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  ردهاکیو روینه شی، پیجانیهوش ه
  یسشنا روانن و ینگاه داز 

  *رحیم میردریکوندي
  دهيكچ

ـ  يردکیه با روکن است یهدف مقاله حاضر ا ـ ید – یعلم ، هـوش  يو بـه روش نظـر   ین
 يفهـم بهتـر و غنـا    يبـرا  .دکنمطالعه  ، بررسی وو اسالم یسشنا روانرا از نگاه  یجانیه
ـ خچه و انواع آن مطرح و سپس بـه  ی، تاریشتر بحث ابتدا هوش شناختیب  - یفیروش توص

سـه هـوش   یدر ادامـه بـه مقا   شده است. ی، به صورت مفصل بررسیجانیهوش ه یلیتحل
 .شود یپرداخته م یجانیهوش ه يریگ سنجش و اندازههاي  وهیو ش یو هوش شناخت یجانیه

ـ از د یجانیهوش ه يردهاکیرو درباره ،یانیدر بخش پا ـ شنا رواندگاه ی بـه   و اسـالم  یس
 ییجه نهاینت .ی، صورت گرفته استبحث و بررس ی،استنباط عقل و ینیل متون دیروش تحل

است، از  اي موضوع تازه ی،سشنا رواندر  یجانیه هوش هکم یریاگر بپذ یه حتکن است یا
  .ام آن استکاز عقل و اح يا رمجموعهیشود و ز نمی شمرده يدیز جدیدگاه اسالم چید
  ، عقلیجانیجان، هوش هیها: هوش، ه د واژهیلک
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  مقدمه
خچـه  ینـد: تار دارخچـه  یدو نـوع تار  یسشنا رواناز جمله علم  ی،اجتماع یهمه علوم انسان

ژه یـ بـه و  ی،همه علوم انسـان  یخچه واقعیتار ی.نیو تدو یخچه رسمیو تار یقیو حق یواقع
حضرت  یعنی ،ن انسانین و دومیه اولک یهمان زمان یعنی ،به آغاز خلقت یسشنا روانعلم 

 یهر علم ینیو تدو یخچه رسمیتاراما  .گردد یدگار خلق شدند، برمیآدم و حوا توسط آفر
  .گردد یبرم ینین معیخ خاص و سرزمیبه تار

اسـت؛   ینیو تـدو  یخچـه رسـم  یبرند مـراد تار  می ارکخچه را به یتار واژه یامروزه وقت
ن شـده و بـه صـورت    یو تدو يبند علم استخراج، فصل کی یه اصول و مبانک یزمان یعنی

 نسـبتاً  یعلم یسشنا روانعلم  ،ن اعتباریبه ا .ده استیو مستقل به جهان عرضه گرد یرسم
و خاسـتگاه آن بـه غـرب از جملـه آلمـان      م 1879یس آن به سال سأخ تیه تارکجوان است 

ر خ و دین تـار یـ در ا یسـ شنا روانشـگاه  ین آزمایاول ،چون بر اساس منابع معتبر ،گردد یبرم
ه تا ک یسشنا رواند و شس یسأت 1لهلم وونتیبه نام و يآلمان توسط دانشمند کیپزیشهر ال

و  یرسـم  یبه صورت علم شد، شمرده میاز فلسفه  یبخش »علم النفس«ن زمان با عنوان یا
و  یسـ شنا روانسان به عنوان پدر علم شنا روانن یس در بشنا روانن یامروزه ا .مستقل درآمد

   .شود می شناخته ییگرا تب ساختکسس مؤم
همـزاد   یسـ شنا روانخ استقالل علـم  یبا تار باًیخ آغاز مطالعات مربوط به هوش تقریتار
امـا اگـر    .ردکـ اشـاره   م1883و  1869در 2گـالتون  قـات یتوان به تحق می نهین زمیدر ا .است
خ یتـار  یا حتـ یـ ) و م1838( 3رولیکقات مربوط به هوش را مطالعات اسیشروع تحق يمبنا

ن مطالعـات بـه قبـل از    یـ خ آغاز ایتار داده شود،قرار  )م1800ن آزمون هوش (یساخت اول
  .گردد یبرم یسشنا روانافتن علم یت یو رسم استقالل

  تعريف هوش
تعریـف   دارد و از همین روپیچیدگی مفهومی خاصی ، اش واژه هوش بر خالف ظاهر ساده

دام بر اساس دیدگاه کسان هر شنا انرووجود ندارد و  شناسی در علم روان از هوش يواحد
 یه به تعداد محققـان کتوان گفت  در حقیقت می .اند ردهکخود تعریف متفاوتی را از آن ارائه 

   .است شدهبراي هوش ارائه تعریف اند،  ردهکه در مورد هوش مطالعه ک
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 کهـوش را در یـ   هـاي  ، تعریـف شناسی تربیتی اصول روانتاب کدر  4جی سی آگاروال
متنـوع   هـاي  توان تعریـف  که می گوید وي می .گذارد بندي چهار گروهی به نمایش می طبقه

  :دکربندي  دسته ،م در چهار گروه مشخصکدست  هوش را
یـد  کأهـاي محـدود و معـین آن ت    بر سازگاري فرد با همه محیطش یـا جنبـه   ،گروه اول

هاي جدید  ل و موقعیتسازگاري ذهنی عمومی با مسائ کطبق این گروه، هوش ی .ورزد می
  .آید زندگی به حساب می

ورزد و هـوش را برابـر بـا     گروه دوم از تعاریف هوش، بر قدرت یـادگیري اصـرار مـی   
تـر یـاد    تر و گسترده هر چه هوش فرد بیشتر باشد، راحتبنابراین،  .داند قدرت یادگیري می

  .شود تر می گیرد و حوزه تجربه و فعالیت وي نیز بزرگ می
ر انتزاعـی و  کـ نجـام تف توانـایی ا  ،ه هوشکبر این عقیده است  ها م این تعریفگروه سو

ردن با نمادهـا،  کارآیی در رابطه برقرار کها و  ثر ایدهؤاربرد مکاین تعریف به  ادامه آن است.
  .المی و عددي اشاره داردکویژه نمادهاي ه ب

هـوش همـان    یعنـ ی ؛گـردد  عملیاتی بـر مـی  هاي   ها، به تعریف چهارم این تعریفگروه 
  .آورد می ه فرد از آزمون اجرا شده به دستکاست اي  نمره

جهـات بـا هـم     بندي با هم قابل جمـع بـوده و از خیلـی    مبتنی بر این دسته هاي تعریف
د: یرسـ  یلـ کف یـ ن تعریـ تـوان بـه ا   مـی  باال هاي فیتعر یل اجمالیاز تحل .پوشی دارند هم

هم در قـدرت   ي،ریادگیقدرت  چون هم در ".ستها دهین پدیروابط ب كهوش قدرت در"
 کیـ هـوش   یاتیـ عمل هاي فیو هم در تعر یر انتزاعکهم در قدرت تف ،طیبا مح يسازگار

  .ستها دهین پدیروابط ب كهمان قدرت در هکوجود دارد  كمحور مشتر

  مربوط به هوش ياساس يها الؤس
  وجود دارد: ینه و اساسیریدر مورد هوش چند اختالف نظر د

آیا هوش محصول تربیـت   ،وراثتی؟ به عبارت دیگري محیطی است یا امر ،آیا هوش .1
  است یا طبیعت؟

  ؟یمکل به یقابل تبد یفیکا یمی و کیفی و محتوایی است یا ک يامر ،آیا هوش .2
و اگـر چنـد عـاملی     ؟عاملی است یا چنـد عـاملی   کواحد و ت ياستعداد ،آیا هوش .3

  آیند؟ ند یا عواملی مستقل به حساب میا تبطاست آیا این عوامل با هم مر
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 یوراثتـ  ياگر هـوش امـر   ،به طور مثال دارد. یثمرات عملها  ن پرسشینوع جواب به ا
ر کـ د بـه ف یـ باشـد با  یطـ یجه است و اگر محینت یف آن بیا تضعیت یتقو يباشد، تالش برا

آزمـون   يباشـد سـاخت و اجـرا    یفیک يامر ،ن اگر هوشیهمچن بود.ت آن یش و تقویافزا
ـ کل بـه  یقابل تبد یفیکا ی یمکاما اگر  ،معنا خواهد بود یب سـنجش و   يد بـرا یـ باشـد با  یم

 ،اگـر هـوش   ،نیـ عالوه بر ا .ار قرار دادکساخت آزمون را در دستور  ،آن یعلم يریگ اندازه
د یـ ن صـورت با یر ایهوده بوده و در غیب يارک ،ع آنیو تنو يبند میاستعداد واحد باشد، تقس

  .دکرو انواع هوش توجه  يبند میبحث تقسبه 
ـ ک ل بـه یقابـل تبـد   یفـ یکا یـ  یمکسان هوش را شنا رواناز  يا ه عدهکنیبا توجه به ا یم 

  :شود پرداخته میسان شنا روانن یدگاه این انواع هوش از دیتر به مهم در ادامهدانند،  یم

  مات هوشيتقس
هاي  بندي سان تقسیمشنا روانه کرسیم  با بررسی دقیق روند تاریخی هوش، به این نتیجه می

