بهبود فردی

هوش هیجانی چیست و چگونه می توان آن را تقویت کرد؟
نویسنده :محمد توالیی

توانایــی افــراد در انجــام کار یــا شــغلی کــه انجــام میدهنــد در
ســه زمینــه قــرار دارد:
مهارتهــای فنــی  -کــه شــامل تخصــص فنــی بــه عنــوان مثــال مهارتهــای حســابداری
ا ست .
قابلیــت فکــری  -کــه معمــوالً بــه عنــوان ضریــب هوشــی یــا تواناییهــای شــناختی
میباشــد.
قابلیت عاطفی  -که اغلب به عنوان هوش هیجانی یا  EIشناخته میشود.
در حالــی کــه مقــدار قابــل توجهــی از اطالعــات  ،تحقیقــات و آمــوزش در زمینههــای
مهارتهــای فنــی و توانایــی فکــری وجــود دارد امــا حــوزه هــوش هیجانــی تــا حــد زیــادی
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دســت نخــورده باقــی مانــده اســت.

هوش هیجانی چیست؟
هــوش هیجانــی توانایــی شــناخت ،درک و مدیریــت احساســات خــود و دیگــران میباشــد.
هــوش هیجانــی بــه چهــار قســمت خودآگاهــی ،خــود مدیریتــی ،آگاهــی اجتماعــی و
مدیریــت روابــط تقســیم میشــود (کــه از ســالهای گذشــته بــه عنــوان «مهارتهــای مردمــی»
شــناخته میشــود)
دانیــل گلمــان نویســنده کتــاب هــوش هیجانــی ،در ایــن زمینــه مشــخص میکنــد کــه
مدیــران و رهبــران موفــق دارای درصــد باالیــی از هــوش هیجانــی هســتند .در اینجــا منظور
مــا از موفقیــت کســانی هســتند که بــه نتایــج مالــی بهتــری دســت یافتنــد .یافتههــای
گلمــان در ســال  1998نشــان داده اســت کــه هــوش هیجانــی  80تــا  90درصــد رهبــران
برجســته را از رهبــران متوســط متمایــز میکنــد.
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این رفتارها عبارتاند از:

.
.
.
.
.

توانایــی شــناخت و درک خلــق و خــوی خــود و همچنیــن کشــف احساســات و تأثیــر

آنهــا بــر دیگــران.
توانایی کنترل یا هدایت تفکر و انگیزههای اخاللگر قبل از اقدام .
اشتیاق به کار به دالیلی فراتر از پول یا موقعیت اجتماعی.
توانایی در درک دیگران و مهارت نشان دادن واکنشهای عاطفی به آنها.
مهــارت در مدیریــت روابــط  ،ایجــاد شــبکهها و توانایــی یافتــن نقــاط مشــترک بــا

دیگــران

ضریب هوشی در مقابل هوش هیجانی
آســتانه ســطح ابتدایــی ضریــب هوشــی و زمینههــای فنــی برابــر بــا  110تــا  120اســت.
بــه طــور کلــی ضریــب هوشــی شــما عمدتـاً ژنتیکــی اســت و از دوران کودکــی تا بزرگســالی
تغییــرات کمــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد .از آنجایــی کــه همــه افــراد باالتــر از
حداقــل درصــد ضریــب هــوش هســتند ،از ایــن خاطــر ضریــب هوشــی مزیــت رقابتــی
کمــی دارد.
از طرفــی  EIیــا همــان هــوش هیجانــی را میتــوان در هــر ســنی آموخــت .امــا از آنجایــی

کــه ایــن کار ذاتــی نیســت ،یادگیــری و رشــد ایــن مهــارت ســریع و آســان بــه دســت
نمیآیــد و بــه پشــتکار ،تعهــد بــه پیشــرفت و البتــه عملکــرد رفتــاری نیازمنــد اســت.
توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه شایســتگی در هــوش هیجانــی لزومـاً بــا افزایش
ســن افزایــش نمییابــد ،برخــی از افــراد ممکــن اســت از تجربیــات زندگــی درس بگیرنــد
 ،امــا بســیاری دیگــر اینگونــه نیســتند.
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خودآگاهی
اولیــن قــدم بــرای افزایــش هــوش هیجانــی چیســت؟ از خودآگاهــی بــه عنــوان هســته
اصلــی هــوش هیجانــی یــاد شــده اســت .و بــه ســه اصــل تقســیم میشــود.

.
.
.

خودآگاهــی عاطفــی ،جایــی کــه قــادر بــه خوانــدن و درک احساســات خــود و همچنیــن

شــناخت تأثیــر آنهــا بــر عملکــرد و روابــط کاری خــود باشــید.
خودارزیابی دقیق ،جایی که بتوانید نقاط قوت و محدودیت خود را ارزیابی کنید.
اعتماد به نفس ،جایی که احساس مثبت و قوی از ارزش فردی خود دارید.

نقطــه شــروع و کلیــدی در ایــن زمینههــا ،توانایــی انعــکاس انتقــادی نســبت بــه خــود
اســت.

