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چطور هوش هیجانی خود را 
تقویت کنیم؟
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تحمل استرس
Stress Tolerance



استرس باعث می شود

بر االن نمی توانم»: مثال. از بین برودمی دهیم روی کاری که انجام تمرکزمان
.«دارماسترس روی خواندن این متن تمرکز کنم، چون 

م چون با دوست یا همکار خود درگیری لفظی پیدا کرد»: مثال. شویمپرخاشگر
.«این روزها خیلی دچار استرس هستم



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 چیست؟



استرس مثبت



انواع استرس



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

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی خواسته ها و 
انتظاراتی  که از ما 
وجود دارد، فراتر از 
.زمان در اختیار ماست

حانامتسهبعدهفتهاینکهازناشیاسترس•
ماندهباقیروزسیامتحانتااگرولی.دارم
.کنممیتجربهکمتریاسترسباشد

دیگردقیقه یدهتابایداینکهازناشیاسترس•
اززودترترافیکباامابرسم،شرکتبه

.رسمنمینیم ساعت

مدیریت زمان•
بررسی و کاهش •

حجم کارهای غیر 
ضرور

وقتی خواسته ها و 
انتظاراتی که از ما 
وجود دارد، فراتر از 
.پول در اختیار ماست

هدچکیکبایدفردااینکهازناشیاسترس•
یونمیلیکفقطوکنمپاستومانیمیلیون
.دارمپولتومان

اقساطپرداختدرناتوانیازناشیاسترس•

مدیریت مالی•



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

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی خواسته ها و 
انتظاراتی که از ما 
وجود دارد، فراتر از 
.مهارت و توان ماست

براینکردنعملخوباسترس•
خودجدیدشغلیموقعیت

قبلیآموزیمهارت•
زافراترکارهایینپذیرفتن•

آمادگیکسببدونتوان
قبلی

وقتی با یک آینده 
مبهم و غیر قابل پیش
مبینی مواجه می شوی

شغلدادندستازاسترس•
طالقاسترس•

مدیریتباآمادگیکسب•
ریسک

باقبلیآمادگیکسب•
سناریونگاری



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

راهکارهامثالعامل استرس

ار وقتی کاری را برای ب
اول می خواهیم انجام 

دهیم یا با چیز 
جدیدی مواجه می 

شویم

جاهپنبزرگجلسهیکمدیریتاسترس•
اولباربراینفره

اولباربرایسخنرانیاسترس•
درحضوراولروزهایازناشیاسترس•

خارجیکشوریک

اقدامازپیشتمرین•
صورتبهکارهاانجام•

تدریجی

یجه وقتی نمی دانیم نت
یک موضوع مهم چه 

خواهد شد

ونتیجهبرتمرکزعدم•کنکوراسترس•
فعالیتخودبرتمرکز



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

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی می خواهیم 
همه را از خود راضی 

