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 اینکه برای .کنندمی ترسخت را کار هیجانی، هوش اساسی اصول گرفتن نادیده اما نیست، آسان تیم یک مدیریت و رهبری

 گفته نیز EQ آن به که) هیجانی هوش روی یا باشید متخصص که نیست نیازی کنید، استفاده آن مزایای از تانتیم و خود

 بسیاری نتیجه در و ببخشید بهبود را خود هیجانی هوش توانیدمی اساسی، اصل چند از پیروی با. کنید تمرکز( شود می

 .ببخشید بهبود را سازمانی عملکرد تا گرفته کارکنان تجربه از موارد، از

 برای انجام هوش هیجانی آنالین کلیک کنید

 چرا هوش هیجانی رهبر اهمیت دارد؟

 باشد، سرآمد عاطفی هوش در که رهبری اما  هستند، مهم تجاری برنامه هر برای تقریباً فنی هایمهارت و هوشی ضریب

 درک آنها آن، بر عالوه. دارند را شغل نیاز مورد اولیه هایمهارت ایی ازمجموعه قبل از آنها زیرا بود، خواهد مؤثرتر اغلب

 .دارند ،گذاردمی تاثیر موفقیت بر اعمالشان و افکار چگونه اینکه و شانتیم خود، از تریعمیق

 رهبران و مدیران برای هیجانی هوش پیشرفت

 کل برای مزایا این چگونه اینکه و دارد دیگران به نسبت ترقوی هیجانی هوش با رهبر یک که اساسی مزیت پنج اینجا در

 :است شده آورده است، مفید تیم

Translation is too long ed 

 خودآگاهی  .1

https://sanjeman.com/public/test/Bar-On/a0c6abb22d06d254d8d585a148c68c43/join


« تأثیر آنها بر دیگران های شخصی و همچنینو درک حاالت و احساسات و انگیزه توانایی شناخت»خودآگاهی به عنوان 

گاهی پایه و اساس ؟ این ممکن است بیش از حد ساده به نظر برسد، اما خودآاهمیت داردشود. چرا این قدر توصیف می

فشارسنج که با دنیای اطراف  -یک فشارسنج داخلی دقیق تر است  خودآگاهی همانندهوش هیجانی است. به طور خالصه، 

دانید ، میرودکوره در میترین تحریکی از اید که با کوچکباشد. اگر تا به حال برای کسی کار کرده یکدستشما هماهنگ و 

ماالً متوجه نشده بود چگونه بر روحیه و انگیزه شما تأثیر گذاشته است. مشکل اینجاست: این شخص احتها که این طغیان

کند که نتیجه معکوس دارد. بدون خودآگاهی، تشخیص اینکه ممکن است در وهله اول مشکلی ای عمل میکه به گونه

و این یک راه واقعا هوشمندانه و  روندکه زود از کوره در میکنند، وار است. بسیاری از مردم فکر نمیوجود داشته باشد دش

موثر برای انجام کارها است. اگر این کار را انجام دهند، به احتمال زیاد فاقد همدلی هستند، که یکی دیگر از عناصر مهم 

EQ که وقتی با به رهبری  افرادیشتر افتد. بخود بازتابی به سادگی اتفاق نمی است. در بیشتر موارد، آن حلقه بازخورد

ها روبرو هایی که با آنکسی که بدون توجه به مصیبت. گذارنداحترام می، ماندشود، آرام و خونسرد میمشکالتی مواجه می

دانند و از تأثیر آنها عواقب واکنش های ظاهری خود را میکند. آنها هستند، همچنان با احترام با همکاران خود رفتار می

 دیگران آگاه هستند. بر

 خود تنظیمی  .2

خودآگاهی فقط اولین قدم است. گام بعدی، انتقال این درک به یک تمرین خودتنظیمی است. خود تنظیمی تماماً در مورد 

بیایید این نکته را پذیری در این زمینه مفید است.  تعهد شما به مسئولیت پذیری شخصی است. فکر کردن به مسئولیت

