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 چکیده

وهرگونه تغییرنیازمندکارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار  امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند

هبران به عنوان عنصرکلیدی در مدیریت شوند. در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و ر

تغیرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. بررسی ها نشان داده است که گویی رقابت آینده را مدیرانی خواند برد که بتوانند به طور 

اسات کاه مای     اثربخش و نتیجه بخش با منابع  انسانی خود ارتباط برقرار کنند. در این زمینه هوش هیجاانی یيای ازمفه اه هاایی    

( شرط حتمی و اجتناا   1998) Golemanتواندبه میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ای ا کند و به گ ته 

ناپذیر در سازمان به حسا  می آید. هوش هیجانی فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می کند،به این معنای کاه فارد باه ياه میازان از       

 (.961 :9831های خود آگاهی دارد ويگونه آنهارا کنترل واداره می کند )سعادت، هیجان ها و احساس 

 

 

 هوش هوش عاط ی ، هوش هیجانی ، کلید واژگان : 
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 مقدمه.1

هاا و خصوصایات فاردی را در برگرفتاه و باه طاور معماول باه آن دساته          ای از مهارتاصطالح فراگیری است که مجموعه گسترده

های های پیشین، يون هوش به ر و مهارتگردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانشبین فردی اطالق می های درون فردی ومهارت

ای است. هوش هیجانی از آخرین مباحث متخصصین در خصوص درک تمایز باین منطاو و هیجاان باوده و بارخال       فنی یا حرفه

اری و هوشمندی تلقای شاده اسات. باه عاالوه، شابیه ساایر        مباحث اوهیه در این جا، فير و هیجان به عنوان موضوعاتی برای سازگ

 است.مباحث مطرح درخصوص ماهیت انسان، هوش هیجانی نیز دستخوش دو نوع بحث و گ تگوی علمی و عوام پسند گردیده

 تعریف هوش هیجانی.2

 است. هوش هیجانی تل یو هوشیارانه احساس افياروعمل درایجادنتایج بهینه درروابط باخودتان و دیگران

(Vey singer 1998,      هوش هیجانی را هوش بيارگیری عاط ه و احساس در جهت هدایت رفتاار افياار، ارتبااط مافثر باا ،)

 همياران، سرپرستان، مشتریان و است اده از زمان و يگونگی انجام دادن کارها برای ارتقای نتایج تعریف می کند.

اط با دیگران، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفو شادن  هوش هیجانی با شناخت فرد از خود و دیگران، ارتب

در برآوردن خواسته های اجتماعی الزم است ارتباط دارد و یک توانمندی تاکتیيی در عمليرد فاردی محساو  مای شاود. هاوش      

د را در موقعیت هاای مختلاف   هیجانی پیش بینی موفقیت را ممين می سازد، زیرا نشان می دهد که يگونه فرد بالفاصله دانش خو

به کار می گیرد. به عبارت دیگر هوش هیجانی به ت اوت های افراد در ادراک، پردازش، تنظیم و به کارگیری اطالعات هیجانی اشاره 

 دارد.

هوش هیجانی از دو حاهت شناخت و هیجان تشيیل شده است. در هوش عاط ی مغز و قلب یا هاوش و عاط اه باا یيادیگر     

ه اند. بنابراین هوش عاط ی عبارت است از است اده از عواطف برای حل مسائل و داشاتن یاک زنادگی م یاد، خالقاناه و      ترکیب شد

 سازنده. در این جا مغز و قلب هر دو به کمک هم می شتابند.

( بار  دیویدکارسو بیان می کند که مهم است بدانید که هوش عاط ی ضد هوش نیست، به عبارتی نشانه برتری احساس )دل

 (9811عقل )سر( نیست. بليه هوش عاط ی نقطه طالقی احساس و عقل است .) غ رانی ،

از طریو هوش عاط ی هر کس به ارزیابی صحیح عواطف خود و دیگران و تنظیم سازگارانه عواطف می پردازد به نحوی کاه  

 ف و احساسات است به بهبود جریان زندگی منجر شود. در نتیجه هوش عاط ی است اده آگاهانه از عواط

هوش هیجانی تعیین می کند يگونه رفتار خود را اداره کنیم، يگونه با مشيالت اجتماعی کنار بیاییم و يگونه تصامیماتی  

 .(Bradberi and gariyoz  ،2005بگیریم که به نتایح مثبت ختم شوند )

 تاریخچه و چگونگی شکل گیری هوش هیجانی.3

توصیه های داده شده ازهوش هیجانی به همان قدمت رفتار انسانی است. از انجیل عهد قدیم و عهد جدید و فالس ه یوناانی  

گرفته تاشيسپیر،توماس ج رسون و روان شناسی مدرن، جنبه هیجانی منطو به عنوان عصنر بنیادین سرشت انساان مطارح شاده    

نند و آن را به حد کمال  می رسانند، یک توانایی منحصر به فرد به دسات مای   است. کسانی که هوش هیجانی خود را تقویت می ک

 آورند تا در شرایط و موقعیت هایی که دیگران در آنها گیر می کنند و رنج می کشند، به خوبی شيوفا شوند.  
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راهای پیادا    (IQ)، جنبش جدیدی پدید آمد که می خواست برای اندازه گیری هوش شناختی  9111تا  9111در ساههای 

کند. دانشمندان، آن زمان را ، که روشی سریع برای جدا کردن افراد متوسط از افراد با هوش بود را مورد مطاهعاه قارار دادناد. آنهاا     

خیلی زود متوجه محدودیت های این روش شدند. بسیاری از مردم خیلی باهوش بودناد اماا تواناایی آنهاادراداره کاردن رفتارشاان       

گران آنها را محدود کرده بود. همچنین آنها متوجه شدند، افرادی وجود دارند که هوش متوسط دارند وهی در زندگی وکنارآمدن بادی

 بسیار موفو هستند.

ثرندایک، استاد دانشگاه کلمبیا، اوهین کسی بود که مهارت های هوش هیجانی را نام گذاری کرد. اصاطالحی کاه او اختاراع    

 کرد، هوش اجتماعی نامید.

باود   9131اجتماعی نشانگر توانایی افرادی است که در خو  کنار آمدن با مردم مهارت کافی دارند. در ساههای دهاه   هوش

نام فعلی خود را باه دسات آورد. بالفاصاله بعاد از آن، پاژوهش هاا و مطاهعاات بسایار قدرتمنادی انجاام            (EQ)که هوش هیجانی 

هیجانی را به موفقیت های شخصی، شادی و موفقیت های حرفه ای ربط می شد،ازجمله سری پژوهش هادر دانشگاه ییل که هوش 

 داد.  

یيسان، مميان اسات باه درجاات بسایار مت ااوتی از موفقیات در         IQم هوم هوش هیجانی نشان می داد که يرا دو ن ر با 

شاناختی )عقال( کماک مای     زندگی دست یابند. هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا و مت اوت از هاوش  

هیچ رابطة شناخته شده ای وجود ندارد. شما اصال نمی توانید از روی هوش شناختی یک ن ر هوش هیجاانی او   EQو  IQکند. بین 

از همان هحظاه توهاد ثابات اسات یاا       IQ، انعطا  پذیر نیست.  IQرا حدس بزنید. این یک خبر خو  است، زیرا هوش شناختی یا 

ی دارد مگر اینيه یک تصاد ، مثالً آسیب مغزی، آن را تغییر بدهد هیچ کس با یادگیری واقعیت های جدید یاا  دست کم ثبات نسب

فراگرفتن اطالعات عمومی بیشتر با هوش تر نمی شود. هوش شناختی یعنی توانایی یادگیری، که در پانزده ساهيی همان اسات کاه   

انعطا  پذیر است که به آسانی آموخته می شود. با اینيه بعضی مردم، نسابت  در پنجاه ساهگی. اما برعيس، هوش هیجانی، مهارتی 

به دیگران، به طور طبیعی هوش هیجانی باالتری دارند، کسی که حتی بدون هوش هیجانی به دنیا آمده است باز هم مای تواناد در   

 باال به وجود آورد. EQخود، 

مطرح شاد. دکتار    9111پیتر ساهووی و دکتر جان مایر در سال به هر حال موضوع هوش هیجانی نخستین بار توسط دکتر 

پیتر ساهووی از بخش روان شناسی دانشگاه ییل می گوید : ))در طول يند دهه گذشته باورها راجع به هوش و هیجان ديار تغییار  

باشند. ایشان هوش هیجانی را، از  شده اند((. زمانی هوش را کمال انسانی می دانستند و الجرم افراد با هوش باید دارای زندگی بهتر