  :شود در زیر به تقسیمات و انواع مهم هوش اشاره می .اند متفاوتی از هوش ارائه داده
  ،اجتماعی) و یکانیک(انتزاعی، م 5کانواع هوش از دیدگاه ثرندای .1
  ،اختصاصی) و (عمومی 6انواع هوش از دیدگاه چارلز اسپیرمن .2
  ،المی)کالمی و غیر ک(هوش  7سلرکنه و ویانواع هوش از دیدگاه ب .3
  8،هوش هفت عاملی (هفت نوع هوش) ترستون .4
  ،نوع) 120( 9انواع هوش از دیدگاه گیلفورد .5
  ی)،آموزش -یالمکو هوش  یهوش عمل ی،لک(هوش  10الگوي سلسله مراتبی ورنون .6
  11،تلکهوش سیال و هوش متبلور  .7
  ،)یو اجتماع ياربردک، یالمک(12انواع هوش از دیدگاه استرنبرگ .8
، یی، فضـا یاضـ یر -یمنطقـ  ،ییقای، موسـ ی(زبان13انواع هوش از دیدگاه هوارد گاردنر .9

  ،).... ، ويفرد انی، ميفرد ، درونیجنبش-یبدن
  ،هوش اخالقی .10
  ،هوش معنوي .11
  ،هوش مصنوعی .12
  ، هوش هیجانی .13
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  ١٤يجانيهوش ه
هـا   حضور مستقیم و غیرمستقیم هیجان .گیرند ها بخش اعظمی از زندگی را در بر می هیجان
مدیریت آنها و   ها، عدم اعتنایی به هیجان بی .ردکتوان در استدالل و عقالنیت مشاهده  را می

 .داشـته باشـد   درپـی هـاي گزافـی را بـراي انسـان      توانـد هزینـه   بیـان آنهـا مـی    مسامحه در
توانـد آثـار مخربـی را در     ه فقـدان هـوش هیجـانی مـی    کدهند  ن نشان میهاي نوی پژوهش

سـاز   زمینـه  ،س، تحصـیل و تقویـت آن  کنـد و بـرع  ک هاي فـردي و اجتمـاعی ایجـاد     زمینه
اعـتالي  بـراي  تواند بستر مناسبی  آموزش هوش هیجانی می .هاي بزرگ خواهد بود موفقیت

  15.گ فراهم آوردهاي مختلف و متنوع فرهن فردي و اجتماعی در حوزه
به  .نظران، هوش هیجانی در زندگی عادي اهمیت زیادي دارد به اعتقاد برخی از صاحب

نار بیایند، روابـط  کهاي خود به خوبی  توانند با هیجان نمی برخیه کرسد این فرض  نظر می
متري کهاي شغلی  ند و موفقیتمند بهرهمتري کند، از سالمت روانی نداربین فردي مطلوبی 

موضـوع مـورد    کنمایند، فرض معقولی است. حـوزه هـوش عـاطفی بـه عنـوان یـ       تجربه میرا 
متخصصـان   ان،کپزشـ  رد، از این رو مربیـان، روان کشناسی علمی ظهور پیدا  مطالعه، از بطن روان

ایـن حـوزه توسـعه     ،منابع انسانی و سایرین به این موضوع عالقمند شدند و بدین ترتیـب 
به چـاپ رسـاندند تـا بـه     در این زمینه هایی  معتبر علمی مقالههاي  مجلهه کاز زمانی  .یافت

  16.نندک هاي مربوط به این حوزه را گزارش می هاي پژوهشی، فعالیت ها و مقاله امروز مجله

  تعريف هوش هيجاني
محور اساسـی   کرغم ظاهر متنوع و متفاوتشان، همگی روي ی هاي هوش هیجانی به تعریف

 اهی از هیجانات، مدیریت آنها و برقراري ارتباط اجتمـاعی مناسـب  ید دارند و آن هم آگکتأ
  است.

ند احساسـات خـود   ک می کمکه به شما کهاي ذهنی  اي از توانایی مجموعه: «17جان مایر
  18.»ل گردیدینید و در نهایت به توانایی تنظیم احساسات خویش ناک كو دیگران را در

ردن کـ هوش هیجانی عبارت است از توانایی مهار عواطف و تعادل برقرار «: 19استیوهین
  ».20ثر خوشبختی برساندکه ما را به حداکبین احساسات و منطق، به طوري 
و تنظـیم   كهوش هیجانی همان توانایی شناخت، در«: 21تراویس برادبري وجین گریوز

  22».ها و استفاده از آنها در زندگی است هیجان
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هوش هیجانی نوعی مهارت اجتماعی و توانایی برقراري ارتباط  23،ل گلمنبه عقیده دانی
را  هــا و حــل تعارضــات انشکــنتــرل تکه همــدردي بــا آنــان، کــمــؤثر بــا دیگــران اســت 

  24.گیرد دربرمی
توانایی مراقبـت  «ند: ک سفورد هوش هیجانی را چنین تعریف میکسی اشنا رواننامه  واژه

هاي مختلف و برچسب مناسـب زدن   تمایز بین هیجان هاي خود و دیگران، نترل هیجانکو 
  ».ر و رفتارکاربرد اطالعات هیجانی براي هدایت فکبه آنها، و 

نمایان است، هوش هیجانی به معنـاي توانـایی و   هاي یاد شده،  ه از تعریفکگونه  همان 
 نتـرل و مـدیریت آنهـا و در   کهـا،   هاي خود و دیگران، بروز هیجـان  مهارت شناخت هیجان

  .باشد برقراري ارتباط سالم و مناسب با خود و دیگران می ،نهایت
اي از  تر، شامل مجموعه لیکعبارت  کتوان هوش هیجانی را در ی ه میکرسد  به نظر می

هاي خود و دیگران و پردازش صحیح آنهـا بـه    یجانه، توصیف كهاي شناخت، در توانایی
شـناخت و  «یعنـی   ،مفهوم هوش هیجانی ،این اساس بر .نش مناسب دانستکمنظور ارائه وا

رفتـاري مبتنـی بـر     ،ه بتوانیم بر پایه آنکپردازش صحیح عواطف خود و دیگران به نحوي 
  25».اخالق، وجدان جمعی و معنویت داشته باشیم

  هاي هوش هيجاني مؤلفه
هـاي   تـوان بـه مؤلفـه    هاي مربوط به هوش هیجانی می و دیدگاه  ، تاریخچهها تعریف با مرور

هاي  هاي مربوط به مؤلفه بندي به چند نمونه از دستهادامه در  .وش هیجانی نیز دست یافته
  شود: ، اشاره میشناسان صورت گرفته است ه توسط روانکهوش هیجانی 

 پـنج یبـی از  کهوش هیجانی را به صورت تر 26،ـ دانیل گلمن با استناد به تعریف سالوي
  ت:رده اسکقابلیت زیر معرفی  پنج مهارت یا

در همـان  هـا   هاي خود (خودآگاهی): خود آگاهی یا تشخیص هیجان شناخت هیجان .1
  .ه در حال وقوع هستندکزمان 
ها، مناسب و بجـا بـودن    نترل و اداره هیجانکهاي خود (خود گردانی):  نترل هیجانک .2

  .ها و مدیریت هیجان ،آنها در هر موقعیت
ها براي هدفی  برانگیختن و به هیجان آوردن خود (خود انگیزشی): استفاده از هیجان .3

  .ز و توجه، ایجاد انگیزه در خود و تسلط بر خویشتن و خالقیتکخاص، تمر
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  وانایی همدلی و یگانگی با دیگران.هاي دیگران (همدلی): ت شناخت هیجان .4
  .هاي دیگران هیجان هنترل و ادارک تنظیم روابط با دیگران (روابط مؤثر): مهارت .5

فردي) و دو قابلیـت   ارت درونبا تعامل فرد با خودش (مهخصوص  سه قابلیت اول، در
  27.فردي) است برخورد فرد با دیگران (مهارت بروندیگر، در مورد 

خودآگـاهی،  انـد:   قائـل شـده  هـوش هیجـانی   چهـار مهـارت بـراي    برادبري و گریـوز،  
  .مدیریت رابطه و اجتماعیخودمدیریتی، آگاهی 

و مهـارت آگـاهی    ،گردنـد  بـه خـود فـرد برمـی     ،دو مهارت خودآگاهی و خودمدیریتی
 ،افزون بـر ایـن   .شوند به چگونگی رابطه فرد با مردم مربوط می ،اجتماعی و مدیریت رابطه

خـود مـدیریتی و    اما هستند،مربوط خودآگاهی و آگاهی اجتماعی به شناخت و بینش فرد 
  د)ینکنگاه  1ل ک(به ش28ارتباط دارند.به رفتار و عمل فرد  ،رابطه مدیریت

  هوش هیجانی هي چهارگانها مهارت: 1ل کش
  مدیریتی خود  خودآگاهی

  مدیریت رابطه  آگاهی اجتماعی

در نظـر گرفتـه و   هوش هیجانی چهـار جـزء مـرتبط بـا هـم       براي سید محسن فاطمی
نیم، اجـزاي ایـن   کاي از اجزاي مرتبط با هم تصور  اگر هوش هیجانی را مجموعه«گوید:  می

آگـاهی از   .3 ،هـا  بیـان هیجـان   .2 ،هـاي خـود   آگـاهی از هیجـان   .1ند از: ا مجموعه عبارت
نید) وي در ادامه بـه توضـیح   کنگاه  2ل ک(به ش .»ها مدیریت هیجان .4 ،هاي دیگران هیجان

  29.پردازد می مفصل این چهار جزء
  : اجزاء مرتبط هوش هیجانی2ل کش

  
  
  
  
  
  

  ند:ک در مدل خود، به پنج مهارت اشاره می 30روون بارون
  ،وفایی، استقالل و خودآگاهی عاطفیکفردي: شامل خودش مهارت درون. 1
  ،فردي): شامل همدلی و مسئولیت اجتماعی فردي (برون مهارت بین. 2
  ،مهارت سازگاري: شامل توان حل مسائل و آگاهی به واقعیت .3
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  ،ها و تحمل فشارها انهکنترل تکمهارت مدیریت استرس: شامل  .4
  31.بینی امی و خوشکمهارت خلق و خوي یا حال عمومی: شامل شاد .5

