
 

 

گیری در سازمان های تصمیم  رهبری و رایتفاده از مهارت های هوش هیجانی باس

 غیر انتفاعی

 چکیده:

اده از رفتارهای نسبت داده شده استف درسازمان های غیر انتفاعی و رهبران ممکن است  

هوش هیجانی بهره مند شوند. در نظر گرفتن مهارت های هوش هیجانی یک  در خصوص

تاثیر و  ارزیابی برایغیر انتفاعی  رهبران سازمان های استراتژی برای توسعه توانایی های 

در حالی که به طور همزمان کیفیت و اثربخشی فرایند تصمیم  است عواقب تصمیم گیری 

مهارت های هوش هیجانی  گیشناسایی چگونن مقاله . هدف از ایدر حال بهبود استگیری 

ست اسازمان های غیر انتفاعی داخل به منظور افزایش فرآیندهای تصمیم گیری رهبری در 

عاطفی  ( چهار عنصر ضروری از هوش2000( و )2001و همکاران ) ' Boyatzis. گلمن 

ز استفاده عملی ا به منظور توسعه یک روش برای راخود  شایسته رفتار  20و مرتبط با 

ورد متصمیم گیری در سازمان های غیر انتفاعی ان در رهبر برایمهارت های هوش هیجانی 

برای کمک به رهبران غیر  چک لیست از پرسش ها و مشاهدات. یک استفاده قرار دادند

تفاده از مهارت های هوش هیجانی انتفاعی در بهبود آگاهی هوش هیجانی ، و همچنین اس

  . ارائه شد م گیری ها و فرایند تصمیم گیریتصمی رایب

 کلید واژه ها: سازمان غیر انتفاعی ، رهبری ، هوش هیجانی ، تصمیم گیری



 

 

 

 مقدمه: 

ه ، باست سازمان های غیر انتفاعی  افزایشیکی از ویژگی های آشکار از جوامع غربی 

مردم  رایارائه کاال و خدمات مورد نیاز ب برایو ، نامیده می شود اصطالح بخش سوم 

 غربدر بر سازمان های غیر انتفاعی برای حمایت از اقتصاد و فرهنگ از این رو . است 

این نوع از سازمان را ایجاد رهبری در مقدار قابل توجهی فشار تکیه می شود و این خود 

غیر طور  به. کرامر اشاره کرد که بزرگ یا کوچک، بیشتر سازمان های غیر انتفاعی می کند

ین و . عالوه بر این، ل در سازمان خود هستندوابسته به کیفیت رهبری ای شدیدا منتظره 

ز از سازمان های غیر انتفاعی انهادی این نتیجه رسیدند که استفاده مقایسه ای به والیس 

تعهدات ثابت و تغییرات  مدیریترهبری برای  به طور خاص  ; می آید عملکرد رهبری

 است . قاطعبسیار  النی مدت این سازمان غیر انتفاعیمورد نیاز برای زنده ماندن طو

ر بیشت سازمان ها یتمدیر ی دردر مقیاس وسیع رهبران سازمان های غیر انتفاعی امروز

 وظایف زیر را انجام می دهند:

میشه هشرایط ایجاد و پیاده سازی راه حل برای مشکالت پیچیده و  مبتنی بر دانش کار ،

و همکاران . که در اقتصاد مبتنی بر دانش، تحویل اولیه یک کارگر میلک من در حال تغییر . 

. به عنوان رئیس یک نهاد مبتنی بر دانش  را مورد اشاره قرار دادند ,دانش در تصمیم خوب 



 

 

 ن تعهداتیارائه بهترین تصمیم ممکن برای رسیدن به بیشتر ، رهبر غیر انتفاعی با مسئولیت

تامل ، ارزیابی و  درمواجه است. توانایی سازمان های غیر انتفاعی  ,سازمانی غیر انتفاعی 

وابسته به بسیاری از عوامل درونی و  تصمیم گیری هادر خصوص کیفیت پیاده سازی 

بیرونی است . در حالی که مدیریت از متغیرهای بیرونی ممکن است سخت تر برای کنترل 

، شناسایی و مدیریت متغیرهای انسان مانند احساسات و منطق در تالش برای افزایش 

در   محققان به تازگی باشد.  ,کیفیت تصمیم گیری و فرایندهای تصمیم گیری اساسی 

 . ندمورد تاثیر برخی از متغیرهای احساسات انسانی در تصمیم گیری متمرکز شد

ر تصمیم گیری درگیری آشکا در ساختاب ترین اندیشه معاصر یکی از تناقضات در جذ

بین کسانی را عملکردهای شناختی  , وستو  نوویچقالنیت است .میان نقش احساسات و ع

 کسانی که آهسته تر  ، آگاهانه در مقایسه باو عاطفی تلویحی ،  اندکه سریعتر

صمیم گیری ت داشتند که بهترین . نویسندگان اعتقاد بودند تقسیم کردند صریح و منطقی 

النی طفی به تفکر منطقی و عقاز تفکر شهودی و عا یمی تواند با تغییر تصمیم گیر ها

 با مجموعه دیگر داده هایرا شهود  ن، نویسندگان نتیجه گرفتند . عالوه بر ایایجاد شود 

 ایبریم سازی برای ساخت مدل های خطی تصمدر فشرده و فرآیندهای تحلیلی فعال 

ی را هتر. پیشنهاد این است که انسان تصمیم گیری بجایگذین کنندتولید پیش بینی مربوطه 

ریز پردازنده فاقد احساسات یک  عملکردهای شناختی ما شبیهمی تواند انجام دهد اگر 



 

 

 . باشد 

به شده روند تحقیقات متناوب در هوش مصنوعی برای تزریق احساسات آموخته 

. آی بی ام یک پردازنده است تصمیم گیری ساخت محور ادامه دارد که ریزپردازنده 

وه بر این، . عال توسعه داده استتقلید از الگوهای تفکر انسان  رایب ی راشناختی محاسبات

که  توسعه داده استرا یک ماشین هوشمند مصنوعی  MITآزمایشگاه هوش مصنوعی 

تعریف می کند . پلت فرم کامپیوتری قادر به را از سیستم های حسی و عاطفی  یعناصر

مدل سازی شش احساسات مختلف برای تصمیم گیری است : خشم، ترس، اضطراب / 

کار قبلی  بر اساس Velasquezغم، شادی / شادی، ترس و تعجب . فرض 

Damasio   که درک مستقیم و احساسات نقش بسیار مهمی در توانایی های است

 . داردند، تصمیم گیری های عاقالنه هوشم

ن وجود دارد اینها بر ایبرخی از محققان  دراندیشه فعلی  ی دربنابراین دوگانگی مضحک

ذف ح راکه احساسات و عواطف را می گیرند تصمیم گیری  ی بهترینرهبرانکه باورند 

ز محققان . برخی ا داده عمل کنند تجزیه و تحلیل یشتر شبیه به یک ماشین کنند و بمی 

اسات شهود و احس باید از را می کنندهایی که بهترین تصمیم گیری ماشین می کنند ادعا 

ی م؟ ما اعتقاد داریم که هر دو اساسا درست می گوید . پس چه کسی درست  استفاده کنند

ات و که احساس (مطابق با مفهوم سیمون  شده است)تیجه گرفته ن عالوه بر این،. گویند



 

 

 هوش هیجانی می تواند به عنوان هستند ومرتبط با هم عقالنیت به طور جدایی ناپذیری 

. عالوه بر این، رفتار اغلب با هوش هیجانی گرفته شود خدمت  بهپل الزم بین این دو 

عملی برای بهبود کیفیت کلی تصمیمات و شیوه در ممکن است که شناسایی شده 

 .آموخته و اعمال شود ,فرآیندهای تصمیم گیری در محیط های غیر انتفاعی 

 هدف از مقاله

در طول دو دهه گذشته بوده و فرهنگ ادبیات در وضوع  قابل توجهی مهوش هیجانی 

پس ، یاکتسابیا است هوش هیجانی ذاتی و همیشه بحث بر سر آن بوده است که آیا است ،

یتی با این حال، کمکنیم. می هوش هیجانی را تعریف  ,طبقه بندی رفتارهای خاص  برای

 (مانند یک لنز)ذره بینرفتارهای مرتبط با هوش هیجانی  گیچگون است که در خصوص

 . هدف از این مقاله، تصمیم گیری در محیط های غیر انتفاعی کمک کرده است در ساخت

تصمیم گیری و ارائه یک چک لیست برای کمک  فرهنگربوطه و بررسی هوش هیجانی م

بهبود آگاهی هوش هیجانی ، و همچنین ارتقاء تصمیم گیری  برایبه رهبران غیر انتفاعی 

 .آن ها است ها و فرایند تصمیم گیری 
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 ادغام ویژگی های هوش هیجانی در رهبری با تمایز درگلمن و همکاران . بینش بیشتری 