نظر علمی، هوش آزمون پذیر و قابل اندازه گیری می دانستند و بیاان کردناد کاه هاوش هیجاانی تواناایی درک و فهام هیجانهاا و         

 عواطف و حامی اندیشه و شناخت است.)همان منبع(

 می توان به يهار دوره تقسیم کرد.   میالدی در این حوزه بحث می کند، 9111فعاهیت های روان شناسی را که از سال 

،دوره ای که درآن مطاهعات روان شناختی مربوط به هوش وعاط ه جداومساتقل از یيادیگر صاورت     9161-9111دوره  -9

می گرفت. در حوزه هوش، اوهین آزمون ها ساخته شدند و هوش عاملی در نظر گرفته می شد که در برگیرناده تواناایی انجاام دادن    

و استدالل کردن است. در بررسی مربوط به عواطف، پژوهشگران روی موقعیت های استرس زا و تغییرات فیزیوهاويیيی   صحیح امور

 در برابر آن تأکید داشتند.  
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، دوره ای بود که طی آن پیشرفت های ينادی در زمیناه هاوش عااط ی      9131-9191دومین دوره، سعنی سال های  -1

وره در یک حوزه جدید به یيدیگر نزدیک شدند و حوزه جدیدی با عنوان شناخت و احسااس  صورت گرفت. هوش و عاط ه در این د

)ت ير و عاط ه( تشيیل دادند. دراین حوزه جدید پژوهشگران به دنبال یافتن قوانین مناسبی در این مورد بودند که عواطف باه ياه   

بر ت ير افراد ماورد برسای و آزماایش قارار گرفات. همچناین       يیزی اشاره دارد و يه زمانی بروز می کند. دراین دوره تأثیر عاط ه 

 موضوع هوش اجتماعی شامل مهارت های اجتماعی و مهارت های همدهی مورد توجه بود. 

در این دوره، اصطالح هوش عاط ی مورد است اده قرار گرفت، اما تعاریف روشن نبود و اشاره های اجماهی به هاوش عااط ی   

 داشت.

، دوره ای که در آن هوش عاط ی به عنوان یک موضوع مورد مطاهعه و تحقیو قرار گرفات. در   9119-9111سال های  -8 

این دوره، مطرح شد که هوش عاط ی یک هوش اساسی است که تا کنون نادیده گرفته شده است. این گ ته ارائه تعری ی جامع تار  

جدی تر در این حوزه بود. ماسر و ساهووی يند مقاهه در زمینه  از هوش را اقتضا می کرد و نویدبخش انجام دادن مطاهعات اساسی و

، اصطالح هوش عاط ی با ياپ کتا  پژوهشی دانیل گلمن رواج زیادی یافت. درکتاا    9111هوش هیجانی منتشر کردند در سال 

ی تواند باه آن دسات   دانیل گلمن، هوش عاط ی بهترین عامل پیش بینی کننده موفقیت در زندگی معرفی شده بود که هر کسی م

یابد. این ادعاهای فراوان و برخی توصیف های بی پایه از هوش عاط ی موجب شيل موجی از تالش هاای همگاانی درماورد هاوش     

 عاط ی شد. دانیل گلمن کسی است که بیش از همه نامش با موضوع هوش هیجانی گره خورده است. 

دوره اصالحات متعاددی در ابعااد نظاری و پژوهشای حاوزه هاوش       آغاز شده است. طی این  9113دوره يهارم از سال  -4

عاط ی به عمل آمده است. مقیاس های جدیدی برای اندازه گیری هوش عاط ی تهیه و پژوهش های بنیاادی تاری در ایان حاوزه     

 (.9811انجام گرفته و هم اکنون نیز در حال شيل گیری و توسعه است )غ رانی،

 ابعاد هوش هیجانی.4

 هیجانی دارای ابعادی يون :هوش 

اهف : قابلیت های هیجانی که متشيل از ظرفیت واکنش یا پاسخ مناسب به محرک های هوش هیجانی در شارایط مختلاف   

داشتن حس خوش بینی و اعتماد به ن س باال، کنترل هیجانات ناگوار مانناد ناکاامی وتعارضاها وهیجاناات شاادی بخاش، تواناایی        

گران، خود کنترهی هیجانات، ظرفیت جلوگیری از سرکو  هیجاناات شاادی بخاش، پرهیاز از باروز هیجاناات       برقراری ارتباط با دی

 من ی، کنترل غرور بی جا.

  : بلوغ هیجانی که متشيل از ارزیابی هیجانات خودمان و دیگران، شناسایی و ابراز احساسات خود و دیگران، تعادل ایجااد  

 پذیری، پذیرفتن و تحسین عقاید دیگران به تأخیر انداختن نیازهای آنی و روانی.کردن بین عقل و دل ، قدرت انعطا  

ج : حساسیت هیجانی که متشيل از شناخت ایجاد آستانه برانگیختگی هیجانی و مدیریت به واسطه ی محیط، ح ظ ت اهم 

 با دیگران.

یجانی و حساسیت هیجانی است کاه موجاب   بنابراین هوش هیجانی متشيل از سه بعد روانشناختی قابلیت هیجانی، بلوغ ه

 می شود شناخت واقعی، ت سیر صادقانه، کنترل مدبرانه از رفتارهای پویای انسانی داشته باشیم.

(Mayer & Salovey  1990,: برای هوش هیجانی يهار بعد بیان کردند که عبارتند از ، ) 

 شناسایی عواطف در خود و دیگران : -1
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 تبط با هوش هیجانی این است که از هیجان ها و احساس های خودآگاه باشد.ضروری ترین توانایی مر

توانایی خوداگاهی به مدیران اجازه می دهد تانقاط قوت وضعف خود را بشناسند و به ارزش خود اعتماد پیدا کنند. مادیران  

ز راه درک مستقیم می دانند که يگونه خودآگاه برای آزمون دقیو روحیات خود از خوداگاهی است اده می کنند و بطور شهودی و ا

 (.Salovey & Caruso ،1999:269دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند)

 کاربرد عواطف -2

یعنی توانایی است اده از عواطف در راستای کمک به کسب نتایج مطلو ، حل مسائل و است اده از فرصات هاا و اسات اده از    

 (19، 9839ی کار حرفه ای بوده است )استوار و امیرزاده، عواطف برای برانگیختن افراد، هسته اصل

 توانایی درك و فهم عواطف دیگران : -3

توانایی درک هیجان های پیچیده وآگاهی از علل آن ها و يگونگی تغییر یافتن هیجان ها از یک حاهات باه حاهات دیگار را     

درک هیجان ها می نامند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، برای گسترش شور و اشتیاق خود و حل اختال  ها از مزاح و ابراز 

به کمک های توانایی می توانند ب همند که يه يیزی موجب برانگیختگای یاا آرام شادن افاراد و      مهربانی است اده می کنند. آن ها

 (.31 : 9836گروه ها می شود و در نتیجه می توانند همياری بهتری را با دیگران برنامه ریزی کنند)میرزایی، 

 مدیریت هیجان ها : -4

رخود و دیگران است. افرادی که این توانایی را دارند، اجاازه نمای   مدیریت هیجان ها،توانایی کنترل واداره کردن هیجان هاد

دهند بدخلقی های گاه و بی گاه در طول روز از آن ها سر بزند. آنان از توانایی مادیریت هیجاان هاا باه ایان منظاور اسات اده مای         

ن را به شیوه ای منطقی برای مردم توضیح کنندکه بدخلقی و روحیه بد را به محیط کاری و اداره وارد نينند یا منشاء و علت بروز آ

 Salovey & Caruso)دهند. بنابراین آنها می دانند که منشاء این بدخلقی ها کجاست و يه مادت مميان اسات باه طاول انجاماد      

،1999:269) 

Goleman (2001: نیز ابعاد هوش هیجانی را بشرح زیر بیان کرد ) 

 خودآگاهی: -1

مان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجاانی را تشايیل مای    خودآگاهی یا تشخیص احساس در ه

دهد. توانایی کنترل و اداره هحظه به هحظه احساس ها نشان از درک خویشتن و بصایرت رواشناساانه دارد. مادیران و رهبرانای کاه      

ونه احسااس هایشاان بار آن هاا، ساایر ماردم       درجه ای باال از خودآگاهی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که يگ

وعمليرد شغلی شان تأثیر می گذارد. آن ها با یک احساس قوی از خودآگاهی، با اعتماد به ن اس و در اسات اده از قابلیات هایشاان     

 (.Goleman & Rhee ،1999:296کوشا هستند و می دانند يه وقت درخواست کمک کنند )

 خود مدیریتی: -2

و اداره کردن عواطف و هیجان ها، توانایی ح ظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا، توانایی خودانگیزشای  توانایی کنترل 

وابراز روحیات درونی است به عبارتی خود مدیریتی توانایی کنترل عواطف وهیجانات و رفتارهای صادقانه و درسات اسات. باه طاور     

 (91، 9839تنش ها و منابع درونی خود. )سید جوادین، کلی خود مدیریتی یعنی توانایی برای اداره حاالت، 

 آگاهی اجتماعی : -3

 (91، 9839آگاهی اجتماعی یعنی توانایی برای درک صحیح افراد و گروه ها)سید جوادین، 
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آگاهی اجتماعی یعنی سازگار بودن در کارها و نشان دادن درستی و اعتمادی که در فرهنگ سازمانی مورد نظر رایج اسات.  

