
. توجه فرمایید آن  به دیکه با موجود است یاحساسالمان  کی،  دیباش یرهبر یک نقشدر  به این هدف فکر میکنید کهاگر 

، بازخورد  دیکن تیریرا مد استرس،  دیکن مدیریتها را  میت تیکند با موفق یاست که به شما کمک م یزیهمان چ نیا

را  یدرصد موارد 90 اغلبو  می گویند  یجانیهوش هموضوع  نیابه  و مشارکت نمایید. یهمکار گرانید و با دیبده

 .منفک می نمایدو دانش مشابه  یافراد با مهارت فن ریدهد که عملکرد باال را از سا یم نمایش

 

 

 

 

 ست؟یچ یجانیه هوش

 

 اشخاص دیگربر احساسات  ریشناخت و تأث نیاحساسات خود و همچن تیریدرک و مدیک قابلیت به عنوان  یجانیه هوش

،  اختراع شد یسالوو تریو پ ریجان ما به وسیله محققین 1990در سال  نخستین دفعه  یاصطالح برا نیشود. ا یم فیتعر

 گسترش پیدا کرد.گلمن  لیروانشناس دانبه وسیله اما بعداً 



 

 

 یجانیهوش ه مهم درموضوع مولفه چهار

 

 :بندی می گردد  میتقس یاصل تیبه چهار صالح اغلب یجانیه هوش

 

 یخودآگاه 

 یتیریخودمد 

 یاجتماع یآگاه 

 روابط تیریمد 

 

 نجای. در اشامل چه چیزی است المانهر  دیاست که درک کنپراهمیت ،  تکمیل گرددخود را  یجانیهوش ه نکهیا یبرا

 :به چهار دسته وجود دارد قیدق ینگاه

 

 ی. خودآگاه1

 



 نشناخت و همچنیننقاط قوت و ضعف کردن شما را در درک  قابلیت نیاست. ا زیهمه چ یهسته اصلبخش و یخودآگاه

 تشریح می نماید.شما دارند ،  میکه بر عملکرد شما و ت یریاحساسات و تأث

 15تا  10، اما در واقع  می باشندکنند که خودآگاه  یدرصد مردم فکر م 95،  یروانشناس سازمان براساس پژوهش های

تواند  یم ستندیکه خودآگاه ن ی. کار با همکارانایجاد مشکل نمایدکارمندان شما  یبرا قادر است نیدرصد آنها آگاه هستند و ا

 . به حداقل برساندرا به  میت تیموفق

که  یی، جاتان ظاهر کنید را در خود  ان دی، ابتدا با دیبگذار شیبه نما گرانیها را در د نیبهتر دیبتوان نکهیا یبرا

درجه است که در  360بازخورد  لیشما ، تکم یخودآگاه یابیارز یروش آسان برا کیبندد.  یدر آن نقش م یخودآگاه

 . دیکن یم یابیآن عملکرد خود را ارز

 

 یتیری. خودمد2

 

مثبت با وجود  دیاسترس زا و حفظ د یها تیدر موقع عای الخصوصاحساسات شما ،  تیریمد قابلیتبه  یتیریخودمد

توانند  یدهند و سخت تر م یواکنش نشان ماغلب ،  مورد خود مدیریتی را ندارندکه  ی. رهبرانذکر میکند یعقب ماندگ

 را کنترل کنند.شان خود  یها زهیانگ

 

 یماعاجت ی. آگاه3

 

اتاق را  کیکه چگونه  دیبدانبایستی این مورد را ب نیاست ، همچن پراهمیت اریاحساسات خود بس تیریدرک و مد هرچند

 تشریح می نماید.در سازمان شما را  یباز ییایو پو گرانیشما در شناخت احساسات د قابلیت  یاجتماع ی. آگاهدیبخوان

 یها دگاهیکنند احساسات و د یدهند. آنها تالش م یرا انجام م یسرآمد هستند همدل یاجتماع یکه در آگاه یرهبران

داشته  یموثرتر یدهد با همساالن خود ارتباط برقرار کرده و همکار یهمکاران خود را درک کنند ، که به آنها امکان م

 باشند.

 

 روابط تیری. مد4

 

و حل تعارض به طور موثر  برای افراد دیگر یا مدیریت یگری، مرب اثر گذاشتنت یشما برا قابلیتروابط به  تیریمد

 اشاره دارد.