ها را ها فشار آورد و آنبه آن کارمندانل می دانند که نباید بیشتر از آستانه تحپذیر میک رهبر مسئولیتتوضیح دهیم: 

 دهد که چنین رفتاری داشته باشند. خشمگین کند. بنابراین به خود اجازه نمی

یرید که گذارد، اما رویکردی را در نظر بگبهتر از عمل کردن بدون توجه به تأثیری است که بر دیگران می این آگاه بودن،

فردی برای ایجاد تأثیر عظیم بر : من توانایی منحصربهگوید، او با خود میپذیری شخصی را بپذیرددر آن رهبر مسئولیت

 کارکنان خود دارم و من برای ایجاد این تاثیر تا حد امکان مثبت و ارزشمند هیجان زده هستم.

 انگیزه درونی  .3

اشتیاق به کار که فراتر از پول و موقعیت "انگیزه درونی می رساند، یا همانطور که گلمن آن را توصیف می کند، این ما را به 

رهبران با هوش هیجانی قوی انگیزه های درونی خود را درک می کنند و اینکه چگونه این انگیزه ها با انگیزه های  "است.

باً در هر زمینه تجاری یک مزیت رقابتی است و توانایی مهار این انگیزه تیم و سازمان مرتبط است. انگیزه درونی قوی تقری

برای موفقیت را نمی توان دست کم گرفت. یک رهبر با انگیزه باال، پیش نیازهای تحقق این انگیزه ها و نقش مهمی که 

عامالت و روابط خود با دیگران دیگران در آن دستاوردها ایفا می کنند را می داند. این دانش به آنها کمک می کند تا در ت

 تصمیمات سازنده بگیرند.

 همدلی  .4

به اصطالح خود را به جای دیگران  -همدلی توانایی فردی برای درک و به اشتراک گذاشتن احساسات شخص دیگر است 

ر مهم است؟ بدون همدلی، تأمل بگذارد. این جزء کلیدی روابط انسانی موفق و سنگ بنای هوش هیجانی است. چرا اینقد



در مورد تأثیراتی که اعمال شما ممکن است بر دیگران بگذارد دشوار یا غیرممکن است. اگر نمی دانید یا در مورد اینکه 

را تنظیم کنید. یک رهبر همدل  توانید به طور مؤثر خودشما را درک کنند فکر نکنید، نمی دیگران ممکن است اعمال

کند تا شرایط منحصر به فردی که کند. همدلی به یک رهبر کمک میمانی بیش از حد درخواست میداند که چه زمی

قیماً گذارد. در مجموع، همدلی مسته بر کار آنها تأثیر میرایط چگوندیگران با آن روبرو هستند را درک کند و اینکه این ش

 گذارد. بر تجربه کارکنان تأثیر می

دانستید که نشان دادن همدلی برای مردم مثبت است، اما تحقیقات جدید اهمیت آن را برای همه چیز از شما همیشه می

ها برای ایجاد شرایط دهد. رهبری عالی مستلزم ترکیبی خوب از انواع مهارتگرفته تا حفظ و نگهداری نشان می نوآوری

 ست و همدلی در صدر فهرست آنچه رهبران باید به درستی انجام دهند، قرار دارد.مشارکت، شادی و عملکرد ا

 مهارت های اجتماعی  .5

های گرانبهایی هستند که باید به عنوان یک رهبر در اختیار داشته باشید. های اجتماعی پیشرفته داراییدر نهایت، مهارت

هستید در عمل ند که برای به کارگیری تمام دانش، بینش و همدلی که با دقت در حال پرورش آن اینها ابزارهایی هست

های چالش برانگیز کنار بیایید و روابط بین فردی کند تا با موقعیتهای اجتماعی به شما کمک میضروری هستند. مهارت

  Rتعارضات و تقویت ارتباطات هستند. های ناخوشایند، حلاد کنید. آنها کلید هدایت موقعیتسودمندی را ایج
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