(Higgs & Dulewicz ،2002 ) 

افراد دارای این مهارت دقیقاً می دانند که گ تار و کردارشان بر دیگران يگونه اثر می گذارد اگر تأثیر رفتارشان من ی باشاد  

آن را تغییر می دهند. یک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی، همدهی است. همدهی توانایی ورود به احساسات دیگران است که ناوعی  

هارت مردمی محسو  می شود. رهبران همدل بیشترین همدردی را با افراد اطرافشان نشان می دهند. آن ها دانش خاود را بارای   م

 (.961: 9831پیشرفت سازمانشان به روش های ظریف اما با اهمیت است اده می کنند )سعادت، 

 مهارت اجتماعی: -4

و اداره احساس های دیگران اسات. ایان مهاارت ناوعی تواناایی اسات کاه        هنر ارتباط با مردم به مقدار زیاد، مهارت کنترل 

محبوبیت، قوه رهبری و ن وذ شخصی را تقویت می کند. رهبران دارای رهبرانی که دارای سطوح باالی تواناایی هاای هیجاانی مای     

مهارت ها برای ایجاد رابطاه تمایال    باشند اغلب با روحیه هستند. افراد ماهر از نظر اجتماعی به حوزه وسیعی از آشنایی و همچنین

دارند. این افراد در مدیریت گروه ها ماهر هستند مهارت های اجتماعی می تواند به عنوان کلید قابلیت های رهبری در اکثر سازمان 

اباط نیااز دارناد و    ها در نظر گرفته شود، زیرا وظی ه رهبر انجام کار از طریو دیگران است. در این راستا رهبران به مدیریت مفثر رو

 (Goleman & Rhee ،1999:296)مهارت های اجتماعی آن را ممين می سازد

 آموزش هوش هیجانی.5

همه ما توانایی هایی داریم که ذاتی بوده و نمی توان آن ها را افزایش داد. همچنین بعضی از توانایی های دیگر در وجاودهر  

ود و توسعه دارند. هوش هیجانی به طور ذاتی در درون هرفردوجود دارد،وهی مای  آموزش، یادگیری، بهبفرد هستند که قابلیت های 

توان آن را به افراد آموزش داد و دانش وآگاهی افراد را نسبت به عواطف خود و دیگران افزایش داد که در نتیجه آن هوش هیجاانی  

 (.49-46: 9839نیز افزایش خواهد یافت )زارعی متین، 

ه هوش هیجانی این است که قابل یادگیری است. اگر انسان ها درباره احساسات و عواطف خود باا هام   مهم ترین نيته دربار

بحث و گ تگو کنند، این امر به نوعی موجب یادگیری عاط ی آن ها خواهد شد. نتیجه این یادگیری در تعامل با افاراد و در فعاهیات   

 های گروهی نمایان خواهد شد.

نی نیست که به افراد پند بدهیم، بليه بدین صورت است که در آن ها نسبت به احساسات و آموزش هوش هیجانی بدین مع

 عواطف حساسیت ایجاد کرده و آگاهی و دانش آن ها را نسبت به ابعاد عاط ی موجود در درون انسان ها افزایش می دهیم :

خنان دیگران، حل و فصال تعااره هاای باین     مهارت برقراری ارتباط با دیگران، همياری با دیگران، گوش دادن مفثر به س

 (.Chi-Sum Wong ،2006افراد و مقابله با فشار عصبی را باید یاد داد و این ها آموختنی است )

جیمز پون درنتیجه گیری ازتحقیقات خود بیان می دارد که سطح هوش هیجانی )عاط ی( به طور ينیتیيی ثابات نیسات و   

ما آگاهی افراد را نسبت به مزایای هوش هیجانی افزایش دهیم، آن ها ساعی مای کنناد بار روی     می توان آن را بهبود بخشیدو اگر 

هوش عاط ی خود سرمایه گذاری کنند تا موفقیت شان در زندگی شغلی افزایش یابد. این گونه آگاهی ها بر روابط اجتمااعی و کاار   

 (.Poon ،7:2002گروهی آن ها تأثیر مثبت خواهد داشت)

عواطف بر هرکاری که انجام می دهیم تأثیر دارند. علی اهخصوص در محیط سازمانی اگر عواطف به طور م ید و احساسات و 

 مفثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضای تیم شده و بهره وری سازمان را افزایش می دهند.
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انی را در کل افزایش دهاد کاه خاود باه بهباود      مسلم است که بهبود هوش هیجانی افراد یک سازمان می تواند هوش سازم

 (.Goleman ،1999عمليرد سازمانی منجر می شود )

 ویژگی های هوش هیجانی.6

 کنار آمدن با چند پاره گی فرهنگی

همگانی سازمانی بر پایاه هاوش هیجاانی خیلای مهام اسات. باه         -در محیطی با فرهنگ مختلط ایجاد یک فرهنگ جمعی

آموختن روابط گوناگون دارای قوانین و آدا  مت اوتی هستند، این یک دست نبودن آدا  و سنن موجب عبارتی يون فرهنگ های 

می شود که کارها به کندی پیش برود. برای مثال اگر آدمی رفتاری هدفمند داشته باشد گ تارش بر اساس اعتقاد و اعماهش بر پایه 

يگونه می تواند در این شرایط فعاهیت کناد  ایان کاار نیازمناد یاادگیری       گ تارش صورت می گیرد. اما اگر رفتار او هدفمند نباشد

پذیرش و فرهنگ های مختلف و احترام عملی به آنها بر پایه هوش هیجانی معطو  به ح ظ کرامت انسانهاست زیرا هوش هیجاانی  

 نمی شود. « يراها» غیر هجومی است و وارد حریم

 بازگشت پذیری

م هوش هیجانی محسو  می شود و به معنی توانایی بازگشت به حاهت اوهیه پس از روباه رو  بازگشت پذیری یک ویژگی مه

شدن با یک مانع، مشيل، احساس یاس و نامیدی ، طرد، شيست یا خسارت است به شرطی که حاهت شاور و اشاتیاق و امیادواری    

 اوهیه کماکان پابرجا باشد.  

داده است یيی از خصوصایات مشاخص برگشات پاذیربودن را داشاتن       که مطاهعات زیادی در زمینه بازگشت پذیری انجام

شخصیت يند ظرفیتی می داند. برای مثال اینيه شخصی می تواند با توجه به شرایط گوناگون گااهی سرساخت و گااهی منعطاف     

اسات. هیجاان    باشد. هم تحلیل گر و هم خالق باشد. الزمه داشتن ينین شخصی داشتن توانایی است اده از تمام بخش هاای مغاز  

همواره در نیميره راست و اندیشیدن در نیميره يپ قرار دارد است اده صحیح از هر دو نیميره به هوش هیجانی کاربردی منجر می 

 شود. 

 نگرش مثبت

خوش بینی، تسهیل کننده همه قابلیت های هوش هیجانی، افزایش دهنده عمليرد عاهی و سوخت رسان موتور و بهره وری 

است. خوش بینی متعادل در شرایطی مانند گ تگو، مذاکره، ارائه و برگزاری جلسات و متقاعد کردن یيی از قابلیت هاای کاارکردی   

نیل به هدفی همان قدر که دانش ، تجرباه و تواناایی حرفاه ای اهمیات دارد، نگارش       زیربنایی محسو  می شود. در انجام کاری یا

 مثبت بسیار مهم است. 

