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 شهر ری ۲/دبیر ناحیه سـنجانی عـلی بتول سـبز

 هوش پیشن با عناوین هایشناسی شد. این مفهوم در نوشتهوارد روان ۰۹۹۱سال  طور اخـتصاصی ازهیجانی به_هوش#

 .مطرح شد۳اجتماعی گـاردنر به صورت توانایی هایو در نـوشته۲ثـوراندیک،هوش بین فردی های،در نوشته۰اجتماعی

ه پاسخ ب نام آمیگدال،در از مغز در زیر کرتکس،به که بخشینورلوژیک خود متوجه شد  هایلودوکس در جریان بررسی

های عصبی شدید)شلیک هایهنگام تحریک نقش مهمی به عهده دارد.این بـخش از مغز،که در رفتارهای هیجانی

 د. دردهها را میکرتکس به عضالت بدن دستور اجرای فرمان و نئو کرتکس شود،بدون کسب تکلیف ازشدید(فعال می

 عضالت اجرایی است،از این اقدام بی های منطقی قـبل از اقـدام و صدور دستور بهنتیجه،نئو کرتکس،که مرکز تحلیل

 .های منطقی استجنبه دهد،فاقدرخ می ماند و آنچه کهمی خبر

هوش  هایتست،موضوع آزمون و «را ارزشـیابی کـنید آزمون هوش،مهارت و توانایی به جای»ی مک کللند با ناممقاله

مهم تحصیلی،هیچ گونه تضمینی  و مدارج ای کرد.او نشان داد که استعدادهای تحصیلیجریان تازه وارد و شخصیت را

ها تمهار ای ازمجموعه که کرد آورد.بـنابراین،پیـشنهادحتی زندگی فراهم نمی برای افراد در خصوص موفقیت در کار یا

کار و زندگی است،مورد ارزشیابی قرار گیرد.این  ی موفقیت خود در محیطابتکار،که نشانهدهی و  نظم ،خودمثل همدلی

های بـاال و مـدیران ردهـ تا روی صـدها هـزار کـارگر،از کارگر ساده گرفته تحقیقات ،موجبگذشته سال ۲۹نظریه در 

 هیجانی هوشچیزی است که گلمن آن راها ی پژوهشدر همه ها،شده است. عنصر اصلی و اساسیصنایع و کارخانه

 .نامیده است

بـزرگی در  هستند،آن را در کنار تفکر،عـامل هوش هیجانی یی نظریهسـازمان دهنده جان مایر و پیتر سـالوی،کـه

 :اندکردهمرتبط مطالعه  یهیجانی را در چهار حوزه هوش آمریکایی محقق دانند،این دوتعامل و تناسب رفتار افراد می



 ؛هیجان شناخت۰٫

 هـیجان؛ کاربرد۲٫

 هـیجان؛ فـهم۳٫

 .هیجان مدیریت۴٫

زیادی انجام  گیری هوش هیجانی تالشاندازه ابزار ساخت آن برای-دیگری به نام بـار شناسبعد از مایر و سالوی،روان

 ها مطالعه توانست ابزاری برایخـود ثـبت کـند،پس از سال هیجانی را به نام هوش ضریب یداد.او،که افتخار دارد واژه

 .کـند کـه در نوع خود کارآمدترین است هوش هیجانی تهیه گیریاندازه و ارزشیابی

یک نزد کاربرد به جـهان مـطرح کـند و از نظریه ها بیندازد و در سطحرا بر سر زبان هیجانی هوش اما کسی که توانست

پژوهشگران و  منتشر شد،توجه ۰۹۹۱ سال در«هیجانی هـوش»گلمن بود. اولین کتاب او،که بـا نـام سازد،دانیل

دوم خود به نام  شد.او کتابموجب انتقادهای شدیدی می کـتاب ایـن .البـتهخود جلب کرد مندان به هوش را بهعالقه

 .اسخ دهدپ توانست بـه بـسیاری از ابهامات کار در محیط هوش هیجانی

 هوش هیجانی چیست؟

خود و دیگران  کند تا احساساتفـرد کمک می هاست کـه بـهای از تواناییمجموعه هیجانی هوش:»گویدجان مایر می

 .کند احساسات خود را تنظیم و اداره کند تـانهایت،به فرد کمک مـی و در کند را بشناسد و درک

 کند تا باما در شـناخت احـساستمان و احـساسات دیگران تعیین و کمک می ظرفیت»باور کلمن،هوش هیجانی به

 «.نظم و حساب درآوریم به بـا دیـگران خودمان را کنترل و اداره کنیم و روابط خودمان را هایانگیزش،هیجان ایجاد