 یهبررتوصیف می کنند که . نویسندگان داده اند ارائه  خود از سبک های تشدید و ناهنجار

دیگران  ابواکنش  برقرار کند و درکه نتواند با دیگران ارتباط است ناهنجار به عنوان کسی 

رهبر ناهنجار  ,محیط کار، کسب و کار . در یک فاصله ایجاد کرده است بین خود و پیروان

[ . در  12]  خارج می کند و عملکرد رهبری را بسیار ضعیف می کندتعادل را از مردم  ,

به عنوان کسی است که رهبر رزونانس توصیف می کنند که ل، گلمن و همکاران مقاب

. عالوه بر این هماهنگ می کندمثبت  هجهت عاطفدر را احساسات مردم و حرکت آنها 

سبک ه گرفتند ک. نویسندگان نتیجه بخش پیروانش باشدالهام  استقادر رهبر رزونانس 

رهبری رزونانس اساسا متکی به ویژگی های هوش هیجانی برای ارتباط با پیروان در ایجاد 

مفهوم که آیا شایستگی های رهبری بین غیر  . است یک محیط کاری مثبت و سازنده

 ندتوجه شدو تامپسون م تاچ. متفاوت استدبیات احداقل  در غیر انتفاعی باط انظانتفاعی و 

صداقت، همکاری و در توسعه دیگر  درکه رهبران انتفاعی و غیر انتفاعی در ارزش نهادن 

 یدر ارزش نهادن  مدیریت زمان ، دانش  ، الهام بخشموجود . تفاوت هستند[ مشابه  13] 

ارد که بیشتر احتمال د انتفاعینویسندگان دریافتند رهبران .  استمدیریت تعارض در و 



 

 

، در حالی که رهبران  بدانندمدیریت زمان و دانش خود را در ارزش شایستگی های رهبری 

 تند اهمیت قائل هسارزش مدیریت تعارض و الهام بخش  برایغیر انتفاعی به احتمال زیاد 

. 

انتفاعی  وگیری بین سازمان های غیر انتفاعی در روند تصمیم دالل در مورد این مسئله است

)سهام نیازهای ذینفعان بهممکن است  انتفاعی، فریمن اشاره کرد که رهبران متفاوت است ,

سود  دادن اطمینان آنهامسئولیت اصلی که ، این رهبران بر این باورند  داران( حساس باشند

 بیان کرد که برای. چندلر ت اسو به حداکثر رساندن ثروت سهامداران  به سهام داران

جود وبرای اندازه گیری شکست و موفقیت  یروشنبسیار سازمان های انتفاعی معیارهای 

نیاز به  انتفاعی غیر انتفاعی ورهبران سازمان های هر دو  که  ه این نتیجه رسید. ففر ب دارد

قدرت  زشان ابر استفاده ممکن است  انتفاعیرهبران ت دارند و منطقی، تحلیلی و سیاس

به این  Lindbolm. شوند تمرکز م ,حداکثر کردن سود برای هدف  برای توافق عام در

نتیجه رسیدند که تفاوت اصلی در تصمیم گیری در بخش عمومی است که نیاز به تعادل 

نظیم متقابل ت "یک فرایند نیازهای ترکیبات متعدد، در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از طریق 

 یت می شود.هدا "حزبی 

Schwenk  تفاوت های کردن در فرایندهای تصمیم گیری برای معلوم  برخورداثرات 

ودتر زتعارض  این مطالعه . دادند ورد مطالعه قراررا مبین غیر انتفاعی و  انتفاعی سازمان 



 

 

شاهده مقابل و به عنوان یک ابزار تحلیلی  را نشان دادسازمان های غیر انتفاعی رخ داده در 

به احتمال زیاد برای دیدن تعارض به عنوان وسیله ای برای نهاد های انتفاعی برای است . 

 فرایند تعارض در تصمیم گیریانتفاعی مدیران عالوه بر این، برای سازش موقت بودند. 

  .بودگیج کننده 

پایه و اساس قدرت رهبری و قدرت تصمیم گیری در سازمان های غیر انتفاعی با هیئت 

را  یغیر انتفاعی داوطلبان هیئت مدیرهکه  کارور به این نتیجه رسیدآغاز می شود.  مدیره

مدیره و  به هیئت بسته مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان در نهایت ایجاد می کند و

مفهوم حکومت دارد. در حالی که هیئت مدیره مسئول اداره امور آن ها در توانایی مدیریت 

عهده  ربهیئت مدیره است که همه این ها و اجرای چشم انداز  روزانهسازمان، عملیات 

ک گام مالکیت ی"به عنوان را مدیریت است. کارور رهبری هیئت مدیره غیر انتفاعی بهینه 

ه این . با توجه به تصمیم گیری، کارور بکرد ، توصیف باالتریک گام پایین تر را به جای 

ی که به کسان و ایمنی وکالت را برایا قدرت غیر انتفاعی ب که هیئت مدیره یجه رسیدنت

تا زمانی که آن دسته از افراد را انجام می دهند بر عهده می گیرند  طور موثر  کار سازمان 

دست  را دراختیارات هیئت مدیره باشند و و پاسخگویی نهایی دهند تشخیص  بتوانند

 .بگیرند 
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به طور همزمان ، از  ملزم به انجام تعدادی از نقش ها رهبران در سازمان های غیر انتفاعی

. به عنوان الهام ، نقش رهبر غیر  عامل هستند تغییر و  ادن، توسعه دبخشیدن جمله الهام 

زمان، تالش و ثروت برای پیشبرد اهداف  درتعهدات  در ایجادانتفاعی در القا سهامداران 

یم رهبران غیر انتفاعی باید تصمداشتند که سیار مهم است . لین و والیس اشاره سازمان ب

ان شامید در میان سهامداران  ایجاد کنند تا فضایدر سبک رهبری  های مناسبی  گیری

سبک رهبری تعامل موفق ، تشویق سهامداران به سرمایه این . تصمیم مناسب در  حفظ شود

آن ها اثر مثبتی را انرژی عاطفی که توانسته اند بر  را موجب می شود چراگذاری مجدد 

ور محر واقع دتصمیم گیری و عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توانایی . بنابراین  ایجاد کنند

 موفقیت رهبر غیر انتفاعی است.

 دهندازه اج باشند وبه عنوان توسعه دهنده ، رهبر غیر انتفاعی باید مایل به اعمال قضاوت 

ور . این اغلب در ظهانجام دهندتوسعه این سازمان را برای پیروان  ابتکار و مسئولیت که 

روابط نظارت بین رهبران و پیروان در سازمان غیر انتفاعی منعکس شده است. لین و والیس 

حتی در جایی که پیروان به طور فعال در بحث در مورد توسعه سازمانی  نداشاره کرد

. در این موارد  رهبران نگاه کنند "حرف آخر  "بهدارند که ایل نها تمشرکت می کنند، آ



 

 

 ارجیانتظارات ذینفعان خ و کندتصمیم گیری یا قضاوت  کهرهبر غیر انتفاعی الزم است 

. مدیریت و توازن منافع را مدیریت کنندو همچنین احساسات پیروان داخلی سازمان 

 . می باشداساس هوش هیجانی در تصمیم گیری بر

ر ایجاد و حفظ تغییدر عنوان عامل تغییر ، رهبر غیر انتفاعی  با چالش های متعددی به 

.  تغییرات اقتصادی و تکنولوژیک سازمان های غیر انتفاعی می شود عمده سازمانی مواجه 

را موجب می در رهبری اجرایی  می کند و یک پاداشموثر سریع ورا مجبور به انطباق 

هبران رردند که ک. لین و والیس نتیجه گیری  است تغییر سازمانیدر که قادر به تسهیل شود 

، در  دگذار باشجهت سازمان تاثیر  هایی دارند که درتصمیم گیری  نیاز بهغیر انتفاعی 

اشاره  Devannaتیچی و  تشخیص داده می شود . فاوت بین مدیریت و رهبری تنتیجه 

 در  ینده با ایجاد یک دیدگاه مثبتبه آرهبری شامل کشیدن یک سازمان کردند که تغییرات 

فرآیند این ، در حالی که به طور همزمان حمایت عاطفی برای افراد در طول استسازمان 

. بر این اساس، شروع و مدیریت تغییر سازمانی نیاز به رهبر غیر  فراهم می آورد انتقال 