 انعطاف پذیری

اگر به دنبال دستیابی به اهدا  خود هستید انعطا  پذیری به معنای ایجاد و ارایه راه حلهای بدیل است. هد  شما مميان  

ارید، ایده ای است که می دانید عملی است، اما در حال حاضر شرایط عملای سااختن آن   است فردی باشد که توان مقابله با او را ند

 فراهم نیست، تغییری است که باید دریک نطام ارزشی یا در یک عادت رفتاری ایجاد می شود.
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باشاد. )  همه اینها دارای راه حل های متعددی است که در عین اینيه محتمل است مستلزم ياهش های فزاینده ای نیز می 

 (9834، نقل از آقایار و شری ی درآمدی، 1114دان، 

 چرا باید هوش هیجانی را رشد و آنرا تقویت کنیم؟.7

به اعتقاد مایر هوش هیجانی یک نوع ظرفیت روانی برای معنا بخشی و کاربرد اطالعات هیجانی اسات. افاراد در ایان ماورد     

بعضی دیگر خبره اند. قسمتی از این ظرفیت، غریزی و قسمتی دیگر حاصل دارای ظرفیت های مختلف اند. بعضی در حد متوسط و 

آن يیزی است که از تجار  ناشی می شود و قسمت اخیر را می توان به وسیله کوشش و تمرین ارتقا داد. ساهوری نیز عقیاده دارد  

انی، مشاوره و آماده سازی و آموزش مهارت که بسیاری از مهارتهایی را که قسمتی از هوش هیجانی اند، می توان از طریو روان درم

 (.39: 9838های زندگی افزایش داد) میرزایی، 

همچنین تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت موقعیت سازمان ها در حاال افازایش اسات. باا     

جانی می تواند مسیر پیشرفت ، کمک بهره هوشی می توان پیش بینی کرد يه شغلی مناسب يه فردی است در حاهی که هوش هی

درصد قابلیت هاا بارای کساب موفقیات باه هاوش        31شيست یا درجا زدن کارکنان را پیش بینی کند. در سطوح رهبری سازمان 

هیجانی بستگی دارد تا به توانائی های فنی و هوش کارگزاران با هوش هیجانی باال که در زمینه ارائه خدمات بیمه ای ) بیماه عمار،   

، درمانی، اتومبیل و....( فعاهیت می کنند در مقایسه با همياران خود که از هوش هیجانی کمتری برخوردارند بطور میاانگین   حوادث

درصاد   11اهای   91دوبرابر درآمد کسب می کنند، به عبارتی دوبرابر مشتری جذ  می کنند. مادیران بااهوش هیجاانی بااال تنهاا      

 اهدافشان محقو   نمی شود. 

برابار   3ای آموزشی برمبنای هوش هیجانی در مقایسه با برنامه های آموزشی بر مبنای غیر هاوش هیجاانی تقریباا    برنامه ه

 برابر است.  3بازگشت سرمایه دارند یا به عبارتی میزان سودآوری آنها 

 چگونه می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟.8

لمن می گوید: بهترین سان بارای فراگیاری مهاارت هاای هاوش       هوش هیجانی با افزایش سن رشد می کند. دکتر داینل گ

ساهگی است. این بدین معنی است که مهارت های هوش هیجانی آموختنی هستند. متاسا انه اغلاب برناماه     11تا  41هیجانی بین 

 .های آموزش مدون در شرکت هاوسازمان ها واقعا در جهت رشد مهارت های هوش هیجانی کميی به کارکنان نمی کند

دکتر دانیل گلمن می گوید: کالس درس برای خواندن تاریخ، جغرافی و یا درس ریاضی وسایر درس های فيری خو  است 

اما کاربردی برای هوش هیجانی ندارند زیرا این مهارت ها هستند که بوسیله آن می توانید احساسات خودتان را مادیریت کنیاد یاا    

ید و گروه را هدایت کنید. این مهارت ها در سمینارها بهبود نمی یابد يون شما داریاد  يطور با دیگران به خوبی تشریک مساعی کن

 درباره تغییر رفتار صحبت می کنید. برای بهبود هوش هیجانی می توانید:  

 مسئوهیت عواطف و کامیابی ها را بپذیرید. -9

 بازنگری کنیدبه جای بريسب زدن به رفتار و انگیزه های دیگران، احساسات خودتان را  -1

 به دنبال کسب پیروزی باشید، از شرایط من ی درس زندگی بیاموزید و به دنبال زندگی شاد باشید. -8

با خودتان صادق باشید. احساسات من ی تان را بپذیرید و به دنبال یافتن منشاء آن باشید. به دنبال راه حل هایی باشاید   -4

  تا به طور جدی بتوانید مشيالت راحل کنید.
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 به احساسات دیگران احترام بگذارید و به آنان نشان دهید برایشان احترام قائلید -1

 از افرادی که به احساسات شما احترام نمی گذارند یا قبوهتان ندارند دوری کنید   -6

 دوبرابر آنچه حر  می زنید گوش کنید   -9

قرار می کنید به يهره اش نگاه کنید، باه هحان صادایش    به ارتباطات غیرکالمی اهمیت دهید، وقتی با دیگران ارتباط بر -3

 توجه کنید، عالئم تن گ تاری) حرکات بدن( را به ذهن بسپارید و آنها را مد نظر قرار دهید.  

مهارت های موثر سازش جویانه را برای حاهت خاص روانی توسعه دهید. یاد بگیرید آرامش خاود را ح اظ کنیاد وقتای      -1

 برعيس پرتالش و پرتحرک باشید وقتی احساس خمودگی و ضعف می کنیدهیجان زده هستید، و 

بدانید بهباود هاوش هیجاانی باه زماان نیااز دارد. صابر و حوصاله کنیاد. عجلاه نينیاد . مای تاوان آن را آموخات.                -91

 (9811)غ رانی،

 روشهای سنجش و اندازه گیری هوش هیجانی:.9

جدید است، اما راه ها و روشهای گوناگونی برای سنجش و انادازه گیاری   با وجود  اینيه بحث هوش هیجانی، مبحثی نسبتا 

 میزان آن در افراد طراحی شده است. 

 بصورت کلی، مهارت ها و توانایی های هوش هیجانی را می توان از طریو یيی از روشهای زیر اندازه گیری نمود. 

 خودسنجی ) ارائه گزارش در مورد خود( -9

 آزمون عمليرد  -1

 مشاهده -8

در حقیقت اکثر آزمون ها و تستهای طراحی شده جهت سنجش هوش هیجانی را می توان در یيی ازطبقات سه گانه فاوق  

 جای داد.

در آزمون هایی که از طریو خودسنجی است اده می کنند، از فرد می خواهند تا یک مجموعه از عبارات مختلف را بخواناد و  

يه میزان ویژگی های وی را توصیف می کند، یا وی تا يه اندازه باا آن عباارات موافاو اسات در     بیان نماید که هریک از عبارات تا 

حقیقت میزان موفقیت آزمون های خود سنجی وابسته به میزان خودشناسی فرد است. اهبته برخی از صاحب نظران معتقدند که به 

يرد خوبی ندارند. این گروه از روانشناساان بار اسااس یاک     صورت کلی مردم در زمینه تخمین و برآورد سطح توانایی های خود عمل

سری تحقیقات تجربی همبستگی بین نمره هوش واقعی که از طریو مقیاس های هوش اندازه گیری می شود ونمره هوشای کاه از   

هاوش هیجاانی    طریو خودسنجی به دست می آید را بسیار پایین ذکر می کنند. با وجود این نيته هنوز هم تعدادی از آزمون های

 برمبنای این روش است. 

روش سنجی عمليرد عبارت است از آموزن هایی که با است اده از یک شاخص میزان عمليرد را به صورت کمی نشاان مای   

دهد. در این روش فرد مسایل و مشيالتی راحل می نماید و سرعت حل مساهه یا صحت راه حل هایی کاه بارای ایان مساایل ارائاه      

 دو آنها اندازه گیری می شود.  کرده و یا هر

در این روش هد  این  است که ظرفیت واقعی یک فرد برای انجام تياهیف و وظایف خاص را بر کمیت تبدیل کرده وآنها را 

 با است اده از اعداد و ارقام نشان دهند.
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ش هیجانی اسات اده از مشااهده   همانطور که گ ته شد،یيی دیگرازروشهای اندازه گیری مهارت هاوتوانایی های مربوط به هو

 درجه شهرت یافته است ممين است به یيی از دو صورت  انجام پذیرد. 861گران یا افراد مطلع است. این روش به نام بازخورد 

 در روش اول از یک گروه می خواهند یک ن ر را مورد مشاهده قرار دهند و سپس اطالعات خود را در مورد فرد مذکور ارایه نمایند. 

در روش دوم، ممين است از مشتریان، همياران و روسای یک فرد در مورد هیجانات او سوال شود. باید توجاه کارد کاه در    

صورتی که هد  اندازه گیری رفتار باشد این روش می تواند م ید باشد، اما در بسیاری از ظرفیت هاا در فارد باه نحاوی اسات کاه       

به درستی قضاوت کنند. هذا با توجه به این نيته باید گ ت کاه ایان روش هام مانناد روش     دیگران به ندرت می توانند در مورد آنها 

 های دیگر علیرغم مزایا و قابلیت هایی که دارد دارای برخی نواقص است که باید به طریقی رفع گردد.  

