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رفتار سازمانی پیشرفته
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

(Emotional Intelligence)1هوش هیجانی 



است؟IQآیا هوش فقط 



یک نوع هوش داریم یا چند نوع؟

ریبضمفهومسمتبهذهنمانسریعخوردمیگوشمانبههوشکلمهوقتیاغلب•
IQ(intelligenceهمانیاهوشی quotient)رودمی.

مدارسآزموندریابرویممدرسهبهتازهخواستیممیکهموقعیهماکثرا•
.دادیمIQتستنوعیبهشویم،استخداممعتبریجایدریاکنیمشرکتتیزهوشان



یک نوع هوش داریم یا چند نوع؟



یک نوع هوش داریم یا چند نوع؟

.نیستریاضی-منطقیهوشیاIQفقطهوشولی•

دارایانسانکهکرداشاره1983سالدرگاردنرهواردباراولینبرای•
Multipleچندگانههایهوش Intelligenceاست.



هوش های چندگانه چه هستند؟ 



هوش هیجانی چیست و چرا 
مهم است؟



به تصاویر زیر دقت کنید و برداشت خود را بگویید



چرا هوش هیجانی مطرح شد؟

.کردندمیاستفادهIQتستهایازافراد،انتخاببرایکارفرمایانقبال•

.نیستافرادموفقیتشاخصتنهاIQکهشدندمتوجهاخیرا،ولی•

.استرفتهEQهیجانیهوشسمتبهتوجهاکنون•



هوش هیجانی و نگاه آپولویی به زندگی

یکی از خدایان یونان باستان و نماد عقل و منطق و دقت
مسئولیت طلوع و غروب خورشید و حرکت دادن آن در 

آسمان

ه فضاپیمایی که به سمت ما
پرتاب شد، آپولو نام  گرفت



هوش هیجانی و نگاه آپولویی به زندگی

زندگیبهآپولویینگاه•

احساسبرمنطقدادنترجیح•

هیجانیهوشپیام•

.دنیستنماذهنمزاحموبیگانهپدیده ایهیجانات،واحساسات•

.تگرفنظردربدنپاسخازبخشیعنوانبهبایدهمراهیجانات•



ما چه هیجاناتی را تجربه می کنیم؟



ما چه هیجاناتی را تجربه می کنیم؟

(Anger)خشم(Surprise)تعجب(Fear)ترس

(Sadness)غم(Joy)شادی(Contempt)تحقیر

(Disgust)انزجار 



Whatهوش هیجانی یعنی چه؟ 

توانایی شناخت هیجانات و احساسات خود و دیگران و کنترل و 
مدیریت آنها



در چه صورتی می توانیم بگوییم هوش هیجانی داریم؟

هوشگفتمی توانکنیم،پیدابهبودزیرزمینه هایدرچقدرهر•
:استیافتهافزایشهیجانی مان

رفیمعمناسبشرحومناسبنامبارامختلفهیجان هایبتوانیم•
شدت هایکهداریدترسبرایمختلفکلمهچند.کنیمدرکو

ندچدرمی توانیدچه؟یعنیترساصالا کند؟بیانراآنمختلف
(دهید؟توضیحدقیقه

.هیمدتوضیحرامختلفهیجان هایشکل گیریریشه هایبتوانیم•
خشمیانفرتنهایتدرتامی شودباعثچیزهاییچهمثالا 

شود؟برانگیخته



در چه صورتی می توانیم بگوییم هوش هیجانی داریم؟

هوشگفتمی توانکنیم،پیدابهبودزیرزمینه هایدرچقدرهر•
:استیافتهافزایشهیجانی مان

ثالممی شود؟منجررفتارهاییچهبههیجانیهربگوییمبتوانیم•
کند؟میایجادرارفتارهاییچهانزجار

لمقابدریامشخصشرایطیکدرکهبزنیمحدسمی توانیمآیا•
مقابلطرفدراستممکنهیجاناتیچهما،مشخصرفتاریک

شود؟برانگیخته



مثالی از هوش هیجانی

.می کندشروعخاطرهیکباراکتابشگلمن•
.ی شودماتوبوسشسوارخسته کننده،روزیکعصردرگلمنکهاتوبوسیرانندهخاطره •
می شوندسوارکهدیگریمسافرانهمه  یواوباخوب،لحنوبلندصدایباراننده•

.می کنداحوال پرسی
جوابیبراکافیآمادگیحتیمسافران،ازبسیاریکهاستغیرمنتظرهآن قدررفتاراین•

.ندارندرااواحوال پرسیبهدادن
.نمی کندسکوتهممسیرطولدرراننده•
:می زندحرفاستدادنرویحالدرخیابان هاآندرکهاتفاق هاییازمسافرانبرای•

الحدرخیابانسمتاینموزه درکهنمایشگاهیخیابان؛سمتآنفروشگاه  درحراج
.شدهآغازخیابانپایینسینمایدرآناکرانکهفیلمیواست؛برگزاری