از به نی که داردرت تصمیم گیری بر اساس هر دو منطق و احساسات ، یک مها درانتفاعی 

 . دارد  هوش هیجانی

 میمی تواندر حل مسائل هوش هیجانی  توجه بهاز طریق می کنیم که در حالی که ما ادعا 

ند یک اکسیر ولی آن نمی توا یمکیفیت تصمیم گیری و فرایندهای تصمیم گیری را باال ببر



 

 

. هر سازمان غیر انتفاعی منحصر به فرد با مجموعه خود از باشدرهبر غیر انتفاعی  برای

 مهارت مناسب  کند تاه در آن رهبر غیر انتفاعی باید کار ک واست چالش های مشخص 

ه ب رزیابی از این محیط و لنز مربوطا در برخی از سطح . را تعیین کند الزم برای موفقیت 

 ش هیجانی است .و چالش های نهادی خود از مهارت های هو اتمشاهد

 . مرتبط با تحقیقات هوش هیجانی 5

 دکر بخش عمده ای از ادبیات تعریف هوش هیجانی را می توان در شرح سه مدل محصور

توسط سالوی و  ,این مدل توانا. ( مدل مخلوط 3ل صفت ، و )( مد2( مدل توانایی )1: )

Grewal  فرض می کند که افراد دارای توانایی های مختلف برای است و شرح داده شده

به شرایط عاطفی و در نتیجه توسعه رفتارهای تطبیقی دادن نشان در پردازش و واکنش 

مدل صفت پیشنهاد شده توسط پتریدز و  .هستند برای مقابله با موقعیت های اجتماعی 

جموعه ای از ادراکات نشان دهنده م است کههوش عاطفی استوار فرض همکاران . بر 

. این تمرکز بر رفتارها به شدت در اندازه  استخود عامل در سطح پایین تر از شخصیت 

 .به سختی وابسته است ,کالیبراسیون علمی مقاومت بیشتر برای ل اگیری خود و به عنوان مث

هوش هیجانی به عنوان یک آرایه وسیعی از از مدل مختلط توضیحات گلمن بهترین 

فرض  بر اساس. مدل گلمن استعملکرد رهبری  هدایتیگی ها و مهارت های شایست



 

 

 تا اندازه ای مهارت ها را یادگرفته و، اما ندارد صفات ذاتی است که  عاطفی  صالحیت

 .بد توسعه و بهبود یابتواند ممکن است 

ری رهبهای در یک مطالعه پیگیری گلمن بهترین رهبران شرکت های بزرگ ،در سبک 

ویژگی های خود آگاهی، مقررات ، انگیزه، همدلی و مهارت  ی در، سهم مشترکآنها  متنوع

. اشاره کرد این مهارت ، با توجه به گلمن ، اجازه می دهد رهبران  داشتندهای اجتماعی 

ان شبه اندازه کافی برای حرکت مردم برای تحقق اهداف سازمانی انگیزه را  بتوانند عالی

زیر ضروری  عناصردر واقع هوش هیجانی در خصوص گلمن  . کار اصلی درک کنند 

 شرح داده شده است : است که

(  4( ایجاد انگیزه در خود ، )3( مدیریت احساسات فرد ، ) 2شناخت احساسات ، ) (1)

در خصوص . نظریه گلمن  مدیریت رابطه ها (5)ناخت احساسات در دیگران ، وش

رفتارها و نتایجی فردی و در قالب هوش هیجانی و رفتارهای مشخصه آن بیشتر 

گلمن و  توسط. مدل هوش هیجانی به طور کامل گنجانده شده استسازمانی 

Boyatzis  20چهار بعد و در  پنج عنصر اصلی .  توسعه یافته استو همکاران 

 [ خالصه شده است. 28،29شایستگی های رفتاری در جدول زیر ] 

در رشته رهبری و پویایی گروه بهره برده حوزه هوش هیجانی نیز از ادبیات اخیر 

 ,ازمان در سکننده رهبران مشتاق و تاسیس اشاره داشتند به است. تیلور و همکاران . 



 

 

رفتارهای مرتبط با هوش هیجانی ویژگی های رهبران موثر و موفقیت در  آنها توافق

یک به اشاره . نویسندگان  را مورد مطالعه قراردادند[  30آینده از رهبران مشتاق ] 

تابع اضافی در رهبران تاسیس به عنوان نوع دوستی سازمانی یا بیشتر به طور خاص 

یف کرد توصبه عنوان درک درستی از سازمان و تعهد به موفقیت موسسه تعریف شده 

ی مارتباط مستقیم در انسجام گروه با رهبری  را باهوش هیجانی  Haung. وانگ و 

و همکاران . به  Antonakisتاثیر هوش هیجانی ،  . در جزئیات ارتباط ودانست

. به  ت اسهوش هیجانی بخشی جدایی ناپذیر از فرایند رهبری که این نتیجه رسیدند 

رهبر / عضو کردند که استدالل  Ashkanasyو  Dasboroughطور مشابه، 

از طریق هوش عاطفی رهبران افزایش یافته بود ، و ژو و جورج  تبادل کیفیت رابطه

 اال ببرد.بی در تنظیمات تیمرا هوش هیجانی می تواند رهبری کردند که نتیجه گیری 

صفات رهبری  ،  Wheatleyو پوسنر و همچنین  Kouzesدر مطالعه جداگانه ،  (2)

 یرانکه رهب ندکرد . نویسندگان اشاره توصیف کردنداسات خود درک احس را درموفق 

الهام  نند و ارتباط برقرار کا دیگران ب بتوانند صفاتی را ارائه کنند کهکه هستند موفق 

نگلی مدیران . ال دیگران را به چالش بکشندو ایجاد کنند انگیزه  باشند و بتوانندبخش 

ح مدیران ارشد سط پس هدف قرار داد با مدیران میانی برای ارتقاء در مقایسه را ارشد 

انی هوش هیج ، را به نمایش گذاشتنداز صفات هوش هیجانی  یقابل توجهی باالتر



 

 

بود. عالوه بر این،  ترویجیبه یک ابزار مهم برای اندازه گیری آمادگی های 

Dulewicz  طول هفت سال به این نتیجه رسیدند که در و هیگز در یک مطالعه

 .اشتدعقل در پیشرفت مدیران  میت بیشتری ازاههوش هیجانی به طور قابل توجهی 

ای در سازمان هفراهم شده بود که نقش هوش هیجانی بینش اضافی در ادبیات در این  (3)

سازمان های غیر انتفاعی  ,. مور دارایی های فرهنگی  نقش بازی می کردغیر انتفاعی  

 نقاط قوت این سازمان هانتیجه رسید که کرد و به این منحصر به فرد توصیف را 

 . عالوه بر این ارتباط استکار با سطح باالیی از هوش هیجانی فضای عبارتند از 

به  Dulewiczمطالعه هوش هیجانی و رهبری در بخش غیر انتفاعی ، هاوکینز و 

 نمونه های و،  پرداخت بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حکومت در بخش عمومی

ئه اراقوه مثبت از مهارت های هوش هیجانی در پلیس جامعه خاص در مورد تاثیر بال

. در یک مطالعه از صندلی هیئت مدیره غیر انتفاعی ، هریسون و موری به این  کرد

نتیجه رسیدند که هوش هیجانی یک ویژگی در درک کلی از اثر صندلی هیئت مدیره 

مدیره نشان داد [ بود. در مطالعات بعدی ، هریسون و همکاران . صندلی هیئت 41]

که صاحب سطوح باالتری از هوش هیجانی و / یا معنوی به احتمال زیاد در ایجاد 

شتری بر مدیر تاثیر بی تاثیر بیشتری دارند واینهاروابط با بازیکنان کلیدی در سازمان 

. مورهاوس اهمیت صفات هوش  دارندعامل شرکت و سایر اعضای هیئت مدیره 



 

 

