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اهمیت هوش هیجانی 
در محیط کار در موفقیت افراد و مجموعه ها

امــروزه بســیاری از ســازمان ها و شــرکت ها ســعی در تغییــر دارنــد و ایــن 
ــدان آن  ــران و کارمن ــی مدی ــه تمام ــر هســتند ک ــکان پذی ــی ام ــا زمان ــرات تنه تغیی
ــوان  ــی را می ت ــوند. هوش هیجان ــگ ش ــده هماهن ــاد ش ــرات ایج ــا تغیی ــرکت ب ش
ــح و  ــات صحی ــاد ارتباط ــت، ایج ــی در مدیری ــدی و اصل ــر کلی عنص
ــد  ــث رش ــت باع ــه در نهای ــت ک ــح دانس ــات صحی ــاذ تصمیم اتخ
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــا تحقیق ــود. ب ــراد می ش ــردی اف ــعه ف و توس
ایــن حــوزه مــی تــوان گفــت کــه در آینــده نزدیــک مدیرانــی موفــق 
خواهنــد بــود کــه بتواننــد بــا کارکنــان خــود بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار 
ــه ای  ــای حرف ــه ه ــن مولف ــی از اصلی تری ــی یک ــوش هیجان ــد. ه کنن
اســت کــه مــی تــوان بــه پیشــرفت یــک مجموعــه کمــک کنــد. حــال 
ــر آن در  ــی و تاثی ــوش هیجان ــاره ه ــم درب ــعی داری ــه س ــن مقال در ای

ــم. ــت کنی ــما صحب ــا ش ــط کار ب محی
 

           هوش هیجانی و محیط کار

همــه مــا روزانــه مجبــور بــه گرفتــن تصمیم هــای گوناگونــی هســتیم کــه تقریبــاً 
ــا احساســات مــا دارنــد. احساســات ممکــن اســت  نیمــی از آنهــا ارتبــاط مســتقیم ب
باعــث شــوند فکــر کنیــم گزینــه B بهتــر از گزینــه A اســت و در نتیجــه تصمیمــات 
نامناســبی بگیریــم. اگــر از هــوش هیجانــی برخــوردار باشــیم احساســات دیگــران را 
ــا داشــتن  ــم. ب درک خواهیــم کــرد و احساســات خــود را نیــز کنتــرل درک و می کنی
ایــن قابلیــت و داشــتن روابــط ســالم و توانایــی حــل مســائل کار کــردن بســیار آســان 
تــر می شــود. زمانــی کــه میــزان هــوش هیجانــی در محیــط کار پاییــن باشــد افــراد 
ــه شــدت ســخت  ــی ب ــد، کارگروه ــده نمی گیرن ــه عه ــود را ب ــای خ مســئولیت خط
ــا یکدیگــر دارنــد  ــه ارتبــاط ب می شــود و در مواقعــی کــه افــراد نیــاز ب

ــود. ــده می ش ــه ای دی ــه گیران ــای جبه رفتاره
یکــی دیگــر از نشــانه های هــوش هیجانــی در محیــط کار را 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــازنده دانس ــای س ــردن نقده ــوان درک ک می ت
هــوش هیجانــی بــاال بــرای کارمنــدان اجــازه حــل مشــکالت و اتخــاذ 
تصمیمــات بــه جــا را خواهــد داشــت. افــراد دارای هــوش هیجانــی باال 
بــه راحتــی شــرایط ســخت را تحمــل می کننــد. ایــن افــراد عمومــا بــا 
ــع  ــد. در واق ــوش می دهن ــران گ ــه دیگ ــتند و ب ــدل هس ــران هم دیگ
ــوش  ــث بهبود ه ــود باع ــه خ ــود ب ــط کار خ ــی در محی ــوش هیجان ه

