భావోద్వేగ మేధస్సు (EMOTIONAL INTELLIGENCE)
భావోద్వేగ మేధస్సు మోడ్యులు నస నాలుగు యూనిట్సు గా తెలుస్సకోవచ్సునస .
1. భావోద్వేగము గురించి అరథ ము చవస్స కోవడ్ము (Understanding Emotions)
2. భావోద్వేగ పలము (Emotional Quotient )
3. భావోద్వేగ మేధస్సు గురించి అరథ ము చవస్సకోవడ్ము (Understanding Emotional
Intelligence )
4. భావోద్వేగ మేధస్సునస

ించవ

మారాాలు

(Tools

to

develop emotional

intelligence.
భావావేశములు ( Emotions ):
ఆవచయయకయభు,వక్తీహీనత,క్షతృహతభు,ఉత్తీ జితభు,అగభయగోచయభు,షవమం
షంమభనభు,ఉద్తేకభు, ఆలోచనారహహితయo,ఆనందకయభు,

తుయుయోగభు,

శూహభానయత,ద఼యుుద్ధి,ఊగిషలాట , ఉతసుకత , ఆరికవత ఴంటి వహటితు భావహవేశహలు
అనఴచ఼చన఼ .
భావోద్వేగ పలము (emotional quotient)
ఆమాఴయకుీల భాఴనలన఼ క్ొలుఴగయౌగే ేభాణాలన఼ ఉద్తవగ భాగపలం (Emotional
Quotient) అంటాభు.
వివేక భాగపలం (Intelligent quotient ):
తురేేశిత

ేభాణాలలో రీక్ుంచి, త్ెయౌవిత్తటలు

క్ొలఴగయౌగినపుడు

ద్ాతుతు వివేక

భాగపలం (Intelligent quotient ) అంటాభు. ఇంద఼లోతు ేభాణాల ద్ావరహ యషుయం
ఴయకుీల IQ న఼ క్ొలుశూహీయు.
భావోద్వేగ మేధస్సు (Emotional Intelligence ):
వుకతి తానూ నిజాయతీగా ఉిండ్డ్ము తన స్పిందనలు గమనిించ్డ్ము ,ఇతరుల
స్పిందనలు గురించి తెలుస్సకోవడ్మునస భావోద్వేగ మేధస్సు అనవచ్సునస .

భన చ఼టట
ూ జయుగుతసనన విశమాల టల భన షుందన లేక ేతిచయయలో ఏయుడత
క్ోభు, ఆనందభు, రేభ, ఉతసుకత, విచాయభు, కాంగుఫాటు, ఆవ, వక్ూీ, శహంతభు,
అలోచానారహహితయభు భరిము భౌనభు ఴంటి అనేక భాఴనలన఼ ఉద్తవగభు అంటాభు.
చచతు అడవితు చఽసనపుడు క ఉతసుకత, క జీఴకళ, వక్ూీముతమన
ై ఆనందకయ
భాఴన కలుగుతసంద్ధ .
చెటూ ుై కూరచచనన రండు గుఴవల షఴవడు లేద్ా షరహగభు చఽసనపడు రేభ భాఴభు
భరిము భనo కరిక్ూ కయ౦ ఉనానభనే శూో దయ భాఴన తృొ డషఽపతసంద్ధ.
తలటుూ క్ొతు, తలక్ూరంద్ధక్ూ వహయౌచ ఉనన ఎఴరినయన చఽసనపుడు అతన఼ తీఴే తురహవ,
తుషుాస భరిము కాoగుఫాటులొ ఉననటుూ అతుoచి ఫాధ వేషీ ఼oద్ధ.
అనేక అయౌల కలు గల చితేభు రిశీయౌంచినపడు అంత్ా గజిబిజిగహన఼, తికభకగహన఼
ఉననటుూ అతుషీ ఼oద్ధ. శృయగహ గహలోలక్ూ ఎగిరిన క్షులన఼ గభతుంచినపడు వక్ూీఴంతంగహ,
అశహూరితంగహ ఉననటుూ త్ోష఼ీంద్ధ.
క ఇందేధన఼ష఼ున఼ చఽచినపడు భనకు ఆనందభయ, ఆలోచనయహిత భరిము
తువశఫే త ఆఴరిచినటుూoటుoద్ధ. ఇలాంటిఴతునంటితు భావోద్తవగ మేధష఼ు అంటాయు.
మన ఆలోచ్నలనస, భావనలనస మరయు చ్రులు మనల్ని మనిం అరథ ము
చవస్సకోవడానికత సాధనాలుగా భావించాల్న. మనల్ని మనిం స్రగాా అరథ ము చవస్సకునిపపడ్య
స్రయన
ై నిరణ యాలు తీస్సకుింటాము. అిందరతో మించి స్ింఫింధాలు కోనసాగసాిము .
భావోద్తవగ మేధష఼ు ఴలల కయౌగే ఴయక్ూీగత లాఫాలు .
1. ఴాతిీ లొ భంచి విజమభు .
2. ధాఢమన
ై షంఫంధ భాందవహయలు
3. అనేక ఐచిచక్హలు భరిము నభమకభులు లేద్ా విశహవశూహలకు అఴక్హవభు
4. భంచి ఆరోగయభు .
భావోద్తవగహల ఴలల కయౌగే ఴాతియ లాభాలు :

