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 چکیده 

هایی که در دهه اخیر، مورد استقبال فراوانی قرار گرفته، پدیده هوش هیجانی است. دلیل یکی از پدیده

های جانی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافتاین امر توانایی باالی هوش هی

ها و فکری و احساسی است. هوش هیجانی، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی، وضع روانی، کنترل تکانه

کند. این عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می

 . هدفی کلین حاکی از همدلی، یعنی آگاهی یافتن از احساسات افراد پیرامون ماستنوع هوش، همچنی

باشد. روش انجام پژوهش به مقاله حاضر تبیین مفاهیم هوش هیجانی و جایگاه آن در ارتباطات افراد می

بهره هوش هیجانی افراد صورت مطالعه مروری بوده است. نتیجه کلی پژوهش حاضر نشانگر آن است که 

تر موفقیت، توانایی برقراری ارتباط و تواند بهتر و دقیقهاست و این میزان میتر از ضریب هوشی آنهمم

می در نقش مه. همچنین مطالب بیانگر آن است که هوش هیجانی احساس شادی افراد را نشان دهد

های هوش تواناییکند و از نظر میزان کارایی از ایفا می افراد و شغلی ، خانوادگیکیفیت زندگی شخصی

توانند اطالعاتمان را افزایش دهند هیچ چیز که ابزارآالت و فن آوری میمغزیمان تواناتر است. درحالی

 .تواند جایگزین توانایی ما برای شناخت، مدیریت و تسلط بر هیجانات خود و اطرافیانمان شودنمی

 

 .هوش هیجانی افراد،، هوش، هیجان، ارتباطواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

توان در استدالل و عقالنیت ها را میگیرند. حضور مستقیم و غیرمستقیم هیجانها بخش اعظمی از زندگی را در بر میهیجان

های گزافی را برای انسان درپی تواند هزینهمدیریت آنها و مسامحه در بیان آنها میها، عدم اعتنایی به هیجانمشاهده کرد. بی

های فردی و اجتماعی تواند آثار مخربی را در زمینهدهند که فقدان هوش هیجانی میهای نوین نشان میشداشته باشد. پژوه

تواند بستر های بزرگ خواهد بود. آموزش هوش هیجانی میساز موفقیتکند و برعکس، تحصیل و تقویت آن، زمینهایجاد 

 شناخته هایتوانایی یا ابعاد از تنوع فرهنگ فراهم آورد. یکیهای مختلف و ممناسبی برای اعتالی فردی و اجتماعی در حوزه

 دستیابی در که هوش است از دیگری جنبه هیجانی هوش که است (، معتقد1991) 1گلمن. است هیجانی انسان هوش شده

 توانمی را یهیجان هوش دور هایریشه. کندنقش می ایفای شناختی هوش از زندگی، بیشتر مختلف ابعاد در موفقیت به افراد

شود )زهراکار،  می یادآور انطباق و بقا برای را هیجانی ابزار اهمیت او جایی که. کرد جستجو داروین ی اولیه کارهای در

. دارند طریقی نقش به بشری، مهم اقدام هر در و تالش هر در زیرا است، بوده انسان توجه مورد همیشه ها (. هیجان1831

 ها انسان بیماری و سالمت را در هیجان نقش رفتاری طب و روان بهداشت سالمت، شناسی روان زمینه در اخیر های پیشرفت

 .(1891است )کیمیایی و همکاران،  داده قرار توجه مورد

 هوش دارد بیان می که شد مطرح مایر جان و پیترسالووی توسط 1991 سال در بار نخستین هوش هیجانی برای مفهوم

 تنظیم و عواطف مناسب ابراز ، دیگران و در خود عواطف صحیح ارزیابی شامل که است عاطفی عاتاطال پردازش نوعی هیجانی

 های از توانایی ای مجموعه بلکه نیست مثبت ویژگی یك تنها سالووی مایرو نظر از هیجانی است. هوش عواطف سازگارانه

 مشکالت نشاندن فرو و هیجانی مسائل اساسی هب بیشتر توجهی اجتماعی هوش به نسبت و است متمایز هیجانی و استداللی

 محیط از مندی بهره ، زندگی از بیشتر رضایت داشتن در هیجانی باال هوش دارای افراد. دارد افراد اجتماعی و شخصی

 یزهانگ با ، موفق ، خونگرم ، منظم افرادی معموالً و متفاوتند دیگران به نسبت احساسات اطرافیان در شدن شریك و خانوادگی

 و دیگران و خویش احساسات شناخت بر مشتمل هوش هیجانی(. 1831خاتونی،  )استوار و امیرزاده بین هستند خوش و