و نتیجه گرفت که رهبران در  دادمورد مطالعه قرار  ,ای  هیجانی در عرصه های حرفه

از ا ربخش بهداشت و خدمات انسانی غیر انتفاعی سطوح باالتری از هوش هیجانی 

 . می گذارند همتایان خود به نمایش 

(4) Sevdalis پرداختن به نقش هوش هیجانی در فرایند  ند کهو همکاران اشاره کرد

فرایند  ارتباط احساسات و عواطف درتاکید بر تصمیم گیری ،اگر چه تحقیقات تجربی 

ه احساسات تا حد زیادی تفاوت های فردی در درک و تجرب دارد اماتصمیم گیری 

ی م. نویسندگان نتیجه گرفتند زمانی که مردم تصمیم گیری  است نادیده گرفته شده 

وه بر . عالتاثیر می گذارد  شانفکر احساساتشان بر ه احتمال زیادب آنها اغلبکنند 

( 1: ) مشخص کردند صمیم گیرندگانبرای تو همکاران .  Sevdalisاین، 

کنند ( آنها را تجربه 2) پیش بینی کنندتصمیم گیری تحقق احساسات خود را قبل از 

 به یاداز حافظه ( آن ها  3، و )ی کنندمنتایج تصمیم خود را دریافت زمانی که آنها 

) خوب یا بد ( .  تامل می کنندشان گذشته تصمیم گیری برزمانی که آنها آورند 

Mellers  مردم انتظار دارند تجربه احساسات که و همکاران . به این نتیجه رسیدند

هم م باشد که عاملو یا به عنوان یک نتیجه از تصمیم گیری های خود تجربه د نشو

 ختلف درمافراد کردند که و کوییپر اشاره  وینتر. او خواهد بودرفتار فعلی و آینده در 

در نهایت، اندازه گیری هوش .را احساس می کنندتجربه  گونهروش های نظام مند چ



 

 

 و فرایندهای ارزیابی هاهیجانی در طول دو دهه گذشته از طریق توسعه تعدادی از ابزار

وجود این اندازه گیری در ادبیات زیر در بسیاری از جاها . مورد توجه قرار گرفت

 : دارد

( توسعه یافته  MSCEIT( مایر ، سالوی ، کاروسو تست هوش هیجانی ) الف) (5)

 [؛ 48سط مایر، سالوی و کاروسو ] تو

، گلمن ،  Boyatzis( توسعه یافته توسط ECI)ب( پرسشنامه شایستگی هیجانی ) (6)

 [ . 50( توسعه یافته شده توسط بار در ] EQ- Iو ) ج( پرسشنامه هوش هیجانی ) 

 غیر انتفاعی و تصمیم گیری رهبریدر تفاده از مهارت های هوش هیجانی . اس 6

 در نظر گرفته میبسیاری از ادبیات  جنبه های نظری هوش هیجانی  در در حالی که

ن تصمیم گیری توسط رهبرا درعملی این مهارت  وجهی در کاربرد، شکاف قابل تشود

ادبیات از مفهوم رهبری غیر انتفاعی به طور قابل  پشتیبانیغیر انتفاعی وجود دارد. 

 نتیجه فرایند تصمیم گیری موفق در در متفاوت استدر قیاس با انتفاعی توجهی 

 به عنوان . رهبران جدا از انتفاعی باشد  استمان های غیر انتفاعی نیز ممکن ساز

ه کمواجه می شوند اغلب با مشکالت  سازمان های غیر انتفاعی تصمیم گیرندگان در

و در برخی از موارد ، اثرات منفی بر برخی از  کنندحل  آن را د به آسانینمی توانن

. بنابراین در نظر گرفتن اثر تصمیم گیری بر دیگران باید یک عنصر می گذاردحوزه 



 

 

ه تعیین . در حالی ک باشدغیر انتفاعی  سازمان یگیری برای رهبرمهم از فرایند تصمیم 

ر قرار می را تحت تاثییک تابع بیشتر عمل گرا را می سازد تصمیم گیری که  "کسی"

سیر و اثر تف تصمیم گیری  "گیچگون"، تعیین دارد  نیاز به عقالنیت و منطقدهد که 

به مهارت های مرتبط با هوش  در ترکیبات این سازمان غیر انتفاعی نیاز آن بعدی 

 را درفرد و / یا گروه  زش ارتقد است که هوش هیجانی . اگر کسی مع دارد هیجانی

، این سوال مطرح است که چگونه می توانید آن را می افزاید فرایند تصمیم گیری

 ؟ دست یافت به نتیجه مورد نظرد به طوری که کنیعمال اعمال 

شرح داده شده است که که  Grewalمدل  توسط سالوی و توانایی این کاربرد عملی 

استفاده از احساسات (  2( درک احساسات ، )1است: ) مهارت های زیر نیازمند تمرین در

 فرآیند تصمیم گیریدر . ( مدیریت احساسات  4، و ) ( درک احساسات3و عواطف ، )

مهم  گیری ای پشت تصمیمدر تعیین انگیزه هنه تنها احساسات فرد  تصدیق، غیر انتفاعی 

صمیم . تتاثیر گذار است این تصمیم در هر دو ذینفعان داخلی و خارجی  است بلکه بر

گیرندگان ) هر دو مدیریت و حکمرانی( در سازمان های غیر انتفاعی که احساسات دیگران 

ر دنتایج بالقوه منفی از قوه درکشان برای مقابله با ممکن است که را درک کرده اند 

درک و فهم . به همین ترتیب،  اقدام کنندتصمیم گیری  درمسائل عاطفی  صوصخ

 یریتصمیم گ هایفرآینددر  یاحساسات مدیریتخود در  رهبران غیر انتفاعی احساسات 



 

 

 Boyatzis. در همراهی با چهار عنصر شرح داده شده توسط گلمن و است  بسیار موثرتر

و همکاران، مهارت های هوش هیجانی در تصمیم گیری توسط رهبران غیر انتفاعی ممکن 

 دارند ، آگاهی از خود و مدیریت خودمرتبط هستند دافربا ابه عنوان کسانی که بیشتر است 

آگاهی اجتماعی  ، است د و تعامل با دیگرانافربا ارابطه  تر قابل نسبت به، و کسانی که بیش

 . د ندارند  طبقه بندی شده باشط و مدیریت رواب

 . آگاهی از خود و مدیریت خود7

 ردآگاهی از خود و صالحیت های نمایندگی خود  از ارزیابی دقیق و اعتماد به نفس 

ش برای تعیین نق غیر انتفاعی  رهبران / تصمیم گیرندگانفعال در هوش هیجانی 

. به طور خاص،  بیان شده است (1)جدول در  مناسب خود در فرایند تصمیم گیری

ای برجهت گیری های الزم  برای تعیین اینکه را این مهارت ها تصمیم گیرندگان 

ادر می قبه منظور ارزیابی مهارت های تصمیم گیری خود در مقایسه با دیگران  مسائل

رای برا . بر این اساس، این مهارت های هوش هیجانی یک مسیر تصمیم گیری سازد 

 یاتخاذ بهترین تصمیم در هر شرایط مناسب تر درص مناسب تر یا گروه تعیین شخ

. بدون هوش هیجانی ، رهبران غیر انتفاعی / تصمیم گیرندگان، به  تعیین می کند 

اولین و مهم ترین تصمیم در که عنوان مثال ، هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت ، 

صمیم م گیرنده برای این تبهترین تصمی "ه خوردند سوال این است کگیری شکست 



 

 

و شایستگی های رفتاری  است  . ابعاد هوش هیجانی 1جدول "؟  چه کسانی هستند

. * 

 اد بودن ، وجدان ، سازگاری، کنترل خود، قابل اعتم در آنو رفتاری  مدیریت خود 

ویژگی های هوش  در( به همان اندازه 1)جدول هدایت کننده موفقیت و ابتکار 

می  Shonk. لرنر و مهم است هیجانی برای غیر انتفاعی رهبران / تصمیم گیرندگان 

 آن ها ریتصمیم گیباقی مانده باشد  ندگاندر تصمیم گیراثرات خشم گویند که اگر 

میم هر تص در انگیزه های ناگهانی. کنترل شان بهتر خواهد بود خشمدر اثر مدیریت 

 . ود شابتکار و دستیابی  باعث بروزنه می تواند گاهی اوقات گیری به صورت جداگا

قی غیر انتفاعی اقتدار اخالرهبران / تصمیم گیرندگان اینکه عالوه بر این، به منظور 

ط توس شاناعتماد یت، آنها باید در ابتدا قابل دنبه دست آور در مورد یک موضوع

اعتماد  .قرار می گیرند مورد بررسی قرار گیرند کسانی که تحت تاثیر تصمیم گیری 

ارتباطات و روابط به دست  فرایند باز بودن و صداقت در در طول زمان از طریق یک 

 رای ایجاد. رهبران غیر انتفاعی هوش هیجانی از مهارت های خود مدیریتی ب می آید 

ر ی که به طو، در حال می کنند استفاده و کنترل هیجانی یک رکورد سازگار موفق

 . اعتماد را کسب می کنند همزمان از اجزای داخلی و خارجی



 

 