ــد.  ــد ش ــز خواه ــراد نی ــان فردی اف می

           نمونه تاثیر هوش هیجانی در محیط کار

ــراد  ــا اف ــه ب ــت و روزان ــاعت اس ــرکت واردات س ــر ش ــدی مدی ــای حمی آق
بســیاری در ارتبــاط اســت. ایــن افــراد شــامل کارمنــدان و یــا خریــداران محصــوالت 
هســتند. او در شــغلش فــردی بســیار موفــق اســت. در واقــع آقــای حمیــدی بیــش 
ــه در موقعیت هــای احساســی مختلــف تصمیمــات  ــاد گرفتــه چگون از هــر چیــزی ی
ــه  ــود ک ــرو می ش ــرایطی روب ــا ش ــه ب ــدی روزان ــای حمی ــد. آق ــته باش ــتی داش درس
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بایــد در یــک دو راهــی از میــان گزینه هــای مختلــف انتخــاب کنــد. ایــن انتخاب هــا 
ــا اســتفاده  ــذارد. او ب ــر می گ ــش تاثی ــر شــرایط شــغلی خــود و همکاران ــه شــدت ب ب
از هــوش هیجانــی احساســات خــود را کنتــرل می کنــد و تصمیمــات درســت اتخــاذ 

. می کنــد
ــازار اســت.  ــاص در ب ــنده محصــوالت خ ــزاده فروش ــای علی ــر آق ــوی دیگ از س
ــن  ــت نکــردن ای ــوده اســت و تقوی ــی آشــنا نب ــا مفهــوم هــوش هیجان او از کودکــی ب
ــای  ــی باعــث ایجــاد تنــش هــای بســیاری در محیــط کاری او شــده اســت. آق توانای

ــراد بســیاری از شــهر خــود و چــه از شــهرهای  ــا اف ــه ب ــزاده روزان علی
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــرایط ب ــی ش ــر و کار دارد و در برخ ــران س ــر ای دیگ
ــن  ــت. همی ــه اس ــوره در رفت ــود از ک ــی خ ــوش هیجان ــر ه ــرل ب کنت
ــتریان او دارد. ــت مش ــزان رضای ــر روی می ــی ب ــری منف ــا تاثی رفتاره

           الزام وجود هوش هیجانی

ــی  ــوان توانای ــه عن ــی را ب ــوش هیجان ــات ه ــی احساس روانشناس
ــران  ــی دیگ ــات درون ــود و احساس ــردی خ ــات ف ــناخت احساس ش
ــه  ــادر ب ــما ق ــی ش ــوش هیجان ــتفاده از ه ــا اس ــد. ب ــف می کن تعری
ــر  ــات بهت ــاد ارتباط ــل مســائل و ایج ــا، ح ــه ج ــای ب ــری ه تصمیم گی

خواهیــد شــد. در گذشــته افــراد عموما عــادت داشــتند کــه هــوش و احساســات را دو 
مقولــه جــدا از هــم در نظــر بگیرنــد امــا ایــن دو را می تــوان بــه گونــه ای بــه یکدیگــر 
مرتبــط دانســت. در اصــل رابطــه میــان تفکــر افــراد و احساســات آنهــا بــر روی نحوه 

ــذارد. ــی گ ــزایی م ــر بس ــا تاثی ــار آنه ــری و رفت ــم گی تصمی
ــا  ــناخت آنه ــات و ش ــرل احساس ــه کنت ــادر ب ــه ای ق ــراد حرف ــه اف ــی ک زمان
ــد.  ــد آم ــود خواه ــه وج ــا ب ــب و کار آنه ــرای کس ــیاری ب ــکالت بس ــند مش نباش
ــد تمــام  ــه ای بای ــراد حرف ــه برخــورده باشــید کــه اف ــن جمل ــه ای شــما هــم شــاید ب
احساســات خــود را بیــرون محــل کار خــود رهــا کننــد و بــا جدیــت تمــام در محیــط 
کار حاضــر شــوند. امــا ایــن جملــه کامــاًل نقــض کننــده وجــود احساســات در آدمــی 

ــوش  ــه ه ــه ک ــاد دارد ک ــل گلمن اعتق ــن هم دانی ــرای همی ــت. ب اس
هیجانــی بــاال در محیــط کار عــالوه بــر اینکــه موجــب رشــد و توســعه 
ــظ  ــز حف ــراد را نی ــای انســانی و احساســی اف ــود، ارزش ه فردی می ش

می کنــد. 

