
 

  

 



 

 

 

 

 

در این مقاله قصد داریم در خصوص هوش هیجانی با شما صحبت کنیم، اما برای درک آن در ابتدا نیاز داریم  
کنم که تا پایان این مقاله همراه  که با مفهوم کلی هوش، آشنا شده و انواع آن را بشناسیم. از شما دعوت می 

 .ما باشید 

 
ایم.  ایم، آن را شنیده و در مورد خود و دیگران به کار برده ی هوش برخورد کرده زندگی به کلمه ی ما در  همه

توانیم در  دانیم، حتی بر اساس تجربیات زندگی، تقریبا می هوش می بعضی افراد را کم هوش و برخی دیگر را با 
کسی از ما بخواهد تعریف  دانیم که هوش چیست، اما اگر  مورد میزان هوش خودمان نظر بدهیم. همه می 

های  مان سخت خواهد بود، البته حق هم داریم. هوش از آن دسته پدیده علمی یا دقیقی از آن ارائه بدهیم، برای 
ها تعریف دقیق، مشخص و واحدی از آن ارائه نشده است. کال مفاهیم  شناختی است که در طول سال روان

ها و علم و آگاهی خودش از این  و هر کسی بر اساس دانسته   ذهنی و انتزاعی، تعریف واحد و مشخصی ندارند
 .کند موضوع، آن را تعریف می 

 
شوند،  ها قائل نمی کیو و عقل انسان را به یک مفهوم تعبیر کرده و چندان تمایزی بین آن بسیاری افراد، هوش، آی 

های متفاوتی هم برای آن در  بندی دسته اما دانشمندان در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از هوش ارائه کرده و  
 .اندهای مختلفی بهره برده ها و تست اند. برای سنجش هوش هم از ابزارها، آزمون نظر گرفته 

 
 

از پیچیده امروز می  های روانی(  شناختی و فرایند ترین مفاهیم روان خواهیم کمی بیشتر در مورد هوش )یکی 
دادی است، سر  های خدا ترین نعمت ا هوش که یکی از برترین و ارزشمند مان ببدانیم، چرا که ما از آغاز تولد 

شود، اما  ها نیست و در جانداران دیگر نیز در نوع خودشان دیده می کار داریم. نعمتی که تنها مختص انسان و
انسان سرچشمه  رفتار هوش در  از تفکرات،  فعالیت ی بسیاری  او ها و  از همهای  استفاده  با  انسان  و  ین  ست 

 .های کامپیوتری، هوش مصنوعی ایجاد کند هوش، توانسته است برای سیستم 
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 تعریف هوش 
 … اگر بخواهیم تعریف ملموس و قابل فهمی از هوش ارائه کنیم، می توانیم این طور بگوئیم که

دخیل است؛ در واقع  ای از استعدادهای ماست که حافظه، قدرت تفکر، درک و استدالل ما در آن  هوش مجموعه 
برگیرنده  در  و  فرایند ذهنی  یک  مهارت حل مسئله،  هوش،  آگاهی،  دانش،  زبان،  از جمله:  موارد  بسیاری  ی 

تجربهبرنامه از  یادگیری  با  ریزی،  برخورد  در  ما  استدالل  و  تفکر  قدرت درک،  و  نوآوری  زندگی، خالقیت،  های 
امون خود برخورد مناسب و کارآمدی داشته باشیم و چگونه  که ما چگونه با افراد و محیط پیرمسائل است. این 

 .آید ی هوش به حساب می رفتار کنیم هم در حیطه 

های فردی  دانید که میزان هوش در افراد مختلف، متفاوت است و این میزان بر اساس ویژگی حتما این را می 
عوام وارثت،  و  ژنتیک  عواملی هم چون  است.  متفاوت  دیگر  با شخص  تجارب و  هر شخص  فیزیولوژیکی،  ل 

 .یادگیری اکتسابی از محیط، شرایط خانوادگی، فردی و اجتماعی در میزان هوش افراد دخالت دارد
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 انواع هوش 

 .اگر بخواهیم انواع هوش را مورد مطالعه قرار بدهیم، با دو دیدگاه متفاوت رو به رو خواهیم شد

 