  ند:ک هوش هیجانی را در قالب چهار عنصر تعریف می ،دانیل گلمن در جاي دیگر
 3ل ک(بـه شـ   .32مدیریت روابط .4 ،آگاهی اجتماعی .3 ،مدیریتی خود .2 ،خودآگاهی. 1
  نید)کنگاه 

  ابعاد و عناصر هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن :3ل کش
  دهد اري را انجام میکفرد چه   بیند فرد چه عاملی را می  

  خودمدیریتی  خودآگاهی  (قابلیت فردي) مورد خود در
  مدیریت روابط  آگاهی اجتماعی  در مورد دیگران (قابلیت اجتماعی)

  ند از:ا هاي هوش هیجانی عبارت ترین مؤلفه مایر و سالوي مهمنظر از 
  ،عواطف و احساسات خوداز آگاهی انسان  .1
  ،ها توانایی برانگیختگی و مدیریت هیجان .2
  ،توانایی تشخیص و شناسایی عواطف و احساسات دیگران .3
  33.سایرین نترل و هدایت روابط باکتوانایی  .4

  اهميت و فايده هوش هيجاني
حاصـلی   ه سرشـار از بـی  کـ مانـد   به زمین بایر سنگینی می ،زندگیِ بدون شور و احساسات

ه مطلـوب اسـت،   کنظر ارسطو آنی  از اما .است و از غناي زندگی بریده و مجزا شده است
بـه   هـا  هرگـاه احسـاس   .ه با موقعیت تناسـب دارد کیعنی احساسی  است؛ احساس مناسب

 ؛نتـرل خـارج شـوند   کو هرگاه از  ،نندک سالت و فاصله ایجاد میکشدت فرو نشانده شوند، 
  34.شوند یعنی شدید و دیر پا باشند، مرضی می

اي از زندگی  ه مهارت هیجانی دارند در هر حیطهکنند افرادي ک شواهد بسیاري ثابت می
ه در خط مشـی  کاي  عد ناگفتهخواه در فهم قوا ،ممتازند؛ خواه در روابط عاطفی و صمیمانه

انجامد، و چه در آموزش، تربیت فرزند و مسائل خانواده و چـه در   سازمانی به پیشرفت می
  35.بخش سالمت روان و شخصیت

، داردختی شنا روان کتئوری هپدیده مورد توجه، نه تنها جنب کهوش هیجانی به عنوان ی
الت نهفته کبراي بسیاري از مشهاي مناسبی  پاسختوان  در میدان عمل میبا ارتقاي آن ه کبل

هـوش   بـا بـاره  هاي آموزشی متعـددي در   ارگاهکها و  تابک هاي، لهامروزه مقا .زندگی یافت
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نـو   ارهايکه همگی تالشی است بر نشان دادن راهکشود   ) تدوین و برگزار میEQهیجانی(
  36.نینوکالت فردي و بین فردي جوامع پیچیده کمقابله با مش براي

هاي زندگی فـردي و   تواند با چالش باشد، میمند  بهرهاگر انسان از هوش هیجانی باالیی 
نـد و در  کاي مؤثر مـدیریت   به گونههاي خود را  هیجانبهتر سازگار شود و  ،اجتماعی خود

از مجمـوع مطالـب بـاال     37.افزایش سالمت جسم و روان خود را فـراهم آورد  ، زمینهنتیجه
مثـل   ،هـایی  انگیـز هـوش هیجـانی، بـر حـوزه      ه امروزه تأثیر شگفتکگرفت توان نتیجه  می

ام روابـط  کمال شخصیت آنها، سالمت و استحکسالمت جسمانی و روانی افراد، سالمت و 
فردي، تقویت یادگیري و تسهیل آموزش، توفیق و پیشـرفت در شـغل و    فردي و برون درون

  .قابل تردید نیست ،مؤثر فرزندمدیریت سازمانی، اداره بهتر خانواده و تربیت 

   ياربرد هوش هيجانك يها حيطه
ه کـ دهـد   نشـان مـی   ... مثل گاردنر، سالوي، مایر، بارون، گلمـن و  ،سانیشنا روانتحقیقات 

هـاي   تـوان بـه حیطـه    هـا مـی   این حیطه  ارآیی دارد. از جملهکهاي زیادي  هوش هیجانی در حیطه
یی)، روابط برون فردي (روابـط اجتمـاعی) ازدواج،   وفاکفردي (خودشناسی و خودش روابط درون

ر و شخصـیت (بهداشـت   کخانه و روابط خانوادگی، تربیت فرزند، آموزش و یادگیري، سالمت ف
ی، مشاوره کپزش ی و سالمت جسمانی، روانکشناسی، پزش روانی و اختالالت روانی)، روان

فت اقتصادي، رهبري جامعه و ار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرکراهنمایی،  و
  شود: لی پرداخته میکو توضیح چند حیطه ادامه به یادآوري در  .دکراشاره  ...

  هوش هيجاني و ارتباطات
فـردي   ند. این ارتباطات از سویی، حـوزه درون ک هوش هیجانی اساساً در ارتباطات، تجلی پیدا می

هـاي   توان از دو دسته شایستگی گیرند. بنابراین، می و از سوي دیگر، قلمرو میان فردي را در برمی
لی در دو قلمرو شخصی و اجتمـاعی، سـخن گفـت. در قلمـرو شخصـی، هـوش هیجـانی بـه         ک

نـد. در ایـن   ک باط فرد را با خود تنظیم میه ارتکپردازد  هایی می ها و توانمندي ها، شایستگی  قابلیت
ار کـ هـا و ابت  هایی، چون آگاهی به خود، اعتماد به نفـس، مـدیریت هیجـان    ها با مؤلفه حوزه

ننـد و  ک دیگر معنـا پیـدا مـی   کهاي این بخش در ارتباط با ی ار داریم. شایستگیکو  عمل سر
سـاز بسـتر    زمینـه  ،خـود  ازق مثال، آگاهی دقیـ راي ب .آیند دیگر به شمار میکی نندهکتقویت 

در افـزایش  اي  نقش برجستهها  مناسبی براي افزایش اعتماد به نفس است و مدیریت هیجان
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ها در عمل بهتر مدیریت شوند و موفقیت  ه هیجانکبه هر میزان  .ندک اعتماد به نفس ایفا می
لمـرو اجتمـاعی،   در ق .یابـد  ند، باور فرد به خود افزایش میکل عملی پیدا کدر این زمینه ش

را بـا  ه ارتبـاط فـرد   کـ پـردازد   هایی می ها و توانمندي ها، شایستگی هوش هیجانی به قابلیت
چون همدلی، آگاهی سازمانی، مدیریت تضاد و تعارض،  ،هایی مؤلفه .نندک تنظیم می دیگران

  38.گیرند ار گروهی، نفوذ، پرورش دیگران و ارتباط با دیگران در این حوزه قرار میک

  و خانواده  يهوش هيجان
ه کـ زوج و این کهاي یـ  دقیقه از صحبتپنج جان گاتمن و گروهش با زیر نظر گرفتن تنها 

طالق  ،ه این زوج در آیندهکزدند  نند، حدس میک هاي خود را ابراز می آنها چگونه مخالفت
بعضـی از ایـن    .درصـد بـود   93ارانش کـ هاي گاتمن و هم خواهند گرفت یا نه؟ دقت یافته

این  .بینی آنها درست درآمده بود ها تا چهارده سال زیر نظر او و گروهش بودند و پیش زوج
ه هر دوي که تالشی کزوج مهم نیست، بل کهاي ی ه تعداد مخالفتکدهد  پژوهش نشان می
ه بـر  کـ برند و تعمیر [و تغییر] وضـعیت   ار میکل به صورت دوستانه به کآنها براي حل مش

ه رابطه، از لحاظ هـوش  کشود  زمانی گفته می .گذارد، مهم است تأثیر میآنها  موفقیت رابطه
هـا [و   ه زن و شوهر انرژي خود را براي تعمیر اختالفکهیجانی، در سطح باالیی قرار دارد 

دادن عشق و محبت زن و شوهر  یعنی نشان ،تعمیر .نندکها] صرف  اصالح و تقویت شباهت
بیـانگر ایـن واقعیـت     ،تعمیـرات  .ه دارنـد کشی کشمکدیگر بدون توجه به تعارض و کبه ی

یعنی پشت  ،تعمیر .دشو  استفاده می ،ي هوش هیجانی در درون رابطهها مهارت از هکهستند 
اولین امید به تعمیر موفق، از خود آگـاهی   .همسربا دشمنی  سر گذاشتن خشم، خشونت و

  39.گیرد فرد ریشه می
محصـول   ،كودکـ ه هـوش هیجـانی   کـ پژوهش انجام شده در دانشگاه اموري نشان داد 

شخصـی آنهـا از اسـترس      ي هوش هیجـانی والـدین اسـت و نـه تجربـه     ها مهارتنمایش 
اگر آنها الگو و  .گیرند ي هوش هیجانی را از والدین خود یاد میها مهارتان، کودک .هیجانی

بهترین منبع یـادگیري را از دسـت خواهنـد     ،ر حقیقتمثال والدین خود را نداشته باشند، د
آورنـد،   ننـد و بـه عمـل در مـی    ک انشان تمرین مـی کودکه هوش هیجانی را با کوالدینی  .داد