 ایجاد در شخص شکست هنگام به که است عاملی عبارتی به. است زندگی در مناسب اتخاذ تصمیمات برای آن از استفاده

 یعنی هیجانی شود. هوشمی دیگران با خوب رابطه به برقراری منجر االب اجتماعی مهارتهای داشتن واسطه به و کند می انگیزه

 هیجانی هوش. باشیم داشته اجتماعی وجدان و اخالق بر مبتنی آن رفتاری اساس بر بتوانیم تا دیگران، و خود عواطف شناخت

 و بحرانی شرایط در کند، تقامتاس مقابل مشکالت در و کند حفظ را اشانگیزه بتواند شخص اینکه مانند هاییشامل توانایی

 و امیدوار کند همدلی دیگران با بیاندازد، تأخیر به را کامیابی کند، حفظ را اشو خونسردی کند کنترل را خودش ها تکانش

 (.1891است )سالجقه و همکاران،  باشد،

هستند.  و ارتباطات رفتارها در ذارتأثیرگ و مهم عوامل از دو هر که هوش اجتماعی است و هاهیجان بر اساس هیجانی مفهومی

 تالشی هاهیجان و گرددانسانی می ارتباطات در خردمندانه عملکرد سبب که دیگران است اداره و درک توانایی اجتماعی، هوش

اهمیت هوش (. 1839اجتماعی )ظهیرالدین و همکاران،  و فردی حوزه در عملکردها ساختن این پذیرانعطاف برای هستند

سازد اعتماد به را قادر میکارکنان سطح باالی خودآگاهی همراه با هوش هیجانی، برای کارکنان از آن جهت است که هیجانی 

 (. 1111، نفس بیشتری داشته باشند و احترام بیشتری از همکاران خود دریافت کنند)بهبهانی
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با های اخیر است. ضوعات روانشناسی در سالترین مویکی از داغ روابط بین فردی افرادو تأثیر آن بر  مبحث هوش هیجانی

های کاربرد و ... حیطهمقاله حاضر در پی بررسی مفهوم هوش هیجانی، توجه به اهمیت این مولفه مهم در زندگی روزمره افراد، 

 باشد.آن می

 

 هیجانی هوش تعاریفی از

 انقالب بزرگ یك چکان ماشه عنوان به آن از و است هیجان و میان تعقل رابطه فهم زمینه در تحول جدیدترین هیجانی، هوش

 مجموعه مهارتها و از عاملی چند حیطه یك هیجانی، هوش واقع، مفهوم شود. در می یاد روانی بهداشت ارتقای زمینه در

 گذاردمی سازگاری تأثیر و مسأله حل هیجان، مدیریت و درک تشخیص فرد برای تواناییهای بر که است اجتماعی های صالحیت

 قرن توان در می را این مفهوم تاریخی های کند. ریشهمی سازگار زندگی و چالشهای فشارها نیازها، با را فرد مؤثری طرز به و

 که ابراز کرد اثبات او منتشر نمود. زمینه این در را خود معروف اثر اولین میالدی، 1311سال  در 1کرد. داروین جستجو 19

 امروز مورد تا هیجانی هوش اصل مهم یك عنوان به یافته این کند. می ایفا اساسی نقشی افراد،سازگارانه  رفتارهای در عواطف

 (.1833است )صفوی و همکاران،  بوده صاحبنظران قبول

 و اقتضاهای با فشارها مقابله در را فرد موفقیت توانایی که است مهارتهای غیرشناختی و ها توانایی از دسته یك هیجانی هوش

 را از و باشد داشته کارکنان رابطه و مدیران شغلی تنش با رسد می نظر به که رهگذر عاملی این در و می دهد زایشاف محیطی

 (. 1833زاده و همکاران،  است )نقی هیجانی هوش متغیر باشد، تنش می برابر در مقابله و مقاومت ههای

 ها،تکانه و شرایط بحرانی در خود کنترل مشکالت، بربرا در استقامت انگیزه، حفظ چون هایی توانایی شامل هیجانی هوش

 (.1839است )فیضی و عابدینی،  بودن امیدوار و دیگران با همدلی انداختن کامیابی، تأخیر به خونسردی، حفظ

ظرفیت،  و استقالل احساس کنترلی، خود آگاهی، درونی )خود عناصر شامل هیجانی هوش عناصر 1انتوناکیس نظر  به

 های مهمترین ویژگی از مسؤولیت( احساس و همدلی در فردی، سهولت بین بیرونی )روابط عناصر قاطعیت( و و یخودشکوفای

