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بسمه تعالی

همایش های شایستگی های رهبران

شایستگی های روان شناختی) روحیه جنگندگی- روحیه مقاوم(- آقای دکتر جزایری - جلسه 1 از 4 

چهارشنبه 1 بهمن 1397- سالن همایش مرکز تحقیقات مخابرات

هــدف اصلــی ایــن دوره توســعه توانمنــدی هــای پایــه مدیــران اســت تــا آنهــا بتواننــد بــه خوبــی و بــا مهــارت از ابــزار 
گیــری نماینــد.  هــای مدیریتــی در راه تحقــق اهــداف ســازمان، بهــره 

گــردد ایجــاد یک نگاه نــو و متفاوت  کــه در 4 جلســه برگــزار مــی  هــدف ایــن بخــش از دوره شایســتگی هــای مدیریتــی 
کارآمدتــر از نــگاه هــای قبلــی باشــد. مــا در ایــن جلســات بــه دو شایســتگی "روحیه  کــه  بــه خودمــان و دنیــای بیــرون اســت 
جنگندگــی" و "روحیــه مقاومــت" مــی پردازیــم. در جلســه اول بــه توصیــف ایــن دو شایســتگی، در دو جلســه بعــدی بــه 

تبییــن آنهــا  و در جلســه پایانــی بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای توســعه ایــن شایســتگی هــا مــی پردازیــم.

روحیه جنگندگی:

برخی از شاخص ها و ویژگی های روحیه جنگندگی را می توان به شرح زیر عنوان کرد:

- بلند پروازی

- نشان دادن هیجان

- استقالل

- جرات باال در تعامل

- گرفتن تصمیمات مهم

کار های چالشی - شروع 

هــر رفتــاری از یــک انگیــزه ناشــی مــی شــود و پشــت هــر انگیــزه یــک نیــاز قــرار دارد. انگیــزه، فرآیندی اســت که بــه رفتار 
کــه انگیــزه بــه رفتــار منتهــی شــود بایــد بــه انــدازه الزم وکافــی باشــد و مــا در  مــا انــرژی و جهــت مــی دهــد. البتــه بــرای ایــن 

ایــن جلســات مــی خواهیــم ببینیــم موتــور محرک جنگندگی چیســت.

روحیه مقاوم:

کرد: برخی از ویژگی های روحیه مقاوم را می توان به شرح زیر عنوان 

- کنترل استرس

- کنترل خشم

- شکیبایی و پایداری

- روحیه آرام و مثبت در مواجهه با موانع و مخالفت ها

- سعه صدر

گــردد. روحیه مقــاوم به  کنــد و ایــن هیجــان منجر بــه بروز یــک رفتار می  یــک رویــداد مــی توانــد در مــا هیجــان ایجــاد 
کنتــرل، تنظیم و بیان کنیم. کــه مــا چگونــه و چقــدر مــی توانیم هیجانات خود را تجربه،  ایــن بســتگی دارد 



انگیزه : 

کــه چــه عاملــی باعــث بــروز یــک رفتــار مــی شــود ؟ و چــرا شــدت رفتــار مــا در مواقــع مختلــف،  گــر ســوال شــود  ا   
متفــاوت اســت؟ پاســخ ایــن اســت : انگیــزه، زیــرا انگیــزه باعــث پیدایــش رفتــار، جهــت دهــی بــه رفتــار، پایــداری و شــدت 
رفتــار مــی شــود. انگیــزه مــی توانــد درونــی و یا بیرونی باشــد. انگیزه درونی از شــناخت)عقاید، انتظــارات، خودپنــداره ها(، 

گفــت انگیــزه : گیــرد. مــی تــوان  هیجانــات و نیــاز هــا سرچشــمه مــی 

- توجه را هدایت می کند.

- مولفه ای است پویا و در طول زمان تغییر می کند.

- الزامــا بــه معنــای تمایــل و عالقــه نیســت و مــی توانــد ناشــی از نفــرت و عــدم تمایــل هــم باشــد)همانند انگیــزه 
کاهــش درد باشــد( کــه مــی توانــد  مراجعــه بــه دکتــر 

- مشروط به فراهم بودن شرایط محیطی است.

- می تواند نیت فرد را نشان دهد. 

ســاختار هــای خــاص مغــز، حالــت هــای انگیزشــی و هیجانــی خاصــی را بــه وجــود مــی آورنــد) هماننــد غــم، شــادی، 
گرســنگی،...(. اتفاقــات بیرونــی و عوامــل شــیمیایی هماننــد مــواد مخــدر، نیــز مــی تواننــد در حــاالت روانــی مغــز، ایجــاد 

کننــد. اختــالل 

نیاز:

نیاز های انسان را می توان به شکل زیر تقسیم بندی نمود:

- جسمانی  )گرسنگی، تشنگی،...(

- روان شناختی ) خودمختاری، شایستگی، ارتباطی(

- اجتماعی) قدرت، پیشرفت(

خودمختاری:

گیری هایشــان ســهیم باشــد و خواســتار خودمختاری هســتند.  کســی در تصمیم  که  انســان ها غالبا عالقه ندارند 
خودمختــاری از تمایــالت، ترجیحــات و خواســته ها سرچشــمه می گیرد.