ه شـادتر هسـتند، سـازگاري اجتمـاعی بیشـتري دارنـد،       کـ نند ک پسران و دخترانی بزرگ می
 .ننـد ک سـب مـی  کبیشـتري   اي هاي حرفـه  آورند و در بزرگسالی موفقیت بهتري می هاي هنمر



   ۱۰۷ يسشنا روانن و ياز نگاه ديكردها و روينه شي، پيجانيهوش ه

گریـزي،   تـب کدهنـد، میـزان م   ي هوش هیجانی خود را افـزایش مـی  ها مهارته کهایی  بچه
نـد، افـزایش   که شـروع  کاز هر جا  كودک .دهند اهش میکارانه خود را کتنبلی، و رفتار بزه

اگـر از نظـر    .هایش بهبود یابـد  السیک هوش هیجانی او باعث خواهد شد تا روابطش با هم
نار آمـدن بـا   کي مورد نیاز خود را براي ها مهارتهوش هیجانی الگوي فرزندان باشید، آنها 

ه در کـ رد؛ مـوفقیتی  کـ دیگران رشـد خواهنـد داد و موفقیـت بیشـتري را تجربـه خواهنـد       
  40.بزرگسالی نیز نیز ادامه خواهد داشت

سئولیت والدین به شمار ترین م مهم ،، تربیت فرزندانی خوشبختکراتیکدر جوامع دمو
تر از پدر و مادري خوشبخت وجود نـدارد و   ، عاملی حیاتیكودکبراي خوشبختی  .رود می

تـر از وجـود شـهروندانی خوشـبخت      ، عـاملی حیـاتی  کراتیـ کاي دمو براي موفقیت جامعه
ه کـ چـرا   شـوند،  ده به شهروندانی خوب بدل مـی ان خوشبخت در آینکودک .توان یافت نمی

 41.روي نخواهند آورد ،شود ه موجب تخریب جامعه میک  تارهاي ضداجتماعیهرگز به رف

  هوش هيجاني و سالمت
بـه همـین    .ی با سالمت روانـی و سـالمت جسـمانی دارد   کهوش هیجانی رابطه بسیار نزدی

ی و کسـی، مشـاوره و راهنمـایی، پزشـ    شنا روانمثل  ،هایی ه هوش هیجانی در حوزهکعلت 
  .عالقه، تحقیق و مطالعه قرار گرفته استی، سخت مورد کروان پزش

 .شـود  شـدن و از بـین رفـتن مـی     لی، در طول حیات خود، زمـانی آمـاده حـل   کهر مش
هـاي   هیجان كبا در .نیدکل اقدام کتوانید براي حل مش ه با آن میکاي است  ها وسیله هیجان

اگـر   .نیـد ک الت بعـدي اجتنـاب  کالت بگذرید و از مشکاز میان مشماهرانه توانید  خود می
نیـد، آنهـا خیلـی سـریع بـه      کوب کار را انجام دهید و احساسات خـود را سـر  کس این کع

ه نادیـده گرفتـه   کـ هـایی   هیجـان  .احساس تنش، استرس و اضطراب تبـدیل خواهنـد شـد   
سـازند تـا    شما را قادر مـی  ،ي هوش هیجانیها مهارت .نندک شوند، مغز و بدن را فلج می می

 ،ارکـ بگیرید و با ایـن   ـ  نترل شوندکه غیرقابل کپیش از این ـ  راهاي دشوار  جلوي وضعیت
ي هـوش  هـا  مهـارت ه قـادر نیسـتند از   کـ سـانی  ک .تر شود مدیریت استرس براي شما آسان

هـاي   نند، به احتمال زیاد، براي مدیریت روحیه و خلقِ خود از روشکهیجانی خود استفاده 
 ،ه آنها دو برابـر کاحتمال دارد  .گیرند بهره میمتر اثر بخشی دارند [مثل داروها] که کدیگري 

 .شی بـه سرشـان بزنـد   کار خودکبیشتر از دیگران مضطرب، افسرده یا معتاد شوند و حتی اف
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ه هـوش هیجـانی   کسانی ک .هوش هیجانی تأثیر بسیار زیادي بر شادي و رضایت مردم دارد
ارنـد، اعتمـاد بـه نفـس     گیرند با محیط اطراف خود سـازگاري بیشـتري د   ار میکخود را به 

رابطـه مسـتقیم بـین هـوش هیجـانی و       .هاي خود آگاهند دهند و از توانایی باالیی نشان می
آنها و   ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از ه توجه به هیجانکدهد  نشان می ،زندگی خوب و سالم

ي هـا  مهـارت هرچـه از   .ردن رفتار، تا چه حد اهمیـت دارد کآنها براي راهنمایی   استفاده از
  42.خواهید داشتاز زندگی نید، دستاوردهاي بیشتري کهوش هیجانی خود بیشتر استفاده 

هیجـانی و   ه همبستگی باالیی بین هـوش کهاي اخیر، نشان داده است  نتایج پژوهش در سال
 ،اسـترس، اضـطراب و افسـردگی    .هـا وجـود دارد   آمادگی براي مبتال شدن به انواع بیماري

  پـذیري در مقابـل همـه    ننـد و باعـث آسـیب   ک دستگاه دفاعی بدن را تضعیف و متوقف می
وقتی ذهـن غـرق در تـنش،     .شوند ها، از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سرطان می بیماري

ه از میزان مصرف انرژي بـراي مقابلـه بـا    کرساند  ناراحتی یا اضطراب است، به بدن پیام می
بیماري انواع جدي یا جدید پذیري در مقابل  شود تا آسیب باعث میار کاین  .اهدکبیماري ب

بـین اضـطراب و   رابطـه آشـکاري   ه کدهد  ی نشان میکهاي جدید پزش پژوهش .بیشتر شود
ي هـوش هیجـانی بازگشـت بـه     هـا  مهارت .ها، مثل سرطان، وجود دارد انواع جدي بیماري

ي هـا  مهـارت در طول مداوا روي  ولی ،ه بیمارندکسانی ک .بخشند سالمت را نیز سرعت می
هـا، از جملـه    از بسـیاري بیمـاري   ،دهنـد  نند و آنها را رشد میک ار میکهوش هیجانی خود 

   .شوند ها زودتر رها می ترین بیماري شندهک
ه کـ هاي مختلف بدن به قدري قوي است  ی هوش هیجانی روي مغز و سیستمکاثر فیزی

بـرداري از مغـز، عمـالً     سکهاروارد، با ع  انشگاهی دکپزش  دهکتحقیقات انجام شده در دانش
 .گیـرد  ل مـی کی در مغز شکه همراه با تغییرات هوش هیجانی، تغییرات فیزیکاند  ردهکثابت 

 .ننـد ک تقویت می ،براي مقابله با اضطراب هیجانیرا توانایی مغز  ،ي هوش هیجانیها مهارت
در مقابـل  مقاومت بیشتري قوي باقی بماند و  ،ه دستگاه دفاعی بدنکشود  ار باعث میکاین 

ر خـوب) شـاید بتـوان    کر خوب (عاطفه خوب ـ تف کحال خوب و ف 43.بیماري داشته باشد
وقتـی احسـاس    .هـا دانسـت   ار و پاسـخ کمهمترین اثر هیجان و عاطفه را در تأثیر آنها بر اف

لتنگ هسـتیم همـه چیـز    وقتی افسرده و د .بینیم نیم، جهان و اطرافیان را زیبا میک خوبی می
بینـی   خـوش  که احساس خوبی داریم، دنیا را بـا عینـ  کهنگامی  .رسد تیره و تار به نظر می

  .سکبینیم و برع می
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وقتـی خـوش    .گـذارد  ختی فرد نیز تأثیر میشنا روانرد عصبی ـ  کارکرد عاطفی بر کعمل
رات بد به طور و وقتی افسرده هستیم خاط ،آوریم خلق هستیم، خاطرات خوب را به یاد می

هر چقدر هوش عاطفی فردي باالتر باشد، به نقـش و تـأثیر    .شوند ار به ذهن وارد میکخود
متناسـب بـا    را ند بهترین عاطفـه ک تر است و سعی می ها و رفتارهایش آگاه نشکعواطف بر 

ه کـ فـردي   .ر و حـل مسـئله را انجـام دهـد    کند تا بهترین نوع تفکدر خود ایجاد موقعیت، 
ر خـود اصـالح   که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکداند  دارد می ییباالانی هوش هیج

ه در معرض بـوي  کهایی  تحقیقات فردي به نام رازران نشان داد آدم ،شصت سال پیش .دکن
ناهار مجانی احسـاس خـوب و    که پس از صرف یکسانی کگیرند در مقایسه با  بد قرار می

 .ننـد ک موضـوعات غیرمـرتبط مـی    دربـاره حال خوشی دارند، اظهارنظرهاي منفی بیشـتري  
دهـیم)   نیم و انجام میک ر میکهیجان و عاطفه نه تنها محتواي شناخت و رفتار (آن چه ما ف

ر نفـوذ  ه فرایند شناخت (یعنی چگونه اندیشیدن) را نیز زیـ کبل ،دهند را تحت تأثیر قرار می
  44.خود قرار خواهند داد

  يت شغلي، مديريت و پيشرفت سازمانيفقهوش هيجاني، مو
آنهـا مثـل مزاحمـان     ؛بـریم  ها را نیز با خود بـه آنجـا مـی    رویم هیجان ار میک محلوقتی به 

آگـاه  ، هـاي خـود   هرچه سریعتر از هیجـان  .نددرپی، هستتمام روز سایه به سایه  ،دهنده آزار
نتـرل اوضـاع را بـه دسـت     ککه دوباره هتر بشناسیم، زودتر خواهیم توانست آنها را بده و ش