حل و فصل و یا خدمات جدید ، برنامه های کاربردی  دردر آن مسائل فنی  سرعت

در فرایندهای تصمیم گیری از اشغال زمان در  دمی توانهای ارائه شده و یا راه حل 

ش هیجانی رهبر با این حال، هو .سازمان های غیر انتفاعی جلوگیری به عمل آورد 

را ارزیابی می کند عواقب از دست دادن اعتماد در میان کارگران و تیم غیر انتفاعی 

در توسعه فرآیند طی شده . زمان  باشد زمانی که سرعت برنده بیش از مشارکت 

کیفیت راه حل ها ، و همچنین به عنوان در دو سود زیادی  ,ب تصمیم گیری مناس

 .کرده است و اعتماد به دست آورده پرداخت  سطح پذیرش

ت به دس پس از دیگرانش هیجانی که بدون شک با پاداش رهبران غیر انتفاعی هو

باید با عدم ابتکار عمل نهدایت می شود. این جهت گیری با این حال  ,آوردن پولی 

اشتباه گرفته شود ، چرا که هر دو صفات به وضوح مورد نیاز برای صعود به جایگاه 

 تمایزبسیار م. افراد در موقعیت های رهبری اغلب به نام  تعادل دو انگیزه استرهبری 

ه بموضع قدرت را و  ندعمل را نشان ده . از یک طرف آنها باید ابتکارعمل می کنند

قیت موف جهت دست یافتن بهیگر آنها باید د . از طرف دننگه دار آن را و ند آوردست 

 یریتمددر و با دقت توانایی های خود را به طور موثر اعتماد به نفس داشته باشند 

 انر. این شرایط نیز نیاز به صفت سازگاری در رهب ارزیابی کنند فرآیند تصمیم گیری 

و قادر به مشاهده توانایی تصمیم گیری خود در باید مایل دارد که هوش هیجانی 



 

 

آنها ارزیابی می شود . بر این اساس، رهبران باید نیاز خود  هایی باشد کهشیوه همان 

را برای موفقیت شخصی سرکوب و تکیه بر انطباق پذیری برای ارزیابی بهترین فرآیند 

 د.نتصمیم گیری برای هر شرایط و با وجدان در تعامل با افراد و گروه ها مناسب باش

 

 . آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط 8

آگاهی و در نظر گرفتن روابط و تاثیر این روابط بر تصمیم گیری یک عنصر مهم در 

ی مفرایند تصمیم گیری است . شیوه ای که در تصمیم گیری ها توسط دیگران درک 

یک نتیجه تصمیم موفق است. به یاد بیاورید که سبک  شود در واقع یک محور از

. این آگاهی اجتماعی و ده استسط گلمن و همکاران خالصه شرهبری رزونانس تو

 . مهارتفراهم می کند یک لنز مفید  برای مشاهده و تصمیم گیری ی مهارترابطه 

آگاهی اجتماعی و شایستگی های اصلی  ، جهت خدمت و  در  های هوش هیجانی

 ر درتاثی برای را غیر انتفاعی/ تصمیم گیرندگان  رهبران( 1آگاهی سازمانی )جدول 

میم تص هایشیوه  توانمند می سازد و همچنین بر گیری های خود در تصمیم قضاوت

 . آن ها نیز اثر می گذارند گیری 

خود  اثرات افراد بر تصمیماتکسانی است که می تواند برای بهترین تصمیم گیری 

. این که آیا آنها افراد یا گروه ها می باشد ، رهبران غیر انتفاعی / ند پذیربدرک و را 



 

 

مات خود تصمی بر تاثیراتد نمی توانرا عمل ارزش انتقال فکری تصمیم گیرندگان 

ان . برای مثال، اگر رهبران غیر انتفاعی / تصمیم گیرندگ کنند  پیش بینیقبل از اجرای 

 به عنوانها را تحت تاثیر قرار می دهند کسانی که  تصمیم گیری کنند مشاهده 

ج بیشتر احتمال دارد که نتای ، آنهابدهنددست  که ممکن است حفظ و یا از یمشتریان

. بر این اساس، تصمیم گیری در زمینه را در نظر بگیرند و پیامدهای تصمیم گیری 

یاد ز شود ، به احتمالمی نتایج خدمات ، و همچنین رضایت مشتری در نظر گرفته 

  دفاع می شود و آسان تر در داخل سازمان غیر انتفاعی است درک  قابل

این  واست زش ها و آداب و رسوم فرهنگی بخشی جدایی ناپذیر از فیبر سازمانی ار

ن آبه ویژه در محیط های غیر انتفاعی درست است. در موارد تغییر رهبری و یا انتقال 

از شروع به اجرای تصمیم های  قبلآن ها دقت  یابیزدر ار، موفقیت رهبران جدید 

 بلند مدت پایدار به همان اندازهان با رهبری حیاتی است. در سازم در سازمان بسیار

یرات تغی ومهم است که رهبران کنونی به طور مداوم و به طور مستمر بر فرهنگ نهاد 

 . این آگاهی از فرهنگنظارت می کننددر محیط داخلی به طور پهلو به پهلو و روند آن 

. عالوه دمی کنسازمان غیر انتفاعی رهبران را قادر به قضاوت منطقی در تصمیم گیری 

بهترین زمان تصمیم گیری های  دربر این، رهبران غیر انتفاعی را قادر خواهد ساخت 

 . را تعیین کنند  خودمناسب 



 

 

ط جانی مدیریت ارتبااشاره شد، از مهارت های هوش هی 1همانطور که قبال در جدول 

عارض ت، نفوذ ، ارتباطات، مدیریت  انتوسعه دیگر شامل شایستگی های رفتاری در 

ری . بهبود فرایند تصمیم گی استو کار تیمی و همکاری  ، رهبری، تغییر کاتالیزور

 و رد نظرنتایج مو باارتباط در غیر انتفاعی وابسته به توانایی رهبران به طور موثر 

و مدیریت تعارض است . در فرایندهای تصمیم گیری در سازمان های  سهامداران 

 محور موفقیت است. ,ی مدیریتروابط غیر انتفاعی ، توانایی 

 

رهبران هوش هیجانی در محیط های غیر انتفاعی نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی 

 توسعه دیگر نه تنها به نفعنشان دادند که ویژگی   رهبران  . عالوه بر این، می کنند

. به عنوان استافراد  خود، بلکه برای رشد حرفه ای و شخصی است این سازمان 

مثال، مدیر عامل شرکت هوش هیجانی برای توسعه استعدادهای افراد داخل / ساختار 

. این ویژگی مستلزم توسعه مهارت های تصمیم گیری افراد و کرد مسئولیتاحساس 

 .است  برای آموزش رفتارهای هوش هیجانی در تصمیم گیری ارائه یک چارچوب

فات صکه از است هوشمند عاطفی رهبران صالحیت مدیریت ارتباط به معنی نفوذ 

می ه فرایند تصمیم گیری استفادقرار دادن شخصی و رفتاری خود  برای تحت تاثیر 

فنی و دانش کند. به عنوان مثال، در یک محیط غیر انتفاعی که در آن مهارت های 



 

 

توا در یک کارشناس مح از نفوذ در تصمیم گیری بهتربرای ،  هستند بسیار ارزشمند

اعی صص اجتم. در تنظیمات که در آن تجربه و تخاستفاده می شودموضوعات خاص 

و  طریق نشان دادن همدلیاز ، نفوذ بهترین شده استاتکا  و روانی به شدت بیشتر

 تر اینجا در بسیاری از تنظیمات استفاده ازصف. شایان ذکر است که د استشفقت 

به راحتی به دیگری منتقل شده است . بنابراین در حالی هوش هیجانی در یک منطقه 

 با آگاهی اجت همدلیصفت که 

  قابل اجرا است.  ,حوزه مدیریت ارتباط درماعی شناسایی شده است ، آن به آسانی 

تباط برقرار اگر به درستی ار داشته باشد حتی بهترین تصمیمات می تواند نتایج منفی

  برره. هوش هیجانی از جمله آن استفرایند تصمیم گیری  دربیان مناسب  ، کندن

م ات داشته باشد که این مهتصمیم درارتباط موفق یک دید از انتفاعی باید  -غیر 

ی م . این فرایند با یک گفت و گو در مورد زمینه نیاز به یک تصمیم گیری آغازاست

 ، قرار گرفت شود. هنگامی که شرایط به طور کامل در میان سهامداران مورد بحث

این جاد . ایمی شود آغاز  تصمیم گیری  ساخت ، اتاق برای فرآیندمی شودایجاد  فضا

از  به طور موثربتواند آن رهبران  باعث می شود که درگفت و گو و فضای فرایند 

در بین اعضای تیم عام  توافقایجاد اجماع و افزایش  درمهارت های هوش هیجانی 

 اجازه می دهد تا رهبری از مشکالت . ارتباط از راه فرایند تصمیم گیری استفاده کند



 

