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کشورمنتشرشدهاست.هدف کتابهایمختلفیدرزمینهمدیریتپروژهدر کنون تا
پروژهمحور سازمانهای یا پروژهها کارشناسان و مدیران به کمک کتابها، این بیشتر
مدیران به را مختلفی ابزارهای کتابها این میباشد. پروژهها بهتر اجرای و تعریف در
کیفیت،ریسکوسایرابعادپروژههارابهتر پروژهمعرفیمیکنندتابتوانندزمان،هزینه،
کمتربهاحساسات،عواطفوروابطمدیران کتابها کنند.درعینحالدراین مدیریت
یا موفقیت در بسیارمهمی اینموضوعاتسهم آنکه است.حال پرداختهشده پروژه

عدمموفقیتپروژهدارند.
که میشود رو روبه متعددی چالشهای و مسائل با خود حیات طول در پروژهای هر
تنهااعضای نیازمندهمدلی،انسجام،تشویقبهحرکتوسختکوشینه ازآنها عبور
تیمپروژه،بلکهنیازمندهمراهیوهمدلیسایرذینفعانوحامیانپروژهاست.بهویژه

کارایرانیاینموضوعازاهمیتویژهایبرخورداراست. درمدیریتنیروی
رادرطولحیات ازاینرومدیرانپروژهایقادرندتوانوقابلیتباالیتیمپروژهخود
داشته بهخوبی را دیگران و عواطفخود و احساسات تواندرک که کنند پروژهحفظ

کنند. باشندوبتوانندروابطشایستهومناسبیبادیگرانایجاد
منتشر کتابهای کنارسایر در و است نوشتهشده وهدف رویکرد باهمین کتاب این
کتابموردتوجهواستفاده شده،یاریگرمدیرانپروژهخواهدبود.امیدواریممطالعهاین

گیرد. کارشناسانپروژهقرار مدیرانو
گودرزی برخودالزممیدانمازهمکاریوهمراهیصمیمانهجنابآقایدکترعلیمحمد
کهترجمهایناثررابرعهدهداشتندوهمکاریجنابآقای وسرکارخانمشیرینناظرزاده
کتاب،سپاسگزاری گلسرخیوخانمهااحسانیوفرجعصریدرطراحیوصفحهآرایی

نمایم.

سمیهمحمدی
مدیرعاملانتشاراتآریاناقلم

مقدمه ناشر



کامرانشدم کردمازخدابرمنتهایهمتخود کههرچهطلب شکرخدا

کالسعلومرفتاریبودمازمیانمفاهیممتعدد کهدانشجوی ازسالهاپیشدردورانی
گذشته از اشتیاق و عالقه این کردمو پیدا خاصی عالقه هوش، واژه روانشناسیبه
درباره که هست روزی کمتر گذشته سال دربیست است. کرده پیدا ادامه نیز کنون تا
کتابیراموردبررسیقرارندهم.تقریبًادردانشگاههمدانشجویانعزیزم هوش،مقالهیا
هرسال و شدهاند گاه آ آن انواع شناخت و هوش حوزه در پژوهش برای بنده عالقه به
ازدانشجویانبرایدرسپژوهشموضوعهوشبهویژههوشهیجانی،هوش تعدادی
کهتا معنوی،هوشاخالقیوهوشسازمانیرابرایطرحپژوهشیخودانتخابمیکنند

کارهایپژوهشیدانشجویانمنتشرشدهاست. کنونهممقالههایخوبیاز
با ارتباط در ویژه به مدیران پرورش و آموزش فرایند در روزها این قلمروصنعت، در اما
مدیران برای شرکتی کمیت حا منظر از که آموزشي برنامههای و مدیره هیات عملکرد
گرفتهمیشودواقعًاهوشهیجانيازجایگاهخاصيبرخوردارشدهاست.از ارشددرنظر
کتابدربارههوشهیجانیورهبریسازمانیتقدیمدانشپژوهان سالهاپیشچندجلد
کهتقریبًاهمگيمورداقبالواستقبالمدیران ومدیرانارجمندبخشصنعتنمودهام؛
کهبهنوعیبهاثربخشیعملکردرفتاریوسازمانیخود کسانی اقتصادیوصنعتیوهمه
کرهموفقاست،هوش ابزاربرايمذا گرفتهاستهوشهیجانیبهترین عالقهدارندقرار
مورد  دینی حتی و سیاسی فرهنگی،. اجتماعی، علمی، مختلف حوزههای در هیجانی
ارایه مثالخوب روانشناسیسیاستیک گستره در بخواهم گر ا قرارمیگیرد. استفاده
وشایسته وزیرمحترم آقایدکترمحمدجوادظریف، کراتهوشمندانهجناب دهممذا
کنشگریهای بخواهیم روانشناسیسیاسی منظر از گر ا است. ایران اسالمی جمهوری
کرهتحلیلنماییمبهچندنکتهجالبباید گفتگویباسایرطرفینموردمذا ایشانرادر

کرد: توجه

١-قدرتشنیدنوتوجهموثر؛
کشور؛ کرهبارویکردارایهقدرتملی ٢-انعطافدرمذا

٣-چهرهایشادوبااعتمادبهنفس؛
٤-هدایتموثرجلسهوتوسعهارتباطبارویکردمدیریتهیجاناتدیگران؛

