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 چکیده 

ارزش خود آگاهی وخود  .ه استاي سازمانی با مشاهده مفاهیم هوش عاطفی مرتبط با توسعه رهبري آغاز شد پیشرفت حرفه

وزي جایی که در سازمانهاي امر.مدیریتی ، ایجاد روابط، دریافت شهودي و عوامل احساسی در زندگی کاري غیر قابل تردیدند

تیمهاي کاري براي موفقیت حیاتی هستند ، مدیران وکارکنان می توانند روحیه تیمی و توانمند سازي محیط کاري را با بهبود 

رهبري یک سازمان براي انطباق پذیري با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیطهاي جدید . مشخصه هاي هوش عاطفی ایجاد کنند

در این زمینه . خاصی را می طلبد که عموماً مدیران براي پاسخ به آنها با مشکالت بسیاري مواجه می شوند يکسب و کار، ویژگیها

با توجه به اینکه هوش . هوش هیجانی است. یکی از مهمترین مولفه هاي شخصیتی که می تواند به رهبران و مدیران کمک کند

. دررفتار فردي و گروهی در راستاي دستیابی به بیشترین مطلوبیت استهیجانی، توان استفاده از احساس و هیجان خود ودیگران 

بنابراین، تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهاي هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوي دستیابی به هدف کارساز و 

گیختن افراد ارائه می کند بلکه این امکان را درك واداره هوش عاطفی به شکل مؤثرنه تنها بینشهاي جدیدي درباره بران. مفید باشد

  .می دهد که درباره احساسات واداره آنها به شکل سازنده عمل شود

لذا در این مقاله سعی شده است که عالوه بر تعریف مفاهیم مختلف مرتبط به هوش هیجانی، بر اهمیت هوش هیجانی در 

اي از جوانب  و به تحلیل این مساله، ضمن بیان مدل پیشنهادي و جداول مقایسهشود  فرآیندهاي مدیریت و رهبري سازمانی نیز تاکید 

 .  مختلف نیز بپردازد
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