این  روانشناسی، در ادبیات هیجانی هوش سازه ظهور زمان روند. از می به شمار سازمان اهداف پیشبرد در ها سازمان مدیران

 8کفتسیس و همکاران تحقیقات کاری. نتایج محیط و کار جمله از ت؛اس گرفته قرار مورد بررسی مختلفی های حیطه در سازه

 تنش بینی پیش در و خودکنترلی، خودشکوفایی ظرفیت، و استقالل احساس به ویژه هیجانی هوش های زیرمؤلفه داد نشان

 (.1833زاده و همکاران،  دارند )نقی داری نقش معنی شغلی رضایت و شغلی

 

 هیجان و هوش

 شود. هیجان می پرداخته سازند، را می هیجانی هوش سازه هم، کمك به که« هوش»و » هیجان»تفاوت  بررسی به شروع برای

 ازهیجانات متناقضی و گوناگون تعاریف لغت های درفرهنگ«. خشم یا ترس عشق، مثل قوی احساس» از  است عبارت لغت در

 و است ارادی و خود آگاه که داند می احساسی حالت نوعی را هیجان آید، می کار به در اینجا که تعاریفی از دارد. یکی وجود

 اراده و یا انگیزش شناخت چون هایی حالت با و شوند تجربه می و . . . تنفر ترس، غصه، و شادی، غم چون هایی حالت آن طی
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 روش به کارها انجام توانایی و منطقی مختلف به روش امور درباره تفکر و فهم یادگیری، توانایی» عبارتست از دارند. هوش تفاوت

 پیدا اطرافمان آگاهی جهان به نسبت تا می دهند اجازه ما به که شناختی های توانایی از ایبه عبارت دیگر مجموعه« مطلوب

 (.1831کنیم )باقرزاده و عیوضی،  حل را مسائل و بگیریم یاد کنیم،

کند.  پیدا راهی 1شناختی گیری هوش اندازه برای خواستمی که آمد پدید جدیدی ، جنبش1911 تا 1911 سالهای در

 قرار مطالعه مورد بود، هوش با افراد از متوسط برای جداکردن افراد سریع روشی که را، شناختی هوش زمان  آن دانشمندان

 را یاضیر و کالمی های مهارت محدود حیطه تنها شناختی شدند. هوش روش این های متوجه محدودیت زود خیلی آنها دادند.

 ابعاد در اما کند، بینیرا پیش آموزشی مراکز و درس کالس در فرد موفقیت تواند می چه اگر باال، هوشبهر و شود شامل می

 و رفتارشان کردن اداره در آنها توانایی اما بودند باهوش مردم خیلی از بسیاری نیست. مؤثری کننده پیش بینی زندگی دیگر

 در دارند ولی متوسطی هوش که دارند وجود افرادی داد نشان تحقیقات عالوه بود. به کرده دودرا مح دیگران با آمدن کنار

کرد.  گذاری نام را هیجانی هوش های که مهارت بود کسی اولین کلمبیا دانشگاه استاد 1هستند. ثرندایك موفق بسیار زندگی

است )برادبری و گریوز،  مردم با موثر آمدن کنار در دافرا مهارت نشانگر که بود اجتماعی هوش برد کار به او که اصطالحی

1891.) 

 

 هیجانی اهمیت هوش

آوری ها برای سرعت باال، گسترش فنهای قرن بیستم برقراری روابط است. با توسعه روز افزون بزرگراهیکی از بزرگترین چالش

ای خود نیز روبرویند، تفاوت بین فظ روابط حرفههای جهانی، مردم، در حین تقویت زمینه فردی، با وظیفه حو افزایش رقابت

پیمایند. اگر توازن داشته باشید، هر دو را به نحو مطلوب انجام خواهید داد و اگر ای و زمینه فردی مسیری است که میحرفه

ها آموختن ستهای جلوگیری از این شکنتوانید یکی از آن دو یا حتی هر دو را حفظ کنید، شکست خواهید خورد. یکی از راه

باشد و این یك ضرورت تام است. از این رو مفهوم هوش می -کنترل هیجانات  -های هوش هیجانیروابط انسان بر پایه قابلیت

ای دارد. از لحاظ کلی، هوش هیجانی در دو سطح انفرادی و اجتماعی حائز هیجانی و روابط مبتنی بر آن اجزا و کاًل اهمیت ویژه

ح فردی، برخوردار بودن از هوش هیجانی، بدین معنا است که وقتی آدمی که قلبی شکسته یا آرزوهای اهمیت است. در سط

