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 است؟ مهمتر کار محیط در یک کدام عقلی هوش یا هیجانی هوش

 نسبت کلی موفقیت بینیپیش در کار، محل در مؤثر رهبران مثبت هایویژگی تمام میاناز  که است داده نشان تحقیقات

 احساسات مؤثر مدیریت و تشخیص ظرفیت نوانع به ( EI) هیجانی هوش . با این حال،است اعتمادتر قابل( IQ) هوشی بهره

  .شودمی تعریف دیگران و خود در شخصی

 ( همین االن کلیک کنید و کارنامه دریافت کنید.on-Barآن )-برای انجام تست هوش هیجانی بار

 

 است؟ مهم هیجانی هوش چرا

 استرس با موثر مقابله مشترک، روابط حفظ و ایجاد صحیح، گیریتصمیم برای را فرد توانایی هیجانی هوش به شدید تمایل

 خوبی عملکرد کار محیط در تنها نه سازدمی قادر را فرد واقع، در. دهدمی افزایش زیادی حد تا مداوم تغییرات با مقابله و

 .کند عمل به خوبی نیز خود زندگی در دیگر مختلف مقاصد و اهداف به دستیابی در بلکه ،باشد داشته

 کند؟می کمک مدیران به چگونه هیجانی هوش

شفاف  پرتنش، هایموقعیت در دیگران به کمک توانایی است. ضروری کار محل در تعارض مدیریت برایهوش هیجانی 

 درک برای که رهبرانی. شودمورد تأیید همگان است، را شامل میکه  هاییحلراه تعریف و اختالفاتکردن با درایت 

 دیگران اینکه به توجه با. کنندمی عمل اختالفات در وسط حد یک ایجاد جهت در گذارند،می زمان مختلف هایدیدگاه

شوند. این موضوع می شنیده کنند احساس تا کنید کمک افراد به کنید سعی توانید می دهند، می پاسخ یکدیگر به چگونه

 شود تا سازگاری بیشتری داشته باشند. باعث می خود نوبه به

 است؟ مهم کار محیط در هیجانی هوش چرا
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 مختلف هایجنبه شناخت شامل به طور کلی. شودمی شروع فردی هر از بیرون به درون از کار محیط در هیجانی هوش

 هایمهارت و همدلی انگیزه، خودتنظیمی، خودآگاهی، عناصر روی بر کار برای زمان صرف و فرد عواطف و احساسات

برای  همچنین .همین االن اقدام کنید خود هیجانی هوش سطحگیری و تجزیه و تحلیل برای اندازه. است اجتماعی

 کلیک کنید. خود هیجانی هوش سطح بهبود یبرا راهکارهاییمطالعه 

 گلمن EI عنصر 5

 آمریکایی روانشناس گولمن، دانیل گفته به گذارد؟ می مثبت تأثیر کار محل در رهبری بر چگونه هیجانی هوش بنابراین،

 کندمی کمک رهبران به مدیریت، صورت در که است کلیدی عنصر پنج دارای «هیجانی هوش» پیشگامانه کتاب نویسنده و

 .یابند دست هیجانی هوش از باالتری سطح به تا

 خودآگاهی

 شناخت از فراترپا را باید  حال، این با. است هیجانی هوش از مهمی بخش خود، احساسات درک و تشخیص توانایی

 پیدا دست خودآگاهی به اینکه برای. آگاه شد افراد سایر بر خود احساسات و حاالت اعمال، تأثیر از ،گذاشت خود احساسات

 هر سپس و دهید تشخیص را مختلف هیجانی هایواکنش باشید، داشته نظر زیر را خود احساسات بتوانید باید کنید،

 نحوه و کنندمی احساس که چیزهایی بین روابط همچنین خودآگاه افراد. کنید شناسایی درستی به را خاص احساس

 .دهندمی تشخیص را رفتارشان

 تنظیمی خود

 احساسات و دهید قرار قفل حالت در را خود احساسات شما که نیست معنا این به خود، احساسات مدیریت و تنظیم توانایی

 خودتنظیمی. بروز و بیان این احساسات است برای مناسب مکان و زمان برای انتظار معنای به بلکه. کنید پنهان را خود واقعی

 با خوبی به و هستند پذیرانعطاف دارند، مهارت خودتنظیمی در که کسانی. است مناسب احساسات ابراز مورد در تماماً

 .هستند خوب دشوار یا پرتنش های موقعیت کردن پراکنده و تعارض مدیریت در همچنین آنها. شوندمی سازگار تغییرات

 

 انگیزه

 هایپاداش از فراتر چیزهایی هستند باهوش عاطفی نظر از که افرادی. دارد کلیدی نقش هیجانی هوش در نیز درونی انگیزه

 خود درونی اهداف و نیازها تا دارند اشتیاق آنها عوض، در. شوندمی برانگیخته تحسین و شناخت پول، شهرت، مانند بیرونی

 دنبال به و کنندکسب می تجربه فعالیت، یک با کامل هماهنگی از هستند، درونی هایپاداش دنبال به آنها. کنند برآورده را

 .هستند تجربیات اوج
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 همدلی

 توانایی شامل این اما. است حیاتی کامالً هیجانی هوش برای – دیگران احساسات درک توانایی داشتن یا – بودن همدل

 فردی که کنیدمی احساس وقتی. شودمی اطالعات این اساس بر افراد به شما هایپاسخ، و دیگران عاطفی حاالت تشخیص

 آنها با بیشتری نگرانی و دقت با است ممکن شما دهید؟می پاسخ چگونه ، شودمی ناامید و افسردهیا  ،ی داردبد احساس

 .ببرید باال را آنها روحیه تا کنید تالش است ممکن یا کنید، رفتار

 

 اجتماعی هایمهارت

 در از فراتر واقعی عاطفی درک. است هیجانی هوش مهم هایجنبه از دیگر یکی دیگران با خوب ارتباط برقراری توانایی

 کار به خود روزانه ارتباطات و تعامالت در را اطالعات این بتوانید باید همچنین. است دیگران و خود احساسات گرفتن نظر

 ایجاد توانایی از مندانکار. برندمی سود کارکنان با ارتباطات و روابط ایجاد طریق از مدیران ای،حرفه هایمحیط در. ببرید

 ارتباط هایمهارت فعال، دادن گوش شامل مهم اجتماعی هایمهارت. برندمی سود همکاران و رهبران با قوی رابطه یک

 .است متقاعدسازی و رهبری غیرکالمی، ارتباط هایمهارت کالمی،