پیش گفتار مترجم 



٥-درکوشناختعالیازهیجاناتواحساساتدیگران؛
کره؛ ٦-ارایهتحلیلعقالنیوشفافدرمذا

٧-تواناییباالدرمتقاعدساختنافرادبدونبهرهگیریازتعصبورزی؛

کرههایمهمملیوبینالمللیافزونبراطالعاتفنی،آنچهکه کهدرزمانمذا تردیدندارم
در آن روزهاآموزش این که است هیجانی هوش زبان از استفاده دارد اهمیت بسیار
مدارستربیتسفیربهیکدرسراهبردیتبدیلشدهاست.ازچندسالپیشتعدادی
کاربردهوشهیجانیدر کارگاهآموزشیبرایمدیرانصنعتیوبهویژهدربانكهاباعنوان
کهخوشبختانهایننشستهاجایگاهخودش کردم اثربخشیرفتاررهبرانسازمانیبرگزار

کرد. درمیانمدیرانفهیمجامعهخردپرورماباز
کارپژوهشیبندهدردورهدکترا کهمحتوایاینسمینارهاحاصل اینبود امرهم علت
کهازدانشمندانشهیر ریشهمیگرفت.برایاولینبارآزمونهوشهیجانیمیروسالوی
ایندانشمهمدرجهانهستنددرایرانتوسطبندهاستانداردشد.البتهموضوعتزبنده
هوشهیجانیوسبكهایرهبریوتعالیسازمانیبود،اینرسالهپژوهشیبانمرهعالی
کتاب»هوشهیجانی« گرفت.اماعلتانتخاب دردانشگاهبوردوفرانسهموردتاییدقرار
کارآفرینان کهبهدعوتیکیاز برایمدیرانپروژهرانیزبایدتوضیحبدهمازسهسالپیش
کار انسانی بهعنوانمعاونتوسعهمنابع و باالدستینفتدعوتشدم موفقدربخش
برگزار بنده با را گروهجلسهای ازشرکتهای یکی ازهمکاران نفر کردمچند آغاز را خود
گلهمند.بودند کردندوازنحوهتعاملوارتباطورفتارتوأمباخشمیکیازمدیرانپروژه
کهجدیت،دانشباال،اعتمادبهنفسوحسانسانی اماازیکموضوعهمخرسندبودند
کرده ارزشمندبرایرشددیگرانالبتهدرشرکتهایدیگریهمبهاینموضوعبرخورد
اخراج درباره بود کارهارواردمنتشرشده و کسب کهدرمجله پژوهشی در وحتی بودم
که این بر مبنی بود، منتشرشده تکاندهندهای گزارش بزرگ ازشرکتهای نخبه افراد
علتخروجاینافرادباهوشبهخاطرپایینبودنقدرتسازگاريوعدمدرستمدیریت
هیجاناتوناموفقبودندرارتباطاتسازمانیبودهاستودربارهساختارپروژهافزونبر
راهبردیدرموفقیت کهواقعًاجایگاه آنچه امورمهندسیتجهیزاتمنابعمالی....ولی

طرحداردقدرتباالیهوشهیجانیمدیرانپروژهمیباشد.
کارگیریقدرت مدیریتتعارضیکازارکانمهمدرهرپروژهمیباشدکهمدیرانموفقبابه
تسهیلگریهمدلیوالهامبخشیونفوذقادرهستنددرشرایطبحرانیازشکستپروژه



کهتنهاهوش جلوگیرینمایندواثربخشیمورددلخواهخودراایجادنمایندپسآشکارشد
کامیابیدرزندگیفردیوسازمانیهوش راز کنارهوشباال رازموفقیتنیستودر باال
هیجانیاسترهبریتیمهایدرپروژهمرهونمعجزههوشهیجانیاستودریکنگاه

کرد. سادهاینمعجزهرامیتواندرچندمفهومسادهخالصه

ارتباطات5موثر55
تأثیرگذاری5بر5روی5دیگران 55
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کرهومدیریتتعارض 5 مذا
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کتابهوشهیجانیبرایجامعهصنعتیمامفیدواقعشودوالبتهاستادان امیداست
ارزشمند اثر این اصلی مشتری که پروژه مدیران و کارشناسان ویژه به و دانشجویان

هستندبهرهمناسبتریخواهندبرد.
ازنزدیکدر کهخود اززبانمؤلفیروایتمیشود  که، کتابثروتبزرگیاستچرا این
کردهاستوتجربهعملیمؤلفمحترموعالقهمند،مقدمبر قلمرومدیریتپروژهزندگی
-پژوهشی علمی آثار سایر از کتاب این تمایزجدی این و میباشد او دانشگاهی دانش
گروه کتابیادگیریدرعملاست.از کهمحتوایاین میباشددرعبارتپایانیبایدبگویم
پژوهشیصنعتیآریانابهخصوصهمکاراندانشپژوهمسرکارخانمشیرینناصرزادهو
گرتالشهایهوشمندانه، کها سرکارخانمسمیهمحمدیبایدبانیکیواخالصیادنمایم
کتابارزشمنددرایران گماننمیکنمامروزماشاهداین صبر،نظموخالقیتایشاننبود

کهسپاسگزارایشانباشم. عزیزبودیمواخالقوخردحکممیکند

 



تقدیم به
حکیمالوزراوخردجاودانتوسعهصنعتیواقتصادیایران

خانم سرکار کارش فدا و فرهیخته  همسر و زاده نعمت محمدرضا مهندس آقای جناب
کهمهرمادریاوهمدملحظههای کهدرنبودمادرم،خوشاقبالوبختیارشدم بختیار

تنهاییامشد.

