
 



 اَداف آمًزشی

 :دس پبیبى کبسگبُ ضوب قبدس خَاّیذ ثَد

 
َّش ّیجبًی سا تعشیف کٌیذ 

ٍیژگیْبی َّش ّیجبًی سا ثطٌبسیذ. 

ساثطِ ثیي َّش ّیجبًی ٍ عولکشد سا دسک کٌیذ. 

اص ّیجبًبت خَد ثشای دستیبثی ثِ اّذاف استفبدُ کٌیذ. 



 یک تعریف سادٌ  

تَاًبیی هذیشیت 
ّیجبًبت ٍ 

احسبسبت خَد 
ٍ دیگشاى ثشای 

دستیبثی ثِ 
 ًتبیج هَسد ًظش
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 خطن
 طلثىار

 خودهحور
 ارتاب هنص

 درگیر

 راحت ول هی ونذ
 چاپلوش
 خودخواه

 ضنونذه ضعیف
 تصوین گیرنذه آنی

هماوهت درتراتر تغییر 
 هنفعل

 غیرپاسخگو
 ونذ

 وله ضك  

 هنفی تاف
 اهل ناخنه

 عیة جو
 سخت راضی هی ضود

 ووال گرا

 هحىن
 جاه طلة

 هحرن
 اراده لوی

 لاطع

 گرم
 هطتاق

 اجتواعی
 تو دل ترو

هجاب 
 وننذه

 صثور
 تا ثثات

 لاتل پیص تینی
 یىپارچه 

 ضنونذه خوب

 جزئی نگر
 دلیك

 تاریه تین
 نظام هنذ

 ضسته رفته



 ًَش َیجاوی در محیط کار

  یکی اص هطکالت عوذُ کبسکٌبى دس سبصهبًْب عذم تَاًبیی
دس ثشقشاسی استجبط هَثش ثب ّوکبساى ثِ خصَظ صیشدستبى  

 .ٍ ّوچٌیي هذیشاى است
 اگش سخت تالش کٌیذ، ضوبًتی ثشای هَفقیت ضغلی ضوب

 .ٍجَد ًذاسد

 



 مُمتریه گالیٍ َای کارفرمایان

  فقذاى هْبستْبی اجتوبعی، اًگیضُ کن یبدگیشی، ٍ عذم
 اًتقبد پزیشی

 

 ضعف دس َّش ّیجبًی کبسکٌبى  : ٍ ثِ هعٌبی علوی آى 

 



 دي جىبٍ مُم از ًَش َیجاوی

 .چطَس خَد سا هذیشیت کٌین –شایستگی فردی 
 ضٌبخت ًقبط قَت ٍ ضعف خَد –خًد آگاَی 

 قبثلیت اعتوبد، هسئَلیت پزیشی، سبصگبسی  –خًد تىظیمی 

 هحشک، تعْذ، پیص قذهی، خَضجیٌی، جزثِ – خًداوگیسشی

 .چطَس  سٍاثط خَد ثب دیگشاى سا هذیشیت هی کٌین –شایستگی اجتماعی 
 آگبّی اص احسبسبت ٍ دغذغِ ّبی دیگشاى – َمدلی

 کست هْبست دس ثشقشاس استجبط، هذیشیت تٌطْب، ّوکبسی ٍ سّجشی –مُارتُای اجتماعی 

 



َرقدر شغل پیچیدٌ تر، ًَش 
 َیجاوی با اَمیت تر

 



 داویل گًلمه –مدل ًَش َیجاوی 



آیا خاومُا از ًَش َیجاوی بیشتری 
 برخًردارود یا آقایان؟
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 ًَش َیجاوی در محیط کار

 ظشفیت ثکبسگیشی ٍ دسک احسبس ثِ هٌظَس توشکض، تعقل
 ٍ ثشقشاسی استجبط

 ،ظشفیت ثکبسگیشی احسبسبت ثشای ًفَر دس تصویوبت
 خالقیتْب ٍ حل هسبیل  



 مدیریت احساسات

 

ًسجت ثِ احسبسبت دیگشاى آصاد ثبضین 

احسبسبت سا ثب تعقل ثیبهیضین 

احسبسبت خَد سا هذیشیت کٌین 



 مدیریت احساسات

 ًتبیج تحقیقبت

ساثطِ هعٌی داسی ثیي هذیشیت احسبسبت ٍ سالهت رٌّی  
 .ٍجَد داسد

تیوْبیی کِ افشاد آى اهتیبص َّش ّیجبًی آًبى ثبالتش ثَدُ 
 .ًتبیج عولکشدی ثْتشی داضتِ اًذ



 آًچِ هشدم هی ثیٌٌذ ٍ ًوی ثیٌٌذ؟
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 مطالعٍ گًلمه  

 ضشکت چٌذ هلیتی ثضسگ دًیب 200دس 

 سّجشاى ایي ضشکتْب داسایIQ  هتَسط اهبEQ  ُثبال ثَد
 .اًذ

HBR, January 2004 



 جولِ پبیبًی

َّضوٌذ ثَدى دسثبسُ احسبسبت ثذیي هعٌی است کِ هب  
احسبسبت سا دسک کشدُ ٍ اص آًْب ثشای ثشقشاسی استجبطبت ٍ 

 .کست ًتبیج هطلَة استفبدُ کٌین