هساتند کاه در   سه روش فوق اهذکر در حقیقت طبقه بندی کلی آزمون های سنجش هوش هستند و بیان کنناده مبناایی   

یک آزمون ممين است مورد است اده قرار گیرد. اما الزم است در اینجا به برخی از آزمونهای شناخته شده در زمینه هوش هیجاانی  

 نیز اشاره داشته باشیم.  

کاه اصاطالح شاناخته شاده و مقیاسای بارای        (IQ)رادر برابر بهره هوشای   (EQ)آن اوهین کسی بود که بهره هیجانی  -باز

باه بعاد باه تادوین پرسشانامه بهاره هیجاانی وتوصایف کمای هاوش            9131جش هوش شناختی است مطرح کارد و از ساال   سن

 غیرشناختی پرداخت .  

از جمله آزمون های دیگری که مبتنی بر روش سنجش عمليرد است، آزمون مایر، ساهووی و کارسو اسات. در ایان آزماون    

مطرح می شود و فرد شرکت کننده در مورد آزمون در جهت حل این مساائل تاالش   هشت نوع مساهه که به هیجانات ارتباط دارند 

 می نماید.  

به عنوان مثال یک عيس رنگی از شخص به شرکت کننده نشان داده می شود و او برداشت خود را از احسااس شخصای در عياس    

عنوان مثااهی دیگار از شارکت کنناده در آزماون      بیان می کند و از مقیاسی برای درجه بندی هیجان مذکور است اده می کند. یا به 

 خواسته می شود که بگوید خلو وخوهای مت اوت هریک تا يه اندازه ای در حل یک مساهه خاص کارایی دارند.  

 در این آزمون از دو روش مت اوت برای امتیازدهی است اده می شود: 

گ از مردم عادی انجاام مای شاود. در ایان روش نتاایج باا       اهف( همراهی وات اق نظر عمومی: که بر پایه نتایج یک گروه بزر

یيدیگر ترکیب می شوند و نمران آزمون نشان می دهد که فردی که در آزمون شرکت کرده تا يه اندازه با نظر عموم ماردم موافاو    

 است.

رار مای گیارد.    ( همراهی و ات اق نظر خصوصی: که مبتنی بر نظر گروههای متخصص می باشد و بشتر ماورد اسات اده قا   

TMMS  ،از دیگر آزمون های اندازه گیری هوش هیجانی و مبتنی بر خود سنجی است. این آزمون حاصل کار ساهووی ، مایر، گلمن

تروی و پاه ایا می باشد.این آزمون میزان توجه به هیجانات، میزان ش افیت، هیجاناات و میازان اصاالح هیجاناات در فارد را ماورد       

 (91-1، 9839هد.) سید جوادین و حسین پور، ارزیابی قرار می د

 مدل های هوش هیجانی.11

 مایر و هميارانش مدل های هوش هیجانی را به دو دسته کلی تقسیم می کنند :

 (91: 1111  : مدل ترکیبی )مایر و ساهووی و کارسو ،     اهف : مدل توانایی
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 مدل توانایی هوش هیجانی

Mayer & Salovey  (1990-1993     هوش هیجاانی راناوعی هاوش اجتمااعی دانساته ودر،)حیطاه خودآگااهی، خاود     1

به بعد به ساوی اهگاویی محادودتر     9111کنترهی، خود انگیزشی، هوشیار یا اجتماعی و تنظیم روابط خالصه کرده اند. وهی در سال 

و مدل توانایی را ارائه دادند. در ایان  تغییر جهت داده، پس از طی یک سری پژوهش ها و مطاهعات به تيمیل نظریات خود پرداخته 

مدل هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ذهنی واقعی در نظر گرفته می شود که با تعریف اساتاندارد هاوش منطباو باوده و در آن     

 هیجان فيری به شیوه ای سازش یافته و معنادار در تعامل اند. براساس مدهی که توسط مایر و سااهووی تادوین شاده اسات هاوش     

هیجانی در دو سیستم شناختی و هیجانی بررسی می شوکد و مدل مذکور از يهار شاخه یا مفه ه تشيیل می شوکد که هر یاک از  

طبقه ای از توانایی ما را که براساس پیچیدگی آن به صورت سلسله مراتب تنظیم شده اند نشان می دهد. مهارت های هر شاخه باا  

افته است. میزان این پیچیدگی به طور يشمگیری به مهارت های شاخه های دیگار بساتگی   توجه به پیچیدگی هر شاخه سازمان ی

 دارد. 

 ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی بصورت زیر است:

 شناسایی هیجان ها  -1

 این شاخه خود شامل مهارت هایی مانند توانایی شناسایی احساسات در خود و دیگران و بروز هیجان هاا باه طاور دقیاو و    

متمایز بین هیجان های واقعی و غیر واقعی می باشد. ادراک و ارزیابی، هیجان هاا را در بار مای گیارد. ادراک هیجاانی شاامل ناام        

گذاری و توجه و رمزگشایی پیام های هیجانی می شود که از طریو حااالت يهاره ای، تان صادا، آثاار هناری و دیگار مصانوعات         

 فرهنگی ابراز می شود.

شناختی هیجانی این مفه ه ها شامل بازشناسی و وارد کردن اطالعات است کاه نقاش حیااتی درزنادگی     در يرخه سیستم 

هیجانی دارند. خودآگاهی و همدهی خودآگاهی به معنای شناسایی هیجانی خود به همان صورت که حادث می شود و توانایی ت يار  

 و نظارت هحظه به هحظه و مداوم برآن است.

 ی تشيیل می شود :همدهی از سه جزء اساس

 اهف : ادراک و تمایز به معنای است اده از اطالعات به منظور شناسایی، تمایز و نام گذاری هیجان ها دیگران.

   : توانایی تجربه پذیرش نقطه نظرات دیگران.

 (93:  1111ج : احساسات هیجانی به معنای توانایی سهمی بودن در احساسات دیگران. )سایر، ساهووی و کارسو، 

 تسهیل هیجانی تفکر با استفاده از هیجان : -2

 این شاخه به طور خالصه شامل مهارت های زیر است :

است اده از هیجان ها در تمرکز، توجه به وقایع مهم، توسعه هیجانی که فرآیند تصمیم گیری را تسهیل می کند. اسات اده از  

 ست اده از هیجان ها برای تسهیل روند مسئله و خالقیت.نوسانات حلو برای در نظر گرفتن نقطه نظرات دیگران و ا

به طور کلی این شاخه فرآیندهایی را شامل می شوکد که در آن هیجان ها به عنوان منابع اطالعات انگیازش وارد سیساتم   

اهادا  اسات اده   های شناختی شده وآن را تحت تأثیر قرار می دهد. افراد می توانند از حاالت هیجانی خود بارایپیش باردن برخای    

کنند. هیجان های مثبت شناخت های مثبت و هیجان های من ی شناخت های من ی ایجاد می کند. این نوسانات خلو به سیساتم  
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شناختی اميان می دهد که مسائل را از ابعاد مختلف مد نظر قرار داده و به حل عمیو و خالقانه مسائل نائل شوند )مایر و همياران، 

1111  :93.) 

 درك و فهم هیجان ها : -3

توانایی درک هیجان های پیچیده درزنجیره های هیجانی و يگونگی تغییر هیجان ها از مرحله ای به مرحله دیگر و تواناایی  

تشخیص علل هیجان ها ودرک روابط بین آنها را در بر می گیرد.این شاخه مربوط به توانایی بیان هیجان هاا باکلماات و بازشناسای    

هیجان هاست. برای مثال نه احساس شرم نه احساس گناه آغازگر خشم است و افراد می توانند در حاهت خشام کاامالً    انتقال میان

 (.91:  1111احساس شرم کنند. )مایر و همياران، 

پس افراد با هوش هیجانی باال قادر به تشخیص و به کارگیری کلماات مناساب بارای هیجاناات خاود باوده و  مای توانناد         

 هم خانواده را تشخیص دهند و یک گروه هیجانی را از میان هیجان های وسیع و مبهم متمایز کنند. هیجانات

 نظم بخشی و مدیریت هیجان ها : -4

تنظیم هوشمندانه هیجان ها برای ارتقای هیجانی و رشد هوشمندانه است که توانایی به تعویو انداختن احساسات، تواناایی  

صورت مت يرانه، توانایی کنترل فيورانه هیجان ها در ارتباط با خویشاتن و دیگاران، تواناایی تنظایم     ياهش و گریز از یک حاهت به 

هیجان ها در خود و دیگران از طریو تعدیل هیجان های من ی و افزایش هیجان های خوشایند بدون سرکو  یا اغراق در اطالعاات  

 (erMay   ،2000  :434که هیجان های مذکور منتقل می کند را در بر می گیرد. )

نظم بخشی در مدیریت هیجان ها مستلزم در نظر گرفتن مسیرهای هیجانی مت اوت و انتخا  یک مسایر درسات از میاان    

 آنهاست.