           پایه های اصلی هوش هیجانی در محیط کار

ــط کار  ــذار در محی ــیار تاثیرگ ــوارد بس ــی دارای م ــوش هیجان ه
ــر روی عملکــرد مدیــران و کارمنــدان تاثیــرات بســزایی  اســت کــه ب
می گــذارد. همانطــور کــه در مثــال آقــای علیــزاده و حمیــدی دیدیــم، 
هــوش هیجانــی می توانــد باعــث بهبــود شــرایط شــغلی افــراد 

ــوش  ــتر، تنها ه ــغلی بیش ــای ش ــه موفقیت ه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــن یعن ــود. ای ش
ــوش  ــده ه ــه نشــان دهن ــم ک ــی می پردازی ــه عوامل ــه ب ــی نیســت. در ادام مالی کاف

ــاال در محــل کار هســتند.  ــی ب هیجان

           توانایی های اجتماعی
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ــخص  ــیر مش ــراد در مس ــت اف ــی درس ــرای راهنمای ــی ب ــای اجتماع توانایی ه
ــاد  ــر ایج ــتقیم ب ــر مس ــرد تاثی ــر ف ــی ه ــای اجتماع ــتند. توانایی ه ــیار الزم هس بس
ــا  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــی ب ــوش هیجان ــرد دارد. ه ــط آن ف ــظ رواب ــط و حف رواب
ــه  ــیم. ب ــته باش ــتریان داش ــکاران و مش ــا هم ــری را ب ــط بهت ــود رواب ــل کار خ در مح
ــط  ــه شــدت با هــوش اجتماعی مرتب ــی ب ــورد هــوش هیجان ــن م ــان دیگــر در ای بی

اســت. 

           خودآگاهی

بــه وســیله خــود آگاهــی هــر شــخص نقــاط ضعــف و قــوت، ارزش 
ــی  ــش کاف ــد. دان ــران می شناس ــه دیگ ــبت ب ــود را نس ــدگاه خ و دی
ــراری  ــی برق ــوارد اصل ــوان از م ــده را می ت ــر ش ــای ذک ــه ه در زمین
ــرایط  ــی در ش ــود آگاه ــتن خ ــا داش ــت. ب ــوب دانس ــات خ ارتباط
ســخت کاری، شــما بــه عنــوان فــردی بــا اعتمــاد بــه نفــس و تالشــگر 
ــی  ــش خودآگاه ــا افزای ــاال ب ــی ب ــوش هیجان ــید. ه ــی رس ــر م ــه نظ ب
و حتی ذهــن آگاهــی در محیــط کار بــه موفقیــت افــراد کمــک 

می کنــد. 

           همدلی

ــوش  ــت. ه ــران اس ــات دیگ ــه احساس ــردن ب ــه ک ــای توج ــه معن ــی ب همدل
ــان  ــا آس ــرای م ــراد را ب ــاس اف ــوع احس ــم درک ن ــواردی ه ــن م ــی در چنی هیجان
می ســازد. همدلــی یکــی از تاثیرگذارتریــن مــوارد در کســب و کار بــه شــمار 
ــای  ــتند تفاوت ه ــی هس ــی باالی ــوش هیجان ــه دارای ه ــی ک ــی رود. کارفرمایان م
ــه  ــتعداد، ب ــا اس ــراد ب ــذب اف ــا ج ــه ب ــد. در نتیج ــا را درک می کنن ــان فرهنگ ه می