 

مشکالت به  زمان اتفاق افتادن، اما مهم است که به  درگیری و منازعه است بعضی اشخاص اولویت شان بر ممانعت از

تواند حدود هشت ساعت از وقت  یم رمشخصیغ یریکه هر درگ ن استنشان دهنده ای قاتیشود. تحق یدگیرس یدرست

 .اشخاص گردد هیشدن منابع و روح یو باعث خالاز بین ببرد  تهایفعال ریو سا عاتیشرکت را در شا

 



 ینظرسنج کی: در دیسخت را داشته باش یگفتگوها بایستی با آنها،  دنگه دار یخود را راض میت یک مدیر قصد دارد اگر

درصد از کارکنان "رفتار محترمانه با همه کارمندان در همه سطوح" را به  72،  یمنابع انسان تیریتوسط انجمن مد ریاخ

 .کردند بررسی در کار  رضایت بخشی  اصلی ترین ومهم ترین عامل عنوان

 

 

 ؟دارد تیاهم یجانیچرا هوش ه

 

 ی، م اشخاص دارای هوش هیجانی نباشند نیکنند. اگر ا یم مشخصسازمان خود را  یرنگ و بوو مدیران   رهبران

 میرود.آنها باالتر  ییجابجا زانیتر و م نییتعامل کارکنان پا جهیبه همراه داشته باشد ، در نت وسیعیتواند عواقب 

هم بستگی خود  میبه طور موثر با ت دی، اما اگر نتوان دیدر کار خود سرآمد باشو تکنولوژیکی   یاز نظر فن شاید اگرچه

،  یجانیبر هوش ه یافتن  شوند. با تسلط یگرفته م دهیناد تکنیکی یمهارت ها نی، ا دیکن یهمکار گرانیبا د ای داشته باشید

 ه دار باشد.پیشرفت و بهره وری سازمان و یا حرفه خود کمک شایانی نمایید و این موفقیت ادامبه  قادر می باشید

 

 

، چهار عنصر را  و نقش آن در مدیریت یجانیهوش ه نهیدر زم بسیاراصلی و عمدهکتاب  نیچند سندهیگلمن ، نو لیدان

 مهم می داند:

 

 استانداردها. یبه برخ دنیرس ایبه بهبود  لی، م پیروزی و دستریب یبرافردی  زهیانگ 



 یسازمان اهداف ایو  یبه اهداف شخص تعهد 

 معرفی نمود.عمل در فرصت ها"  یبرا یآن را "آمادگ دانیل گلمن، که  ابتکار  

 و مشکالت با شکست هارویارویی اهداف در  یریگیادامه کار و پ یی، توانا ینیب خوش. 

دارند ،  یشتریبه نظم ب لیدارند تما زهیکه از خود انگ یدارد. به عنوان مثال افراد یاریبس یایخود مزا یشخص زهیانگ

از  زهیو رشد انگ درکبرخوردار هستند. یشتریدارند و از عزت نفس و اعتماد به نفس ب یزمان خوب تیریمد یمهارت ها

 شایانی نماید. کمک  یزندگ گرید یاز جنبه ها یاریبه شما در کنترل بس قادر استخود 

 

 تیریمد یاستفاده از آن برا لیو پتانس یجانیهوش ه

 

بهره ور  یکار یها میت به وجود آوردن،  جهش آفرینرهبران  کردن مدیران و ییبه سازمان ها در شناسا یجانیه هوش

 کند. یم بسیار زیادی کارکنان کمک رشیپذ راتییتغ باال بردن و  یفرهنگ سازمانبخشیدن ، بهبود  تر

 

است که هر رهبر  یجانیهوش ه بخش های به وجود آوردندهرا که  یگاردنر و توماس هچ چهار مهارت اساس هوارد

 :کرده اندبیان  به صورت زیر داشته باشد ستییبا

 

 از افراد. یشبکه ا یتالشها شدن هماهنگ هچگون اینکه دانستن: گروهها یسازمانده ییتوانا 

 حل اختالفات. ای یریجلوگ ی، دانستن چگونگ یگریانجیم ییتوانا: مذاکره در مورد راه حل ها ییتوانا 

 ارتباط مناسب ؛ یو برقرار یهمدل ییتوانا :یروابط شخص یبرقرار ییتوانا 

 گرانید یها یها و نگران زهی: دانستن نحوه درک احساسات ، انگیاجتماع لیتحل تیظرف. 

 

تواند با  یشکل از اطالعات در شرکت م نیتجارت است. کمبود ا یایدر دن یدینسبتاً جد دهیا یجانیهوش هبهره وری 

 رسیک به همراه باشد و خطرآفرین باشد.