شباهتشدن، پیادههنگاممسافرانهوایوحالکهمی دهدتوضیحادامهدرگلمن•
می کنندخداحافظیگرمیبهرانندهباآن هاونداردشدنسوارزمانبهچندانی



اگر هوش هیجانی ما باال باشد می توانیم

.کنیمبرقرارتعادلخودعقلواحساسبین•

یشتربروابطدرموثرنیرویچونکنیمبرقراردیگرانباخوبیروابط•
.منطقتااستاحساس

.باشیمداشتهدرخواستیکنیم،ناراحتشاینکهبدونفردیاز•

هکآنازبیشماچون.بگذاریمتاثیرافرادگیریتصمیمرویبر•
منطقبابعدوگیریممیتصمیماحساسیگیریم،میتصمیممنطقی

.کنیممیتوجیهراتصمیممان

.کنیمآرامعصبانیتهنگامرادیگران•



اگر هوش هیجانی ما باال باشد می توانیم

هدایتبرایبیشتریتوانباالتر،هیجانیهوش بامدیران،•
.دارندسازمان شان

کارربهتتیمیکقالبدردارند،باالتریهیجانیهوشکهکارمندانی•
.هستندرانعطاف پذیرتومی شوندسازگارتغییراتباسریع ترمی کنند،

ارددکاغذرویتوانایی هاییچهوتحصیلیمدارکچهفردیکاین که•
عیدبباشد،هیجانیهوشاصلیفاکتورهایفاقداواگرنیست،مهم
.کندکسبموفقیتیاست



آیا می شود هوش هیجانی را افزایش داد؟

!قطعابله•

:داردسرچشمهدوهیجانیهوشچون،•

ارثی•

اکتسابي•

تقويتراآنوآموختراهیجانیهوشسنيهردرتوانمیپس•
.کرد



مقایسه هوش هیجانی با هوش منطقی 

(IQ)هوش منطقی (EQ)هوش هیجانیموضوع

تاثیر در موفقیت 
%(20حدود )تاثیر کمتر %(80حدود )تاثیر بیشتر فردی و حرفه ای

استفاده برای 
استخدام افراد

ه در حال حاضر بیشتر استفاد
قبال استفاده می شدمی شود

ی سالگی تثبیت م15در حدود قابل افزایشامکان افزایش
.شود

ارثی یا اکتسابی 
تا حد زیادی ارثی استبیشتر اکتسابی استبودن



مقایسه افراد دارای هوش هیجانی باال و هوش هیجانی پایین 

هوش هیجانی پایینهوش هیجانی باالموضوع

تاثیر در موفقیت فردی و
حرفه ای

هیجانات و احساسات خود را مستقیما و 
صریحا نشان می دهند

احساسات خود را غیر مستقیم مثال در قالب 
.سکوت نشان می دهند

.و پرخاشگر هستندبدرفتارجو، عیب.و گرم هستندمهربانارتباط با دیگران

خوشو اعتماد به نفس ، سرزندگی، شادیارتباط با خود
ی دارندبین

درونيو كشمكش ها و درگیریاحساس گناه
دارند

ات شناخت و کنترل احساس
خود

هدايتشناخته واحساسات خود را به خوبي 
.داحساسات خود نيستنو کنترل قادر به درك .مي كنند

شناخت و برخورد با 
احساسات دیگران

ه بآنبا اسات ديگران را درك مي كنند و احس
.طور مؤثر برخورد مي كنند

به آنر به درك احساسات ديگران نيستند و باقاد
.طور مؤثر برخورد نمي كنند

ل نگاه مساله محور به مشکالت و سعی در حنحوه برخورد با مشکالت
آن ها دارند

پاک مشکالت را انکار می کنند یا صورت مساله را
.می کنند

معموال بحران ها را به خوبی مدیریت می مدیریت بحران
.در بحران ها خودشان را می بازند و جا می زنند.کنند

.رسنداز اینکه نظراتشان را راحت بیان کنند می ت.دن رو به راحتی بیان می کنننظرات خودشاخوداظهاری



چطور هوش هیجانی خود را بسنجیم؟

آن-مدل بار

 Intraمولفه درون فردی 
Personal

 Interمولفه بین فردی 
Personal

مولفه سازگاری 
Adaptability

مولفه مدیریت استرس
Stress Management

مولفه خلق عمومی 
General Mood



Intra Personalمولفه درون فردی 

خودآگاهی هیجانی 
Emotional Self-

Awareness

افکارارتباطوآن هاآمدنوجودبهعلتاحساساتمان،وهیجان هاشناخت•
هیجاناتو

استوقوعحالدركهزمانهماندراحساستشخيص•

خود ابرازی و ابراز وجود
Assertiveness

آشکارصورتبهخودافکاروعقایداحساسات،بیانتوانایی•
پرخاشگریوخشونتبدونخودحقاحقاقوبیانتوانایی•