مدار و  -چنان در او ادامه می یابد. تشخیص این نوع هوش هیجانی تواناییبرباد رفته یا ناکامی رخ داده، پردازش خردمندانه هم

تفاوت و یا حتی سایر موسساتی که قبل از این نسبت به عاطفی بی بحث پیرامون آن در سطح سازمانی، مدارس، مرکز تجاری و

ی اطالعات باشند، پس نادیده گرفتن چنین اطالعاتی، دهندهگردد. عالوه بر این اگر عواطف، انتقالمخالف آن بودند، موجه می

را بین « فرآیند تعالی جویی» دهد. در سطح اجتماعی، مفهوم توانایی هوش هیجانی یك خطرپذیری یك سازمان را افزایش می

آورد دانستند و رویکند: عقیده فالسفه رواقی که عواطف را راهنمایان غیر قابل اعتمادی میدو جریان متخاصم ایجاد می

رومانتیك، که معتقد به پیروی انسان از قلب و دل و احساس بودند. شاید این دو طرف متخاصم از طریق هوش هیجانی بتوانند 

 (.1831کمك نمایند )شریفی درآمدی،  گیری زندگی مسالمت آمیزترباالتری از درک نائل شده، به شکل به سطح

از طرفی، مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با 

ش هیجانی یکی از مؤلفه هایی است که می تواند به میزان زیادی در منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند، در این زمینه هو

                                                           
1 Cognitive Intelligence 
2 Thorandike 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

(، کاربرد هوش هیجانی شرط حتمی و اجتناب 1993روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. به گفته گلمن )

اهمیت تر از بهره هوشی ناپذیر در سازمان به حساب می آید. اخیرأ برخی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش هیجانی با 

برای یك مدیر و رهبر است. امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هو تبیین ده است به این معنی که فرد به چه میزانی از 

هیجانات و احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این 

 (.1831شوند )سیادت و مختاری پور،  ی هوش هیجانی ذاتی نیست، آنها می تواند آموختهاست که مهارت ها

 
 های كاربرد هوش هیجانیحیطه

های زیادی دهد که هوش هیجانی در حیطهشناسانی، مثل گاردنر، سالوی، مایر، بارون، گلمن و ... نشان میتحقیقات روان

 شود:چند حیطه کلی پرداخته میکارآیی دارد. در ادامه به یادآوری و توضیح 

 هوش هیجانی و ارتباطاتالف( 

فردی و از سوی دیگر، قلمرو میان کند. این ارتباطات از سویی، حوزه درونهوش هیجانی اساسًا در ارتباطات، تجلی پیدا می

جتماعی، سخن گفت. در های کلی در دو قلمرو شخصی و اتوان از دو دسته شایستگیگیرند. بنابراین، میفردی را در برمی

کند. در پردازد که ارتباط فرد را با خود تنظیم میهایی میها و توانمندیها، شایستگیقلمرو شخصی، هوش هیجانی به قابلیت

های ها و ابتکار عمل سر و کار داریم. شایستگیهایی، چون آگاهی به خود، اعتماد به نفس، مدیریت هیجانها با مؤلفهاین حوزه

آیند. برای مثال، آگاهی دقیق از خود، کنند و تقویت کننده یکدیگر به شمار میبخش در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا می این

ای در افزایش اعتماد به نفس ایفا ها نقش برجستهساز بستر مناسبی برای افزایش اعتماد به نفس است و مدیریت هیجانزمینه

در عمل بهتر مدیریت شوند و موفقیت در این زمینه شکل عملی پیدا کند، باور فرد به خود ها کند. به هر میزان که هیجانمی

پردازد که ارتباط فرد را با هایی میها و توانمندیها، شایستگییابد. در قلمرو اجتماعی، هوش هیجانی به قابلیتافزایش می

مدیریت تضاد و تعارض، کار گروهی، نفوذ، پرورش دیگران و  هایی، چون همدلی، آگاهی سازمانی،کنند. مؤلفهدیگران تنظیم می

 (.1831گیرند )فاطمی، قرار می ارتباط با دیگران در این حوزه

 

 هوش هیجانی و خانواده ب(

های خود را ابراز های یك زوج و اینکه آنها چگونه مخالفتو گروهش با زیر نظر گرفتن تنها پنج دقیقه از صحبت 1جان گاتمن

درصد بود.  98های گاتمن و همکارانش زدند که این زوج در آینده، طالق خواهند گرفت یا نه؟ دقت یافتهد، حدس میکننمی

دهد بینی آنها درست درآمده بود. این پژوهش نشان میها تا چهارده سال زیر نظر او و گروهش بودند و پیشبعضی از این زوج