 

 ,و اثرات آن گیری و جدا شده از تصمیم  یاحساس دوردر خصوص اعضای تیم 

 .جلوگیری کند

ر انتفاعی در سازمان غیموثر تغییرات برای  ها تصمیم بیشتر این باور وجود دارد که این

اجرای بسیاری از تغییرات مورد نظر در  . در واقع،انجام می شود  از طریق منطق

هدف اصلی از اینکه سازمان های غیر انتفاعی مملو از تعارض بالقوه است ، بدون 

 شپذیر و درا. اثر رهبر غیر انتفاعی تا حدی به توانایی  ه شوددر نظر گرفتات این تغییر

است . به یاد بیاورید که هریسون و همکاران .  مشروطمهارت های مدیریت تعارض 

درک وثر م طورانتفاعی که توسط دیگران به  که صندلی هیئت مدیره غیر ندمتوجه شد

 رای ب. توانایی مدیریت تعارض مرکزی  ندبرخورد شدموفق  قادر به مدیریت و شد

یر غرهبری و تصمیم گیرندگان نیاز به  واست  هم فرایند و هم نتیجه تصمیم گیری

در حالی که به طور همزمان در تالش برای  داردانتفاعی برای تمرین مهارتهای عاطفی 

همه  ,و همکاری در فرایند تصمیم گیری کار تیمی  .می باشدهدایت تغییرات الزم 

ی است. یکهدف  برای منفعت دررفتار محدود  در نمایشنیاز به رهبر هوش هیجانی 

نوان عیک فرایند تصمیم گیری به  ها تعییننشان دادن این مهارت در ن روشاز موثر تری

 برای . این روش نیاز به رهبرعمل می کنند  عضو تیم تحت آن تابع  پسیک تابع و س

رخی ،برای ب تمرین. این است سازمان های غیر انتفاعی تیم  در درون اعضا یادگیری 



 

 

و همکاری  یرهبری واقعا متعهد به اصول تیم در درون سازمان ،مشکل بود در آغاز 

ارت های تصمیم گیری خود را وسعه مهت دهد تابه دیگران اجازه بود و مایل  بود

 سازد . مشخص 

 هوش هیجانی در فهرست تصمیم گیری . مهارت های 9

میم تصعی و موقعیت های رهبری غیر انتفا رایتفاده از مهارت های هوش هیجانی باس

هبری ر . در همراهی با شرح را بهبود بخشد می تواند کیفیت تصمیم گیری گیری

ممکن است از چک غیر انتفاعی رهبران تصمیم گیر ، رزونانس گلمن و همکاران 

پرسش ها و مشاهدات به منظور ارتقاء هر دو تصمیم گیری و  برایلیست زیر 

 .استفاده کنند  فرایندهای تصمیم گیری

رهبری و مهارت های تصمیم گیری و سبک از  غیر انتفاعیرهبران تصمیم گیر ( آیا 1)

م ناصر احساسی از شرایط تصمیاولین عبه رسیدن در ؟ آیا تمایل هستندهای آنها آگاه 

اجزای تجزیه و تحلیل منطقی وجود دارد؟ هوش هیجانی  برای رسیدن به گیری

از مهارت ها و سبک را ، با توجه ای  ارزیابی صادقانه ,غیر انتفاعیرهبران تصمیم گیر 

 .انجام می دهنددر مقایسه با دیگران ت در رفتار و توانایی های خود به تفاو

غیر انتفاعی فراگیر و یا منحصر به فرد در فرایند  رهبران تصمیم گیر ,( آیا دیگران2)

توسط  دهشرح داده ش؟ رهبری و سبک تصمیم گیری  را توصیف کردند تصمیم گیری



 

 

غیر انتفاعی ممکن رهبران تصمیم گیری در حالی که .در اینجا مفید استیتون وروم و 

 ز درکاجنبه حیاتی در بیشتر است خود را به عنوان دموکراسی و مشارکت بیشتر 

راگیر فمناسب  در هر تصمیم گیری  نیست. در حالی که ممکن مشاهده کننددیگران 

 مهم استی برقراری ارتباط با دیگران برا داد که، تابع هوش هیجانی نشان باشد

 .باشداستفاده شده  ی فراگیر و یا منحصر به فردروش ها ی کههنگام

ماد به اعتغیر انتفاعی در مهارت های تصمیم گیری خود رهبران تصمیم گیر ( آیا 3)

را  نشان داد که ترس باعث می شود افراد  حدس خود یانگو  Tsai؟ نفس دارند 

غیر انتفاعی باید اعتماد به نفس در سبک رهبران تصمیم گیر . هوش هیجانی بزنند

ضعف  نقاط تصدیقنیز به معنی بودن آگاه  خود .  داشته باشندتصمیم گیری خود 

رسمیت شناختن نقاط قوت دیگران در تصمیم  در بهخود و داشتن اعتماد به نفس 

 بک ها و رفتارها بر دیگرانمهارت شناخت از ستاثیر آگاهی شامل خود . است گیری

 . است

و  ندا منافع خود متمرکز شده درصرفا  غیر انتفاعیرهبران / تصمیم گیرندگان ( آیا 4)

ریسون و ؟ هاند تصمیم گیری در یا آنها واقعا عالقه مند به دستیابی به نتایج بهتر 

را  ماموریت محور هیئت مدیره ویژگی هایکه صندلی های مؤثر  نشان دادندموری 

ور در پیشرفت حرفه ای و یا دست تاثیر کمتر در تمرکز در حالی که صندلیدارا است 



 

 

اعی غیر انتفرهبران / تصمیم گیرندگان . بنابراین، دارد  خود[ شخصی  42،43کار ] 

خواسته ها و منافع خود را در جهت منافع مشترک  ,هوش هیجانی با توانایی خود 

 .سرکوب می کنند  ,مشخص 

و وانبرگ ؟  د می پذیرنتاثیر  اتبیشتر با تصمیم یافراد، گروه ها و یا ترکیبات ( چه5)

خواهد درک  تغییر مثبت تر ,این نتیجه رسیدند که که تحت تأثیر تصمیم گیری  باناز به

ز . این دخالت محدوده من ای داشته باشند اگر آنها در فرایند تصمیم گیری نقش شد

ه های تصمیم گیری برای اظهار نظر قبل از تصمیم مشارکت فعال در تفکر از گزین

تفاعی غیر انرهبران / تصمیم گیرندگان گیری نهایی است . آگاهی اجتماعی به معنی 

. کر می کنندتفآن ساخت تاثیر و عواقب تصمیم گیری قبل از  دراندازه کافی  که بهاند 

ازی جهت ب انتفاعیغیر رهبران / تصمیم گیرندگان این مهارت هوش هیجانی نیاز به 

سناریوهای تصمیم گیری برای تعیین عواقب کوتاه مدت و بلند مدت و اثرات  در

 .دارد 

 غیر انتفاعی بیش از حد در میل به یک نتیجه سریعرهبران / تصمیم گیرندگان ( آیا 6)

که فشار زمان اغلب تصمیم  مالهوترا بیان می کنندو  Bazerman؟  اندمتمرکز شده 

ه تصمیم نتیج . صبر محوری در دستیابی بهسوق می دهد به قضاوت بد را گیرندگان 



 

 

  , وش هیجانی رهبر غیر انتفاعی در میان کارگران و تیمدر ر.  مهم استمورد نظر 

 . دشو زمانی که سرعت برنده بیش از مشارکت ارزیابیاعتماد را از دست خواهد داد 

؟ ت اسمشاهده شده بازنگری یند تصمیم گیری در ( چگونه تصمیم گیری و فرآ7)

هوش هیجانی در سازمان های غیر انتفاعی نیاز به نگاه به جلو و عقب تصمیم گیری 

فاعی غیر انترهبران / تصمیم گیرندگان دیدگاه تاریخی  . مشاهده دارد  به طور همزمان

.  تاس تترکیبا دیدمیم گیری های فعلی از طریق قادر به ارزیابی تاثیر تص

Reliving رهبران / تصمیم به کمک  را موثر درلنز  تصمیمات گذشته از طریق

 .ندمی دانستآینده اقدامات  یر انتفاعی هوش هیجانی در بازی غ گیرندگان

صمیم نه تنها برای تبرای ایجاد اعتماد  ه می توان یک فرآیند تصمیم گیری( چگون8)