زمستان١٣٩٢
Ph.Dگودرزی علیمحمد
دانشآموختهمدیریتدانشگاهبوردوفرانسه
ومتخصصرواندرمانیدانشگاهزیگموندفرویدوین
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۲۸0 پیوست A:برگهارزیابیاحساسات
۲۸۲ گاهیهیجانیوخویشتنداری پیوست B:ارزیابیخودآ
۲۸4 پیوست C:ابزارمدیریتذینفعان
۲۸6 پیوست D:ابزارهایسنجشهوشهیجانی



 ۱۳

   بخش اول
مقدمه ای بر هوش هیجانی
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ک يک موقعیت خطرنا
کهازاحساساتتباخبرنباشی؟«اینسؤالراریچدرتابستان کاست »آیامیدانیچقدرخطرنا
ازآنزمانبهبعدسرپرستومشاورشغلیمنشده و اودرمانگراست ازمنپرسید. سال۲00۱
انتخاب کنجکاوی و دقت با را کلماتش او ک؟« »خطرنا واداشت. تفکر به مرا او سؤال است.
سال ۳۹ من باشد؟ داشته برایم میتوانست خطری چه احساساتم از باخبرنبودن بود. کرده
امامستمربود. کارآهسته، ازهفدهسالمدیرپروژهایموفقبودم.پیشرفتمدر داشتموبیش
بودم حرفهای پروژه مدیر یک برایخودم داشتم. حرفهای پروژه مدیریت مدرک ۱۹۹5 سال از
در سؤالی من از زمان آن تا هیچکس بودم. کرده تنفس وحتی تفکر زندگی، را پروژه مدیریت و
کارباشد.چه کهممکناستخطریدر مورداحساساتنکردهبود.هیچکسیادآورینکردهبود

کباشد؟چرااحساساتآنقدرمهمبودند؟ چیزیمیتوانستخطرنا

فصل اول
 پیشرفت من در هوش هیجانی
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کنمیآمد. ازاحساساتبهنظرخطرنا گاهی ناآ نمیدانمچراسؤالریچدرمنطنینانداخت.
نمیدانستم. من که میدانست و میدید را چیزهایی که داشتم سرزنشگری باوجوداین،حس
کاریمهمیشهمؤثرنبودهاست.همیشهدرپروژههایی کهروش منتاحدیتشخیصدادهبودم
اینکه از نمیشد.منهمیشه برجستهمنجر نتایج به کارکردن کهمنمدیریتمیکردم،سخت
دربارۀ همچنین میکردم. تعجب میآوردند، بهدست بیشتری موفقیت کمتر، تالش با دیگران
این که میکردم حس و داشتم تردید میکردم، برقرار که محدودی حرفهای و فردی روابط
موضوعمیتواندبهمنآسیببرساند.هرچهبیشترمیخواستمرابطهاحتمالیمیاناحساسات،

کهریچدرستگفتهاست. کنم،بیشترحسمیکردم چالشهایشغلیوارتباطیراانکار
کهدربارۀیکقالب گاهنبودم.میتوانمبگویم،همانقدر کهمنازاحساساتمآ حقیقتاینبود
گرآنموقعمیتوانستمیکتستهوش گاهبودم،ازاحساساتمهممیدانستم.ا کوچکصابونآ

هیجانیازخودمبگیرم،درحدیکاحمققلمدادمیشدم.
مدیریت در را موفقیتمحدودخود و گاهیهیجانی آ کمبود میان رابطه توانستم ریچ کمک با
گرچه ا بود. دستاندازی پر جاده مانند من، پروژۀ مدیریت حرفه زمان، آن تا کنم. پیدا پروژه
کهاینجادهبتواندمرابهجاییبرساند. خیابانیبنبستنبود،بزرگراهنیزنبود.بهنظرنمیرسید

کنموتصمیم کهنمیتوانمازسؤالریچدربارهخطرچشمپوشی درنهایت،بهایننتیجهرسیدم
کنموآمادهبودمتادرزمینهعواطف کهبایدتغییراتیایجاد کاریبکنم.میدانستم گرفتمبرایآن
کنم.دلیلاین،درابتدامسائلحرفهاینبود.هرچهبودبرایمن وروابط،بیشترسرمایهگذاری
اطمینان البته هیجانی. هوش بهبود برای سرمایه بازگشت میشد؛ سرمایهخالصه بازگشت در
پنجسال در زیادی زمان ازصرفکردن نیزخواهدشد.پس آنشاملشغلم منفعت که داشتم

کهبگویمحرفهامسودچشمگیریازآنبردهاست. گذشتهدرزمینۀهوشهیجانی،خوشحالم
منعکس دنیا دربارۀ مرا دیدگاه کاریام روابط چگونه که گرفتم یاد میکردم، رشد همانطورکه
نداشت. اصاًلوجود یا بود دیگرضعیف افراد و پروژه گروههای با رابطهمن زمان، آن تا میکند.
کاماًلبرروی اینموضوعتاحدزیادینتیجهسبکمدیریتیمندرمقامیکمدیرپروژهبود.من
کیدزیادیبرفعالیتها،سوددهیونتایجداشتمتابرروابط. کردهبودم.متأسفانه،تأ حرفهتمرکز
گرچههمکارانممرا حسهمدردینداشتموروشمدرمدیریتافراد،دوستانهومسئوالنهنبود.ا
گرمودوستانهنمیپنداشتند.درخوشبینانهترینحالت، فردیمدیرمیدانستند،اماروابطمرا