ــد. ــرفت کن ــه ای پیش ــاظ حرف ــا از لح ــد ت ــک می کنن ــود کم ــه خ مجموع

           خود نظم دهی

زمانــی کــه بتوانیــد از خودنظــم دهــی اســتفاده کنیــد بــه ســادگی قــادر خواهیــد 
ــن  ــن بدی ــد. ای ــک کنی ــود کم ــات خ ــر احساس ــه تغیی ــرایطی ب ــر ش ــود در ه ب
معناســت کــه بــه کمــک خودنظــم دهــی اجــازه نمی دهیــد کــه احساســات بــر شــما 
غلبــه کننــد. بــا کمــک هــوش هیجانــی هــر یــک از مــا مــی توانیــم احساســات منفــی 
خــود را بــه ســوی احســاس مثبــت ســوق دهیــم. بــرای مثــال در کســب و کار زمانــی 
کــه شــرایط بــه گونــه ای کــه پیش بینــی کرده ایــد جلــو نمــی رود و یــا کارمندانتــان 
ــه  ــد تنبی ــر شــخص خطــور می کن ــن ه ــه ذه ــه ب ــری ک ــن فک ــد اولی ــی کنن ــا م خط
شــخص خاطــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا کمــک هــوش هیجانــی می توانیــد 
بــه خطاهــا بــا دیــد عمیــق تــر نــگاه کنیــد و بــه دنبــال دالیــل و راهکارهــای مناســب 

ــید. باش

           انگیزه

ــویق  ــا تش ــود ب ــی ش ــاد م ــراد ایج ــی در اف ــیار زیبای ــات بس ــزه احساس ــا انگی ب
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ــذت  ــه یــک حــس ل ــه هــدف را تبدیــل ب ــا کارمنــدان رســیدن ب اعضــای گــروه و ی
ــا  ــزه اســت ب ــا انگی ــاال دارد و ب ــی ب ــردی کــه هــوش هیجان ــد کــرد. ف بخــش خواهی
ــط  ــد و باعــث ایجــاد دیدگاهــی مناســب و مثبــت در محی شــور و هیجــان کار می کن

می شــود. کار 

           نقاط مثبت هوش هیجانی در محیط کار

هــر فــرد بــه نوبــه خــود بــا داشــتن هــوش هیجانــی در محیــط کار باعــث ایجــاد 
فضایــی متفــاوت می شــود. در محیــط کار قــدم اول خودآگاهــی اســت. ایــن توانایــی 
ــا احساســات  ــوت خــود را بشناســید و ب ــاط ضعــف و ق ــا شــما نق اجــازه مــی دهــد ت
خــود آشــنا شــوید. بعــد از اینکــه از مرحلــه شــناخت احساســات بگذریــم نظــم دادن 
بــه احساســات را می تــوان مــورد اهمیت تریــن قــدم دانســت. ایــن بدیــن معناســت 
کــه شــما توانایــی وفــق پیــدا کــردن بــا شــرایط مختلــف را بــه دســت آورده ایــد. از 
ــد احساســات خــود  ــن اســت کــه شــما مــی توانی ــی ای مــوارد مثبــت هــوش هیجان
ــد. از  ــتفاده کنی ــا اس ــازنده از آنه ــای س ــد و در راه ه ــروز دهی ــت ب ــیر درس را در مس
آنجــا کــه روابــط اجتماعــی را مــی تــوان یکــی از جنبــه هــای اصلــی هــوش هیجانــی 
ــاال  ــی ب ــوش هیجان ــتری از ه ــراد بیش ــا اف ــه در آنه ــی ک ــت ،محیط های ــاال دانس ب

ــد. ــا یکدیگــر کار مــی کنن ــه صــورت گروهــی ب ــر ب ــراد بهت ــد. اف برخوردارن

           سخن آخر

در آخــر بایــد گفــت کــه شــرکت ها، ســازمان ها و یــا کســب و کارهــای کوچــک 
ــد  ــد بای ــروز دوام بیاورن ــی ام ــار و رقابت ــای پرفش ــد در محیط ه ــه بتوانن ــرای اینک ب
ــوش  ــیله ه ــرات بوس ــن تغیی ــد. ای ــر دهن ــود را تغیی ــان خ ــام کارکن ــر تم ــوع تفک ن
هیجانــی امــکان پذیــر خواهــد بــود. تقویــت هــوش هیجانــی یکــی از تاثیرگذارتریــن 

ــت تنگاتنــگ اســت. ــن رقاب ــده شــدن ای راه هــای برن
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