برند و که تالشی که هر دوی آنها برای حل مشکل به صورت دوستانه به کار میهای یك زوج مهم نیست، بلکه تعداد مخالفت

شود که رابطه، از لحاظ هوش گذارد، مهم است. زمانی گفته میو تغییر( وضعیت که بر موفقیت رابطه آنها تأثیر می)تعمیر 

ها( صرف ها )و اصالح و تقویت شباهتهیجانی، در سطح باالیی قرار دارد که زن و شوهر انرژی خود را برای تعمیر اختالف

دادن عشق و محبت زن و شوهر به یکدیگر بدون توجه به تعارض و کشمکشی که دارند. تعمیرات، کنند. تعمیر، یعنی نشان

شود. تعمیر، یعنی پشت سر گذاشتن های هوش هیجانی در درون رابطه، استفاده میبیانگر این واقعیت هستند که از مهارت
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(. در 1891ی و گریوز، گیرد )برادبرشونت و دشمنی با همسر. اولین امید به تعمیر موفق، از خود آگاهی فرد ریشه میخشم، خ

رود. برای خوشبختی کودک، عاملی ترین مسئولیت والدین به شمار میجوامع دموکراتیك، تربیت فرزندانی خوشبخت، مهم

تر از وجود شهروندانی ای دموکراتیك، عاملی حیاتیرای موفقیت جامعهتر از پدر و مادری خوشبخت وجود ندارد و بحیاتی

شوند، چرا که هرگز به رفتارهای توان یافت. کودکان خوشبخت در آینده به شهروندانی خوب بدل میخوشبخت نمی

 (.1831، 1شود، روی نخواهند آورد )هینکه موجب تخریب جامعه می ضداجتماعی

 

 هوش هیجانی و سالمت ج(

هایی، ن علت که هوش هیجانی در حوزههوش هیجانی رابطه بسیار نزدیکی با سالمت روانی و سالمت جسمانی دارد. به همی

شناسی، مشاوره و راهنمایی، پزشکی و روان پزشکی، سخت مورد عالقه، تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. هر مثل روان

توانید برای ای است که با آن میها وسیلهشود. هیجانشدن و از بین رفتن میمشکلی، در طول حیات خود، زمانی آماده حل

توانید ماهرانه از میان مشکالت بگذرید و از مشکالت بعدی اجتناب کنید. های خود میل اقدام کنید. با درک هیجانحل مشک

اگر عکس این کار را انجام دهید و احساسات خود را سرکوب کنید، آنها خیلی سریع به احساس تنش، استرس و اضطراب 

های هوش هیجانی، شما را قادر کنند. مهارتوند، مغز و بدن را فلج میشهایی که نادیده گرفته میتبدیل خواهند شد. هیجان

های دشوار را ـ پیش از اینکه غیرقابل کنترل شوند ـ بگیرید و با این کار، مدیریت استرس برای شما سازند تا جلوی وضعیتمی

به احتمال زیاد، برای مدیریت روحیه و های هوش هیجانی خود استفاده کنند، تر شود. کسانی که قادر نیستند از مهارتآسان

گیرند. احتمال دارد که آنها دو برابر، بیشتر از های دیگری که کمتر اثر بخشی دارند )مثل داروها( بهره میخلقِ خود از روش

ی و دیگران مضطرب، افسرده یا معتاد شوند و حتی افکار خودکشی به سرشان بزند. هوش هیجانی تأثیر بسیار زیادی بر شاد

گیرند با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به رضایت مردم دارد. کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می

های خود آگاهند. رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم، نشان دهند و از توانایینفس باالیی نشان می

آنها برای راهنمایی کردن رفتار، تا چه حد اهمیت آنها و استفاده از  ن و آگاه ماندن ازها، آگاه بوددهد که توجه به هیجانمی

هید داشت )برادبری و های هوش هیجانی خود بیشتر استفاده کنید، دستاوردهای بیشتری از زندگی خوادارد. هرچه از مهارت

گذارد. وقتی خوش خلق هستیم، خاطرات تأثیر می شناختی فرد نیز(. عملکرد عاطفی بر کارکرد عصبی ـ روان1891گریوز، 

شوند. هر چقدر هوش عاطفی آوریم، و وقتی افسرده هستیم خاطرات بد به طور خودکار به ذهن وارد میخوب را به یاد می

اسب با کند بهترین عاطفه را متنتر است و سعی میها و رفتارهایش آگاهفردی باالتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش

داند که موقعیت، در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسئله را انجام دهد. فردی که هوش هیجانی باالیی دارد می