ثر کحـدا گیـري از آن،   با بهرهتوانیم  میه کها تنها راهی است  و مدیریت هیجان كدر .گیریم
ار گـرفتن  کـ بـه   .ببریم و به سوي هدف شغلی خود در زندگی بـرویم از روزمان استفاده را 

بـه   .ه خیلی زیـاد کوتاه این است کهوش هیجانی چه تأثیري بر موفقیت شغلی دارد؟ پاسخ 
ز کـ جهـت متمر  که انـرژي را در یـ  کـ ار گرفتن هوش هیجانی روش بسیار خوبی اسـت  ک

  .ند و نتیجه بسیار عالی داردک می
و  هدرکـ آزمـایش   ،رفتـارِ شـغلی مهـم    33نـار  کبرادبري و گریوز، هوش هیجانی را در 

دهد و جزئـی از خـودش    آنها را درون خود جاي میبیشتر ه هوش هیجانی، کمتوجه شدند 
هـوش هیجـانی آن قـدر بـراي      .از جمله مدیریت زمـان، انگیـزه، بیـنش و ارتبـاط     ،ندک می

هـوش   گیـرد.  دربرمیها را  انواع شغل  رد در همهکدرصد عمل 60ه کموفقیت ضروري است 
تـرین   ار و قـوي کرد فرد در محیط کبینی عمل ن عامل براي پیشتری هیجانی به تنهایی بزرگ

  45.نیرو براي رهبري و موفقیت است
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 .پـذیر اسـت   مهارت بسـیار انعطـاف   که یکشاید بهترین امتیاز هوش هیجانی این باشد 
 ،بـا تمـرین  آن را تواننـد   باز هم مردم می ،م یا زیاد باشدکمردم هرچقدر هم  هوش هیجانیِ

توانند خودشان را  آورند عمالً می می میکه در هوش هیجانی نمره کسانی کبهبود بخشند و 
دهد  وئینزلند استرالیا نشان میکپژوهش انجام شده در دانشگاه  .ارانشان برسانندکبه پاي هم

توانند تنها با تالش براي بهبـود   رد شغلی ضعیفی دارند میکه هوش هیجانی و عملکسانی ک
پـس از   .برسـند  ،ه در هـر دو بسـیار عـالی هسـتند    کارانی کمهوش هیجانی خود، به پاي ه

ه کـ سـانی  کدرصـد   90ه کـ ار، این نتیجه ظاهر شد کافراد در محیط از تعداد زیادي   مطالعه
ه هوش هیجـانی  کسانی ک .نیز دارند ییرد شغلی عالی دارند، هوش هیجانی بسیار باالکعمل

زیرا هوش هیجانی و موفقیت شـغلی   ،ندا دهند معموالً در شغل خود موفق خود را رشد می
  46.دیگر دارندکدست در دست ی

وقتـی   .برنـد  از هـوش هیجـانی بهـره مـی     ،لکـ  کها و نهادها نیز بـه عنـوان یـ    سازمان
هاي زیاد  پیشرفت ،شود، صنعت و تجارت ت افزوده میکشر کدر یهاي هزاران نفر  مهارت

ار گروهـی و خـدمات بـه    کـ ي هوش هیجانی باعث پیشـرفت رهبـري،   ها مهارت .نندک می
مثل لورئال و نیروي هوایی ایاالت متحـده، بـا    ،امالً متفاوتکهاي  سازمان .شود مشتریان می

جـویی   هـا دالر صـرفه   ي هـوش هیجـانی، میلیـون   ها مهارت  هایی در زمینه دادن برنامه انجام
ر و شوقی شو ،نندک ارمندانشان معرفی میکها هوش هیحانی را به  تکهر وقت شر .اند ردهک

مفهـوم یـا    کتی بتوانـد بـراي یـ   کاگر سازمانی یا شر .گیرد ارمندان را دربر میک  فراگیر همه
ارمنـدان سـرایت   ک  ند، این انرژي خیلی زود به همهکموضوع آموزشی، انرژي فراگیر ایجاد 

وقتـی   .ردکـ همه پیشرفت خواهنـد   ،ه در آنکرد و موقعیتی به وجود خواهد آورد کخواهد 
ردشان نیـز بهتـر   کبخشند، عمل نند یا آن را بهبود میک ایجاد میدر خود ش هیجانی مردم هو

ار کـ ایـن   .یابـد  ار افزایش مـی کنند و منافع حاصل از ک دیگر بهتر برخورد میکشود، با ی می
  47.اند همه راضی، قانع و برنده ه در آنکند تا محیطی ایجاد شود ک می کمک

  هوش هيجاني و آموزش
در  دیدگاه شایع در حوزه آمـوزش، آمـوزش دیـدن را     آموزش دیده چیست؟منظور از فرد 

 ،نـد ک سب دانش و آگاهی، پذیرش مسئولیت، وجود همدلی و انعطاف تفسیر میکخصوص 
از ایـن نقطـه نظـر     .دارنـد  ه بعضی عنصر عدم خشونت را نیز در آن ملحوظ مـی کضمن آن
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ي هـا  مهارتردن ک سنتی و ضمیمهي هوش ها مهارته آموزش فراتررفتن از کتوان گفت  می
  48.ي هوش هیجانی استها مهارتهیجانی و اجتماعی یا همان 

ه روابط حمایتی و تـوأم بـا   کدارد داللت ی از اصول اولیه هوش هیجانی بر این معنا کی
اي درنـگ بـر    دهنـد. لحظـه   مـی  یلکهاي آموزش پایدار و واقعی را تشـ  پایه ،مهر و همدلی

  همـه  .ندکار کاین معنا را آش تواند حقیقت بنیادین خودمان می هاي آموزشی شخصی تجربه
ه کـ رد کـ اما مسلماً اذعان خواهیم  ،ایم ردهکما تحت شرایط نامطلوب نیز یادگیري را تجربه 

هاي  در دهه .توانند بهترین راه براي یادگیري پایا و ماندگار تلقی شوند شرایط نامطلوب نمی
توانایی فهم دیگـران  «مفهوم هوش هیجانی را به صورت  کثورندای .ال .اي م1930و  1920

، دهـد   مـی  یلکرا تش (IQ)بهره هوشی ی از ابعاد که یک» فردي میان  و رفتار مناسب در حوزه
رد و کـ محبوبیت چنـدانی پیـدا ن   ،در آن زمان کدیدگاه هوش اجتماعی ثورندای .ردکمطرح 

  49.تحقیقات زیادي به خود اختصاص نداد
ه کـ و چنـین نتیجـه گرفـت     کردههاي درس را عمیقاً مطالعه  السکجان دیویی ماهیت 

راسـی،  کآمـوزان بایـد مفـاهیم مربـوط بـه دمو       ه در آن دانـش کـ انی است کالس درس مک
ور و خالّق براي پیشبرد آن، و شـرایط هیجـانی و   کي الزم براي حفظ آن، ذهن فها مهارت

ژرفـی بـین مـواد      رابطـه توان  میاز نظر دیویی  .د بگیرندیا، براي انتقال آنرا اجتماعی الزم 
ه الزم کـ هایی  شوند، و حوزه ه در آن این مواد یادگرفته میکاي  آموزشی، چارچوب و حوزه

هـا و   مؤلفـه  .ردکاربردي مورد استفاده قرار گیرند، برقرار کاي  است این مواد در آنها به گونه
  شود.  چارچوب هوش هیجانی یاد میه امروز از آنها در کمقدماتی هستند 
رابطـه بسـیار نزدیکـی بـین     ه کـ شود  مسلماً چنین استنباط میآنچه گفته شد از مجموع 

  ، دو جنبه اساسی و عمده دارد:این رابطه مهموجود دارد. هوش هیجانی و آموزش 
هـوش   آمـوزان و دانشـجویان بـا    ي هیجانی و آشنا سـاختن دانـش  ها مهارتآموزش  .1

  .ي هیجانی)ها مهارتابعاد گوناگون آن (تعلیم  هیجانی و
هـاي آموزشـی    ردن آنهـا در تمـام برنامـه   کـ ي هیجانی و رعایـت  ها مهارتتوجه به  .2

ها بـه ایـن دو بعـد مهـم و      پس باید در مدارس و دانشگاه .ي هیجانی)ها مهارت(استفاده از 
و  دادی را بـه افـراد یـاد    ي هیجانها مهارته هم ک ااي داشت؛ به این معن اساسی عنایت ویژه

  کرد.ي هیجانی استفاده ها مهارتنار آموزش آنها از کهم در 
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  هاي هوش هيجاني  تاريخچه و ديدگاه
شـد، امـا    ار بـرده مـی  کـ م در ادبیات پژوهشـی بـه   1990عبارت هوش هیجانی حدود سال 

ن، پـر  تاب هوش هیجانی، نوشته دانیل گلمکه ک، هنگامی م1995عمومیت یافتن آن به سال 
پیتـر سـالووي و جـان     م1990در سال  .50گردد تایمز شد، برمی كتاب نیویورکترین  فروش

مایر اصطالح هوش هیجانی را به معناي توانایی زیر نظرگرفتن احساسات و هیجانات خود 
ر و اعمـال  کـ و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از اطالعات حاصل از آنهـا در تف 

گلمـن   .ها انـداخت  زبان اصطالح هوش هیجانی را سرِ م گلمن1995در سال  .خود، گرفتند
بینی قابلیت اشخاص، هوش هیجانی شاخص بهتري است تـا هوشـبهر    معتقد است در پیش

