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مهارت مدیریت هیجان

دکتر علی شیخ االسالمی
پزشک و متخصص روانشناسی

مدیر عامل موسسه خانواده سالمت بنیان



مقدمه

وید، شما در موقعیت های مختلف مثال زمان هایی کهه عصهنانی می شه

ناراحت می شوید، ذوق زده می شوید، از چیهزی می ررسهید، احسها 

ک نفهر پشیمانی و گناه می کنید یا حتی زمانی که به شهدت ذه ی یه

می شوید و از او خوشتان می آید چگونه برخورد می کنید؟ 



مواجهه با هیجانات

ی دهیهد را سرکوی می کنید یا اذهازه مهنگامی که هیجانی پیدا می کنید، هیجانات خود 

بروز پیدا کننهد؟ شهما آن هها را مهدیریت می کنیهد یها اذهازه می دهیهد احساسهات و 

ر اسهت هیجانات ران شما را مدیریت کنند؟ به نظر شما سرکوی کردن هیجان ها موثرر

ان را یا مدیریت کردن شان؟ اصال درباره هیجان چقدر می دانید و را چه حدی هیجانات ر

می شناسید و می روانید آنها را پیش بینی و مدیریت کنید؟



انواع هیجانات

عشق محنت وشادی، به انسان انرژی می دهند مثل هیجانات خوشایند که 

خشم و غم مثل رر ، ناخوشایند هیجانات 

ناخوشایند  می رواند در دراز مدت مخری باشد هیجانات داشتن این 

الزم و ضروری می باشد هیجان در زندگی وذود هر دو نوع 



ادهاتفاوت هیجانی انسانها در مواجهه با روید

مهی هیجانات نامطلوی و خارج از کنترل نه رنها ل ت بردن ما را از زندگی روزمره کاهش

مت مها همچنین می روانند بهه سهال. دهند، بلكه ما را از رسیدن به اهدافمان باز می دارند

. لطمه بزنند

برخی از . د، به لحاظ آسیب پ یری و پاسخ به استر ، رفاوت های بسیار باهم دارنافراد

ادهای افراد با رجربه رویدادهای استر  زای مالیم، بسیار بیشهتر از افهرادی کهه رویهد