 دیدگاه هوش کلی یا دیدگاه کالسیک هوش  1-

ی کلی بررسی  ها هوش را به عنوان یک پدیده گونه بود که آن دیدگاه آغازین دانشمندان در مورد هوش، این 
گاه  کردند و معتقد بودند که هوش، یک توانایی کلی است برای درک و استدالل منطقی. این دیدگاه، دید می

 .شودکالسیک هوش نامیده می 

 

 گانههوش چند 2-

گانه را مطرح کرد. او معتقد بود که هوش فقط  ی هوش چند کسی بود که برای اولین بار ،نظریه  گاردنر  هوارد
های مختلفی وجود دارد که به صورت ترکیبی کنار یکدیگر  هوش یک توانایی کلی برای استدالل مسائل نیست و  

  فرهنگ   در   که  حلیراه  ابداع  یا  مسئله  حل  توانایی: “گونه ارائه دادکنند. گاردنر تعریف هوش را این عمل می

 ”.دارد کاربرد   خاصی اجتماع یا

 
متفاوتی را برای خود    هایهای مختلف، شغل ی گاردنر است که انسان براساس همین دیدگاه هوش چندگانه 

شود، یک نفر به  کند. یک نفر پزشک می کنند و هر کسی در شغلی خاص بهتر از دیگران عمل میانتخاب می 
 .شود کند، یک نفر کشاورز شده و دیگری هنرمند می کارهای فنی عالقه پیدا می 

 :است  کرده  بندی  دسته  بخش 7 به  را هوش  گاردنر

 .های زبانی در زندگی است گیری زبان و مهارت معنی توانایی به کار هوش زبانی به : زبانی هوش .1

 
ها، کیفیت صداها و توانایی انتقال موسیقی  توانایی درک و فهم و ساخت موسیقی، زیر و بم : موسیقیایی  هوش .2

 .است

 
 .شود توانایی درک و فهم مسائل ریاضی است و به مسائل انتزاعی مربوط می : منطقی  -ریاضی هوش .3

 
 .هاست به معنی تفکر و تصور سه بعدی اجسام و توانایی به حرکت و چرخش درآوردن آن : فضایی هوش .4
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توانایی استفاده از قسمتی از بدن یا کل آن برای یافتن راه حل یا حل مسائل است.  : چشمی  - بدنی  هوش .5
 .گیرد بندی جای می کنترل حرکات بدن به صورت ظریف یا خشن در این دسته 

 
ها، قصد و نیات و احساسات  مربوط به خودآگاهی شخص است، یعنی توانایی درک انگیزه : فردی  ندرو   هوش .6

 .خود

 
ها،  کند و به معنی توانایی شناخت انگیزه این نوع هوش در ارتباط با دیگران معنا پیدا می : فردی میان   هوش .7

 .احساسات و نیات افراد دیگر است

 

 هیجانی  هوش
های هوش عاطفی یا هوش احساسی هم  ترین انواع هوش، هوش هیجانی است که به نام مهم یکی دیگر از  
شود. هوش هیجانی شاید مفهوم جدیدی به نظر برسد، اما اگر منظور ما از آن، مربوط به نقش  شناخته می 

ی چندین  قه یابیم که این مفهوم، سابگیری تصمیمات و رفتار انسان باشد، در می احساسات و هیجانات در شکل
ی  ی انسان صحبت کرده و از کلمه های چهارگانه هزار ساله دارد. از سالیان دور زمانی که گذشتگان در مورد طبع

جا به نقش هیجانات، عواطف و احساسات انسان در رفتار و تصمیمات او اشاره  کردند، همانخلق استفاده می 
 .نمودندمی

ی هوش هیجانی بدون آنکه در تحقیقات، نامی از آن به میان آمده  تاریخچه طور بگوییم که  توانیم این البته می 
 .گردد باشد، به اوایل قرن بیستم باز می

 

 ی هوش هیجانی و تعریف آن تاریخچه 

سالووی مایر (Peter Salovey) پیتر  جان  سال  (John Mayer) و  در  که  بودند  کسانی  نخستین   ،
 .ی ارائه کردندتعریفی علمی و رسمی از هوش هیجان 1990