حمایت از خودمختاری، باعث :

- پرورش منابع انگیزشی درونی

- کنجکاوی

- میل به چالش

می گردد. 

شایستگی:

انســان بــرای توســعه شایســتگی هــای خــود نیــاز بــه آمــوزش و دریافــت بازخــور دارد. ایــن بازخــور مــی توانــد از طــرف 
گــردد.  دیگــران و حتــی خــود فــرد مطــرح 



ارتباط:

هــر انســانی نیــاز بــه ارتبــاط بــا دیگــران دارد و ارضــای ایــن نیــاز مســتلزم برقــراری پیونــد هــای اجتماعــی میان انســان 
و دیگــران اســت. 

پیشرفت :

کــه از طریــق رقابــت بــا دیگــران )هماننــد حضــور در  کارهــا بــه نحــو احســن اســت  نیــاز بــه پیشــرفت، میــل بــه انجــام 
مســابقات( و یــا رقابــت بــا خــود) هماننــد تــالش بــرای بــاال بــردن معــدل درســی( انجــام مــی شــود. 

قدرت :

کننــد. این نیاز  کــه فــرد دوســت دارد دیگــران از نظــرات و رفتار هــای او پیروی  نیــاز بــه قــدرت از آنجــا ناشــی مــی شــود 
گردد: انســان، از ســه طریــق زیــر ارضا مــی 

- تاثیر گذاری )برای اعمال قدرت(

- کنترل )برای حفظ قدرت(

- نفوذ ) برای گسترش قدرت(

 البته قدرت بی ثبات است و نیاز به مراقبت دارد.

هیجان:

کنش های درونی به رویداد های موقعیتی مهم، هیجان می گویند. هیجانات : به وا  

- بدن انسان را برای عمل کردن، بر انگیخته می کنند.

- در طیف های سالم و ناسالم، قرار می گیرند.

کنش های زیستی کنش های ذهنی هستند و هم وا - هم وا

- فرد را برای سازگاری با موقعیت، آماده می کنند.

- هدفمند هستند.

- پدیده های اجتماعی هستند.

- شدت و کیفیت آنها مطابق با موقعیت، متفاوت است.

- معنا و اهمیت شخصی دارند.

- کالمی و غیر کالمی، بروز می یابند.

- وابسته به فرهنگ هستند.

   انواع هیجان:

کارکــرد هــای آن، بازســازی درونــی) بــه عنــوان مثــال پذیــرش تجربه  غــم )Sadness( : نمــود هــای بدنــی دارد و یکــی از 
فقدان( اســت.

کارکرد آن، ترمیم روابط است. گناه )Guilt( : محرک آن آسیب زدن و آزار دادن است و  احساس 
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کــه مناســب بــا بافــت خــود نباشــد)یک امــر درونــی متناقــض بــا جایــگاه  شــرم )Shame( : محــرک آن، عملــی اســت 
کارکــرد آن، حفــظ سلســله مراتــب در روابــط اســت. خودمــان( و 

کارکرد آن حفاظت از خود است. غضب )Rage( : محرک آن آزار دیدن و شکنجه است و 

کارکرد آن، ایجاد انرژی برای رشد است. شادی )Happiness( : محرک آن هر چیز لذت بخش می تواند باشد و 

کارکرد درست آن، پیشرفت است. غرور )Pride( : محرک آن موفقیتی است که خودرا مسئول آن می دانیم و 

عشق )Love( : محرک آن صمیمیت و نزدیکی هیجانی و کارکرد آن، بقاء وتعالی است.

کردن بدن در مواجهه  کارکرد آن، هشــدار دادن و آماده  اضطراب )Anxiety( : محرک آن خطر و ناآشــنایی اســت و 
بــا خطر احتمالی اســت.

کارکرد آن، دوری از آلودگی است. نفرت )Hate( : محرک آن آلودگی بدنی، اخالقی و میان فردی است و 

عالقــه )Interest( : شــایع تریــن اســت و یکــی از مهــم تریــن عوامــل ایجــاد انگیــزه اســت. عالقــه هیــچ وقــت متوقــف 
نمــی شــود و صرفــا از یــک موضــوع بــه موضــوع دیگــر هدایــت مــی شــود.

کــه مــی توانــد باعــث صدمــه جســمانی و روانــی  ک و تهدیــد آمیــز اســت  تــرس )Fear( : تعبیــر مــا از موقعیــت خطرنــا
کــردن دفــاع اســت. کارکــرد آن، بــا انگیــزه  گــردد و 

 در جلسه بعد به تبیین دالیل ضرورت وجود روحیه جنگندگی و مقاومت در مدیران می پردازیم.