 توانایی فرد که است هاییظرفیت ها وهای غـیر شـناختی، تواناییرشته از مـهارت یک هیجانی به نظر مارتینز،هوش

 «.کندرا در مقابل مطالبات و فشارهای بیرونی مقاوم می

 .هاستهیجان کاربرد هـوش هـیجانی در حقیقت هوش ویـزینگر به باور

 چیست؟ هیجانی توانایی

یر غ ای باالکرد حرفههوش هیجانی است و بدون آن،کسب عمل بر گرفته شـده مـبتنی هیجانی ظرفیتی یاد توانایی

 :مبتنی بـر پنـج عنصر است هیجانی .هوشممکن است

حاالت  ،نگرش بی طرفانه بهنـگری یا خـویشتن ی خویشها،مشاهدهآن ،قبولاحساسات کردن احساس:خودآگاهی۰٫

 .نفس خـود،کـسب اعتماد به و قوت ضعف حـاالت درونی خود،شناخت نقاط درونی خـود،شـناخت



 .بینیخـوش و طـلبی کمال خود، کردن ،کارآمدعمل اهداف،ابتکار پیگیری:خودانگیزی۲٫

مل ع برای ،تواناییی هیجانیاز یـک صدمه خـود،تـوانایی بازیافت هـیجانی پسـ هایهیجان مدیریت:کنترلی خود۳٫

،انعطاف در برابر تغییرات و اسـتقبال ت در کارمسؤولی ،احساسهاموقعیت همه رفتارها در در و نـه بـرای واکنش،ثبات

 .از نـظریات جدید

 نیازهای سایرین،داشتن شوق به ،آگاهی و ارزش نهادندیگران ،درکدیـگران بـا راحت آمدن کنار:دردیهم۴٫

 .درک و قـبول دگر اندیشی و سیاست مداری خدمت،مفید بودن،تـوان

 ،کارهاتـفاوت های خـود،واکـنش مناسب، قانع سازی،درکـهیجان قیقد کـنترل:اجـتماعی هایمـهارت۱٫

 .ارتباط و مدیریت ،ارتباط شفاف، میانجیگری)توان آشتی دادن(،توان برقراریگفتگو ،توانگروهی

IQ# بـهتر اسـت یا EQ# 

به  است.مثال توان خـدمت کردن مـیزان اسـتفاده از این تـوان در زنـدگی عـملی یتوانایی هیجانی نشان دهنده

 کنترل خـود اسـت.مقدار زیادی از هوش دردی،اعتماد،توانایی مبتنی برهم دیگران مبتنی است بر توانایی هیجانی

ـحیط خـود یاد خواهد الزم را در م های هیجانینـیست کـه او مهارت ایـن هیجانی در یک شـخص،حـاکی از

ـانی زم خـصوصا دارد.توانایی هـیجانی ها راشخص زمینه و آمادگی عالی برای کسب آن ی این است کهنشانه گرفت.ولی

کند.فقدان روابط کنند،اهـمیت پیدا میخـوب کـار مـی کـه خـیلی که موضوع،به دست آوردن نیروهایی است

حذف انگیزه و تعهد افراد  نامطلوب، حس وضعیتی باعث اتالف وقت،ایجاد .چنینرساندعملکرد آسیب می انسانی،به

 .آوردمی وجود شود و حسی خصمانه در هر سازمانی بـهمی

وش افرادی با ه .انتخابهاستآن های هیجانیسبب مهارت به تربیش هوش تحلیلی،بلکه تفاوت در افراد موفق،نه از نظر

شود.هنگامی که سازمانی با بحران مـی ی مـثبتانگیزه یجاد فضای همکاری و رقابت و پشتکار وباال،باعث ا هیجانی

هوش هیجانی  هایبا افرادی که در زمینه فرد های فراوان شده است،تغییرخسارت موجب مواجه است و این بحران

 .کندمی توانمند باشند،مشکالت سازمان را به نحو مـطلوبی رفـع

 بسیار کمی موفقیت بینیی پیشها،زمینهآزمون دهند،اینبه ضریب هوشی می رغم اهمیت و ارزشی که مدارسعلی

درصد از  ۲۱ شویم که فقط درکنیم،مـتوجه میمـی ای به دقت نگاههـوشی و عـملکرد حرفه دارند.وقتی که به ضریب

ه اثر شویم ککنیم،متوجه می خیلی با دقت بررسی .اگردارد وجود ها همبستگیها و موفقیتآزمون موارد بین نتایج این

درصد است. معنای آن این است که ضریب هوشی  ۰۱ تا ۱ فـقط ای و شـغلیضـریب هـوشی بر موفقیت حرفه واقعی