  خود   هیجانات   و  احساسات  پایش  و  نظارت   توانایی: “ها تعریف هوش هیجانی عبارت است از از دید آن 

 ”.رفتار  و  تفکر راهنمای عنوان  به اطالعات  این  از استفاده و  هاآن  تشخیص و  تفکیک دیگران،   و

ما   که  تعریفی  اما  بود،  از مفهوم هوش هیجانی  ابتدایی  تعریف  این مفهوم می این  از  تعریف  امروزه  شنویم، 
 .است  1995در سال  گلمن دانیل علمی
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  دادن  انگیزه  مثل  هاییتوانایی   شامل  هیجانی  هوش : “کند گلمن هوش هیجانی را این گونه تعریف می 

  انداختن   تاخیر   به  تکانشی،   رفتارهای  کنترل  سرخوردگی،  و  دشواری  شرایط  در   پشتکار   خود،   به

  و   دیگران   با   همدلی   کردن،   فکر   قدرت   بر  استرس  یغلبه   از   جلوگیری  هیجانات،   تنظیم   ها،خواسته

 ”.است امیدواری

 
از هوش هیجانی تعریفی شفاف  را برای ما ساده به تدریج، گلمن  این مفهوم  ارائه داد؛ تعریفی که فهم  تر  تر 

تعریف، کندمی این  طبق  بر    کند، می   کمک  ما  به  که   است  هائی توانایی  مجموعه  هیجانی  هوش“ . 

 ”.کنیم  تنظیم  و  داده  تشخیص دیگران  و  خود در  را هیجانات 

 
 :مولفه برای هوش هیجانی تعیین کرد 5گلمن در مدلی که ارائه داد،  

ضعف،  awareness): (self خودآگاهی .1 و  قوت  نقاط  و  شناخت  احساسات  عواطف،  هیجانات، 
 .های خود ارزش 

 
موقعیت این  regulation): (self کنترلی خود   یا  مدیریتی خود   تنظیمی،خود .2 در  و  که  دشوار  های 

 .های مختل کننده، روی خلق و خو و رفتار خود کنترل داشته باشیم و خود را تنظیم کنیموضعیت 

 
ها هایمان در زندگی به ما انگیزه بدهد و شکست که موفقیتاین  motivation): (self انگیزشی خود .3

 .ی ما را سلب کندها نتواند به راحتی، انگیزهو ناکامی 

 
ها به  که احساسات و عواطف دیگران را بشناسیم و از دید آن این :(empathy) همدلی  یا  آگاهی  دیگر .4

 .دنیای پیرامون نگاه کنیم

 
معنی  ) skill): social کنترلیدیگر   یا  مدیریتیدیگر   انسانی،  ارتباطات  اجتماعی،  هایمهارت  .5 به 

 .ها را به سمت و سویی که تمایل داریم، حرکت بدهیم ی صمیمانه با دیگران است که بتوانیم آن ایجاد رابطه 
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 ؟ EQ یا EI -هوش هیجانی

کنیم. حال  نیز زیاد برخورد می  EQ و EI دو اصطالحآید، به  زمانی که از هوش هیجانی سخن به میان می 
 ی انگلیسی آن است؟ ی واژهیک از این دو، به معنی هوش هیجانی و مختصر شده خواهیم بدانیم که کدام می

 است و در واقع اصطالح emotional intelligenceای هوش هیجانی،  معادل انگلیسی عبارت دو کلمه 

EI  شودهای رسمی، از آن زیاد استفاده می است که معموال در مقاالت و نوشته نیز مخفف این عبارت. 

 
زمانی که مقصود ما از هوش هیجانی به شکل کیفی باشد و مثال از هوش هیجانی باال یا پایین یا اهمیت آن  

 .گیریم بهره می  EI کنیم، از اصطالحصحبت می 

به معنی ضریب هوشی   (Intelligence Quotient مخفف) IQ که در واقع تقلیدی از EQ اصطالح
کنیم که بخواهیم مقدار عددی هوش هیجانی  باشد و زمانی از این اصطالح استفاده می تر می است، کمی تجاری 

 .را در نظر بگیریم و دید کمّی به آن داشته باشیم

 
 
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 

 

 