1. షభయథఴంతమైన నామకతవ నైపణాయలు
2. మేయౌమైన షభాచాయభు అంద఼ఫాటు
3. తు చతసర చోట తకుుఴ విభేద్ాలకు అఴక్హవభు
4. ఉననత ద్ో ననతిక్ూ మయుగైన అఴక్హవభులు
భావోద్తవగ మేధష఼ు న఼

షవమం జాగాతి, శూహభాజిక షుాస, షవమo తుమంతేణ

భరిము షంఫంధ భాంధవహయల తుయవసణగహ త్ెలుష఼క్ోఴచ఼చన఼ .
షవమం జాగాతి, షవమం తుయవసణ ఴయక్ూీగత భోవోద్తవగ మేధష఼ుకు చెంద్ధనవిగహనఽ,
శూహభాజిక షుాస , షంఫంధాల తుయవసణ అన఼ అంశహలు ఇతయుల టల కయౌగే భావోద్తవగహలు
అనఴచ఼చన఼ .
షవమభు జాగాతి : (self awareness )క ఴయక్ూీ యొకు అంతయగ త సథతి, వహరి తృహేధానయతన఼,
వహరి ఴనయులు భరిము వహరి భాఴనలన఼ షవమం జాగాతి అంద఼యు. షవమo భావోద్తవగ
జాగాతి ( emotional awareness):

క ఴయక్ూీ యొకు భావోద్తవగహలన఼ భరిము ద్ాతు

ేభావహలన఼ షవమo భావోద్తవగ జాగాతి అనఴచ఼చన఼.
ఎ. షవమభు భధధంప: (accurate self-assessment ): క ఴయక్ూీ యొకు ఫలాలు భరిము
సద఼ేలన఼ తనకు త్ానఽ అంచనా వేష఼క్ోఴడభు షవమం భద్ధంప అంద఼యు.
బి. ఆతమ విశహవషభు : (self- confidence ): క ఴయక్ూీ యొకు షవంత వక్ూీ శూహభరహథాలకు
షంఫంధధంచి ఖచిచతమన
ై జాానాతున ఆతమ విశహవషభు (Self Confidence) అంటాయు.
స్ేయిం నిరేహణ : (self management )
క ఴయక్ూీ అంతయగ త సథతిగతసలు, ద్ాతు షుందనలు భరిము ఴనయులన఼ కయౌ షవమం
తుయవసణ అనఴచ఼చన఼.
తనన఼ నశూ యచత ఉద్తవగహలన఼ , వహటి షుందనలన఼ రిశియౌంచ఼క్ొన఼టన఼ షవమం
తుయవసణ అనఴచ఼చన఼. చితీ వుద్ధి భరిము తుజాయతీలన఼ తృహటించిన వహరితు షతయతుశూ లేద్ా
నభమదగిన భన఼శసలుగహ రిగణిశూీ హయు.