نظم بخشی هیجان ها هزوماً به هنر کنترل هیجان ها نسبت به عواطف کارکردهای سازمان دهنده، برانگیزانناده و ساازگاری   

ه همین جهت هم نباید به شدت کنترل شوند. نظم بخشی هیجانی به تواناایی باازنگری و بازساازی شادت و     کننده ها اشاره دارد. ب

جهت یک هیجان در خود و دیگران بر می گردد و شامل توانایی تعدیل  هیجان های من ی و تغییر احساسات زیاان آور باه سامت    

 (61:  9833اند می شود. )عبداهلهی، سازش یافتگی و نگهداری هیجان هایی که هذت بخش ارزشیابی شده 

 آن : -مدل بار

آن معتقد است که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها، قابلیت ها و مهارت هایی است که برای ساازگاری مافثر باا     -بار

از  محیط و به دست آوردن موفقیت در زندگی کسب می کند. ص ت هیجان در این نوع هیجان یک رکان اساسای اسات کاه آن را    

هوش شناختی متمایز می کند. از نظر وی هوش هیجانی و مهارت های رقابتی هیجانی طی زماان رشاد و تغییار مای کناد و مای       

 (Bar – on  ،2000  :850توانند از طریو آموزش و برنامه های اصالحی آن ها را بهبود بخشید. )

 می باشد :آن توانش های هیجانی را ارائه می دهد به شرح ذیل  -مدهی که بار

 مهارت های درون فردی شامل خودبینی، خودآگاهی هیجانی، استقالل و یقین به خود -9

 مهارت های بین فردی شامل همدهی، مسئوهیت اجتماعی و روابط بین فردی -1

 مهارت های انطابو پذیری )سازگاری( شامل واقعیت، انعطا  پذیری و حل مسئله -8

 تحمل استرس و کنترل تيانه هامهارت های کنترل استرس شامل  -4

 (.Bar – on  ،2000  :860مهارت های وضعیت عمومی شامل خوش بینی و خوشبختی است) -1
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 مدل کوپر و ساواف :

 (، یک مدل يهار بنیادی از هوش هیجانی را پیشنهاد کردند که شامل موارد زیر است :1997کوپروساوا  )

 سواد هیجانی : -9

 دن، با خود رورواست بودن، ایجاد آگاهی، احترام مسئوهیت و ارتباط از طریو عناصر زیر : با خود واقعی و درست بو

 عملی -درک مستقیم  -بازخورد هیجانی د  -انريی هیجانی ج  - سواد هیجانی    -اهف 

 تناسب )شایستگی( هیجانی : -1

 عناصر زیر می باشد :واضح بودن و همراه بودن، ایجاد اعتبار، ارتجاعیت و روابط درست که شامل 

 اهف : حضور معتبر و موصو   : شعاع درست ج : عدم رضایت سازنده د : ارتجاعیت و تيرار یا تجدید

 عمو احساس )ورطه احساس( : -8

ایجاد شخصیت اصلی و تسلیم استعدادهای بی نظیر خودمان شدن برای رسیدن به هد  در زندگی اسات. ورطاه یاا عماو     

 هوش هیجانی است. این بنیاد شامل عناصر زیر می باشد : هیجانی، ریشه توسعه ی

 اهف  : هد     : تعهد  ج : درستی  د : ن وذ بدون اقتدار

 کیمیای احساس : -4

احساس فرصه ها و رقابت برای آینده است. کشف روش هایی است که ممين است احساسات تغییر کناد و زنادگی ماان را    

 اشد :تغییر دهد که شامل عناصر زیر می ب

 اهف : جریان شهود   : تغییر زمان ج : احساس فرصت د : خلو آینده

 مدل دانیل گلمن :

گلمن در کتا  هوش هیجانی خود که برای عموم نوشته شده و محبوبیت بسیاری نیز کسب کرده به تشریح هوش هیجانی 

از قبیل خویشتن داری و شاوق و ذوق و پایاداری را بار    پرداخت.  وی کار خود را براساس تعریف ساهووی و مایر بنا نهاد. اما اجزایی 

 آن افزود.

به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم بیرونی است. عناصر درونی اشمل میازان خودآگااهی، خاود انگااره،     

مدهی و احسااس  احساس استقالل، ظرفیت خود شيوفایی و قاطعیت می باشد. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهوهت در ه

مسئوهیت می شود. همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت برد برای قبول واقعیت، انعطا  پذیری در حل مشيالت هیجانی، توانایی 

 (.Goleman  ،2001  :78مقابله با استرس و تيانه هاست )

عوامل درون شخصی است که گلمن معتقد است هوش هیجانی از پنج قابلیت تشيیل شده است : سه قابلیت اول مربوط به 

برای دیگران قابل رؤیت نبوده و در درون ما رخ می دهد. دو قابلیت بعدی باین شخصای اسات کاه در رواباط دوساویه میاان ماا و         

دیگران حادث می شود و در رفتارمان کامالً قابل مشاهده است. هر يه مهارت های درون شخصی بیشتر توسعه یابند آسان تار مای   

 های بین شخصی را از خود نشان دهید. با توجه به نيات ذکر شده قابلیت های هوش هیجانی عبارتند از : توانید مهارت

 خودآگاهی هیجانی :   -9

داشتن مهارت های مورد نیاز به منظور جلب توجه به حاالت هیجانی خود یا باه عباارتی آگااهی هحظاه ای باه اینياه ياه        

 نگران یا خشمگین هستید.احساسی دارید، آیا خوشحال، هیجان زده، 
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اطالعات مربوط به حالت هیجانی مبنی بر اینيه در آینده يه باید بينید یا يه بگویید و بااهعيس، باه خودآگااهی هیجاانی     

شما اشاره دارد. از این اطالعات می توانید در جهت تصمیم گیری مفثر برای خودتان و دیگران است اده کنیاد تاا باه نتاایج بهتاری      

 .دست یابید

 خود نظمی )خودگرانی( هیجانی : -1

به مهارت توانایی انتخا  هیجان هایی اطالع می شود که می خواهید در مقایسه با هیجان هاایی کاه شاما را باه پرتگااه و      

اره قربانگاه می کشاند، تجربه کنید. اجازه ندهید دیگران شما را تحت فشار قرار دهند. خود تنظیمی به معناای تواناایی تعادیل و اد   

وضعیت هیجانی توسط خودتان است. بنابراین خود تنظیمی را با سرپوش گذاشتن بر احساسات خود و یاا تحمیال آن باه دیگاران     

اشتباه نگیرید، به عبارتی خود تنظیمی به مهارت انتخا  هیجان هایی اطالق می شود که بتوانید از هیجان های من ی باه هیجاان   

 های بهره ور و مثبت برسید.

 ود انگیزشی هیجانی:خ -8

توانایی است اده از هیجان ها در جهت اعمال مثبت ، خود انگیزشی هیجانی است.خود انگیزشی به معنای استمرار و جادیت  

درپیگیری و تحقو اهدا  حتی در صورت مواجهه بامشيالت عمده و شرایط دشوار و خاص است.بنابراین خود انگیزشی هیجانی باه  

 جان ها و جنبه های مثبت آن است اده کنید،به جای اینيه من ی و بدبین باشید.شما می گوید که از هی

 همدهی :   -4

همدهی را با همدردی اشتباه نگیرید. همدهی به معنای داشتن توانایی مهارت گوش دادن موثر به دیگران است کاافی اسات   

نای موافو بودن با دیگران نیست بلياه درک موقعیات و   برای يند هحظه خودتان را به جای دیگران قرار دهید.همدهی ضرورتا به مع

 شرایط دیگران از نگاه آنان در جهت بهبود ارتباط،مسئله یابی و اعتماد است.

در بین موه ه های هوش هیجانی تشخیص همدهی از همه آسانتراست.همه ما همدهی یک دوست با یک معلم با احسااس را  

کنش او تايه حد باعث دهگرمی ما شده است.همدهی به این معنا نیسات کاه مان خاوبم و     تجربه کرده ایم وتشخیص داده ایم که وا

 خو  نیستی،به این معنا نیست که تمامی احساسات و هیجانات طر  مقابل  را تحسین کنیم.

نی همدهی بیشتر به معنای تامل و مالحظه احساس ها و هیجان های دیگران می باشد.به عقیده نظریه پردازان هوش هیجاا 

نيته کلیدی جهت افزایش همدهی،پرورش توانایی بیشتری برای گوش دادن به حر  های دیگران خواهناد داشات و در نتیجاه باه     

 درک بهتری از احساس ها و هیجان ها طر  مقابل خواهند رسید.