ر عظیم شکل گرفته  امروزه توجه بیشتری به مفهوم هوش هیجانی شده است و در متون علم مدیریت، این باو
تری نسبت به سایرین هستند؛ از طرفی  که مدیران و رهبرانی با هوش هیجانی باالتر، مدیران بهتر و کارآمد 

ی تحقیقات جدید هم از اهمیت هوش هیجانی باال و ارتباط آن با عملکرد کارکنان سخن به میان آورده  نتیجه 
 .است

 

 ؟های هوش هیجانی باال در انسان چیست نشانه 

یا خیر؟ برای دانستن این موضوع، به شما پیشنهاد   باالیی دارید  آیا دوست دارید بدانید که هوش هیجانی 
یابید که میزان هوش  های آن آشنا شوید. شاید از این طریق بتوانید درکنیم که موارد زیر را بخوانید تا با نشانه می

 .هیجانی در شما باالست یا پایین

 

 هیجانی باال، درک درستی از عواطف خود دارند افراد با هوش 1-

انسان همه را تجربه میی  انسانی  دارند و عواطف  اما همه ها احساسات  به درستی  ها نمیی آن کنند،  توانند 
درصد از مردم، توانایی    36تشخیص دهند که در لحظه، چه احساسی دارند. تحقیقات نشان داده است که تنها  

گویند که هم اکنون حال بدی دارم،  د را دارند؛ به عنوان مثال بسیاری افراد می تشخیص درست احساسات خو
امیدی  ها در آن لحظه چیست؟ به عنوان مثال نا دانند که احساس دقیق آنها میاما فقط تعداد کمی از آن 

یا نگرانی و   یا احساس ترس، استرس و اضطراب  ناراحتی و غم    ی کسان   همان   کم  تعداد  این .  …است یا 
توانند  یجانی و عاطفی باالیی دارند و با انتخاب واژگان مناسب و استفاده از آن، بهتر می ه  هوش  که  هستند 

 .احساسات خود را به درستی توصیف و ابراز کنند

 

 در مورد دیگران حس کنجکاوی دارند  2-

اینکه درون  از  دارند، جدا  باال  برون افرادی که هوش هیجانی  یا  اطراف گرا  گرا  به محیط  شان،  هستند، نسبت 
ها هر چه بیشتر به اطرافیان خود اهمیت بدهند،  تفاوت نیستند. آن ها حس کنجکاوی دارند و بی ها و آدم پدیده 

 .دهند ها کنجکاوی بیشتری از خود نشان می در مورد آن 

 

 پذیرند کنند و با آغوش باز آن را می از تغییر استقبال می  3- 

ترسند و  ها از تغییر نمی کنند. آن هوش هیجانی باال انعطاف پذیرند و خود را با شرایط جدید سازگار می افراد با  
 .از آن استقبال می کنند
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 دانندنقاط قوت و ضعف خود را می  4-

دهند؛ بلکه نقاط قوت  افراد دارای هوش هیجانی باال، نه تنها عواطف و احساسات خود را به درستی تشخیص می
هایی  هایی خوب و کارآمد و در چه زمینه دانند در چه زمینه ها می شناسند. آن ضعف خود را نیز به خوبی میو  

های  شان، زمینه گیری از نقاط قوت شخصیتی کنند که با بهره ناموفق و بی استعداد هستند. این افراد تالش می 
 .موفقیت خود را فراهم کنند و به کامیابی برسند 

 

 کنند افراد سمی را خنثی می 5- 

ی افراد سخت است، اما  ها کنار آمد، برای همه توان با آن زندگی کردن و تعامل با افراد سمی که به سختی می 
کنند به صورت  ها سعی می افراد با هوش هیجانی باال پس از شناخت افراد سمی و آشنایی با انگیزه و نیات آن 

شان گرفتار نشوند. این افراد در مواجهه با افراد  کنند در دام ده و تالش می ها برخورد کر درست و منطقی با آن 
کوشند تا با کنترل و مهار احساسات خود از خشم، آزردگی، ناراحتی و یا احساسات منفی  سمی و دشوار، می 
 .دیگر جلوگیری کنند

 