ఴయక్ూీ

గత

తుయవసణక్ై

ఫాధయత

సవకరించడాతున

షుందనాముతమన
ై

చయయగహ

భావిoచఴచ఼చ. షరైన భాయుులు కయౌగిత్త షరియైన దాకుధంలో సవకరించడభు అలవహటు
చతష఼క్ొఴటాతున సవకరించడభు లేద్ా షయుేక్ోఴడభు (Adaptability) అంద఼యు.
క్ొతీ క్ొతీ ఆలోచనలు, క్ొతీ క్ొతీ షభాచారహతున, శూౌలబయoగహ భావించడభు నఴేఴయీ న
అనఴచ఼చన఼.
ేతిభాఴంతంగహ తు చతమటాతుక్ూ అన఼క్షణం మయుగు యచ఼క్ోఴడాతుక్ూ

ేమతనం

చతషీ ఽ ఉండుటన఼ క్హయయశీలత అంటాభు.
గర
ర ప లేద్ా షంషథ

యొకు లక్యయలన఼ శూహధధంచడాతుక్ూ

ేమతినంచ఼టన఼ తుఫదే త

(Commitment) అంటాభు.
అఴక్హవభు ఴచిచనపుడు షుంధధంచి తు చతమడాతుక్ూ సదింగహ ఉండాయౌ. భరిము
“శూహధధంచ఼” దభున఼ అన఼క్షణo గుయుీ చతమడభు షవమం తుయవసణ క్ూరంద్ధక్ూ ఴశూహీయ.
సామాజిక స్పృహ: (social awareness)
భనకునన వక్ూీ ముకుీలన఼ ఫటిూ భనభు భన షంఫంధ ఫాంధవహయలన఼ ఎలా
వితుయోగిoచ఼క్ొతు భనకు క్హఴయౌసన ేతి షుందనన఼ రహఫటుూ కుంటాభనే ద్ాతుతు ఈ
శూహభాజిక షుాస తుయణయష఼ీంద్ధ.
శూహశృన఼బరతి-(Empathy) ఇతయుల భాఴనలు వహరి అఴషయభులు వహరి ఴయఴశృయభున఼
ఎలా చఽశూహీభనే ద్ాతుతు శూహశృన఼బరతి అంటాభు.
సేవా దృకపథిం ( self orientation)

: మొదలే ఊసoచి, విశమభు గురిీంచి తృౌయుతు

అఴషరహలకు ఏమేయకు షశృమడుద్ాభనే అనే శూహభాజిక ద఼ేకుథం ఉండాయౌ.
వైవిధయమైన వష఼లు ఫాటు( LEVERAGING DIVERSITY ): అనేక యక్హల భన఼శసల
ద్ావరహ అఴక్హశహలన఼ ఇచిచపచ఼చక్ొనే ధో యతుత్ో భషలు కుంటాభు. వైవిధయమైన వష఼లు
ఫాటు( LEVERAGING DIVERSITY ) అనే ద్ాతు ైన శూహభాజిక షుాశృ లేద్ా జాగాతి
ఆధాయడు ఉంటుంద్ధ.
స్ింఫింధాల నిరేహణ (Relationship Management)

ఇతయులన఼ అయథభు చతష఼క్ోఴటం (understanding others): ఇతయుల భాఴనలన఼,
ఆక్హoక్షలన఼ గురిీంచి వహరి షభషయ రిశుహురహతుక్ూ చచయఴ చఽఴలెన఼. ఇతయుల అభిఴాద్ధి
(developing others) : ఇతయుల అభిఴాద్ధి, ఆక్హంక్షన఼