 ؟اد کرد ایج را مناسب از سازمان غیر انتفاعیگیرندگان بلکه در میان تمام ترکیبات 

ه رهبران به مؤثر  کیفیت روابط کدر مبادله رهبر،  UHL- Bienو  Graen تئوری

لی که صند دریافتمکاران . به طور مشابه . هریسون و ه را درک می کردندبا پیروان 

ران بازیگ زیاداحتمال  به را نمایش می دهند هیئت مدیره که ویژگی های هوش هیجانی

ند . مایر و کاروسو اشاره کردکرده اند درک  را داشتن روابط با کیفیت باال درکلیدی 

یک سازمان بین سازمان در  رابافت اجتماعی واقعی  ,رهبران باال در هوش هیجانی  که

تفسیر رهبری و تصمیم گیری در .  می سازندو کسانی که به آنها خدمت می کند 



 

 

پیشبرد و ارج نهادن به فرهنگ این از  ین توصیفاجتماعی بهترمحیط ، این بافت 

در فرهنگ سازمان غیر تصمیم گیری هوش هیجانی بر این اساس، .است سازمان 

 پایه می باشد. ,انتفاعی 

ی می توانند یک ارتباط با دیگرا ن در حالغیر انتفاعی  رهبران تصمیم گیر ( چگونه9)

یاز ن ؟ این جنبه از مدیریت ارتباط درگیرند را ایجاد کنند در فرایند تصمیم گیری که 

که نقش هر فرد در فرایند تصمیم گیری دارد به یک روش منظم و مداوم در ارتباط 

کند . مهم است که به یاد داشته باشید که افراد در روش های ارتباطی  را تقویت می

ی تیم اعضایبه تشخیص  رهبر هوش هیجانی قادر بنابراین عمل می کنند .متفاوت ,

 می دهندکه ترجیح است چهره به چهره از کسانی به گفت گوی نیاز که  هستند

ک فرایند یتاثیر. روش ارتباط نامناسب می تواند اری داشته باشند ارتباطات نوشت

 .را بی اعتبار کند تصمیم گیری موفق

صمیم ا فرآیندهای تمایل به انطباق بغیر انتفاعی رهبران سازندگان تصمیم ( آیا 10)

به یک که  ؟ هنگامیهستند  گیری جدید به جای تکیه بر فرایندهای تثبیت از گذشته

دیریت که می توانند خود را مهستند ، کسانی ی باشد منیاز فرایند تصمیم گیری جدید 

صادقانه  تصدیقبه دست آورند. را از افراد درگیر در این فرآیند صحیح و البته اعتماد 

مچنین ، و هدارد ساخت اعتماد به نفس  رایگذشته ب نیاز به شکستن با شیوه های 



 

 

ر مهم تصمیم مثبت بسیادر نتیجه  دادن روابط الزم  برای تحت تاثیر قرار توسعه 

 است.

را ت و قضاوتهای نادرس یعسر بسیارغیر انتفاعی رهبران سازندگان تصمیم ( آیا 11)

د که صداقت ، تواضع و حس اعتماد نون و همکاران . اشاره کر؟ هریس انجام می دهند

وانایی . تغیر انتفاعی است صندلی هیئت مدیره  به اثرکمک جهت ویژگی های مهم از 

هر دو مدیریت خود و مدیریت ارتباط مهم است.  دربه اشتباهات در اعتراف آشکارا 

هوش هیجانی قوی تر است و آنها این فرصت را انسان های  ساخته شدهاشتباهات 

 .ارتباط برقرار کنند صداقت و فروتنی  رایبا دیگران بدارند که واقعا 

قدرت  ,مناسب طور به اند که غیر انتفاعی  مایل رهبران سازندگان تصمیم ( آیا 12)

م [ یک زنجیره کنترل و تصمی 60؟ تاننباوم و اشمیت ] را واگذار کنندتصمیم گیری 

هر دو  درزنجیره . در تمام نقاط را پیشنهاد کردگیری مشترک بین رهبران و پیروان 

. میزان کنترل هر یک از طرفین بستگی  ها وجود دارد و پیروان برخی از کنترل یرهبر

تصمیم  با بسیاری از کنترل بر ی. رهبرهستندکه پیروان قادر به فرض  ی استبه مقدار

عهد آنها توانایی ، ت و ،عبور می کندریج این به پیروان گیری شروع می شود و به تد

هر شرایط تصمیم گیری را به  . رهبران هوش هیجانیتوسعه می دهندو بلوغ خود را 

شرایط  .مشاهده می کنند عنوان یک فرصت برای توسعه و یا بهبود روابط با دیگران 



 

 

سانی سعه استعدادهای کتصمیم گیری نیز اجازه می دهد که رهبر غیر انتفاعی برای تو

و به عنوان یک عضو تیم را وکالت می کنند که در اطراف آنها  قدرت تصمیم گیری 

تی واگذار شده است. وق می کنند کسانی که آنها تصمیم گیری سرویس می دهند برای

 مهم استحمایت از این هیئت در تمام ارتباطات   که یک تصمیم واگذار شده است

. 

و  اگذاریوغیر انتفاعی حاضر به پذیرش عواقب ناشی از تصمیم گیررهبران ( آیا 13)

اگذار و؟ هنگامی که تصمیم گیری هستندقدرت تصمیم گیری  گذاشتنیا به اشتراک 

اشتباه است ، آزمایش واقعی هوش هیجانی ناشی می شود.  هاییچیزو  می شود

گیری و تصمیم تصمیم واگذاری مهارت های هوش هیجانی در اینجا برای هر دو فرد 

م ر این، رهبران / تصمی. عالوه باعمال می شودو آموختن از اشتباه  تصدیق برایساز 

اعتبار برای تصمیم گیری خوب و مسئولیت  گیرندگان هوش هیجانی غیر انتفاعی

حتی اگر آنها با این تصمیم موافقت می گذارد به اشتراک را تصمیم گیری های بد 

 کنند.ن

 

 



 

 

؟ ددارنغیر انتفاعی در مدیریت تعارض رهبر تصمیم / ساز ی ای( چه ویژگی ه14)

اولین درک موقعیت و احساس کردن دنبال  برخوردی باهوش هیجانی تنظیمات 

رهبران / تصمیم ، برخورد. بنابراین در شرایط  اشخاص دیگر را نمایش می دهد

یشتر ب هند تادگوش  کهغیر انتفاعی هوش هیجانی بیشتر احتمال دارد گیرندگان 

. ستند هنظرات دیگران  رایبال فرصت هایی را برای یادگیری بصحبت کنند و به دن

شفقت در لحظات  نمایشبرای نشان دادن صداقت ، و برخورد دیدگاه های  جهت

. عالوه بر این، پاسخ مهم استتنش توسعه اعتماد برای پرورش روابط بلند مدت 

.  دارد رسی احساسات و عواطف خودنیاز به بر برخورد هوش هیجانی در لحظات 

ساسات اح ای ریشه به طور  یاگر یک است نمایش کنترل خود برایاین تنها راه ممکن 

غیر انتفاعی هوش هیجانی رهبران / تصمیم گیرندگان . ی را درک کرده باشد تجرب

هنگ و پیشبرد فر نمایشدر حالی که مدیریت می کنند با ابراز شفقت را نوسانات 

ز فرم خالصه شده ا . توسعه می دهند سازمان غیر انتفاعی در فرایند تصمیم گیری

گنجانده شده است.  1در شکل  عاتی / تصمیم گیری احساسی چک لیست های اطال

برای کمک به رهبران  ه است که به عنوان یک راهنماچک لیست خالصه طراحی شد

 .گرفته می شود خدمت به گیری آنها  غیر انتفاعی در فرایندهای تصمیم



 

 

 

 . توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر 10

با توجه به ماموریت و اهداف سازمان های غیر انتفاعی متمایز، روشن است که 

مجموعه ای از مهارت های مختلف از رهبران غیر انتفاعی مورد نیاز است. در حالی 

فاده از کند ، تحقیقات بیشتری بر است که ادبیات بعضی زمینه این شرایط را فراهم می

سواالت پژوهشی خاص . ت دارد در محیط رهبری غیر انتفاعی ضرور هوش عاطفی

 :شود بینش های اضافی ارائه  ااست که باید ب

ز ا ( آیا تفاوت عملکرد بین مدیران اجرائی غیر انتفاعی مربوط به استفاده1)

می گویند ، مدیران اجرائی غیر انتفاعی سطوح هوش هیجانی وجود دارد؟ 

شان ندر تکالیف کار خود  یتموفق برایاز هوش هیجانی درک شده را باالتری 

به طور مستقیم، انتظار می رود این فرض درست باشد، اما شواهد  می دهند .