عزت نفس 
Self-Regard

خودداشتندوستوخودبهاحترامارزشمند،شخصی عنوانبهخودپذیرش•
وضعف هاوتوانایی ها،قابلیت هاتمامبایعنی.هستیمکهآنگونه

منفیومثبتنکاتتمامدرکلومحدودیت ها،
.ارندنمی پندناالیقوارزشبیونکردهتحقیرخطایکانجامخاطربهراخود•

خودشکوفایی
Self-Actualization

ومشخصاهدافطریقازخودبالقوهاستعدادهایشکوفاکردنبرایتالش•
دستیابیقابلحالعیندرودرازمدت

استقالل 
Independence

متکی،استبرخورداردلبستگیازفردکهحالعیندرکهدارداشارهحالتیبه•
.نیستدیگرانبهوابستهو

میمتصخوددرنهایتامامی شود،جویارادیگراننظرتصمیم گیری هایشدر•
.استگیرنده



Inter Personalمولفه بین فردی 

روابط بین فردی 
Interpersonal 
Relationship

آن هاربگذاریتاثیروارتباطاتاینحفظودیگرانباارتباطبرقراریتوانایی•
دوستیانتقالومحبتوصمیمیتتوانایی•

مسئولیت 
اجتماعی
Social 

Responsibility

درگروه هایسازندهورسانکمکهمکار،فردیعنوانبهخودابرازتوانایی•
اجتماعی

شخصبودنمسئول•

همدلی
Empathy

بهنسبتنبودنتفاوتبیودیگراناحساسشناختوکردندرکتوانایی•
آن ها

ردمناسبواكنشانجاموديگرانعاطفينيازهايوهيجاناتاحساسات،درك•
آنهابرابر

.تنگریسموقعیتبهاوفکردریچهازوگذاشتدیگریجایبهراخودبتوان•
اوارییبهبالفاصلهخودخانوادهاعضایازیکیبیمارییاوناراحتیدیدنبا•

.می کشیمدوشبهرااوبارومی شتابیم



Adaptabilityمولفه سازگاری 

حل مساله
Problem-
Solving

مشکلتعریفوشناساییتوانایی•
موثرحل هایراهخلقتوانایی•
مشکالتبامقابلهتوانحداکثرکارگیریبهبرایانگیزهداشتن•
هببی توجهخودمشکالتتمامیحلبرایودارندذهندرحلراهیکافرادبرخی•

رابیخونتایجنمی توانندمسلماومی گیرندکاربهراراهیکهمانمسایلبقیه
.کنندحاصل

واقع گرایی
Reality-
Testing

رویاوخیالبافیازدوربههستند،واقعاکهآن گونهرویدادهاوکنونیموقعیتدرک•
پردازی

انعطاف پذیری
Flexibility

کلیاییتوانوشرایطوموقعیت هابارفتاروافکارعواطف،ساختنمنطبقتوانایی•
پویاوبینیپیشغیرقابلآشنا،ناشرایطباسازگاریدر

زندگیارانکقابلغیرویژگی هایازتغییر،تکنولوژی؛حضورباکهکنونیعصردر•
.است

جدیدشیوه هایبرابردرومی کنندجلوگیریپیش داوریوتعصبازمنعطفافراد•
.صبورندوگشاده رو



Stress Managementمولفه مدیریت استرس 

تحمل استرس
Stress 

Tolerance

باهمراهتوقف،بدونفشارزاموقعیت هایورویدادهابرابردرمقاومتتوانایی•
.درآمدنپاازبدونمثبتوفعالسازگاری

راهیافتنو جوییچارهوفشارباسازگاریبرایروش هاییانتخابقابلیت•
مناسبحل های

برایجدیدموقعیت هایبابرخورددرخودتواناییبهخوش بینانهنگرشداشتن•
شدیدهیجاناتاز دوربهمشکلبرغلبه

کنترل تکانه
Impulse 
Control

راشماتعجبطوری کهبوده اید،خوداطرافیانشدیدعصبانیت هایشاهدبارها•
اوراچیاواستکردهخشمگینرااوحداینتاموضوعاینچراکهانگیخته،بر

داد؟نشانواکنشتندچنیناینوموقعیتبانامتناسب
تکانهانداختنتاخیربهتوانایی•
خشموکنترلخودداریپرخاشگرانه،تکانه هایپذیرشقابلیت•
مشخصهدفبهرسیدندرجهتاحساساتمهارتواناییوخویشتن داری•



General Moodمولفه خلق عمومی 

شادمانی
Happiness

خودزندگیازبردنلذتتوانایی•
زندگیازرضایتداشتن•
تجربهراشادیباشند،داشتهرضایتاحساسخودزندگیازافرادکهزمانی•

.کردخواهند

خوش بینی
Optimism

کهبداقبالیزماندرحتیمثبت،نگرشداشتنوزندگیدیدنروشنتوانایی•
.استزندگیبهامیددهندهنشان

ازیبراواقعیت هاکهاستاینمهمنیست؛انگاریسادهبینی،خوشازمنظور•
.دید