گرمبامردم،بهزمانیطوالنینیازداشتم. برایبرقراریروابط
کارپیبردم.ازاحساسات کهمنبهارزشعواطفوروابطدرمحل تغییربزرگزمانیایجادشد
کنم؛همچنین کهچگونهبهآنهابهمثابهیکمنبعاطالعاتی،اطمینان گرفتم یاد گاهشدمو آ
کهاحساساتیازقبیلعصبانیت،ترسوخوشحالیرادرخودتشخیصدهموبرایآنها آموختم
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را کردموهنگامتصمیمگیریآنها افزونبراین،بهاحساساتاطرافیانمتوجه ارزشقائلشوم.
افراد برای و کنم اداره بهتر را پروژههایخود میتوانستم روشهایی باچنین دادم. قرار مدنظر

رهبربهتریباشم.
دیگر رهبران و همکاران دوستان، با رابطه روی بر و بردم پی کاری روابط اهمیت به من
به بزرگ پروژههای در میتواند حمایتها و حیاتی روابط چگونه آموختم کردم. سرمایهگذاری

کرد. موفقیتمنجرشوند.بهاینترتیب،ارتباطاتمبههمراهتواناییامدررهبریرشد
کهانجامدادم،نفوذمرادرمقامیکمدیر نتایجبسیارتأثیرگذاربود.سرمایهگذاریهاوتغییراتی
مدیریت خواستهشد من از روابط، و عواطف روی بر کار سال یک از پس بخشید. بهبود پروژه
کهبهسرعتدرحالپیشرفتبود؛باتوجهبهاینکهتوانستم پروژۀدوازدهنفریرابرعهدهبگیرم
گروهنشاندهم،مسئولیتمبیشترشدتاجاییکهمدیریت75نفر موفقیتخودرادررهبریاین
در مهارتهایم بهکارگرفتن و یادگیری ادامهدادن با بهمنسپردهشد. کشورها دیگر و آمریکا در
کنموبابرقراریروابطعمیقتری گروههایبزرگتریرارهبری اینحوزه،توانستمبهطورمؤثری

کهمدیریتمیکردم،دستیابم. بادستاندرکارانپروژههابهاهدافپروژههایی

مهارت هیجانی برای مدیران پروژه
در موفقیت به هیجانی مهارت که میپندارید احمقانه را باور این شما از بسیاری بیشک،
کتابهای از یکی که باشید نفری میلیون پنج از یکی شایدشما میشود. منجر پروژه مدیریت
را بهسزایی نقش کار در احساسات البته است. کرده مطالعه واقعًا و راخریداری هوشهیجانی
کهدر برایآنهایی کهشماچهموقعیتیداشتهباشید.احساسات ایفامیکندوفرقینمیکند
کارهستند،اهمیتیویژهایداردونقشمستقیمیدر نقشمدیریتپروژهورهبریمشغولبه

موفقیتمابهمثابهمدیرانپروژهورهبرانایفامیکند.
از  مهم تر  هیجانی:چرا  باعنوان»هوش  گلمن، اولدانیل کتاب نفرخریدار منجزءپنجمیلیون
واقع،من در منتشرشد. درسال۱۹۹7 بار اولین برای کتاب این نبودم. است«، هوشی  ضریب 
چه به هیجانی هوش نمیدانستم حتی که کردم کار به شروع هیجانی هوش زمینۀ در زمانی
پروژه مدیریت درسی برنامۀ از بخشی بهمثابه را هیجانی هوش گرفتم تصمیم وقتی معناست.
در چاپشده آثار مطالعۀ به شروع میکردم، تدریس وسترن نورت دانشگاه در که کنم لحاظ
هیجانی هوش نظر از بودم پذیرفته که بود این بهبودی برای گام نخستین کردم. زمینه این
کسب و تغییر بهرشد، پروژهشروع بهعنوانیکمدیر اینکه، آنمهمتر از بسیارضعیفهستم.

کردهبودم. تجربههایموفقیتآمیزبیشتر
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مدیران تجارب تا دادم انجام را پژوهشهایی هیجانی، باهوش ارتباط در موفقم تجربه از پس
 ۱00 از بیش روی پیمایشی بررسی یک با اواخرسال۲005، در کنم. بررسی زمینه این در را دیگر
جالب بسیار نتایج کردم. تعیین هوشهیجانی دربارۀ را آنها اندیشههای و عقاید پروژه، مدیر
کههوشهیجانی بودند اینعقیده بر کردم، باآنهامصاحبه که پروژه ازمدیران بود.بسیاری
کهدراینزمینهبیشتربیاموزند؛باوجوداین، برایموفقیتشانمهماست.آنهاعالقهمندبودند