شکست  ای یشرفتکامل پ دهد و بدیهی است که به تنهایی قادر به توضیحشغلی را توضیح می موفقیت از درصد ۲۱فقط 

 .افراد نخواهد بـود

 ،پس از قبولی،ضریبدارند کنند، ضریب هوشی مشابهیمی های مشابه تحصیلرشته جا که دانشجویانی که دراز آنـ

ها تمام موانع را پشت سر بگذارند و از رقـابت توانندکند.آنان که میبین آنان،اهمیت ناچیزی پیدا می هوشی را در رقابت



زم فنی شرط ال های هوش هیجانی توانایی زیادی دارند.توانایی و مهارتدر مؤلفه هستند که ق بیرون آیـند،کسانیمـوف

 .دهندها نشان میرا سایر مهارت ی عملکرد کاریو ضروری برای کسب یـک کار است؛ولی سطح و اندازه

هردو  ترین افرادایهای ذهنی است.حرفهواناییهای هیجانی در هماهنگی با تتوانایی هیجانی ،هوشبـه نـظر گـلمن

 یداپ تریاهمیت بیش باشد،به همان اندازه هوش هیجانی تربندند.هرچه کار پیچیدهمـی کـار  نوع توانایی را باهم به

 .های ذهنی هم بشودظهور توانایی فـقدان هوش هیجانی،مانع و مزاحم کند.شـایدمـی

طور ها بهتوانایی از رشته دهد.یکدر مـقابل قلب و دانش را در مقابل هیجان قرار می ها،ذهن راتمایز بزرگ بین مهارت

کنند و ی دیگر، تفکر را با احساس ترکیب میفنی.یک رشته شناختی هـستند؛مثل استدالل تحلیلی یـا دانـش خالص

کنترل بر  مقداری باید های هیجانیی تواناییمهشود.در همی گفته هیجانی آن توانایی که به این همان چیزی است

 .باشد احساسات خود و عناصر شناختی وجـود داشته

کرات تف تناسب نزدیک بین .اینهستند اند، متوجه قلب همهمان اندازه که متوجه ذهن ها بهترین مدارک و استداللقوی

ها،لب پیـشگاهی)مرکز ای از نـورونشود.مجموعهمی ربزرگ در مغز امکان پذی یجاده از طریق یک و احساسات

 اتصال صدمه کنند.وقتی که اینهای ما هستند،متصل میهیجان مرکز ، کهای پس سریمنطقه دستورهای مغز(را به

 یهای عـالی در زمینهتوانند نتایج و نـمرههنوز می شوند.چنین اشخاصیبیند،افراد از نظر هیجانی ناکارآمد میمی

،که از هوش را برجسته های افرادی زندگی واقعی،ویژگیآورند؛ولی در عمل،در صحنه دست ،بهشناختی هایتوانایی

 .دهندهیجانی برخوردارند،از دست می

 هوش هیجانی و محیط

 ی موقعیت و موفقیت ماکنندهفنی تعیین هایش و مـهارت.هـوهستند تحول و محیطهای زندگی در حال تغییر

از روابط بین فردی، روابط بین گروهی و  اندو روابط قرار دارند،عبارت ها،تعاملدهی خدمت چه در کانوننیستند.آن

ـحل م و مـثبت دری روابط مناسب کنندهشـناخت عوامل تقویت انسانی،عـالقه بـه منابع به .توجهروابط بین سازمانی

 های.تواناییاست تحوالت مثبتی شده خوش ای پیدا کرده است.تعاریف روابط بین افراد دستمالحظه قابل کـار،رشد

 کـار در های فردیدردی و هم حسی،ظرفیتهـدایت روابـط بـین فردی،میزان هم های انسانی دراجتماعی،ظرفیت

 هایهیجان شناخت ها،میزانتکانه احساسات و و احساسات دیگران،توان کنترل سـازمانی،میزان احترام به نیازها

 است.سؤاالتی در ارزشیابی مـیزان کـارآمدی مـدیران و کارکنان شده در کنندهتعیین و مهم عناصر از…دیگران و

 :.سؤاالتی از قبیلکرد اپید هاهایی منطقی برای آنمدیریت منابع انسانی مطرح شـده است که باید پاسخ خصوص

 ها تا چه اندازه است؟گیریها در تصمیمنقش هیجان*

 شوند؟عمومی باال،در کار خود موفق نمی هوش از رغم برخورداریچـرا بـرخی افـراد،علی*

 کار تا چه اندازه است؟ عملکرد و یازده در ها و شکیباییدلی،قـدرت کـنترل تکانهنقش هم*