గురిీంచి వహరి వక్ూీశూహభరహథాలన఼

తృో ే తుహి౦చి షశృమ డఴలెన఼.
రహజక్తమ షుాస (Political awareness)

; షబుయల భావోద్తేక్హలన఼ భరిము అధధక్హయ

షoఫంధాలన఼ గురిీoచి షభయథఴంత త్తయౌవిత్తటలు ేదరిశంచాయౌ.
వహరి వహరి షభషయలు, అబితృహేమభులన఼ గభతుంచి ఇయుఴరహగలత్ో షంేద్ధంపలు గహవించి
రిశురించి, షతురిణాభాలకు ద్ారి తీసరలా తయచ఼గహ తుమంతిేంచాయౌ.
షసయోగభు( త్ోడాుటు) భరిము షసక్హయభు : (Collboration & Cooperation):
ఇతయులత్ో కలస శూహభరహిక లక్యయలు శూహధధంచడాతుక్ూ తు చతమడం, అతున గర
ర పల భధయ
శూహభయషయత కయౌుంచి శూహభుహిక లక్యయల శూహధనకు

షసకరించడభు ఴంటివి

షంఫంధ

ఫాంధవహయల తుయవసణ క్ూంద్ధక్ూ ఴశూహీయ.
జటుూ వక్ూీశూహభరహథాలు (TEAM CAPABILITIES ): తన జటుూలోతు ఴయకుీలత్ోనఽ
షభనవమoత్ో తు చతమడం అఴషయం. ఈ షభనవమభున఼ ఇతయులటల శూహన఼కూల
దాకుథంత్ొ వహరి ఫలాలు, ఫలహీనతల టల అంచనాత్ో ఴయఴసరిoచగలగహయౌ. జటుూలో
నైపణాయలు, అఴగహసన ంచడాతుక్ూ అందరిక్ూ షసకరించాయౌ. షసక్హయం తృొ ంద్ాయౌ
భావోద్తుేఘ మేధష఼ు అభిఴాద్ధి చతష఼క్ొనే భారహగలు:

(Tools to improve emotional

intelligence) : ఎఴరన
ై ా అధధక్హరి క్హరహయలమ వేళలు ూరిీ అయన తయువహత మీకు ఏద్ెైనా
తు అుగిసరీ క శూహరి రండు శూహయుల చతశూీ హయు. అషీ భానభు అద్త తుగహ ేతి రోజు మీకు అలా
తు అుజునపడు భరహయద ూయవకంగహ అలాచతమడభు వీలుడదతూ చెతృహుయౌ. లేకతృో త్ె
మీ కుటుంఫాతుక్ూ షభమభు ఇఴవలేక ,మీ అధధక్హరితు క్హదతు లేక మీయు తీఴే తిీ డు లోనయ
షతభత మై చిఴరిక్ూ క్ే శూహరి క్ోభు ,ఆగరసభు ఫమటిక్ూ ఴష఼ీంద్ధ అంద఼క్ే మొదటి శూహరి
భరహయదగహ చెతృహుయౌ.

క్ోతృహవేవభులో తీష఼క్ొనన తుయణమాలు షరియైనవిగహ ఉండఴప . అంద఼క్ే క్ొంత షభమభు
తీష఼క్ొతు తుయణమభు తీష఼క్ోవహయౌ. అలాంటి షభమాలలో ఉద్ో యగి తన శహవషన఼ కంటరేల్ చతష఼
క్ోవహయౌ . క్ోభులో ఉననపడు క్ొతున షంకయలన఼ లెకు టుూక్ోండు .షభషయన఼ వివిధ
క్ోణాలలో ఊహించ఼క్ొతు , భాఴవేవభులకు లోన఼క్హకూడద఼.
ఈ విశమాలతునoటితు దాషూలో ఉంచ఼క్ొతు క్హరహయలమాలలో తు చతమఴలస ఉండున఼.