کهبسیاریازمدیراندربارۀهوشهیجانیچیززیادینمیدانند. بررسیهانشانداد
مناینموضوعراازسال۲005،دربیشازچهلرخدادباحضورهزاراننفرازمدیرانپروژهارائه
کهبهصورت کردهام.بیشترافرادنسبتبهاینموضوععالقهمندهستند.افرادیهموجوددارند
بدانند میخواستند کردم، صحبت آنها با که افرادی بیشتر اما دارند، هیجانی هوش طبیعی

چگونهمیتواننددربارهاحساساتوهوشهیجانیبیشتربیاموزند.
پروژه مدیریت اساسی تکنیکهای پروژه مدیران مطمئنًا واقعًا. نه است؟ شگفتآور این آیا
و دارند حرفهای۱ پروژه مدیر مدرک آنها همچنین، میکنند. درک را PMBOK محتوای و
یا آرتمیس۳ پروجکت۲، مایکروسافت قبیل از پروژه، برنامهنویسی ابزارهای ارشد کارشناس
هستند. موفقیت پیششرطهای جدید، پروژۀ مدیر برای حتی اینها که هستند انآیکییو4
بایدبرایپیشرفتشغلی البته رابهمثابهمعیارهایوروددرنظربگیرید. شمااینپیششرطها
کنید.هوشهیجانیچهارچوبی مهارتهایارتباطبادیگران5یامهارتهاینرم6خودراتقویت

رابرایمهارتهایارتباطبادیگرانارائهمیکند.
آیاسعی پروژهمیبینید؟ وموفقیتخوددرمقامیکمدیر ارتباطیمیانهوشهیجانی آیاشما
مهارتهای بهبود برای میتوانستید هرچه باوجوداینکه آیا دهید؟ ارتقا را خود حرفۀ میکنید
تکنیکیمدیریتپروژهخودانجامدادهاید،ازنبودفرصتهاخستهشدهاید؟شایدشماهم،مانند

کارسختبرایبهدستآوردنمهارتهاینرم. کارهارابهروشسختانجاممیدهید؛ من

کار سخت به دست آوريد. - شما نمی توانید مهارت های نرم را با 

بر تسلط بله، است. هیجانی هوش مفهوم بر تسلط و درک نیازمند پروژه مدیر برای پیشرفت
گرفتنو کهبرهوشهیجانیتسلطدارند،میتوانندحرفهخودراازطریق هوشهیجانی!مدیرانی
تحویلدادنمداومپروژههایبزرگترومهمترارتقادهند.درواقع،موفقیتدرپروژههایبزرگو

پیچیدهعمدتًابهسطحهوشهیجانیمدیرپروژهبستگیدارد.

1. PMP Certification
2. Ms Project
3. Artemis
4. NIKU
5. Interpersonal Skill
6. Soft Skills
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ازمدیراندیگرمتمایزمیشوند.آنهاقادرخواهند کهدرهوشهیجانیمهارتدارند، مدیرانی
بهحد درحرفهخود آنها آورند. بهدست را بهتری نتایج یکسان گروههای و افراد تعداد با بود

عالیمیرسندوازخودوروابطخودبادیگرانرضایتبیشتریخواهندداشت.

که در هوش هیجانی مهارت دارند، خود را از سایر مدیران پروژه متمایز می کنند. - مدیرانی 

مدیريت پروژه رقابت است
گرخود کنند.ا کهبایدخودراازدیگرمدیرانپروژهمتمایز بسیاریازمدیرانپروژهحسمیکنند
برایمثال، رقابتیاست؛ پروژه،یکحوزه تنهانیستید.مدیریت رقابتمیبینید، راتحتفشار
کهدرشکل۱-۱نشاندادهشدهاست،در را کسبمدرکمدیریتپروژهحرفهای رشداخیردر
کسبمدرکبهعنوانراهیبرایمتمایزکردن نظربگیرید.مدیرانپروژهبهطورفزایندهایدرپی

کردهاست. خودازمدیراندیگرهستند؛درنتیجهاستقبالازدریافتاینمدرکبهشدترشد
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شکل۱-۱.رشدمدیراندارایمدرکمدیریتپروژهحرفهای

گرفتم،نفر44۱0امبودم.تاپایان زمانیکهمنمدرکمدیریتپروژهحرفهایخودرادرسال۱۹۹5
کتاب،شمارمدیرانپروژهدارای کمیقبلازانتشارویرایشنخستیناین سال۲006،تنهامدت
اینمدرکبهمرز۲۲۱۱44نفررسید.تاپایانسال۲0۱۱،اینتعداددوبرابرشدوبه467۳۹0نفر
رسید.اینتعدادهمچناننیزدرحالرشداست.افزونبراین،مؤسسهمدیریتپروژه،پنجمدرک

کنند. کهبهمدیرانپروژهاجازهمیدهدخودرابیشترازپیشمتمایز کرد دیگرراهممعرفی
مؤید میتواند تنها کند، تواناتر را مدیر یک نمیتواند بهتنهایی حرفهای پروژه مدیریت مدرک
کهشماتجاربالزمرابرایمدیریتپروژهداریدومیتوانیدآزمونهایچندزینهایرا اینباشد
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بگذرانید.برایاینکهواقعًاتاثیرگذارباشید،شمابایدبتوانیدپروژههاراانجامدهیدوبهخوبیبا
کرد. کمکخواهد کار کنید.هوشهیجانیبهشمادرانجاماین کار گروهخود

دریافتمدرک از استقبال باوجوداین، متفاوتهستند. کاماًل مقولۀ دو ومدرک هوشهیجانی
ارتقا برای فرصتی هرگونه از استفاده بهدنبال مدیران که نشانمیدهد پروژهحرفهای مدیریت
این من، عقیده به باشد. دیگری متمایزکنندۀ روش میتواند هم هیجانی هوش هستند. خود
ایجادتمایزبهعالقۀبیشتردرتوسعهوبهکارگیریهوشهیجانیدرمدیریتپروژهمنجرخواهدشد.