.استر  زای شدید را رجربه می کنند، دچار ناراحتی می گردند



ما. ستندهرفتاریوروانی، ذسمیهاییمؤلفهباپیچیدهاحساساریهیجانات

. کنیممیرجربهیا نامطلویمطلویعنوانبهراخودهیجاناتروانی،لحاظبه

:ازعناررندمااساسیهیجانچهار

رضایتیال تواندوهخشم،،رر 





هيجانيهوش

رفهاوتهمهدیگربهاعمهومیهوشنظرازافرادکهصورریهمانبهدرست

.هستندمتفاوتیكدیگرازهمهیجانیهوشلحاظدارند، از

. استفردهیجاناتمدیریتودركرواناییهیجانی،هوش



ابعاد هوش هیجانی

: این روانایی ها عناررند ازشكل می دهند،را پنج روانایی، هوش هیجانی 

هیجاناتشناخت •

مدیریت هیجانات•

به رسمیت شناختن هیجانات دیگران•

مدیریت روابط با دیگران•

اهدافبهرسیدنبرایخودبرانگیختن•



شناخت هیجانات

ك روانایی نخست، یعنی؛ شناخت هیجانات عنهارت اسهت از خودآگهاهی، در

.احساسات اساسی و روانایی نام گ اری هیجانات

شناخت هیجانات همچنین به معنای آگاه بهودن از خودگویهه های درونهی و

.افكار خودکار همراه با هیجانات و خلقیات می باشد





مدیریت هيجانات

اخت شهنبههزیهادیوابسهتگیهیجانهات،مهدیریتیعنی؛روانایی،دومین

.داردماندرونیهایخودگویهوخودکارافكارهیجانات،

یاهمیتهموفهق،زنهدگیداشهتنبهرایمؤثررر هیجانات،مدیریتآموختن

.دارداساسی



مدیریت هیجانات

رسكین و آرام ساختن خود به هنگام ناراحتی•

اعمال خود کنترلی•

مدیریت خشم•

هاکنترل ركانه •

ابراز هیجانات در زمان و مكان مناسب•



مدیریت هیجانات

اذتنای از اضطرای، خشم و افسردگی مداوم•

ناپ یر زندگیاذتنای اداره کردن ناکامی ها و مشكالت •

حهلی ذلوگیری از سایه افكندن هیجانات منفی بر روی قضهاوت و روانهای•

ناکامیرحمل 

پ یرش و ارزش گ اشتن به خودمان•





به رسمیت شناختن هیجانات دیگران

ودنخوانهروانهاییازاسهتعنارتدیگران،هیجاناتشناختنرسمیتبه

.دیگرانمقاصدودرك احساسات

.تندهسدیگراناحساساتدركروانایینتیجه،همدردیوهمدلی



دیگرانباروابطمدیریت

شآرامهدرراروابهطبرخوردارند،خوبیرواناییاززمینه،اینکه درافرادی

مناسهنیذسهارتازمی کننهد،برقهراررابطههبها دیگهرانکرده،مدیریت

دربهارهمی رواننددوذاننه،مشكالتوبروز رعارضاتهنگامدربرخوردارند،

.یایندبکناردشوار،افرادباقادرندوم اکره بپردازندوگفتگوبهحل هاراه



اهدافتحققبرايخودبرانگيختن

أخیررهبههپشهتكار،برنامهه ریزی،شاملهیجانیهوشرواناییاین

تهاررفمقابهلدرمقاومهتناکامی،رحملخواسته ها،انداختن ارضای

افتنیهوزنهدگیموانه وشكسهت هاازیافتن پسبهنودركانشی،

.می باشدذاریفعالیت هایازرضایت



منشاء هيجانات 

یدادها و رفكر و ارزیابی ما از رومهم ررین عوامل رأثیرگ ار بر روی هیجانات و رفتار ما، 

.ماستخودگویه های درونی

/ اننزدیكهدوران کودکی و حمایت اذتمهاعی فعلهی از ذانهب رجاری /آرایش ژنتیكی 

با ایهن لی  هم راثیر دارند وذسمی مختلف، بیماری، بی خوابی، رغ یه نامناسب عوارض 

از وذود، در بسیاری از ما، این عوامل رأثیری عمده بر روی سطح رضایت و یها رههایی

.قید اضطرای، خشم و افسردگی ندارند



فکر مقدمه هيجان

هرفتار یا واقع فکر

واکنشهیجان



؟زنندآیا هيجانات مي توانند به سالمت ما لطمه ب

سهردردهای/ دنهدان هاسهاییدنبههم/عضالتدررنیدگیافزایش

یستم ضعف س/میگرنیسردردهای/عضالنیدردانواعسایرورنشی

/مهوریهزشوپوسهتیبثهورات/ یا مهزمنمكررعفونت های/ ایمنی

اسهتفرا،، رههوع،/ معهدهورموکردنررشاحسا /معدهرحریک

عصنیاشتهاییبی/ ینوستواسهال



مليبرخورد با مشکالت هيجاني، پيش از مشکالت ع

شهكالتو معملهیمشهكالتبخهشدوبههستیم،روبروآنهاباکهمشكالریبیشتر

بهاکههتندرعارضاری هسها ودشواریعملی،مشكالت. هستندرقسیمقابلهیجانی،

. داریمبیروندنیایباودیگران

. اسهتمشهكالت عملهیمهورددرهیجهانیواحساسهیآشفتگیهیجانی،مشكالت

اهگنهحسهادت، احسها افسهردگی،خشهم،اضطرای،ازعناررندهیجانیمشكالت

.مسامحهوشرمشدید،



آرامش هیجانی مقدمه حل مشکل

ازبویژهوعملیمشكالتازمی کنیمرجربهروزمرهزندگیازماکهفشاریواستر 

.شوندیناشی معملی،مشكالتاینوسیلهبهشدهبرانگیختههیجانیآشفتگی

ودادهعملهی رسهكینمشهكالتایهنبهنسنتراخودهیجانیواکنشآنكهازپس

كالت،مشهفصهل ایهنوحهلبهنسنتمؤثررریطرزبهروانیممینمودیم،مدیریت

.کنیماقدامواقعیتبرمنتنی



شناسایی باورها و افکار غیر منطقی

من درباره خودم به خودم چه می گویم؟

من درباره دیگران به خودم چه می گویم؟

؟گویممیچهخودمبهناخوشایندهایموقعیتیارویدادهادربارهمن

من چه هستند؟افكار 

اکنون در ذهن من چه می گ رد؟هم 

موقعیت در مورد آینده من چه می گوید؟این 



شناسایی باورها و افکار غیر منطقی

هنگامی که آن موقعیت را رجربه می کردم، در ذهن من چه می گ شت؟

نگران چه هستم؟من 

؟هستمافسردهیاخشمگینمضطری،چیزیچهمورددرمن

من روق  دارم که دنیا ذای راحتی باشد؟آیا 

ت و من روق  دارم که دنیا خود را با نیازهای من هماهنگ کند و یا زندگی در آن راحآیا 

؟آسان باشد



شناسایی باورها و افکار غیر منطقی



باورها و افکار غیر منطقیریشه کن کردن 

چهار راهنرد برای زیر سوال بردن و ریشه کن نمهودن باورهها و خودگویهه 

های غیرمنطقی

:راهنرد منطقی1.

هستند؟منطقیومناسبمعقول،هاخودگویهوباورهاآیا



باورها و افکار غیر منطقیریشه کن کردن 

:منتنی بر واقعیتراهنرد 2.

آیا باورها و خودگویه ها بر شواهد و مشاهدات واقعی منتنی هستند؟

:مفیدراهنرد 3.