خود مدیریتی
خــود مدیریتــی چیســت؟ آمــوزش مهارتهــای رفتــاری و مدیریــت خــود ،بــه عبارتــی بــا
توجــه بــه درک و شــناخت ،واکنشهــای احساســی خــود را مدیریــت و کنتــرل میکنیــم.
خــود مدیریتــی از پنــج قســمت تشــکیل شــده اســت.
خــود کنترلــی ،تحــت کنتــرل نگــه داشــتن احساســات و انگیزههــای مختــل کننــده
اســت.
شفافیت ،حفظ استانداردهای صداقت و رو راستی در مدیریت مسئولیت ها است.
سازگاری ،انعطاف پذیری نسبت به شرایط متغیر و غلبه بر موانع احتمالی است.
جهــت گیــری در دســتیابی ،انگیــزه راهنمــا بــرای رســیدن بــه یــک اســتاندارد عــای
درونــی اســت.
ابتکار عمل ،داشتن آمادگی الزم برای استفاده از فرصت ها و اقدام است.
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آگاهی اجتماعی
آگاهی اجتماعی از سه مولفه تشکیل شده است.
همدلی  ،یعنی درک دیگران و نشان دادن عالقه جدی به نگرانی های آنها
آگاهــی ســازمانی ،توانایــی در خوانــدن جزئیــات زندگــی ســازمانی ،ایجــاد شــبکههای
تصمیــم گیــری و پیمایــش سیاســت کاری اســت.
جهت گیری خدمات ،شناخت و رفع نیازهای مشتری است.

مدیریت روابط
خوشه مدیریت روابط از شش شایستگی تشکیل شده است.
رهبری پیشوا ،که الهام بخش و هدایت کننده گروه ها و افراد مختلف است.
رشــد دیگــران ،تمایــل بــه تقویــت و حمایــت از تواناییهــای دیگــران توســط بازخوردهــا

و راهنمــای آنهــا.
نفــوذ ،توانایــی اســتفاده از طیــف گســترده ای از اســتراتژی هــای اقناعــی اســت کــه شــامل
گــوش دادن صحیــح و ارســال پیــام هــای واضــح و قانــع کننــده اســت.
تغییــر کاتالیــزور ،مهــارت ایجــاد ایــده هــای نــو و هدایــت مــردم بــه یــک مســیر جدیــد
ا ست .
مدیریــت تعــارض ،ایجــاد ارتبــاط و حفــظ روابــط دیگــران و در نهایــت حــل اختالفــات و
تنــش بیــن افــراد.
همکاری در کار گروهی ،تشکیل یک تیم متحد و مسیر دادن به آن

رشد هوش هیجانی
بایــد بدانیــد کــه رشــد مهارتهــای  EIآســان و ســریع نیســت ،و ایــن امــر مســتلزم
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پشــتکار در رونــد خــود اندیشــی ،تعهــد بــه پیشــرفت و عملکــرد رفتــاری اســت.

یادگیری
مــا دارای بازتــاب انتقــادی هســتیم کــه شــامل تجزیــه و تحلیــل فرضیاتــی اســت کــه
باورهــای مــا بــر اســاس آن ســاخته شــده اســت و حــوزهای کــه بیشــتر بــه آن عالقــه
نشــان میدهیــم فرضیههــای قویتــری اســت کــه از آنهــا بــه عنــوان مرجعــی بــرای
تفســیر تجربیــات خــود اســتفاده میکنیــم.
خــود بازتــاب انتقــادی مفیــد مســتلزم این اســت کــه خــود و فرضیاتــی را که به طــور مداوم
مطــرح میکنید را زیر ســؤال ببرید .با گذاشــتن ســه «چرا «بــه تجزیه و تحلیــل آن بپردازید.
بــه عنــوان مثــال ،از مــن خواســته شــده اســت در کارگاهــی دربــاره موضوعــی کــه شــناخت
کاملــی نســبت بــه آن دارم بــرای صــد نفــر ســخنرانی کنــم و جــواب مــن بــه ایــن
درخواســت نــه بــود.
چرا جواب من «نه» بود؟ چون با انجام آن احساس راحتی نمیکنم.
چــرا از انجــام آن احســاس ناراحتــی میکنید؟ چــون ممکــن اســت بیکفایــت بــه نظــر
بر سم .
چــرا احســاس میکنیــد بیکفایــت بــه نظــر میرســید؟ زیرا ممکــن اســت افــراد
مخاطــب بیشــتر از مــن بداننــد.
پاســخ ایــن ســؤاالت بــر اســاس فرضیــات اســت و مــا بــرای بررســی صحــت و ســقم آنهــا
بایــد ایــن فرضیــات را بــه چالــش بکشــیم .اگــر مفروضــات نامعتبــر باشــند و مــا بتوانیــم
ایــن فــرض را تغییــر دهیــم آنــگاه دیــدگاه جدیــد ایجــاد میشــود و یــک یادگیــری تحــول
آفریــن اتفــاق میافتــد.
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