کرده است نقش های مدیران پروژه تغییر 
پروژه قیودسهگانهمدیریت کردم، آغاز را پروژه کارمدیریت ۱۹۸0 اواخردهه در کهمن هنگامی
کاریمشخص،شعارمدیرانپروژهبود.اینسه تعیینشدهبود.زمان،طبقهبودجهودرمحدوده
ویژگیشایدهمچناندرستباشند،امافکرمیکنممسائلبسیارپیچیدهترازقبلشدهاندوامروزه

انتظاراتبیشتریازمدیرانپروژهوجوددارد.
را عبارت این که نیستید کسی تنها شما شنیدهاید؟ را کمتر« منابع با بیشتر »کار عبارت این
با را کارها بتوانند و کنند مدیریت را سهگانه محدودیتهای باید پروژه مدیران است. شنیده
کلیدیموردنیازتیمو حداقلمنابعبهانجامبرسانند.اینمنابعشاملسرپرستانپروژه،افراد

کارمیکنند. کهمستقیمًابامدیرانپروژه همچنینافراددیگریمیشود
معین،متخصص کاری درحوزه پروژه مدیران میرود انتظار منابع، باحداقل کارها انجام برای
آمده بهسر کند، راهدایت تیمی پروژهخوبمیتوانستهر کهمدیر بهراستی،دورهای باشند.
گواهینامههای سیگما یاشش سپ مفاهیم با آشنایی افزونبر باید امروز پروژه مدیران است.
گواهینامه پروژه، مدیر استخدام برای که دیدهام من باشند. داشته را MSCA یا CPA ،CRM

آیتاردرخواستشدهبود،ولیاصاًلنمیدانماینچیست!
تغییروجود تیمهنگام برایهدایت پروژه بررویمدیران بیشتری نهایت،منمعتقدمفشار در
ک کدا دارد.همۀسازمانهانسبتبهتغییرونوآوریتحتفشارهستند.تنهانگاهیبهسرنوشت
اتفاقیخواهد پاسخندهید،چه تغییر به کافینسبت باسرعت گر ا ببینند تا کافیاست وسیرز
ظاهرشان تنها کنون ا اما بودند، پیشرو خود صنعت در روزگاری شرکتها این دوی هر افتاد.
از همواره سازمانها نکردند. ایجاد خود در را تغییر رقبایشان، بهسرعت زیرا کردهاند؛ حفظ را
 معمواًل پروژه مدیران بنابراین، میکنند؛ استفاده تغییر ابعاد یا معرفی برای برنامهها و پروژهها
خوب موردنیاز تغییرات اجرای در و کنند ایستادگی مقاومتها برابر در باید که هستند کسانی

کنندتاپروژهایموفقرابهسرانجامبرسانند. عمل
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هوش  هیجانی چیست؟
عبارتهوشهیجانیرادراصلدوروانشناس،بانامهایپیتر سالووی۱وجان دی مایر۲درسال
مثل چیزی یا سالومایر اصل را مفهوم این آنها اینکه از میکنم منتعجب کردند. ابداع ۱۹۹0
گرمیدانستنددرسال۱۹۹5دانیلگلمنازاینعبارتبرایعنوان آنننامیدند.شرطمیبندما
را رارویآنمیگذاشتند.بههرحال،آنهاآن نامخود کرد، کتابپرفروشاستفادهخواهد یک

کردند: هوشهیجانینامیدندوآنراچنینتعریف

کنترل احساسات و عواطف خود و ديگران، ايجاد تمایز بین آن ها و  - هوش هیجانی: »توانایی 
کارهای خود.« استفاده از این اطالعات برای هدايت انديشه و 

 پیتر سالووی و جان دی مایر

کتاب   ۱۹۹5 سال  در  گلمن  دادند، ادامه  را  خود  تحقیقاتی  کارهای  مایر  و  سالووی  درحالی که 
در  مناسبی  پیغام  کار  این  نوشت.  را  باشد  هوشی  ضریب  از  مهم تر  می تواند  چرا  هوش هیجانی:
هوش  با  مترادف  نامش  که  شد  تبدیل  پرفروش  نویسندۀ  به  به زودی  گلمن  بود.  مناسب  زمان 
از  یکی  در  درآورد.  تحریر  رشته  به  زمینه  این  در  را  دیگر  کتاب  چند  گلمن  آن  از  پس  شد.  هیجانی 
این گونه  حالت  کلی ترین  در  را  چرنیس،هوش هیجانی  کری  همکارش، و  گلمن  جدید، کتاب های 

تعبیر می کنند:

»توانایی پايش و تنظیم احساسات و هیجان های خودمان و ديگران« -
کری چرنیس دانیل گلمن و 

کاربردی نگاه می کنم و آن را»شناختن   من در مقام مدیر پروژه،به هوش هیجانی از دیدگاه عملی و 
به  به طورکلی،من  می کنم.  تعریف  بهتر«  عملکرد  منظور  به  دیگران  و  خود  احساسات  مدیریت  و 
استفاده از هوش هیجانی در زندگی و به ویژه در حوزۀ مدیریت پروژه عالقه مند هستم. در موقعیت 
قابل  لذت بخش تر، پروژه های  تا  می کند  کمک  ما  به  احساسات  از  استفاده  و  پروژه،درک  اجرای 

کتاب به آن می پردازد. که این  پیش بینی تر و موفق تری داشته باشیم. این موضوعی است 

سنجش هوش هیجانی
را میزان این میتوان چگونه که است این سؤال داریم. هوشهیجانی میزانی ما از یک هر
این مسلمًا بود، وزن یا قد اندازهگیری مانند هوشهیجانی اندازهگیری گر ا کرد. اندازهگیری
هوش برای زیادی و متفاوت ارزیابیهای نیست. چنین متأسفانه اما میشد، ساده بسیار کار

1. Peter Salovey
2. John D. Mayer
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مکانیزم ، ارزیابیکننده فرد متفاوتاند: یکدیگر با جنبه سه از ابزارها این دارد. وجود هیجانی
ارزیابیوچهارچوبآن.

گزارش فرد خود را هوشهیجانی سنجش ابزارهای از بسیاری ارزیابیکننده، فرد با رابطه در
دستیابی بهمنظور میکند. کامل را تست خودش ارزیابیشونده، فرد بهعبارتدیگر، میدهد.
و میکنند تصحیح را آنها فرد چند که دارند وجود ابزارهایی عینیتر، و کاملتر دیدگاهی به

بررسیهای۳60درجهایارائهمیدهند.
با میسنجند، را هیجانی هوش چگونه که نظر این از همچنین هوشهیجانی ارزیابیهای
ارزیابیمیکنند. یکدیگرمتفاوتهستند.برخیبراساسویژگیهاوبرخیدیگربرپایهتواناییها
به پاسخدادن از: است عبارت میکنند، اندازهگیری را ویژگیها که ارزیابیهایی از نمونههایی
که کنشنشانمیدهند.ابزارهایی سؤاالتیدربارۀاینکهافرادچگونهدرموقعیتهایمختلفوا
تواناییهارامیسنجند،میتوانندیکعکسیابخشیازیکفیلمرانشاندهندوسپسدربارۀ

آنپرسشهاییرابپرسند.
میکنند. فرق هم با هوشهیجانی مهارتهای چهارچوب نظر نقطه از ارزیابیها نهایت، در
کهدرفصل۲خواهیمدید،پژوهشگرانزیادیچهارچوبهاییرابرایهوشهیجانی همانگونه

کهمعروفترینآنهادانیلگلمن،پیترسالووی،جانمایر،وروئونبارآن۱هستند. ارائهدادهاند
ارزیابیمداوم ازروایی،قدرت ازنظراعتبارورواییمشکلدارند.منظور ارزیابی تمامیابزارهای
آنچه اعتبار روی بر ارزیابی هر گردآورندگان هرچند است. افراد در هیجانی اعتمادهوش قابل و
اندازهگیریمیکنند،ادعایبسیاریدارند،هیچابزارمعتبریبرایسنجشهوشهیجانیوجود

کنید. ندارد.برایبررسیابزارهایمختلفموجودواعتبارآنهابهضمیمهFمراجعه
ابزارهایموجود از آنچهبرخی بایدبه ازبحثسنجشهوشهیجانیخارجشویم، اینکه از قبل
با شما که دارد وجود امکان این بیندازیم. نگاهی بگویند، خودمان دربارۀ ما به میتوانند
بتوانید است، شده داده نشان ۱-۱ جدول در آنچه مانند ساده، پرسش سری یک از استفاده
دربارۀهوشهیجانیخوداطالعاتیبهدستآورید.هرچندنتایج،ذهنیخواهدبود،اطالعاتیرا
انتخاب و بررسیهرمورد با را کوتاه اینتست ارائهخواهدداد. EQ)هوشهیجانی(شما دربارۀ

گزینه»بلی«یا»خیر«انجامدهید. یکیازدو
برای   ۲-۱ جدول  از  و  بشمارید  را  منفی  پاسخ های  کل  کوتاه،تعداد  تست  این  به  امتیازدادن  برای 

کنید. تفسیر نتایج استفاده 

1. Rueven Bar-On
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کوتاه هوش هیجانی جدول 1-1: تست 

کهبایددربارۀیکرویدادخاصبیشترازآنچههستید،هیجانزدهشوید؟ خیربلی۱.آیاحسمیکنید

گریهنمیکنید؟ گریهمیکنند، کهدیگران خیربلی۲.آیازمانی

خیربلی۳.آیاازاینکههیچوقتعصبانینمیشوید،بهخودمغرورید؟

کهبیاحساسوبیمسئولیتهستید؟ گفتهاست کنونبهشما کسیتا خیربلی4.آیا

کهانتظاراتتانازدیگرانباآنچهواقعًااتفاقمیافتد، 5.آیاهمیشهازاینموضوعتعجبمیکنید
متفاوتاست؟

خیربلی

کهمشکالتدیگرانهموارهتقصیرخودشاناست؟ خیربلی6.آیاحسمیکنید

کهدیدگاههایمتفاوتیباشمادارند،برایتاندشواراست؟ کارکردنباافرادی خیربلی7.آیا

گروهیشماغمگیناست،شماهمغمگینمیشوید؟ کههمسریاهم خیربلی۸.آیازمانی

گروهتانجروبحثمیکنید؟ بیاهمیتباهمسر،فرزندان،یا خیربلی۹.آیادربارۀمسائلظاهراً

مشکل احساساتتان کنترل در که است گفته شما به همسرتان یا دوست صمیمیترین آیا .۱0
دارید؟

خیربلی

خیربلی۱۱.آیاشماغالبًاازلطیفهیاطنزهایانتقادیاستفادهمیکنید؟

خیربلی۱۲.آیاباخشونتجلساتراترکمیکنید،ایمیلهایخشنمیفرستید،یادرهارامیکوبید؟

گروهپروژه،مدیرانیاحمایتکنندگان،سطحیومحدودبهپروژهفعلیاست؟ خیربلی۱۳.آیاروابطشمابا

کوچکدارید؟ خیربلی۱4.آیاحسمیکنیدباافرادخاصیبهطورمداومدرگیریهای

مثبت بگویید،جواب نه میخواهید واقعًا وقتی اینکه یا میدانید، دیگران قربانی را آیاخود .۱5
میدهید؟

خیربلی

خیربلی۱6.آیاافرادبهدلیلوجودشماتیمپروژهراترکمیکنند؟

خیربلی۱7.آیابرقراریارتباطبادیگرانرادشوارمیدانید؟

گروهتاناهدافپروژهرادرکنمیکند،تعجبمیکنید؟ خیربلی۱۸.آیاازاینکه

کهبهنظرحلنشدنیهستند؟ خیربلی۱۹.آیادرپروژههاتضادهاییراحسمیکنید

کاریزمایاتثبیتموقعیتخوددرمقامرهبرانجامدهید؟ کاربهتریبرایایجاد خیربلی۲0.آیامیخواهید

جمع
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کوتاه هوش هیجانی جدول 2-1: نمره دادن به تست 

تفسیرنمره

کتاب۲0 - ۱7 این میکنند. درک را هوشهیجانی که هستید پروژهای مدیران اقلیت جزء شما هستید؛ عالی شما
کنید. کهرویکردخودرابهترتنظیم کند کمک میتواندبهشما

کلیدیانجامدهید.۱6 - ۱۳ کارشماخوباست،امامیتوانیداصالحاتیرادرچندحوزه

کارکردنبررویهوشهیجانی۱۲ - 7 نقاطقوتیدارید،امافرصتهایینیزبرایاصالحدرزمینههایدیگروجوددارد.
کنید. کهبتوانیدبهترعمل کرد کمکخواهد بهشما

و6 - ۱ بهتر نتایج زمینه این در سرمایهگذاری ببخشید. بهبود چشمگیری بهطور را خود هیجانی هوش باید
موفقیتهایبیشتریبرایشمابهارمغانخواهدآورد.

خبر خوب دربارۀ هوش  هیجانی
کهصرفنظراز کارشناسانبراینباورند کهبسیاریاز خبرخوبدربارۀهوشهیجانیایناست
کجاهستید،میتوانیدسطحهوش هیجانیخودرابهبودببخشید.درحقیقت، کنون اینکهشماا
کهشمامیتوانیدبهبودهوش هیجانیخودرادرهمهعمرادامهدهید. کارشناسانتوافقدارند
گذشته، سال 5 طول در دادهام. انجام را کار این خودم دارم،چون ایمان موضوع این به من
کند،تبدیل کنترلومدیریت را کهمیتوانداحساساتخود گاهی آ گاهبهفرد ناآ ازیکفرد من

شدهام.شایدمنبتوانمبه»نبوغهیجانی«برسم!
خبرهایخوبدیگریهموجوددارد.بهبودهوش هیجانیمیتواندبهحرفهشمابهعنوانیک
بتوانیدسطح گر ا زیرا باشد؛ کجا آغازهیجانیشما نقطه که کند.مهمنیست کمک پروژه مدیر
این داد. خواهید انجام بهتر را پروژه مدیر یک وظایف ببخشید، بهبود را خود هوشهیجانی
جنبههای دربارۀ داریم قصد ما دهید. انجام چگونه را کار این که گفت خواهد شما به کتاب
کار به پروژه مدیریت محیط در چگونه جنبهها این اینکه کنیم؛ بحث هوشهیجانی گون گونا
انجامدهید. هیجانی بهبودهوش  برای کهشمامیتوانید تمرینهایخاصی و کارها و میروند
کسب بیشتری موفقیت پروژه مدیر یک بهعنوان تا کرد کمکخواهد بهشما کار این بیتردید

کنید.

کاربرد هوش  هیجانی در مدیريت پروژه
کههوشهیجانیدرعملکردمدیرانپروژهنقشمهمیایفا تجربهشخصیمننشاندادهاست
بایدمیانهوشهیجانیوعملکردمدیران کهفکرمیکردم کسینبودم میکند.ظاهرًامنتنها
راروی کمدومطالعهپژوهشی پروژهرابطهایوجودداشتهباشد.مؤسسهمدیریتپروژهدست

کردهاست. اینحوزهمتمرکز
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