 

 به وسیله موارد زیر تعریف میشود: سنجش می گردد  EQ یعاطف بیبا ضر یجانیهوش ه

 

 احساسات درک .1

 شخص یها زهیاحساسات و انگ کنترل .2
 و نحوه واکنش به آنها گرانیاحساسات د درک .3

 گرانیبر د ریو تأث الهام .4
 تعارضات. تیریاحساسات و مد عهتوس .5



 

 

 و مدیر رهبر هوش هیجانی برای یایمزا

 

 . خواهند بود یرهبران بهتراغلب دهند ،  یپرورش م حتی ان را  و دارند بیشتری یجانیکه هوش ه یرهبران

 از جمله مزایای هوش هیجانی برای مدیریت:

 نگرش و موارد  ی، بهره ور داوریاحساسات بر  ریتأث یبه درک چگونگ ازیندریت  میتصم :یداخل یآگاه ،

نقاط قوت  نیها و همچن تیاط ضعف و محدودرهبران نه تنها از احساسات ، بلکه از نق نیدارد. بهتر راگرید

 آگاه هستند. نیز به طور کامل خود 

 

 احساسات خود را کنترل کنند و شالق  قادر نمی باشند ای رندیگ یم یتکانش ماتیکه تصم یرهبران :یمیخودتنظ

 یم جادیا یمیخودتنظ یجانیهوش هخود را از دست بدهند.  ردستانیترام به زتوانند به سرعت اح یزنند ، م یم

  اتفاق نیافتاده بودند وبه عقب برگردد. دیکن یشود که آرزو م یم ییکند که مانع از لحظه ها

 

 این امکان را به دارند ، که  نیز خود یاز حاالت عاطف یباال درک خوب یجانیبا هوش ه اشخاص :یهمدل شیافزا

 یآنها را در جا یهمدل نیرهبران مشاغل ، ا ی. برامشخص کنند را گرانیاحساسات د یشتریبا دقت ب آنها میدهد

 گردد. یم یتر هانهمدبرانه و آگا یها یریگ میمنجر به تصم نیدهد ، بنابرا یکارمندان خود قرار م

 



 کنند ، رهبران باهوش از  یهمکاران خود را درک میران با هوش هیجانی مد که یی از آنجا  مشترک: ارتباط

تا با آن لحن  صداقت مکالمه کنندبا  وهمچنینگروه را بلند کنند  ایبالفاصله لحن اتاق  قادرند  ینظر احساس

 تنش حل نشده را کاهش دهند. ایمطابقت داشته باشند 

 

 

 

درک و انتخاب  ص،یتشخ یاست برا یروش یجانیهوش ه»: دمنیفر" 

و  رانگیتعامل ما با د ،یجانیتفکر، احساس و عمل ما. هوش ه یچگونگ

 ییزهایو چ یریادگی ی. چگونگدهدیدرک ما نسبت به خودمان را شکل م

را  ییهاتیتا اولو دهدیبه ما اجازه م کند،یم فیرا تعر میریگیم ادیکه 

ها نشان . پژوهشکندیم نییم و اکثر اقدامات روزانه ما را تعیوضع کن

ما در  یهاتیدرصد موفق ۸۰از  شیمسئول ب یجانیکه هوش ه دهدیم

 " «است. یزندگ

 یجانیبرنامه آموزش هوش ه یاجرا حیصح سبک های

 

 توجه داشت یبه چند اصل مهم کاربرد دیسازمان با در یجانیهوش ه برای پیاده سازی

 

 ؛آشکاراسازمان به طور  اهداف تعیین کردن 

 سازمان؛ آموزش و اهداف نیببه وجود آوردن یک پیوستگی ما 

 آنان؛ احتیاجات شخصیو  هیپا یقابلیت هاساختن  تعیین یبرا یکارکنان در برنامه آموزش قیدق نمودن یابیارز 

 کارکنان؛ یهاو ضعف قابلیت هابا  یطرح برنامه آموزش مطابقت 

 ؛اتساختار جلس نیو تدو فراهم آوردن 

 نقش؛ یفایو روش ا یمطالعات مورد ،یعمل یهانیتمر به کارگیری 

 کارکنان؛ یواقع یایها و تجارب دنآموخته نیبپیوستگی ماارتباط و  ر کردنبرقرا 

 ها؛آموخته نیتمر یبرا ییهافرصت به وجود اوردن 

 ؛انعکاس عمل یمتعدد برا یهافرصت کردن ینیبشیپ 

 و آموزش آنها؛ یاجتماع یرفتارها نیترنقش و مهم انجام یبرا یگروه یهاتیموقع به کارگیری 

 و محرمانه؛ یبه او به طور خصوص خاص هر شخص یازهاین نمایش 

 کارکنان یبرا یتیو تقو یتیمنابع حما تهیه. 