کنیم

انتظاراتوتقاضاهاازناشیاسترس•
کردن شانبرآوردهبهقادرماکهدیگران
.نیستیم

انتظاراتوتقاضاهاازناشیاسترس•
نطقیمیاقانونیمی کنیمفکرکهدیگران
.نیستند

بااختالفوتعارضازناشیاسترس•
دیگران

مهارتوورزیجرات•
گفتننه

ونفسعزتتقویت•
نفسبهاعتماد

وقتی وسواس و کمال
گرایی داریم

بهزماندادندستازناشیاسترس•
وسواسخاطر

اشتباه نکردنازناشیاسترس•

گراییواقع•
فازیتفکرداشتن•
وسواسدرمان•
ازیادگیریوپذیرش•

اشتباه



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

راهکارهامثالعامل استرس

وقتی احساس می 
کنیم دارایی مهمی را 
ممکن است از دست 

بدهیم

یاخودحادبیماریازناشیاسترس•
نزدیکان

مالیهایداراییدادنازاسترس•
افتادنزندانبهاسترس•

جهتدرحداکثریتالش•
مهمداراییحفظ

گراییواقع•

وقتی احساس می 
کنیم چیزهایی تحت 

کنترل ما نیست

دباقتصادیشرایطازناشیاسترس•
جامعه

گراییواقع•
مدیریتوبحرانمدیریت•

ریسک



کنترل تکانه
Impulse Control



کنترل تکانه

میمات اما تصوقتی در آرامش کامل به سر می بریم می توانیم درست تصمیم بگیریم، 
.  ما در زمان عصبانیت می تواند به گونه ای باشد که بعدا از آن پشیمان شویم

دا می داشتن این مهارت توانایی به تأخیر انداختن یا از بین بردن تکانه ها را پیبا 
.  کنیم



عوامل و پیامدهای خشم

عوامل ایجاد 
کننده خشم

ه عدم دست یافتن ب
خواسته های فردی

وجود مانع برای 
رسیدن به هدف ها

پیامدهای خشم

استرس

آسیب دیدن روابط 
ما با نزدیکان، 

همکاران و مشتریان

آسیب به سالمت 
بدن



راه های پیشگیری از تکانه و خشم

کنیمدوریمی شودعصبانیتباعثکهچیزیاز•

لعامخاصیفردآیا.کنیمپیداراخودخشموعصبانیتعوامل•
خشم مانباعثشغلیوظایفازیکیآیااست؟ماخشمایجاد

می دهد؟آزاررامااطراف مانمحیطآیامی شود؟



راه های پیشگیری از تکانه و خشم

کنیمتخلیهسالمیهایشیوهبهراخودانباشتهخشم•

...وتوپبهزدنشوتزدن،بیلکوه،درزدنفریادمثال•



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

نوشتنبهکنیمشروع•
اغذیکرویمی کنید،استفادههاآنازعصبانیتزماندرکهراکلماتی•

.بنویسید



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

راه برویم تا آرام شویم•



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

به واقعیت ها فکر کنیم•
برایداقلحاستبهترپس.هستندتغییرقابلغیردنیاایندرمسائلازبسیاری•

ینادرعصبانیتبازیرا.نکنیمعصبانیراخودشدهکههممسائلنوعاین
دن،شعصبانیجایبهاستبهترپس.ببریمپیشراکارینمی توانیممواقع

.شویمسازگارآنباوبپذیریمراموجودوضعیت



راهکارهای کنترل تکانه و خشم در حین وقوع

بکشیمعمیقنفس•

دیدهپیکخشمزیرابکشیم،عمیقنفسهستیمعصبانیکهزمانی•
.دارندآنبروزدرمهمینقشفیزیولوژیکاجزایونیستصرفروانی

.یممیکنكنترلراخشمدرموثرفیزیولوژیکعواملعمیق،تنفسبا



شادمانی و خوش بینی
Happiness & Optimism



چگونه شادمان تر و خوش بین تر باشیم؟

هککسآنیااستشادترآوردهنقرهمدالکهکسیورزشی،رقابتیکدرنظرتانبه•
است؟آوردهدستبهرابرنزمدال

رهازمامی کنندمشخصکههستندقابل تصورآلترناتیو هایوماانتظاراتاین•
.می شویمشادچقدرنتیجه ایودستاورد



؟باشیمتربینخوشوترشادمانچگونه

حالزماندرزندگی•



چگونه شادمان تر و خوش بین تر باشیم؟

تاکید بر قوت ها به جای ضعف ها

تتهدیداجایبههافرصتبرتاکید



؟باشیمتربینخوشوترشادمانچگونه

.نکنیمدیگراننبودوبودبهوابستهراخودمانشادمانی•



چگونه شادمان تر و خوش بین تر باشیم؟

با ارتباط با افراد خوش بین، شادمان،
نشاط و با انگیزه

سرده ارتباط با افراد بدبین، غمگین، اف
و بی انگیزه