لهی آیا باورها و خودگویه ها کمک کننده، مفید و برای رحقق اهداف مهن، عم

؟هستند



باورها و افکار غیر منطقیریشه کن کردن 

:ذایگزین منطقیراهنرد 4.

د؟آیا باورها و خودگویه های منطقیِ دیگری به عنوان ذایگزین وذود دارن



باورها و افکار غیر منطقیتاثیر تغییر 

ی خودگویهه ههایوباورههاآمیهزموفقیتنمودنکنریشهوبردنسوالزیر

دگی افسهروخشماضطرای،ناخوشایندهیجاناتکاهشموذبغیرمنطقی،

. شودمی

واری بهترسازگبیشتر،رضایترر،سالمهیجاناتبهمنجرمنطقی،باورهای

. می گردداهدافرحققبرایرواناییافزایش



راهبردهای تنظیم هیجان

، رحنخشو فذستجوی فعالیتهای سالم . فعالیتهای سالم و فرحنخشذستجوی -1

از قنیل ورزش و گوش دادن به موسیقی راهنردهای مهوفقی در کهاهش اضهطرای و

.رنش هستند

ر نهایت منجر به رفسیر به معنی بازارزیابی مثنت است که د. رفسیر و رشد مثنت-2

هد و فرد هیجانات خود را مورد بررسی قرار می داین راهنرد در . رشد مثنت می شود

.در واق  به خودشناسی درباره هیجانات خود اقدام می کند



راهبردهای تنظیم هیجان

، زیرا رنظیم هیجان استسازگارانه ی ذزء راهنردهای برنامه ریزی . برنامه ریزی-3

الشههای را کاهش میدهد و افراد را به ایجاد رپریشانی هیجانی این فعالیت شناختی 

.می سازدمجهز استر  زا الزم ذهت مقابله با رویدادهای 



راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان

اهشکه علیرغم کمی شوند راهنردهای ناسازگارانه شامل سه نوع راهنرد 

.پریشانی هیجانی، زیاننار هستند

:این راهنردها عناررند از

متمرکز ( 3و به مواد وابستگی ( 2به حمایت هیجانی دیگران، وابستگی (1

.هیجانیشدن بر برونریزی 



راهبردهای دیگر تنظیم هیجان

انتخای موقعیت

رعدیل موقعیت

رنظیم روذه

رغییرشناختی

رعدیل پاسخ



کنترل خشم

.استخشم یكی از هیجان های پیچیده انسان 

.واکنشی متداول نسنت به ناکامی و بد رفتاری استخشم 

فهردی خشم از یک طرف پاسخ طنیعی و از طرف دیگر می رواند روابط بین

.دارداز رسیدن به اهداف خود باز ما را را مختل کند و 



دالیل بروز خشم

ذلو گیری از رسیدن به هدف 

شدن یا مورد رنعیض قرارگرفتن رحقیر 

یا عهدشكنی قرارگرفتنمورد فرینكاری 

فرد و اقتدار روذهی به احساسات ، ارزشها بی 

مورد بی مهری قرار گرفتن 



دالیل بروز خشم

افراد مهم مورد بد رفتاری از سوی 

از بی روذهی دیگران رفتار حاکی 

بی روذهی نسنت به خود نتیجه صدمه دیدن در 

مورد حمله ذسمی یا کالمی قرار گرفتن 

قربانی شدن 



واکنشهای به دنبال خشم

سرزنش دیگران 
کردن قهر 
کوره در رفتن از 

کردن رحقیر 
کاری پنهان 

کردن غینت 



اقداماتی بر ای کنترل خشم

گفتن عنارت ایست 
رنفس عمیق 
شمردن اعداد

رلقین برخی ذمالت مثنت  
و شیرین زندگی زیناسترلخ زندگی ذوینار خاطره هاست :  یاذملهخواندن یک بیت شعر 

ررك موقعیت 
به شوخی گرفتن 



از بذل مساعدت شما سپاسگزارم

ونخواهی کنر را رو بی ركنر خاك ششو                                     گر ذمله خشم از کنر خیزد از ركنر پاك 

دو را چون نردبان زیر آر و بر افالك شومن                                     هر خشم هرگز برنخیزد ذز ز کنر و ما و 

وخوشی با این دو مارت خود برو ضحاك شذو                                  گر هر کجا رو خشم دیدی کنر را در خشم 

وز کنر و خشم دلشادی برو غمناك شبخست                                 ور گر ز کنر و خشم بیزاری برو کنجی 

اك شواز شیران چو دیدی سر بنه شیشبنین                             خشم خشم سگساران رها کن خشم از شیران 

از لوالك گیر و بنده لوالك شومخور                                  لقمه لقمه شیرین که از وی خشم انگیزان 

شوباشی خفته زیر این دو سگ چاالكبریز                                چند رو رو قصای هوا شو کنر و کین را خون 