 .پشتیبانی می کنداز این مفهوم مورد نیاز   محکم

 رایلوگ ، مطلوب تر بآنا انتفاعی( آیا محیط های غیر انتفاعی ، در مقایسه با 2)

 ؟ عاطفی است مهارت های هوش مجموعه



 

 

نشان می دهند را که سطوح باالتری از هوش هیجانی  انتفاعی( آیا رهبران 3)

غیر انتفاعی  مجموعهبه موفق در زمان انتقال احتمال زیاد به به همان اندازه 

 ؟ارند تجربه د

تفاده اس دبهدر تعیین موفقیت با توجه  ی( آیا محیط سازمانی یا مهارت فرد4)

 از مهارت های هوش هیجانی در محیط های غیر انتفاعی مهم است؟

استفاده ( آیا رهبران غیر انتفاعی که از مجموعه مهارت های هوش هیجانی 5)

رون توسط دیگران در د کهمیزان باالتری از تصمیمات موفقیت آمیز را می کنند 

 ؟ را تجربه می کنند سازمان درک شده

  

 نتیجه گیری

باال بردن کیفیت تصمیم را برای هدف این هر رهبر یک سازمان غیر انتفاعی 

ین ا رای کمک بهدر دستیابی ب گیری و استفاده از مهارت های هوش هیجانی 

ستند و با دقت و . رهبران غیر انتفاعی خود آگاه هبه اشتراک می گذاردهدف 

 اعمال دردر مقایسه با دیگران در سازمان را  صادقانه می تواند نقاط قوت خود

ی ارزیابی . توانایارزیابی کنند نفوذ از ویژگی های دیگر در فرایند تصمیم گیری

 رهبران / تصمیمنتایج احساسی بالقوه و واکنش تصمیم گیری می تواند 



 

 

 پیش بینی احساس کسانی که تحت تاثیر تصمیم را درغیر انتفاعی گیرندگان 

شود تر  مثبتاحتمالی نتیجه  موجب افزایش هستند صاحب اختیار کند وگیری 

می زمان صرف  ونیاز به چشم انداز احساسی  ی وحفظ روابط ذاتی انسان .

ارزش  تولید کند. عالوه بر این، تصمیم گیری ی رانتایج تصمیم گیری بهتر تواند

 برخوردهای، و توانایی مدیریت آن برخوردهایی تولید می کندساخت اغلب 

ز فرایند می تواند موفقیت نهایی ا و را داردشامل مهارت های هوش هیجانی 

د. استفاده ازچک لیست هوش هیجانی می تواند نه تصمیم گیری را تعیین کن

 یتنها نتیجه یک تصمیم بلکه فرآیندهای مرتبط با تصمیم گیری در سازمان ها

ضوح و در خصوصافزایش دهد. در نهایت، تحقیقات بیشتری را غیر انتفاعی 

تاثیررفتارهای مرتبط با هوش هیجانی در نتایج موفقیت آمیز در محیط های غیر 

 . ارائه شده است انتفاعی

 هیجانی تصمیم گیری، اطالعات فهرست

 سبک مهارت ها و تصمیم گیری رهبری و از آیا شما

 هستید؟آگاه  خود های 



 

 

 ودخ رفتار در تفاوت، با توجه به سبک مهارت ها و ازخود صادقانه  ارزیابی 

 و

 دیگران  در مقایسه با توانایی

  و یا فراگیر به عنوانرا شما  ,دیگران آیا

 توصیف می کنند؟ فرایند تصمیم گیری در منحصر به فرد

 و  هنگامدر  با دیگران ارتباط برقرار کردن

 منحصر به فرداستفاده شده است. و یا فراگیر روش های چرایی

 ؟اطمینان وجود داردخود  تصمیم گیری مهارت های در آیا

 .خود  تصمیم گیری سبک اعتماد به نفس در

 و  نقاط ضعف خود تصدیق

  نقاط قوت رسمیت شناختن در به اعتماد به نفس

 تصمیم گیری. در دیگران

ی به ستیاب در عالقه مند شما واقعا یامی شوید  خود متمرکز منافع در آیا شما

 بهترین

 ؟هستید  تصمیم گیری نتایج

 .سرکوب کنید در جهت منافع مشترک خود را منافع خواسته ها و



 

 

 ات تصمیم بیشتر ترکیبات و یا افراد، گروه ها چه

 ؟می دهند تحت تاثیر قرار را

  تصمیم گیری و عواقب تاثیردر خصوص  تامل

 سناریوهای با بازی است. ساخته شده قبل از آن

 کوتاه مدت و بلند عواقب برای تعیین تصمیم گیری

 .گیردمی انجام  اثرات آنها مدت و 

  یک نتیجه میل به در بیش از حد آیا شما

 ؟اید متمرکز شده سریع

 کارگران و اعتماد در میان عواقب از دست دادن ارزیابی

 .شود مشارکت برنده بیش از سرعت زمانی که , تیم

  بازنگری در تصمیم گیری فرآیند تصمیم گیری و چگونه

 ؟نشان داده می شود 

 تصمیم  ارزیابی تاثیر تاریخ برای از اعمال مشاهده

 است ترکیبات  دیداز طریق  فعلی گیری های

  در تصمیم گیری تصمیم گیریدر  گذشته بازنگری به. 

 .حال و آینده در نظر گرفته می شود



 

 

 مورد استفاده تصمیم گیری فرآیند چگونه می توان یک

 در میان تمام، بلکه برای شما نه تنها را ایجاد اعتماد برای 

 مناسب  ترکیبات 

  و ارزش های در فرهنگ؟ارائه داد  سازمان غیر انتفاعی از

  زمینسازمان خود 

 .است خودتان

  شک در وقتی که؟ می شود احساس تصمیم چگونه

کنتراست  ازمانس تار و پود با فرایند تصمیم گیری و یک تصمیم ،تاثیرهستید

 .دارد 

 درگیر وقتی  ارتباط برقرار می کنید با دیگران شما چگونه

  ؟هستید تصمیم گیری فرایند در

 چهره گفت و گو نیاز به اعضای تیم که داده شد تشخیص

 ارتباط ندترجیح می ده کسانی کهدارند نسبت به  چهره به 

  می تواند به طور موثر ارتباط نامناسب.روش دونوشته ش 

  تصمیم گیری فرآینداز 

 .موفق خارج شود



 

 

 ناد بهاست به جای جدید تصمیم گیری فرآیندهای انطباق با آیا شما مایل به

 مربوط به فرآیندهای تثبیت

 ؟هستید گذشته 

تماد به اعدر ساخت  از گذشتهی شیوه های نیاز به شکستن صادقانه تصدیق

 ، دارد که مهم است  نفس

   تاثیر بسیار مثبتی الزم برای روابط در حال توسعهو همچنین 

 .تصمیم گیری است نتیجهدر 

 مشاهده؟هستید قدرت تصمیم گیری یواگذاره آیا شما مایل ب

 فرصت برای  یک می تواند تصمیم گیری شرایط هر 

 با دیگران بهبودارتباط و یا  توسعه

 یمتاعضای و به  واگذار می شود تصمیم گیریقدرت ، در زمان مناسب .باشد

 سرویس می دهد

 .می شود واگذار شده  تصمیم گیری کسانی که برای آنها برای

 یتصمیم گیر قدرت و یا یواگذار عواقب ناشی از حاضر به پذیرش آیا شما

 ؟هستید مشترک



 

 

ا به شم و شخص، شما واگذار می شود ه اشتباهب تصمیم گیری هنگامی که

 . را واگذار کرده اید اشتباه و آموختن از تصمیمکه تصدیق  کسی

 و شرایطخوب  تصمیم گیری اعتبار برای  عالوه بر این،

آن  با احتی اگر شم را به اشتراک می گذارید تصمیم گیری های بد مسئولیت

 .باشید موافقت نکردهتصمیم 

 چیست؟ برخورد در مدیریت شما ویژگی های

خود  احساسات  .دنبال می شود شخص دیگر احساس و موقعیت درک اول

 کند.می بررسی  را

 هنگفر  و به نمایش در می آید در حالی کهشده  مدیریت محبت ابراز توسط

  ازسازمان

 .بیشتر می شود تصمیم گیری در فرایند غیر انتفاعی

 

 