هایی که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصالح کند. شصت سال پیش، تحقیقات فردی به نام رازران نشان داد آدم

ند در مقایسه با کسانی که پس از صرف یك ناهار مجانی احساس خوب و حال خوشی دارند، گیردر معرض بوی بد قرار می

کنند. هیجان و عاطفه نه تنها محتوای شناخت و رفتار )آن چه ما اظهارنظرهای منفی بیشتری درباره موضوعات غیرمرتبط می

ود شناخت )یعنی چگونه اندیشیدن( را نیز زیر نفوذ خدهند، بلکه فرایند دهیم( را تحت تأثیر قرار میکنیم و انجام میفکر می

 (.1831قرار خواهند داد )فاطمی، 
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 هوش هیجانی، موفقیت شغلی، مدیریت و پیشرفت سازمانی د(

شود، های هزاران نفر در یك شرکت افزوده میبرند. وقتی مهارتها و نهادها به عنوان یك کل، از هوش هیجانی بهره میسازمان

های هوش هیجانی باعث پیشرفت رهبری، کار گروهی و خدمات به کنند. مهارتهای زیاد میرت، پیشرفتصنعت و تجا

 هایی در زمینهدادن برنامههای کامالً متفاوت، مثل لورئال و نیروی هوایی ایاالت متحده، با انجامشود. سازمانمشتریان می

ها هوش هیحانی را به کارمندانشان معرفی اند. هر وقت شرکتدهجویی کرها دالر صرفههای هوش هیجانی، میلیونمهارت

گیرد. اگر سازمانی یا شرکتی بتواند برای یك مفهوم یا موضوع آموزشی، کارمندان را دربر می کنند، شور و شوقی فراگیر همهمی

عیتی به وجود خواهد آورد که در آن، کارمندان سرایت خواهد کرد و موق انرژی فراگیر ایجاد کند، این انرژی خیلی زود به همه

بخشند، عملکردشان نیز بهتر کنند یا آن را بهبود میهمه پیشرفت خواهند کرد. وقتی مردم هوش هیجانی در خود ایجاد می

ه کند تا محیطی ایجاد شود کیابد. این کار کمك میکنند و منافع حاصل از کار افزایش میشود، با یکدیگر بهتر برخورد میمی

 (.1891اند )برادبری و گریوز، رندهدر آن همه راضی، قانع و ب

 

 توان هوش هیجانی را افزایش داد؟آیا می

(، عقیده دارد هوش هیجانی یك نوع ظرفیت روانی برای معنابخشی و کاربرد اطالعات هیجانی است. افراد از این 1111) 1مایر

که قسمت دیگر آن، چیزی است که ما از یت، غریزی است؛ در حالیهای مختلفی دارند. قسمتی از این ظرفلحاظ، ظرفیت

وسیلة کوشش، تمرین و تجربه افزایش یابد. بیشتر پژوهشگران با این مطلب تواند به آموزیم. قسمت اخیر میتجارب زندگی می

ارند. و این توانایی، در گسترة اند که افراد، با هوش هیجانی توانایی تنظیم، ادراک دقیق و تولید حاالت هیجانی را دموافق

های دهند. تفاوتکند. کودکان، ابراز ادراک و تنظیم هیجاناتشان را در تعامل با والدین و همساالن رشد میزندگی رشد می

ای گونهشود که برخی از کودکان، بهدیگر، باعث میهای فردی ازسویسویی، و تفاوت در تواناییگستردة دنیای اجتماعی، از 

تر بر هیجانات خود و دیگران تسلط یابند و این موضوع، از پشتوانة پژوهشی زیادی برخوردار است. همچنین، مایر و ماهرانه

های انجام شده یابند. در پژوهشفردی رشد میهای هیجانی، در متن ارتباطات بینکنند که مهارت( بیان می1991) 1سالووی

کار گیرد؛ همان گونه که شود تا فرد زمام امور خود را در موارد هیجانی بهتر بهاستفاده می ها، از فنون گوناگونیمدیریت هیجان

فرمایند: مالك خود باش؛ یعنی هیجانات، ما را کنترل نکنند؛ بلکه ما مالك هیجانات خود باشیم. امام السالم میعلیهحضرت علی

فرمایند: خداوند کارهای بزرگ السالم میعلیهاوست و امام موسی کاظم فرمایند: بزرگی مرد به بزرگی اندیشةالسالم میرضاعلیه

 (.1833کاظمی و مؤمنی جاوید، )شعاعرا دوست دارد 

 
 ابعاد هوش هیجانی

 بیند:دهی، انگیزه، همدلی، و مهارت اجتماعی میاجزای هوش هیجانی را در خودآگاهی، خود نظم گلمن

