:بگوییمایپروژهمورددراگر•
منفیزبانازکهاستایندهندهنشان.«گيرمنميراخوبهايپروژه

.ایمکردهاستفاده

میایجادعصبیمسیریکدهیم،میانجامکاریماکهبارهرحواسمان•
یکیم،کناستفادهعصبیمسیرآنازبیشتریدفعاتتعدادچههر.کنیم
منفیزبانبهعادت.شودمیتبدیلعادتبهبیشتررفتار،

انعمچیزیچه»بگوییم،«توانمنمیمن»:بگوییماینکهجایبهمثال•
.«است؟منموفقیت

ینهزمچهدرمن»:بگوییم،«هستمافتضاحمن»بگوییماینکهجایبه•
.«دارم؟بهبودبهنیازهایی



خودشکوفایی
Self-Actualization



چرا خودشکوفایی؟

اناهدافمبهکنیمسعیوزدهیابیهدفبهدستسازدمیقادرراما•
.برسیم

هایظرفیتوهاتواناییاستعدادها،تحققبرایشودمیباعث•
.کنیمتالشوباشیمداشتهانگیزهخودبالقوه

چه استعدادهایی دارید که هنوز به طور کامل شکوفا نکردید؟شما



استقالل
Independence



چرا استقالل؟

افراد 
مستقل

کارآمدتر 
.هستند

ا کار را تا انته
به نتیجه می

.رسانند

ر ریسک پذیرت
.هستند

خالق تر 
.هستند



چگونه استقالل خود را تقویت کنیم؟

.نگیریمقراردیگرانکنترلتحت•

.اشیمبنیزپذیرمشورتحالعیندروباشیممستقلکارهاوافکاردر•

دمانخودیگرانبامشورتازپسبگیریم،تصمیمخواهیممیوقتی•
.بگیریمخودبراتکایبارانهاییتصمیموکردهبندیجمع

.رسیمنتباشیمداشتهدیگرانازمتفاوتونونظرییاایدهاینکهاز•



مسئولیت اجتماعی
Social Responsibility



چرا مسئولیت اجتماعی؟

وموثرهمکاری،حسدارایعضویکعنوانبهراخودبتوانیمشودمیباعث•
.دهیمبروزتیمدرسازنده

استممکنضعیفند،ویژگیایندرکهافرادی•
.باشندداشتهضداجتماعیهاینگرش•
.نمایندعملدهندهآزارسایرین،برابردر•
.باشندافرادسایرازگرفتنبهرهدنبالبهپیوسته•


