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  83-84  صفحه و سی و ششم، و پنجمشماره سی  
 

 هوش هیجانی
  

  دکتر عاطفه سلطانی فر*
  فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان فلوشیپ روان پرشکی کودکان خراسان، 

  عضو هیئت تحریریه فصلنامه اصول بهداشت روانی
  

 ، توجـه عمـوم را بـه خـود         پزشـکان   و روان  شناسـان  ب و گستردۀ آن در دهه های اخیر عالوه بر روان          ذاهوش هیجانی و جنبه های ج     
      پـس از آن مـایر و سـالووی، اصـطالح     .  باز می گـردد 1940به کارگیری مفهوم هوش اجتماعی برای اولین بار به دهۀ           . جلب کرده است  

           نقـش عمـدی در شـکل گیـری نظریـه           »   چندگانـه  هـوش « بـا مـدل تـأثیر گـذار خـود بـه نـام                رگاردن. کردندهوش هیجانی را توصیف     
اول هـوش و آگـاهی درونـی فـرد کـه       : ، دو نوع عمـدۀ هـوش وجـود دارد         رچندگانه گاردن بر اساس نظریۀ هوش     . داشتهوش هیجانی   

 فـردی کـه توانـایی شـناخت و تمـایز            بـین در روابـط    اجازۀ شناسایی و افتراق احساسات پیچیده انسان را می دهد و دوم دانش و آگاهی                
 به نـام هـوش هیجـانی، ایـن     1995پر فروشترین کتاب سال سرانجام دانیل گلمن در . عواطف و انگیزه های دیگران را به وجود می آورد 

  .)1 (به آگاهی عموم رساندومفهوم را به صورت گسترده بیان کرده 
  بسیاری از والدین و نیز دانشمندان و پژوهشگران در سراسر دنیا با افزایش مشکالت رفتاری و هیجانی از اعتماد بـه نفـس پـایین تـا          

های الزم در زمینۀ هوش هیجانی به کودکان و دانش آمـوزان             نوجوانان و جوانان آموزش مهارت     و افسردگی در کودکان      اضطراب
هـای بـا عوامـل خطـر آفـرین           ها منجر به افزایش انطباق و احتمال بیشتر موفقیت حتی در موقعیـت             این مهارت . را ضروری می دانند   
  . )2(جدی خواهد شد

  نـد پـیش بینـی کننـده موفقیـت و پیـشرفت فـرد باشـد، هـوش هیجـانی را           گرچه عملکرد خـوب در زمینـه هـوش هیجـانی مـی توا          
 پیـشگویی کننـدۀ     ،  (IQ) نشان داده اند کـه هـوش هیجـانی بـیش از هوشـبهر                ها پژوهش.  مقیاس سنجش موفقیت دانست    نمی توان 

روابـط دراز مـدت پایـاتر و    های اجتماعی بهتـر،   در زندگی است، افرادی که دارای کفایت هیجانی باال هستند، مهارت          موفقیت فرد 
 ،ها به دالیل سرشتی و ژنتیکی در تنظیم و ابراز هیجانات متفاوت هـستند               گرچه انسان  .)3 (توانایی بیشتری برای حل تعارضات دارند     

  .ها و مهارت افراد در هر سطحی که هستند شود می تواند موجب افزایش توانایییادگیری از طریق آموزش 
 است، این آموزش با گفتـار و رفتـار مـستقیم والـدین بـا کودکـان و                   یهای هیجان  حل برای آموزش مهارت   محیط خانواده اولین م   

ایـن آمـوزش موجـب مـی شـود کودکـان در             . های هیجانی پدر و مادر صورت می گیرد        همچنین با الگوبرداری فرزندان از مهارت     
هـایی بـرای آرام کـردن خـود و کنتـرل احـساسات               ششناخت احساسات خود و ابراز این هیجانات بـه صـورتی مناسـب، یـافتن رو               

برای این آموزش، والدین خود بایـد از کفایـت   . ناخوشایند، همچنین توانایی درک احساسات دیگران و همدلی با آنان موفقتر باشند 
  . و هوش هیجانی الزم برخوردار باشند

دگی است، این توانایی به صورتی محدودتر در تمـام  های اول زن با این که فرصت حیاتی برای شکل گیری هوش هیجانی در سال     
، یک فرد می آموزد کـه بـه دیگـران اطمینـان کنـد و در دنیـای           یبر اساس تجربیات اولیه دوران کودک     . )4 (طول عمر ادامه می یابد    

  . پیرامون خود احساس امنیت نماید یا دیگران را غیر قابل اعتماد دانسته و همواره با بدبینی به محیط اطراف خود بنگرد
 ،فـراد بـا هـوش هیجـانی بـاال          نشان داده اند کـه ا      ها پژوهش. می باشد تی و زیست شناختی     ، اجتماعی، شناخ   دارای مرایای  هوش هیجانی 

کودکان با کفایت هیجانی بهتـر توانـایی       . های استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند          سطوح پایین تری از هورمون    
   . تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش توانایی های شناختی آنان خواهد شد  بیشتری برای

  
  
  

 - بوعلی  میدان به  نرسیده- عاملیحربلوار  - مشهد :لئو مس  مؤلفآدرس*
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 ٨٤

     دکتر عاطفه سلطانی فر                                                                                   وش هیجانی                       ه
  

های هیجانی   با مهارت بلکهدباط ندارهای بعدی در دانشگاه، تنها با هوشبهر وی ارت موفقیت فرد در آموزش چه در مدرسه و چه در سال        
و اجتماعی هوش هیجانی مانند داشتن انگیزۀ الزم، توانایی منتظر ماندن، اطاعت از دستورات و کنترل تکانـه، مهـارت کمـک خواسـتن از                         

  . )5 (یازهای هیجانی و آموزشی مرتبط می باشددیگران و بیان ن
       هـا اسـت، افـزون بـر دارا بـودن هوشـبهر مناسـب، آمـوزش و بـه کـارگیری                      چه اساس و سنگ بنای موفقیت انـسان        در نهایت آن  

. ی بـاال اسـت  های شتافت، ابراز و کنترل هیجانات و توانایی همدلی با احساسات دیگران یا به صورت خالصه، هـوش هیجـان         مهارت
هـا اسـت و       آن های اول زندگی می آموزند، پایۀ شکل گیری هوش هیجانی          چه کودکان سال   و آن  این یادگیری از تولد آغاز شده     

موفقیـت   در همه زمینه هـا و       مهارتی که برای یادگیری    ، در تمامی طول عمر ادامه می یابد       ان مدرسه و دانشگاه و    وراین آموزش در د   
  .زندگی ضروری است جنبه های در تمامی

  .در شماره پیش رو فصل نامه در دو مقاله به رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و نیز ارتباط آن با اضطراب پرداخته شده است
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