 کمال گرا نیستند  6-

نیستند، چون نگاهی واقع بینانه به مسائل دارند و انسان    گرا طلب و کمال افراد با هوش هیجانی باال اصوال کمال
 .دانند ها هیچ کس را صد درصد کامل نمی دانند که امکان خطا و اشتباه برای او وجود دارد. آن را موجودی می 

 

 کنند افکار منفی را از خود دور می  7-

آورد. افراد با هوش هیجانی  روان ما می دانند که پر و بال دادن به افکار منفی چه بر سر ذهن و روح و همه می 
ای به وقایع داشته باشند و افکار منفی را در جایی که مانع از تفکر  گرایانه کوشند تا دید مثبت و واقعباال می

 .شود، متوقف می کنندها میمنطقی و عملکرد آن 

 

 دانند که چه زمانی به خود و دیگران “نه” بگویندمی  8- 

دانند که در چه  ممکن باشد، اما افراد با هوش هیجانی باال میشاید برای بسیاری از افراد سخت و غیر نه گفتن،  
شان کنترل دارند  هایی و به چه شکلی به خود و دیگران نه بگویند، زیرا روی خود و عواطف و احساسات موقعیت

 .شوند های آنی نمی ای و هوس و اسیر تصمیمات لحظه 
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 آیندها کنار میاغلب آدمبا  9-

تعامل مثبت و سازنده  دارند،  باال  دارند و سعی می افرادی که هوش هیجانی  با دیگران  را  کنند آن ای هم  ها 
با آن همان  رابطه  گونه که هستند، درک کرده و بپذیرند؛ به همین دلیل بهتر  ها کنار می آیند. گلمن در این 

 ”.ی داشتن هوش هیجانی استراضی کننده، نشانه گوید: “داشتن روابط موثر و می

 

 کنندبا صبوری و حوصله به دیگران کمک می  10-

رسانی هستند، حتی بدون انتظار پاداش و    کنند و به دنبال خیر افراد با هوش هیجانی باال به دیگران کمک می 
شوید، نشان  قدم می ه دیگران پیش دهید یا در کمک بخود را در اتوبوس به یک فرد سالمند می   جبران. اگر جای 

 .دهید که شما هوش هیجانی باالیی داریدمی

کند و  ی کمک رسانی و خیرخواهی نسبت به دیگران را از روی حس همدلی و مهربانی تفسیر می گلمن روحیه 
همدلی و  غرقی به سوی توجه و    ها طیفی وجود دارد که از حالت کامل خود ی انسان گوید: “در همه گونه میاین 

مان به خودمان باشد، اگر غرق در خویشتن شویم که  رود. حقیقت این است که اگر تمرکز مهربانی پیش می 
 .توانیم به دیگران توجه کنیماغلب در طول روز این گونه هستیم، واقعا دیگر نمی 

 

 کنند شان توجه می به ندای درون 11- 

کنیم. برخی افراد هم صدای درون خود  دهد، توجه نمی ما نشان می مان که راه را به  خیلی از ما به ندای درون 
کنند و اهمیتی برایش قائل نیستند؛ اما افراد با هوش هیجانی باال به صدای  شنوند، اما آن را خاموش می را می
بینش و  ی گلمن، در واقع این افراد به  کنند. طبق گفته شان توجه کرده و به الهامات قلبی خود اعتماد می درون 

 .نمایند بصیرت خود تکیه می 

 

 خیزند ها بر می پس از شکست 12-

طور که اشاره کردیم، افراد با هوش هیجانی باال به دلیل انعطاف پذیر بودن و انطباق خود با شرایط دشوار،  همان 
دا کرده  کنند به سرعت خود را پیی ناکامی و عدم موفقیت، تالش می ها نمی ترسند و پس از تجربه از شکست 

تواند برای هر کسی پیش بیاید، اما مدیریت شکست، پشت  ی شکست می و اوضاع را سر و سامان دهند. تجربه 
توانند پس  سر گذاشتن آن و تالش برای بازیابی خود، کار هر کسی نیست. فقط افراد با هوش هیجانی باال می

 .و زندگی خود را تحت کنترل بگیرند شان مسلط شده از درس گرفتن از شکست خود، مجددا به رفتارهای 
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