های خود و اثرات آن ارت است از: توانایی تشخیص و درک هیجانات و انگیزشعب. خودآگاهی )شناخت عواطف شخصی(: 1

نماید، و توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه برای به گونه که بروز میبر دیگران. خودآگاهی و تشخیص هراحساسی همان
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می دچار ما را به سردرگ دست آوردن بینش و ادراک، محور هوش هیجانی است. ناتوانی در تشخیص احساسات راستین،

 (.1831کند )گلمن، می

توانایی کنترل یا تغییر جهت دادن حاالت مخرّب، میل به تعویق انداختن  ها(:. خودنظم دهی )به كارگیری درست هیجان2

د. افراد شوای مناسب، مهارتی است که به دنبال خودآگاهی ایجاد میاعالم نظر و تفکر پیش از عمل. کنترل هیجانات به شیوه

پذیری رهایی یابند و در فراز و های منفی همچون ناامیدی، اضطراب و تحریكتوانند از هیجانکارآمد در این حیطه، بهتر می

زا و توانند از موقعیت مشکلشوند و یا در صورت بروز مشکل، به سرعت میهای زندگی، کمتر با مشکل مواجه مینشیب

ازگردند. بعکس، افرادی که در این حیطه توانایی کمتری دارند، همواره درگیر احساسات کننده به شرایط مطلوب بناراحت

های کردن ضعف کننده هستند. این توانایی کمك شایانی است برای از بین بردن تهدیدهای محیطی و یا کمدرمانده

 (.1838درونی)پارسا، 

کار است. افراد دارای این مهارت ل کردن اهداف با انرژی و پشتعالقه زیاد به کار کردن و دنبا . انگیزه )برانگیختن خود(:3

یابی به ها برای دستگیرند، بسیار مولد و اثربخش خواهند بود. این مؤلفه مربوط به تمرکز هیجاندر هر کاری که به عهده می

اندازند، غالبا به ا را به تأخیر میهاهداف با قدرت، اطمینان، توجه و خالقیت است. افراد خودانگیخته، ارضا و سرکوب خواسته

پردازند. آنها همواره در تکاپو و حرکتند و دوست دارند همیشه مؤثر و مولد باشند. از نظرگلمن، تکمیل یك عمل می

خودانگیزی سائق پیشرفت و کوششی است برای رسیدن به حد مطلوبی از کمال. افرادی که این خصیصه را زیاد دارند، همیشه 

یشان، نتیجه محورند و انگیزه زیادی در آنها برای رسیدن به اهداف و استانداردها وجود دارد. به طور کلی در کارها

 مورد انتظار رسید.توان به پیشرفت یك صفت ضروری برای افراد است؛ زیرا از این طریق، می« خودانگیختگی»

های هیجانی حر در رفتار با دیگران، مطابق واکنشتوانایی ادراک ظاهر هیجانی و تب همدلی )شناخت عواطف دیگران(:. 1

تر باشیم، در دریافتن احساسات شود؛ هر قدر نسبت به احساسات خودمان گشادهآنهاست. همدلی بر پایه خودآگاهی بنا می

نیازها یا  دهندهدیگران ماهرتر خواهیم بود. کسانی که از همدلی باالیی برخوردار باشند به عالیم اجتماعی ظریفی که نشان

دهند. این مؤلفه با احساس مسئولیت در قبال دیگران، نسبت بیشتری دارد های دیگران است، توجه بیشتری نشان میخواسته

های گوناگون دیگران، و به کارگیری یك عمل مناسب و واکنش مورد گلمن، عبارت است از: درک احساسات و جنبه و به عقیده

به این معنا نیست که تمام احساسات طرف مقابل را تأیید و تحسین « همدلی»اند. ن ما قرار گرفتهعالقه برای افرادی که پیرامو

  (.1831احساسات دیگران است)فاطمی،  بیشتر به معنای تأمل و مالحظه« همدلی»کنیم، 

تا به توانایی رهبری در تبحر در اداره نمودن و مدیریت رفتار خود و دیگران است  ها(:. مهارت اجتماعی )هنر حفظ ارتباط5

ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در دیگران است. مهارت در گروه و ترغیب دیگران نیز دست یابیم. بخش عمده

گلمن، افرادی که  این حیطه، با توانایی مشترک در کنترل هیجان خود و تعامل سازگارانه با دیگران همراه است. به نظر

ایجاد رابطه با دیگران مؤثر واقع شوند، باید توانایی تشخیص، تفکیك و کنترل احساسات خود را داشته باشند، خواهند در می