 

و انعطاف  ریاست که انطباق پذ یرانیکارکنان و مد ازمندین رییو هرگونه تغ تغییر میکنندها از سازمان امروزه تعداد باالیی

 و با این تغییرات سازگاری داشته باشند. پذیر باشند



در  یدیکلیک المان و رهبران به عنوان  رانیمد شتریب یو ثمربخش برا ستهیشا یاوهیبه ش یتعامل اجتماع انیم نیدر ا 

امروز  یپرتالطم و رقابت طیدر محقادر باشند  نکهیا یها برادارد. سازمان یاندهیفزا تیاهم یزمانسا یرهاییتغ تیریمد

 کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. وکسب نینو یرا به تفکرها خود دی، باباشند

 

 

 مدیران چیست؟در  هوش هیجاني  ضرورت وجود. 1

به حداکثر د سازماني، لذت و رضایت شغلي كاركنان را اعتما قادر می باشند باالتری هستندهوش هیجاني   دارای مدیراني

 ممکن برسانند.

 

 چیست؟ یجانی. هوش ه2

و واكنش به  رویارویی را در اشخاصآمادگي است که  یاجتماع توانایی هایو  از بینش، دانش یاهیجاني مجموعه هوش

 متحول میکند. یطیمتنوع مح یهاازین

 

 ؟داور به وجود میمهارت هایي را در مدیران  گونه هوش هیجاني چهباال رفتن . 3

با رویارویی ها، آن انیو قدرت درك و ب گرانیاز احساسات و قدرت بیان و انتقال آن ها، آگاهي از احساسات د خودآگاهي

 حوالتوقعیت هاي بحراني و سازگاري با تدر م دیشد یهاجانیه



 

 تعیین هوش هیجاني مدیران چیست؟  اساسی در جهت. معیار 4

چگونه خود و روابط خود  متفاوتکه در موقعیت هاي  وابسته می باشد نیمدیران و رهبران به ا یجانیهوش ه یهامهارت

 هماهنگ میکنند.را با كاركنان 

  در مدیریت هوش هیجانیکاربرد جمع بندی 

 

 به را خود دی، با بتوانند مقاومت کنند و ثابت بمانند امروز یورقابت از آشوبپر طیدرمح این که قادر باشند یبرا سازمانها

 اریسازمانها بس مورد  نیا ی. رهبردهندو به طورمستمر خود را بهبود  نمایندکسب وکارمجهز جدید و به روز یاتفکره

متفاوت  اریرو باشد که بس روبه یانطباق یرهاییکه رهبر با تغ بیشتر میشود تیحساس نیا هنگامیاست و دهیچیحساس و پ

 است.  تکنیکی یرهاییاز تغ

در  یکه مشکالت انطباق ی، در حالمیتوانند حل شوندمتداول حل مسئله  یندهایو فرآ یدانش فن قیاز طر یمشکالت فن

و به منظور بقا و رشد در  رهاییبا تغ یریانطباق پذ یسازمان برا کی یگونه راه حلها متفاوت است. رهبر نیبرابر ا

 یاریا مشکالت بسپاسخ به آنها ب یبرا رانیطلبد که عموماً مد یرا م یخاص یهایژگیکسب و کار، و دیجد یطهایحم

 شوند. یمواجه م

با  می باشد.  یجانیکمک کند. هوش ه رانیتواند به رهبران و مد یکه م یتیشخص جزء اصلی تریناز  یکی نهیزم نیدر ا 

در جهت کسب  یو گروه یدررفتار فرد گرانیخود ود جانیاحساس و ه به کارگیریتوان  ،یجانیهوش ه نکهیتوجه به ا

تواند در سوق  یم تیریدر مد یجانیه یهاییو توانا یتیریدانش مد قیتلف ن،یاست. بنابرا تیبا حداکثر رضا جیحداکثر نتا

 باشد. دیبه هدف کارساز و مف یابیدست یدادن افراد به سو

 

خود دارد.  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیگروه مشاوره س

کسب  جادی، ا دهیا یساز یاتی، عمل دهی، ظهور ا دهینو ، پرورش ا دهیشود، خلق ا یانجام م یدیآنچه در گروه مشاوره س

 . باشدیم ییو کار ، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا


