Ролята на емоционалната интелигентност в
бизнеса
ФлексиПро ООД

Какво е емоционална
интелигентност?
Способността да разбирате, използвате и управлявате
собствените си емоции по положителни начини за
облекчаване на стреса, ефективно общуване с околните,
съпреживяване на емоциите със заобикалящият свят,
преодоляване на предизвикателствата и разрешаване на
конфликти, както в лична, така и в работна атмосфера.

Емоционалната интелигентност е ключова за
успешната връзка със себе си и другите.
Многобройни
изследвания
свързват
емоционалната интелигентност с критични
фактори за успех в живота, като по-добра
ефективност, взаимоотношения, благосъстояние и
качество на живот.
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5 ключови компонента според Даниел Гоулман
Самосъзнание

Самосъзнанието е осъзнаването на вашите собствени чувства и мотиви. Емоционално
интелигентните хора често демонстрират високо ниво на самосъзнание. Знаете как емоциите
ви влияят върху вас и другите и не позволявате на емоциите си да ви контролират.

Саморегулация

Хората със способността да се саморегулират не вземат импулсивни решения. Вие правите
пауза и мислите за последиците от дадено действие, преди да продължите.

Мотивация

Хората с емоционална интелигентност са продуктивни и задвижвани. Мислите за общата
картина и преценявате как вашите действия ще допринесат за дългосрочен успех.

Емпатия

Емоционално интелигентните хора са по-малко склонни да бъдат егоцентрични. Вместо това
съпреживявате другите и вашите ситуации. Склонни сте да слушате добре, да преценявате
бавно и да разбирате нуждите и желанията на другите. Поради тази причина на емоционално
интелигентен човек често се гледа като на лоялен, състрадателен приятел.

Соицални умения

По-лесно е да си сътрудничите и да работите в екипи. Склонни сте да бъдете отличен лидер
поради вашите силни комуникативни умения и способност да управлявате отношения.
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Изучаване на емоционалната интелигентност и
влияещи фактори
Способности

Фактори

• Възприемане на емоции

• Индивидуални различия

• Използване на емоции

• Възрастови разлики

• Разбиране на емоции

• Емоционален стимул

• Управление на емоции
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✓ В бизнес среда емоционалната интелигентност
подпомага работата под стрес;
✓ Подпомага вземането на правилни решения под
стрес;
✓ Подпомага извършването на работата в
определени крайни срокове;
✓ Подпомага развитието на междуличностните
отношения и в тази частност разбирателството с
колегите;
✓ Подпомага развитието на екипната работа;
✓ В бизнес среда емоционалната интелигентност
подпомага и взаимоотношенията с клиенти на
компанията или други различни външни фактори;
✓ В зависимост от професията, емоционалната
интелигентност подпомага и дейностите,
свързани с нея, извършване от индивида;

✓ Емоционалната интелигентност подпомага за
развитието на устойчивост по време на работа.

Емоционална
интелигентност в
помощ за бизнеса
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Цели и задачи на емпиричното изследване
Цели

Задачи

➢ Установяване
на
нивото
на
емоционална
интелигентност на изследваните лица;

➢ Проследяване на изпълнението на целите;

➢ Разграничаване на нивото на
интелигентност като ниско и високо;

➢ Запознаване и сравняване на резултатите от
тестовете;

емоционална

➢ Установяване на отношението към себе си,
отношението към другите, както и отношението
към живота на изследваните личности, след
попълването на EQ тест;
➢ Попълване и
изследването;

запознаване

със

скалите

на

➢ Проверка на резултатите от тестовете;

➢ Становища, формирани след установяване на
резултатите от тестовете;
➢ Сформиране на изводи и препоръки след
направеното изследване;
➢ Установяване до колко ниските нива на
емоционална интелигентност могат да навредят в
работна обстановка на изследваните личности.

➢ Съпоставяне на получените резултати;
➢ Резултати от
съпоставка

изследването

след

направената
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Ключ, по който се изчисляват и резултатите от теста
І.
Ваш
ІІ.
Ваш
ІІІ.
Ваш
Отношение към ите точки Отношение към ите
Отношение към ите
себе си
другите
точки
живота
точки
1
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• 80 % са жени, а 20% мъже
• 51% са на възраст от 18 до 31 г., 29% са над 45
г., а останалите 20% са на възраст от 30 до
45 г.
• Образованието на 32% е Магистър, 31% със
Средно образование, 24% с Бакалавър, 9% с
Професионален
бакалавър,
3%
с
образование 3% с Доктор и 3% с основно
образование
• 47% заемат експертна длъжност, 29% заемат
техническа длъжност, а останалите 24%
заемат ръководна длъжност на своето
работно място

Обобщаване
на данните за
изследваните
лица
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Изводи от
направеното
изследане
Емоционалната интелигентност
при всеки един човек е
различна и на различно ниво,
като също така е обвързана с
емоционална интелигентност на
различни равнища.
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

ФлексиПро ООД
+359 897 523 442

office@flexyprobg.com
www.flexyprobg.com
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