شود، گرچه افرادی که این مهارت یابی نمیای مناسب برقرار کنند. این مهارت فقط شامل دوستسپس از طریق همدلی، رابطه

شود. این یابی هدفمند مربوط میکنند؛ ولی این مهارت بیشتر به دوستمی را دارند به سرعت، یك جو دوستانه با افراد ایجاد

  خواهند، هدایت کنند.توانند مسیر فکری رفتار دیگران را در سمتی که میافراد به راحتی می

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 گیریبحث و نتیجه
در اختیار مان قرار می دهـد  هوش هیجانی با عمق و چشم انداز وسیع خود نگاهی به ریشه های  بیماریهای خانوادگی و جامعه

لذا با گستردگی و اطالعاتی که بدست می دهد چهره های نوینی از هیجان ها را منعکس می نماید که از پـژوهش هـای فعلـی 

بدست می آید هوش هیجانی افراد را  در مقابله با خشونت و دیگر نقاط ضعفی که کودکان دارند آنها را به بزرگساالنی کارآمد و 

شـناخت،  .که بـین هیجانـات و هـوش وجـود دارد بحث از هوش هیجانی نیازمند درک ارتباطی است تبدیل می نماید.خشنود 

انگیـزش از ارضـان نیازهـای اساسـی بـرای بقـا ماننـد . انایی های عقلی را تشکیل مـی دهنـدانگیزش و هیجان سه قسمت از تو

پاسخدهی توسعه می یابـد کـه بـه افـراد کمـك مـی کنـد تـا بـا  گرسنگی و رفع آن پدید می آید. هیجان به عنوان فرایندهای

این عالئم پاسخ دهنده، نسبت به انگیزش ها انعطاف پذیرتر  .محیط رخ می دهد، سازگار شوندتغییراتی که در ارتباطات شان با 

ن مشکالتی را که برای آنهـا هستند. سرانجام، شناخت به افراد اجازه می دهد تا از جنبه های مختلف محیط یاد بگیرند و بنابرای

پدید می آید به شیوه ای خالقانه حل کنند. شناخت، همچنین برای بهبود رضایت بخشی از انگیزش ها به کار گرفته می شـود 

و به افراد کمك می کند تا در هیجانات خود به صورت مثبت بـاقی بماننـد. شـناخت، یکـی از انعطـاف پـذیرترین جنبـه هـای 

ایـن تعامـل  .این سه جنبه بر روی همدیگر تأثیر متقابل گذاشته و اجزان اصلی شخصیت را شکل می دهند عملیات عقلی است.

از آنجا که در طول تکامل بشر این موقعیت ها همواره بارها و بارهـا تکـرار . جان منجر به هوش هیجانی می شودبین هوش و هی

ل گرایش های فطری و خود کار قلـب آدمـی، گـواهی بـر ارزش شده اند نقش بستن مجموعه هیجانها در سلسله اعصاب به شک

حیاتی آنهاست دیدگاهی که هنگام بررسی طبیعت بشری نیروی هیجان ها را نادیده می گیرد بسیار کوته بنیانه اسـت معمـوالً 

ا در تاکیـد بـر در هنگام تصمیم گرفتن و عمل کردن احساسات ما به همان اندازه و گاهی بیشتر از تفکر اهمیـت مـی یابنـد مـ

ارزش و اهمیت عقل خالص یعنی آنچه هوش را می توان اندازه گیری نماید در زندگی بشر از حـد اغـراق کـرده ایـم آنگـاه کـه 

بر اساس آنچـه کـه بیـان گردیـد،  احساسات به غلیان در آیند عقل هیچ می شود حال چه این امر به صالح باشد و چه به زیان.

 ای زیر جهت بهبود سطح هوش هیجانی انجام گردد:هفعالیت گرددپیشنهاد می

 آموزان و معلمان تهیه و اجرا گردد.های متناسب آموزشی جهت رشد هوش هیجانی در بین دانشها و برنامهکارگاه 

 ساخت. در فراگیران آشنا آن و راهکارهای پرورش و تقویتهوش هیجانی  مفاهیم با معلمان و بایستی مدیران 

 آمـوزش در دوره   از تـوانمی آن، پرورش هایشیوه هوش هیجانی و با معلمان و مدارس مسئوالن نساخت آشنا برای

در هـوش هیجـانی ایی بـا راهکارهـای پـرورش آشن از پسهای ضمن خدمت استفاده کرد. معلمان، مربیان و مدیران 

   گیرند. کار به خود کار در را راهکارها این توانندها میفراگیران در این دوره
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