 مهارت های اجتماعی )تقویت روابط و مناسبات(: -1 

اد  و نزاکت( به دیگران است.این کاار را مای تاوان از طریاو ادای کلماات و      توانایی ابراز صمیمیت و توجه)صرفاً با رعایت 

رفتار برای ابراز مراتب تشير و قدردانی در مقابل تالش های افرادوتشریک مساعی آنان انجام داد.از هحن مثبت و دوساتانه اسات اده   

بارد هماواره   -اهدا  مورد نظر در یک وضعیت بارد کنید.مهم نیست شرایط یا گ تگو يقدر دشوار است.به هنگام تمرکز بر دستیابی 

 (.9811بهترین عالیو و خواسته ها را در ذهن داشته باشید ) غ رانی،
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 قابلیت های هوش هیجانی :.11

گلمن پس از اشنایی با کارهای مایر و ساهووی تحقیقات گسترده ای در باره نقش مسائل هیجانی و عاط ی بر عمليرد کاری 

ن ها انجام داد.او مشاهده کرد که نتایج بسیاری از تحقیقات نشاان دهناده تااثیر زیااد قابلیات هاای عااط ی در        و رهبری در سازما

 (.Cherniss ،2000عمليرد،رهبری و بطور کلی در موفقیت انسان هاست )

 هشت قابلیت مدیریت هوش هیجانی عبارتند از:

 خودآگاهی و خود ارزیابی صحیح-9

 ابتيار-1

 ستتصمیم گیری در-8

 همدهی-4

 ارتباط-1

 ن وز/تاثیرگذاری-6

 تطبیو پذیری/تطابو-9

 خود مدیریتی-3

 هوش هیجانی گروهی .12

همانطور که هر فردی مهارتهای هوش هیجانی داردگروه افرادی که با هم به عنوان یک تیم کار می کنناد، هاوش هیجاانی    

 گروهی دارند.هوش هیجانی گروهی برمهارت های مدیریتی تاکید شدیدی دارد. مهارتهای مدیریتی عبارتند از : 

وه و مدیریت روابطی که گروه با افراد و گاروه هاای دیگار    مدیریت هیجان های اعضای گروه، مدیریت روابط بین اعضای گر

دارد. مهارت آگاهی اصلی فقط در این خالصه می شود که بتوانید هوش هیجاانی را کاه در باین اعضاای گاروه ایجااد مای شاوند،         

 تشخیص دهید و آنها را درک کنید. يهار مهارت هوش هیجانی گروهی اصلی عبارتند از: 

 هی : آگاهی هیجانی گرو -1

آگاهی هیجانی گروهی، توانایی گروه دردرک صحیح هیجان هایی اسات کاه گاروه را تحات تااثیر قارار مای دهناد یعنای          

 تشخیص اینيه هریک از اعضای گروه معموال يگونه به مردم و وضعیت های خاص واکنش نشان می دهند.  

 مدیریت هیجان در گروه:  -2

 گروه در مقابله با هر وضعیتی که پیش می آید. یعنی مدیریت و کنترل واکنش هیجانی جمعی

 مدیریت روابط داخلی:  -3

مدیریت روابط داخلی به توانایی اعضای گروه درتعامل موثربا یيدیگر، برای خو  واکنش نشان دادن در مقابل وضعیت های 

 دشوار، مربوط می شود. 

   :مدیریت روابط خارجی -4

 در برخورد مثبت و م ید و مرزهای سازمانی می باشد.  مدیریت روابط خارجی، توانایی گروه 

توانایی بيارگیری هیجانات یا توهید هیجان ها برای تسهیل حل مسئله در کارایی اعضای گروه نقش مهمی را ای ا می کناد.  

فت که گسترش هیجان ( ،از دانشگاه مدیریت ییل در مطاهعه ای که راجع به شناخت هیجانی انجام  داد، دریا1111در واقع بارساد )
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های مثبت درداخل گروه ها، همياری ومشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده،تعاره راکاهش داده ومیزان کارایی اعضاای گاروه را   

ن ار   964 ( متخصص آمریيایی در زمینه ی منابع انسانی، مقیاس يند عاملی هوش هیجانی را روی9111بهبود می بخشد. رایس )

ن ر از رهبران این کارکنان که در یک شرکت بیمه مشغول به کار بودند اجرا کرد و با این آزمون باه ارزیاابی    99از کارکنان عادی و 

هوش هیجانی آنان پرداخت. همبستگی بین نمره های مربوط به گروه رهبران در آزمون هوش هیجانی بانمره های کارایی آناان کاه   

( بود. داشات، در حااهی کاه عمليارد امتیازبنادی شاده توساط اعضاای گاروه           r = 19/1توسط مدیر اداره درجه بندی شده بود ) 

 ( با هوش هیجانی داشت. r= 13/1همبستگی مثبت ونسبتا باالیی )

گاروه را طای    44( رهبری می شد عمليارد  9111یک گروه تیم تحقیو استراهیایی که توسط جردن، اشاناز، هارتل و هوپر )

سی قرار داد. هوش هیجانی اعضای گروه ها با است اده از یک مقیاس خودسنجی که بر اساس مادل  ه ته ای مورد برر 1دوره زمانی 

مایر و ساهووی طراحی شده بود، اندازه گیری شد. منحققان ، عمليرد گروه هایی که در زمینه هوش هیجاانی بااال یاا پاایین بودناد      

نی باالیی داشتند به طور معنی داری بیشتر از عمليرد گروه هاایی  راتحلیل کردند. درآغاز مطاهعه، عميرد گروه هایی که هوش هیجا

 بودکه هوش هیجانی پایینی داشتند و در پایان ه ته نهم، عمليرد هر دو گروه در یک سطح قرار داشت.

زمان با توجه به نتایج این بررسی ها و سایر مطاهعه ها به نظر می رسد که هوش هیجانی به عنوان یک عامل واسطه ای و سا

دهنده می تواند موجب بهبود عمليرد گروه شود. زیرا برای گروه این اميان را فراهم می آورد که  به طور وسایع و ماوثر باه شايل     

هماهنگ درآید. همچنین به نظر می رسدگروه هایی که ازنظر هوش هیجانی در حد پایینی قرار دارند به وقت بیشتری نیااز داشاته   

 (9811ثر را در قاهب یک گروه هماهنگ تجربه کنند .)غ رانی، باشند تانحوه کارکردن مو

 کاربرد هوش هیجانی در محیط کار.13

امروزه کارکنان به علت تغییرات دائمای و مساتمر ، ابهامااات و حجااام اطالعاااات زیااااد متحمااال فاااشار روانااای زیاااادی           

ترکیبی معجزه آساا هاستند کاه حیاات و بقاا ساازمان را تضمین کارده و  میشوند.این امر کامالً روشن است که قابلیتهای هیجانی 

افراد توانمناد و دارای عمليارد عااهی را از دیگران جدا می سازد. هوش هیجانی عامال کلیادی در ایجااد فضاای کااری اسات کاه        

عمليارد را داشته باشاند . توساعه و رشاد    موجبات رشد و پارورش کارکناان را فراهم می سازد و آنها را تشویو می کند تا بهترین 

بعضی از کاربردهاای هوش هیجاانی در محایط کااار   .هوش هیجانی می تواند قشر وسیعی از کارکنان را در سازمان بهره مند سازد

 :عبارتند

ی کارکنااان  اگر معیارهایی برای شناخت کارکناان یاا خودتاان داشاته باشید، مای توانیاد ماسیرهای شااغل  توسعه شغلی .9

 .را همانناد رعایت بهداشت روانی در نظر بگیرید

توسعه )بهسازی( مدیریت مدیرانی کاه فقاط بار مهاارت هاای فنای خودشاان تيیااه میينناد، مادیریت نماای کننااد       .1

روشهای مدیریتی خااص  بلياه صارفاً عهاده دار اماور هستند. بنابراین ، شناخت و ارتقا هوش هیجاانی مای تواناد منجر به توسعه 

اثربخشی گروهها گروهها يیزی بیش از مجماوع افاراد باه صاورت ان ارادی هستند، به عبارتی نقش گروه ها هاام افزایاای     .شود

 (9831، و همياراناسات . هاوش هیجانی عاملی است که باعاث ح اظ و پایاداری گاروه هاا میشود. )آقایار

انین انجام کاار دائمااً در حال تغییرند و ما همیشه به وسیله معیارهای جدید ماورد قضاوت قرار مای  دانیل گلمن اظهار می دارد: قو