  .هاي سنتی هوش حاصل از آزمون
  دارد:م چهار حوزه کنظر گلمن، هوش هیجانی دست از 
  ،احساسات از اعمال) ردنکتوانایی جدا  ال،مثبراي آگاهی هیجانی (. 1
  ،نترل عصبانیت)کتوانایی براي نمونه، مدیریت هیجانات (. 2
  ،دیدن دنیا از دریچۀ چشم دیگران) ال،مثبراي تشخیص هیجانات دیگران ( .3
  51.الت و روابط)کردن روابط (تواناي حل مشکاداره  .4

هیجـانی بـاز   هاي تئوري هوش هیجانی به آغاز نهضت هـوش   سی ریشهشنا رواندر حوزه 
هـایی از هـوش    ه جنبـه کـ سـانی بـود   کی از اولـین  ک) یم1920( کثرندای .ال .اي .گردد می

هـوش اجتمـاعی را    م1920در سـال  او  .ردکـ مطـرح   52عنوان هوش اجتماعی باهیجانی را 
هاي مختلفی در زمینه هـوش و   به توانایی کی ه هرکدانست  اي می هاي گسترده شامل مؤلفه

هـاي   تـالش  53و اسـترن  کرابـرت ثرنـدای   م1937در سال  .ردندک ابعاد مختلف آن اشاره می
ردند و به معرفی سه حوزه متفاوت و در کرا مرور  کثرندای .ال .قبلی انجام شده توسط اي

گرش فرد بـه جامعـه   اولین بخش اساساً به ن .به هوش اجتماعی پرداختند کنزدی ،عین حال
 .شامل دانش اجتماعی اسـت  ،بخش دوم .گردد هاي متفاوت آن برمی مؤلفهشکل یا بخش و 
  .گرفت میزان سازگاري اجتماعی فرد را در بر می ،هوش اجتماعی ،ل سومکش

هـاي   هـاي بهـره هوشـی، توانـایی     ردن آمـوزه کهمراه با گسترده  م1952در سال وکسلر 
هـاوارد گـاردنر    کـرد. تصـدیق  ، هـاي معـروف هـوش    ز تواناییعاطفی را به عنوان بخشی ا

رده کـ اي ایفـا   سی نقـش برجسـته  شنا رواندر احیاي تئوري هوش هیجانی در نیز ) م1983(
هاي چندگانه شامل انواع  ثر یا هوشکهاي مت مدل تأثیرگذاري وي تحت عنوان هوش .است

  .درون فردي است فردي و هوش از جمله هوش شخصی، هوش میان ،متفاوتی از هوش
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هـاي نخسـتین را    ه گـام کـ سی است ک) اولین م1988ه روون بارون (کشاید بتوان گفت 
وي در رسـاله   .ارزیابی هوش هیجانی بـه عنـوان معیـاري از سـالمت برداشـته اسـت      براي 

 ،ایـن  .ار بـرده اسـت  کـ تري خود اصطالح ضریب هیجانی را در مقابل بهـره هوشـی بـه    کد
رده و هنـوز  کـ الح هوش هیجانی هنوز معروفیت عمومی پیدا نه اصطکدرست زمانی است 

 ک) اینـ م2000بارون ( .اند سالوي و مایر اولین مدل هوش هیجانی خود را به چاپ نرسانده
هـایی   اي مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی هوش هیجانی را به عنوان مجموعه

هـاي محیطـی تـأثیر     مـؤثر بـا خواسـته   ه بر توانایی عمومی مـا در برخـورد   کند ک مطرح می
  ند از:ا ه عبارتکشامل مواردي است  ،این مجموعه .گذارند می

  ردن خود،کو بیان  توانایی آگاه بودن، فهمیدن
 ،توانایی آگاه بودن، فهمیدن و برقراري ارتباط با دیگران

 هاي درونی، انهکها و ت نترل سائقکهاي شدید و  توانایی برخورد با هیجان
 .الت شخصی یا اجتماعیکایی سازگاري با تغییر و حل مشتوان

ي میان ها مهارتي درون فردي، ها مهارت :ند ازا پنج حوزه مطروحه در مدل وي عبارت
پیتـر سـالوي و    م1990خره در سال ألبا .فردي، سازگاري، مدیریت استرس، و حال عمومی

بـا  نند، مقاله خـود  ک ار میک 54ه در حال حاضر در دانشگاه نیوهمپشایرکارش جان مایر کهم
ه بیشترین تأثیر را در حوزه تئوري هوش هیجـانی برجـا گذاشـته،    ک »هوش هیجانی«عنوان 

  55.به چاپ رساندند
 ردنـد: ک) هوش هیجانی را این گونـه تعریـف   م1990سالوي و مایر در مدل اولیه خود (

هـاي   ییز دادن هیجانهاي خود و دیگران، توانایی تم توانایی نظارت بر احساسات و هیجان«
    56».ر و عملکمتفاوت و متنوع و توانایی استفاده از این اطالعات براي راهنمایی و هدایت ف

عنـوان  بـا  تـابی  کبا استفاده از تحقیقات سالوي، مایر و دیگـران،   م1995در سال  گلمن
اصطالح هـوش هیجـانی شـهرت جهـانی پیـدا       ،از این تاریخ به بعد نوشت. هوش هیجانی

تاب و مقاله در مورد هوش هیجـانی تـدوین   کدر حال حاضر در جهان و ایران صدها  .ردک
هـاي چنـد    نظریه .ارگاه آموزشی نیز به آن اختصاص یافته استکه و چندین همایش و شد

ایـن   .انـد  هاي زیـادي بـراي گفـتن داشـته     از قبیل نظریه گاردنر و استرنبرگ، حرف ،هوشی
متولیان تعلیم و  .تري از هوش و قابلیت داشته باشیم تلقی وسیعه کاند  ها ما را واداشته نظریه
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هـاي مختلـف بـه دانـش      ه در حیطـه کنند کهایی تدوین  اند برنامه ردهکتربیت را نیز ترغیب 
 57.آموزان و دانشجویان آموزش بدهند

  مقايسه هوش هيجاني و هوش شناختي 
دو » هیجـان «و » هـوش «، مفاهیم سیشنا روانهاي سنتی  از نظر بسیاري از فالسفه و دیدگاه

از دیـدگاه سـنتی   » هـوش « .گرفتند هم بوده و حتی در مقابل هم قرار میارتباط با  بیمفهوم 
هاي شـناختی   ر انتزاعی و تواناییکبعدي و به معناي توانایی تف کت یبه عنوان مفهوم عمدتاً

هـا انگاشـته    كهـاي سـازمان نیافتـه بـه محـر      سري پاسـخ  کها هم ی تعریف شده و هیجان
هـاي سـنتی    هاي هوش و هیجان رخ داد، دیدگاه ه در حوزهکاما تحوالت عظیمی  .شدند می

از  کـرد. یـد  کهـوش و هیجـان تأ    و در هـم تنیـده   کرا زیر سؤال بـرده و بـر ارتبـاط نزدیـ    
) م1996) و اسـترنبرگ ( م1983توان به گـاردنر (  پیشگامان این تحوالت در حوزه هوش می

ـ   1994( 59آوریـل و نـانلی   58،سکـ شفیات ژوزف لـی دو کحوزه هیجان از رد و در کاشاره 
ولی اوج این تحوالت به مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی توسط سـالوي   .) نام بردم1989

از  .ننـد ک یـد مـی  کتنیدگی هوش و هیجـان تأ  ارا بر درهمکه آشکگردد  ) برمیم1990و مایر (
هـاي   نظر آنها هوش هیجانی عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگري احساسـات و هیجـان  

هـا و اسـتفاده از اطالعـات هیجـانی در حـل       خود و دیگران، تمییز قائل شدن میان هیجـان 
بـه بعـد)    1995گذشـته (از    البتـه در طـول دهـه    .شود بخشی رفتار تعریف می مسئله و نظم

تـرین چهـره    معروف .متفاوتی در مورد هوش هیجانی ارائه شده است الگوهاي ردها وکروی
به  هوش هیجانیتابی تحت عنوان که در کاین حوزه در میان عموم مردم دانیل گلمن است 

ه کـ پرداز دیگـري اسـت    ) نیز نظریهم1997بارون ( .پرداخته است ،تشریح عمومی این سازه
  60.استرده و بررسی کهوش هیجانی و ابعاد آن را مطالعه 

 ه بیشـتر کـ امالً متضـاد نیسـتند، بل  کـ هـاي   قابلیـت  (EQ)و هوش هیجانی  (IQ)هوشبهر 
افـرادي   .یممنـد  بهرهیبی از هوش و عواطف کما از تر  همه .ه متمایزندکتوان چنین گفت  می

رغـم   بـه داراي هوشبهر باال و هوش هیجانی پایین (یا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بـاال)  
میـان هوشـبهر و برخـی جوانـب هـوش       ،در واقـع  .هایی نوعی، نسبتاً نادرنـد  نمونهوجود 

  61.هیجانی همبستگی مختصري وجود دارد
تـوانیم انجـام    ار مـی که چه کگوید  به ما می IQه کپردازان هوش هیجانی معتقدند  نظریه

نـایی مـا   شامل توا IQ 62اري باید انجام دهیم.که چه کگوید  به ما می EQه کدهیم در حالی 
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ه چگونه از کگوید  به ما می EQه کشود، در حالی  ر منطقی و انتزاعی میکبراي یادگیري، تف
IQ  خـود   نیم. هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهتکدر جهت موفقیت زندگی استفاده

 .گیـرد  ها را اندازه می ي الزم در این حوزهها مهارتشود و  آگاهی هیجانی و اجتماعی ما می
افی در کي ها مهارتي ما در شناخت احساسات خود و دیگران و ها مهارتشامل  همچنین

  63است.پذیري در مقابل وظایف  ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت
 ،ار اسـت کـ و هوش شناختی، محـیط   یجانیبهترین حوزه مناسب براي مقایسه هوش ه