گیریم. مهم نیست ماا يقادر هوشامندیم ، يقدر آ موزش دیده ایم و یا يه تخصصی داریم ، بليه مهام این است کاه يطاور مای    
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ای مایيناد کااه در آینااده نزدیااک ساازمانها باه اهمیات رشاد هاوش         تاوانیم خودماان و دیگاران را اداره کنایم. وی پایش بین

ویلیاام   .هیجانی در محیط کار پی خواهند برد تا از این طریو بتوانناد باه افازایش بهاره وری شغلی و رضایت مشتری دست یابناد 

ر است . بهاره هوشای نسابتاً ثابات و    بنیس نیز اعتقاد دارد در مدیریت سازمان نقاش هوش هیجانی در مقایسه با بهره هوشی بارزت

ایستا می باشد و همباستگی کمای باا موفقیات در زنادگی دارد د در حااهی کاه هااوش هیجااانی را از طریاو تعلایم و تربیات و          

مربیگری هدفمناد و ابتياار عمال میتوان توسعه داد و همبستگی باالیی میان موفقیت هاای شاغلی و زنادگی فاردی بااا هااوش      

ی وجاود دارد . وی هوش هیجانی را پیش بینی کننده قوی مدیریتی می داناد که می تواناد ناکاامی و انحارا  مسایر را در     هیجاان

 (9811)غ رانی، آینده خبار دهاد

 گیری مدیران نقش هوش هیجانی در فرآیند تصمیم.14

دکتر دانیل گلمن نیز معتقد است که هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیادی دارد ، اماا در رده هاا ی ماادیریتی   

اهمیتی حیاتی دارد د زیرا مدیران سازمان را به جامعه معرفی میينند و با بسیاری از افراد در داخل و خارج سازمان تعامال دارناد و   

روحیه و انگیزش کارکنان دارند . مدیران با همدهی قادرناد نیازهااای کارکنااان را شااناخته و بااا دریافاات      نقش مهمی در ایجاد 

بازخورد سازنده آن نیازه ا را برطر  نمایند . به عبارت دیگر ، در سازمان هر يه به سمت سطوح باالتر مای رویام اهمیاات هااوش   

مطاهعات نشان می دهدکه وجه تمایز ویژگیهای مدیران ممتااز و برتار باا مادیران      .دهیجانی درمقایسه با بهره هوشی افزایش مییاب

معموهی به مهارتهای هوش هیجانی بااالی آنان بستگی دار د. افزایش مهارتهای هوش هیجانی باه مادیران سااازمان اميااان ماای      

ستعد شده و شرایطی را به وجود آورند تا با ساایر  دهاد تاا ضامن ترغیاب دیگاران باه اباراز عواط شان، سبب رشد و ح ظ افراد م

هیجانهاا منباع ارزشامندی از    (9836افراد در محیطی کامالً انسانی در جهات تحقو اهدا  سازمانی ياهش داشته باشند. )آقایاار،   

طاع میشاود فارد    اطالعات هستند و در تصمیمگیریها به ما کمک می کنند. مطاهعات نشان می دهد وقتی رابطاه هیجان باا مغاز ق  

نمیتواند تصمیم بگیرد، زیرا او نمیداند که يه احساسی درباره انتخابش خواهد داشت.  آقای مجتبی کاشانی در کتا  نقاش دل در  

مدیریت بیان می دارد که عوامل دوگانه در تصمیمگیری فير و احساس هستند . در واقع ، احسااس نیاروی محارک و برانگیزانناده     

اری را کاه مای خاواهیم جاماة عمال بپوشانیم باید به وسایله احسااس یاا تمناایی مانناد عشاو یاا هیجاان         ذهن اسات . هار في

برانگیخته و فعال کنیم . فير بدون احساس ، واکنشی در زندگی ما پدید نمی آورد. عقل و هوش منطقی به قدرت اساتدالل کماک   

اوش هیجانی   ه دست می آید. مهارت است اده از هاوش هیجاانی مای    می کند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم تنها از ه

 (.9833) طبری ، بر دیگران داشته باشید.  تواند در هحظه انتخا  به شما کمک نماید و کنترل مافثرتری بار خود و تأثیر مضاع ی
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 نتیجه گیری.15

 تاریخچه شيل گیاری هاوش هیجاانی و همچناین     مورد تعریف و بحث قرار گرفت. سپس از هوش هیجانیابتدا  مقاهه نیا در       

و ویژگی های آنهاا و مساائل مرباوط باه آن،      هوش هیجانیعالوه بر تعریف تالش شد که  و ویژگی های آن صحبت شد. سپس ابعاد

 شود.  ویژگی های هر مدل شمردهو  ردیمورد بحث قرار گ و همچنین مدل های هوش هیجانی  نحوه سنجش و اندازه گیری

در ایان زمیناه    تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت موقعیت سازمان ها در حاال افازایش اسات.          

 .هوش عاط ی یيی از مفه ه هایی است که می تواند به میزان زیادی در روابط مادیران باا اعضاای ساازمان نقاش مهمای ای اا کناد        

دارای هوش هیجانی باال به جای تخیله خشم، خونسردی و آرامش خود را ح ظ میينند کاه ایان تواناایی از تبعاات زیاان      کارکنان  

باری مانند اضطرا  و افسردگی می کاهد و همین امر زمینه را برای مشارکت مفثر و توجه بیشاتر آن هاا در انجاام اماور محوهاه را      

 فراد انگیزه الزم را برای فعاهیت و یا حل مشيالت نشان دهند.  افزایش می دهد.هیجانات باعث میشوند تا ا

هاوش هیجاانی بارای موفقیات     .افرادهوشمند ازنظرهیجانی می توانند اثربخشی رادرتمام سطوح سازمانی گسترش دهناد 

 ی پایش بینای  عامل برا هیجانی به تنهایی بزرگترین هوش .درصدعمليرد درتمام شغلها را در برمی گیرد 61 شغلی ضروری است و

هوش هیجانی به افراد در زمیناه آگااهی بیشاتر از روشاهای     . است قویترین نیرو برای رهبری وموفقیت و کار فرد درمحیط عمليرد

 يگونگی و درک کار درمحیط اجتماعی تحرکات تشخیص توانایی توسعه و رفتار، بین فردی، شناسایی ومدیریت تأثیرعواطف برت ير

 .اسات  اجتمااعی  قابلیات  و فاردی  قابلیات  اصالی  مهاارت  دو محصاول  هیجانی هوش .کند می بهبود آنهاکمک  و روابط مدیریت

 .برمیگردد فرد بادیگران رابطه به روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی و برمیگردد فرد به مدیریتی وخود خودآگاهی

ای خود رضایت بیشتری دارند. این افاراد  افرادی که مهارت های هیجانی خود را توسعه دهند، در زندگی شخصی و حرفه 

تار رفتاار مای کنناد و کمتار تحات تاأثیر تانش قارار میگیرناد.            تر و پیش کنشی در پاسخگویی به محرک های تنش زا، منعطف

مثبت باه   ویژگیهای این افراد عبارتند از: رفتار ارادی به جای ان عاهی، انعطا  پذیری به جای مقاومت در برابر تغییر، برقراری روابط

جای رفتار پرخاشگرانه یا من عل، خوش بینی و امیدواری به جای بدبینی و تيیه بار مهاارت هاا و عاادات مثبات باه جاای عاادات         

ان عاهیدارا بودن هوش هیجانی به فرد توانایی خودآگاهی، مدیریت بر خود، آگاهی اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران را می دهاد.  

دیگر رابطه پویا و نزدیيی دارند. اگر فرد از هیجانات خود آگاهی نداشته باشد، قادر به مدیریت آنها نمای باشاد و   این حیطه ها با یي

 مشيل خواهد شد. اگر هیجانات او خارج از کنترل باشند، توانایی او در ایجاد روابط ديار
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 .منابع96

 ( 9839آقایار،سیروس و شری ی درآمدی،پرویز،) " ياپاول،اص هان،انتشارات سپاهان"وبهبود رابطه باخودودیگرانهوش هیجانی ، 

 تهران،انتشارات فارابی" هوش هیجانی ازدیدگاه ساهووی ودیگران" ،(9838)اکبرزاده،نسرین، 

 هوش هیجانی درمدیریت ورهبریسازمانی،ترجمه بهمن ابراهیمی،ياپاول،انتشارت سازمان (9831)دانیل،گلمن،بویاتزیس،آن یم کيی،

 مدیریت صنعتی

 ( ، 9811غ رانی،)"    پایاان ناماه    "،بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتارشهروندی سازمانی بافرسودگی شاغلی کارکناان ساازمان

 کارشناسی ارشد مدیریت دوهتی، دانشگاه آزاد اسالمی ، علی آباد کتول.
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