ه از هـوش عقلـی نتیجـه    کـ علمـی ( هـاي   عالوه بر توانمنـدي  ،ار خودکمحیط  زیرا فرد در
تاب جدید خـود بـه   کگلمن نیز در  .ندک هاي عاطفی خود نیز استفاده می شود) از قابلیت می
ه کـ ار، یعنـی محیطـی   ک) بر نیاز به هوش عاطفی در محیط م1998(ار با هوش عاطفیکنام 

نـه تنهـا   که او معتقد است  .ندک ز میکشود تا قلب و احساسات، تمر اغلب به عقل توجه می
ه در کـ سـی  که هـر  ک، بلنیاز دارندهوش عاطفی به ها  ها و سازمان تکمدیران و رؤساي شر

  64.ند نیازمند هوش عاطفی استک ار میکسازمان 
 و (IQ)هـوش   کشناسان موفقیت انسان را در زندگی به دلیل یـ  امروزه بسیاري از روان

ه موجـب  کاي از هوش وجود دارد  ه طیف گستردهکدانند، بل پارچه و واحد نمی کاستعداد ی
ی از انـواع ایـن طیـف    کـ ی .شـود  هاي گوناگون مـی  هاي مختلف فرد در عرصه بروز توانایی

بـه صـورت رسـمی وارد     م1990ه از سـال  کـ هوشی است به نام هوش هیجـانی   ،گسترده
  65.سی شدشنا روانادبیات 

امالً متضاد و متنـاقض  کدو مفهوم ه مالحظه شد هوش شناختی و هوش هیجانی کگونه  همان
 ه این دوکهایی دارند. از آنجا  ه با هم تفاوتکه وجود دارد این است کنیستند و تنها چیزي 

  هایی دارند.   ها و تفاوت اند، بنابراین، شباهت امالً مساويکامالً متناقض و نه کمفهوم نه 

  سنجش هوش هيجاني
  :وجود دارد یلکاس یسه نوع مقهوش هیجانی براي سنجش 

  ،یه بر گزارش خود فردکهاي خودسنجی: ت مقیاس .1
 ،یه بر گزارش دیگران در مورد فردکاي: ت هاي چند رتبه مقیاس .2
 66.رد وي در این موقعیتکردن عملک هاي عملی: قرار دادن فرد در موقعیت طبیعی و نظاره . مقیاس3

  .است يگریازمند فرصت و مقاله دیز نینها  اسین مقیا یمعرف
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  يريگ جهيل و نتيبحث، تحل
  يسشنا رواندر  يجانيههوش ـ الف 

د و یـ امالً جدکـ  يا دهیـ واقعـاً پد  یجـان یا هـوش ه یـ ه آکـ شود  ین پرسش مطرح مینون اکا
ه سابقه کد است یجد یا صرفاً اصطالحید یآ یبه شمار م یسشنا روانامالً نو در ک يردکیرو
جـه  یتـوان بـه نت   یم یجانیمربوط به هوش ه يها دگاهیخچه و دیتار یبا بررس .دارد یخیتار
  د:یر رسیز

 .هوش مستقل قبـول ندارنـد   کیرا به عنوان  یجانیسان هوش هشنا رواناز  يا عده :اوالً
مات و انـواع هـوش   یدانند و به تقس یه هوش را استعداد واحد مکهستند  یسانکنها همان یا

ه ابعـاد و  کـ است  یاستعداد واحد شناخت ک، ین افرادید ایاز دهوش  .ندارند یاعتقاد چندان
 يهـا  ا جنبـه یجنبه  ي،ات فردیو خصوص یطیط محیه به تناسب شراکدارد  متعدد يها جنبه
و  ی، بعد اخالقـ یتوان به بعد عاطف ین ابعاد میاز جمله ا .ندک یاز آن بروز و ظهور م یخاص

ه کـ رد کـ اشـاره   68لبرگکو  67اژهیتوان به ژان پ ین عده میان ایاز م .ردکاشاره  یبعد اجتماع
  .اند اوردهیان نیبه م یجانیاز هوش ه ینام ،قات خودیدر تحق

نون کات ،ت و حدت تمام آن را قبول داشتهشناسان با شد روانگر از ید يا در مقابل، عده
، بارون، گلمن ير، سالویتوان به ما یاز جمله آنها م .اند ز به دست آوردهیو عنوان آن را ن منا
  .دکرگران اشاره یدو 

ار کـ د و ابتیـ شف جدکتازه،  امالًک یموضوع یجانیه هوش هکن است یدگاه محقق اید 
ن یـ گـر بـه ا  ید يها سان با واژهشنا رواناز  يا ز عدهین نیش از ایان پیرا سالیز ،ستین یعیبد

  ر را نام برد:یتوان موارد ز یم ،مثال رايب .اند ردهکهوش اشاره 
 م،1921، یاجتماع، هوش کیثرندا .1
 م،1952، یعاطف ییسلر، تواناکو .2
 ،به بعدم 1977، ياربردکو هوش  یاسترنبرگ، هوش اجتماع .3
 .به بعد م1983، يفرد و هوش برون يفرد گاردنر، هوش درون .4

 ینـوع  سـت و صـرفاً  ین يرکـ ز بیچ یجانی، هوش هیسشنا رواندان علم یدر م بنابراین،
از  »یجـان یهـوش ه «اصطالح  .است يپرور مهارت در واژه یو نوع يساز ار دراصطالحکابت

ـ ا .جـان یب شده است: هوش و هیکدو واژه تر سـتند تـا   یصـفت و موصـوف ن   ،ن دو واژهی
 یهوش یعنی ؛ه هستندیه آنها مضاف و مضاف الکبل ،باشد »جان استیه هک یهوش« شیمعنا
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ه کـ بل ،سـت ین یمسـتقل هـوش  ی، جـان یهوش ه ،ن صورتیدر ا .جان استیه مربوط به هک
ن بعد به یزه شده و در ایانالکها  جانیه در هکاز همان استعداد واحد است  يا و جنبه یبخش

  .رسد یبروز و ظهور م

  در اسالم يجانيهوش ه. ب
 ینـوع  سـت و صـرفاً  ین يدیـ ده جدیـ پد یسشنا رواندر  یجانیه هوش هکاشاره شد  شتریپ

در  يامالً تـازه و نـوآور  کـ  یه موضوعکم یریاگر بپذ یحت .است يساز در اصطالح ينوآور
سـال   1400را اسـالم در  یـ ز ،شود یمحسوب نم يدیز جدیدگاه اسالم چیاز د ،ده استیپد
د آن بـه صـورت   یـ اربردها و فواکآن و هم به  يها لفهؤ، هم به میجانیش، هم به هوش هیپ

ن شـده  یـی تب ل ویـ تحل 69محقـق  يترکبر اساس آنچه در رساله د .رده استکاشاره  یمستوف
از عقـل   يریبخش جداناپذ یجانیبا هم مرتبط بوده و هوش ه یجانیعقل و هوش ه ،است
هـا و   یژگیاربردها، وکام، آثار، کدر اح یجانیهوش ه يها لفهؤها و م یژگیرا تمام ویز ،است
 151(ارتبـاط فـرد بـا خـود بـا       عقـل  یو اجتماع يام فردکژه در احیبه و ،عقل يها هیتوص

هـا بـه    یژگـ ین ویـ در ا .خـورد  یشاخص) به چشم م 95گران با یارتباط فرد با دشاخص و 
، قدرت بروز احساسات و عواطف، قـدرت شـناخت   ینترلک، خودیتیری، خودمدیخودآگاه

ارتبـاط سـالم و سـازنده بـا خـود و       يگران، و قدرت برقراریجانات خود و دیحاالت و ه
  شود: یرد اشاره منمونه به چند مو براي .گران اشاره شده استید

ها و آثار عقل این است که آدم عاقـل همـواره حـد و مـرز و انـدازه       یکی از شاخص .1
العقل لمـن  «فرماید:  می حضرت علی .کند شناسد و بیخودي از آن تجاوز نمی خود را می

فرماینـد:   و باز می ».خردمند نیست آنکه از مرز و اندازه خویش بگذرد،  ؛یتجاوز حده و قدره
 یتـ یحضرت در رواآن  70».آنکه از اندازه خود بگذرد، خردمند نیست ؛ماعقل من عدا طوره«
ن مـردم  یتـر  عاقل ؛ان بعیبه بصیراً و عن عیب غیره ضریراًکاعقل الناس من «ند: یفرما می گرید
 ».نایور و نابکگران یب دیر باشد و به عینا و بصیب خود بیه به عکاست  یسک

دارد و  یخود و حاالت خود شـناخت و آگـاه  از انسان عاقل  ،تین چند روایابراساس 
 ،شـد گفتـه  ه کـ طـور   همـان  .نـد ک یاز حد خود تجاوز نمـ  ،ت خود بر خودیریهمواره با مد

 .هستند یجانیهوش ه یاساس يها لفهمؤت خود از یریشناخت خود و مد
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یملک نفسه اذا العاقل من : «فرماید در این باره می تسلط بر نفس در همه حال: علی .2
فرد خردمند کسی است که نفس خویش را در خشم، رغبـت   ؛غضب و اذا رغب و اذا رهب
 71».و ترس در اختیار خود بگیرد

لیس علی العاقل اعتراض المقادیر انّما علیه وضـع الشـئ   : «گذر نکردن از حد: علی .3
هـر چیـز را در جـاي    بر خردمند روا نیست که از حدود بگذرد، بلکه بر اوست تا  ؛فی حقّه

 72».خود نهد
 ، داللـت ت حـد اعتـدال  یـ نترل حاالت خـود و رعا کز بر تسلط بر خود، یات نین روایا 

 .ندیآ یبه حساب م یجانیهوش ه يها لفهؤه از مکدارند 
ـ ینبغـی للعاقـل ان ی  «: زبان و شناخت اهل زمان: امام صادقحفظ شأن، حفظ  .4 ون ک
ه قـدر  کـ براي عاقل شایسته و سـزاوار اسـت    ؛بأهل زمانه  عارفاًللسانه   علی شأنه حافظاً  مقبالً

 73».شأن خود را بداند و مالزم با آن باشد، زبانش را نگه دارد و از اهل زمان خود آگاه باشد
ه همگـی  کـ این روایت نیز به حفظ شأن خود، مدیریت زبان و شناخت اطرافیان داللـت دارد  

ه کـ لی، همه آیات و روایـاتی  کآیند. به طور  هاي هوش هیجانی به حساب می اي از مؤلفه به گونه
  هاي آن هستند. اي دربردارنده هوش هیجانی و مؤلفه شود به گونه در زیر به آنها اشاره می

و العقول ائمۀ االفکار و االفکـار ائمـۀ القلـوب    : «امام علی پیشوایی و هدایت افکار: .5
ها پیشوایان  اند، اندیشه ها پیشوایان اندیشه عقل ؛القلوب ائمۀ الحواس و الحواس ائمۀ االعضاء

  74».ها پیشوایان حواس و حواس پیشوایان اعضاء و دل ،ها دل
 ؛من کَملَ عقله حسـنَ عملـه  : «امام علـی  عامل حسن عمل و عامل تعادل در رفتار: .6

من عالمات العقل العمل بِسـنۀِ  «ز فرمود: یو ن ».استو کیامل باشد عملش نکه عقلش ک یسک
  75».هاي عقل است عدالت و تعادل در رفتار از نشانه ؛العدل
العاقل من وضع االشیاء مواضعها و : «علی عامل قراردادن هر چیز بر سر جاي خود: .7

 دهد و جاهـل  ه هر چیزي را در جاي خودش قرار میکسی است کعاقل  ؛الجاهل ضد ذلک
  76».ندک س عمل میکبه ع

العقـل یـأمرك   : «علـی  وري از عمـر:  له اسـتفاده و بهـره  یو وس آمر به انتخاب بهتر .8
العاقل من الیضـیع لـه نَفْسـاً    «ز فرمود: یو ن ».ندک عقل تو را به انتخاب برتر امر می ...؛باالنفع
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خـود را در   از عمـر اي  اسـت کـه لحظـه    یسـ کخردمنـد   ؛فیما الینفعه و الیقتنی ماالیصحبه
 77».دار را ذخیره نسازدیناپا يزهایفایده صرف نکند و چ کارهاي بی

هیچ عقلی مثل تدبیر و دور  ؛ال عقل کالتدبیر: «حسن تدبیر (تدبیر نیکو): رسول اهللا .9
بهترین دلیـل بـر زیـادتی     ؛ادلّ شیء علی غزارة العقل حسن التدبیر: «علی ».اندیشی نیست

  78».عقل، مدیریت و دوراندیشی خوب است
ه عقـل علـت و عامـل اساسـی     کـ د شو  ار میکمی دقت و تأمل، این واقعیت آشکبا  .10
وقتـی آدمـی در    .ردن با آنان اسـت کارتباط با مردم، خوش اخالقی و رفق و مدارا  يبرقرار

هـاي عقلـی و انعطـاف پـذیري از      وصـیه اثر ت ، برگیرد وران حوادث تلخ و دشوار قرار میک
ها، آدمی نرم و  ها و صالبت ها جلوگیري به عمل آمده به جاي درگیري ها و خشونت غلظت

ـ  .گذرد نار حوادث میکمالیم شده با سازگاري و نرمش از  د در قـرآن بـه پیـامبرش    خداون
  فرماید: می

نْهم     منْظا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ منَ اللّه لنت لَهم ولَو کُنت فَ رحمۀٍ فَبِما عـ ففَـاع ک لـوح
آل ؛ (عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه یحب الْمتَـوکِّلینَ  فَإِذَاواستَغْفرْ لَهم وشَاوِرهم فی األَمرِ 

و اگر بد خلق و سـخت   يشدخو  از جانب خداوند با آنها نرم یتکپس به بر )159 :عمران
شان آمرزش طلـب و  یپس از آنها درگذر و برا .شدند می ندهکاز دورت پرا حتماً يدل بود

خداوند  ،دیترد یه بکن کل کبر خدا تو یم گرفتیارها با آنان مشورت نما و چون تصمکدر 
  .نندگان را دوست داردکل کتو

شـان در انتشـار و   یزي و موفقیت اعامل اساسی پیرو خدا رسول يو و زیباکهمانا خلق نی
 .شدند نده میکبود همه از اطراف او پرا تند خو ایشان ی که اگر اند، چگسترش اسالم گردید

 ؛التـودد الـی النـاس نصـف العقـل     : «رمکـ با مـردم: پیـامبر ا   یمعاشرت و مهربان .11
در زنـدگی بـا افـرادي     79».مهرورزي و دوستی با دیگران، خود نیمی از عقـل را در بـردارد  

گونه افـراد   ه اینکبدیهی است  .اند متر عصبانی شدهکه در مدت عمرشان کایم  ردهکبرخورد 
و عاقـل و احمـق    ،و بزرگ کوچکبا  ،بوده با الهام گرفتن از عقلمند  بهرهاز عقل سرشاري 

از مفـاد برخـی    .آورنـد  ها جلـوگیري بـه عمـل مـی     از بروز درگیري ،سازگاري پیشه ساخته
اش نیز واالتر  خلق و خوي ،تر باشد از نظر ایمانی قوي سکه هر کروایات وارده، این است 

 ،بـود  منـد  بهـره توان از ایمان واالیـی   ه هرگز نمیکو پرواضح است  .تر خواهد بود و انسانی
واسـطه بـه ایـن حقیقـت      کپس بـا یـ   .باشیمداشته ه عقل و خرد واال و برومندي کمگر این
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ه کـ تـوان گفـت    مـی  .باشـد  و میکقل و خرد موجب پیدایش خلق و خوي نیه عکرسیم  می
ه اساسـاً از خلـق و خـوي    کشوند: افرادي  لی تقسیم میکها از این جهت به دو دسته  انسان

پردازنـد در   و بزرگ، عالم و عـامی بـه جنـگ و جـدال مـی      کوچکنبوده با  مند بهرهمالیم 
ه این الفـت  کتردیدي نداریم  .نمایند ري رفتار میه برخی از افراد با مالیمت و سازگاک حالی

  مندند. بهرهه این عده از آن کاست  يتوانا و خرد نیرومند و تألیف تنها در پرتو عقلِ
تساب االخوان و اعجز منه من ضیع من کاعجز الناس من عجز من ا: «حضرت علی .12

طور قطـع  ه خود فراهم آورند ب اي را براي توانند دوستان تازه ه نمیکسانی ک 80؛ظفر به منهم
حتی این توانـایی   ،ه بر اثر ضعف عقلیکافرادي هستند  ،عاجز هستند و از این عده عاجزتر

ه دوستان خود را حفظ نمایند و به مرور زمان همـه دوسـتان خـود را از دسـت     کرا ندارند 
و خـرد   ه از نظـر عقـل  کبل ،این ضعف و ناتوانی، ضعف جسمی نیست ،تردید یب ».دهند می

اخـالق و   ،ه در پرتـو عقـل و قـوت آن   کـ  شود ار میکآش ، پس به خوبی این حقیقت .است
هـا   هـا و خشـونت   ضعف عقلی نیز موجب بروز درگیـري که  ، چنانآید انعطاف به وجود می

 .شود می
العقل التجرّع للغصۀ و مداهنۀ «در جواب سؤالی در مورد عقل فرمودنـد:   امام رضا .13

هـا و   یبایی در برابـر گرفتـاري  کست از شا عقل عبارت ؛81مداراة األصدقاء [الناس]االعداء و 
هـا بـه    شـناخت هیجـان   ».سازگاري با دشمنان و دوستی و مهـرورزي بـا مـردم و دوسـتان    

ردن در کـ بهتـر زنـدگی   «ها به معناي  ند و مدیریت هیجانک می کمکها  شناخت خود انسان
تـر هسـتند و از    بـین  باالیی دارند، امیدوارتر و خـوش ه هوش هیجانی کسانی ک .است »حال

ردن بـه رشـد و   کـ  کمـ کآنهـا،   كهمدلی با دیگـران، در  .برند ها نیز خوب بهره می فرصت
ردن به خـود، پـذیرش مسـئولیت،    کت با همنوعان، اعتماد کاري و مشارکپیشرفت آنان، هم

هـاي   از جمله آثار و مؤلفـه  ،ار عمل، احترام به خود و دیگرانکپذیري، نوآوري و ابت انعطاف
  82.ندشو می  شمردههوش هیجانی 
آثـار   هه همـ کـ یـابیم   هاي عقل در مـی  ها و ویژگی ی تأمل و نگاه به شاخصکپس با اند

تطبیق آثار هوش هیجانی بـر   .باشند هاي عقل می ي از آثار و ویژگیا گونههوش هیجانی، به 
جانی بخشی جداناپـذیر از عقـل دینـی    هوش هی هکمؤید این است  ،هاي عقل آثار و ویژگی

 ،ار، خـانواده، اجتمـاع، آمـوزش و ارتباطـات    کـ هوش هیجـانی بـراي فرزنـدپروري،     .است
  ست.ها ه عقل نیز داراي این توصیهکهایی دارد  توصیه
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