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 پیشگفتار

را کنت رل و از  آن  اند  زنند اما قادر نبوده می هوش هیجانی حرفی  مدتهاست مردم درباره

( کس    1شترین قسمت از انرژی خ ود را ص رف وخ ود بهب ودی    ما بی. کنندآن استفاده 

 این ک ار زم انی ع الی   . دهیم می و تحصیالت اختصاص2معلومات، تجربه، هوش شناختی

ا ک ه ب ر زن دگی    ، هیجانهای دیگران و تاثیر عمیق ی ر شود که بتوانیم هیجانهای خود می

کنیم که فاص له زی اد ب ین محبوبی ت      می فکر. بطور کامل درک کنیم. ما دارندی  روزمره

: عل ت اول ای ن   ک اربرد آن در جامع ه دو عل ت دارد    هوش هیجانی بعنوان یک مفهوم و

آنه ا ه وش هیج انی را ا ل   ب ا       ،فهمن د  نم ی  ش وند و  نم ی  است که مردم آنرا متوجه

کنن د انس انها    م ی  دومین علت این است که آنها فک ر . گیرند می اشتباه 3اجتماعی بودن

 .                                              هیجانی را یا به طور کامل دارند یا اصال  ندارند هوش

ساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام آوری که در علوم و ریاضیات و منطق داش ته  

هنوز واکنش انس ان در  . نکرده است است از نظر عواطف با انسانهای اولیه تفاوت چندانی

باش د و   می ضربان قل و افزایش ها  هنگام خشم و عصبانیت جریان خون به سمت دست

در واقع با وجود رشد بسیار باالی خردمندی و خرد ورزی انس ان ک ه فاص له زی ادی ب ا      

اجدادش پیدا کرده است و عواطف و احساساتش تغییر زیادی نک رده اس ت و انس ان در    

با وجود آن خیلی پیش از آن که مغز متفکر و . ن زمینه رشد چشم گیری نداشته استای

مغ ز  در واق ع  . مغز هیجانی و احساسات وجود داشته است ،نسان پدید آیدمنطقی برای ا

. و مخزن و منبع خاطرات هیجانی استکه در مسایل هیجانی و احساسات تخصص دارد 

در جریان تکامل انسان موج  پیدایش قشر مخ شده است و این در حالی است که مغ ز  

ت ( او در دوران ه قل  واحساس ا کند در صورتی ک می انسان در قرن بیست و یکم زندگی

 . پارینه سنگی است

کرد ک ه چ ه ش غلی مناس   و در     بینی  پیش توان می (IQبا استفاده از بهره هوشی و

توان سیر پیش رفت شکس ت ی ا     می در حالیکه که با هوش هیجانی ،خور چه فردی است

یک فرد با هوش هیج انی ک م حت ی اگ ر     . کردبینی  پیش افراد و کارکنان رادر جا زدن 

                                                           
1- self  – Improvement 

2- Intelligence  

3- Charsma  



رسد که بتوان د   می بعید به نظر ،آموزش شغلی و مدیریتی را طی نمایدهای  بهترین دوره

و مدیریت چی زی ج ز برنام ه    . رهبر سازمانی برجسته و موفق گرددیک مدیر موفق و یا 

 ود ی ک نه اد  رهبری و کنترل و نظ ارت در س ازمان ک ه خ     ، هدایت، سازماندهی ،ریزی

 ،ارزش ها  ،و این نهاد اجتماعی از انسانهایی با تمامی استعداد ها. باشد نمی اجتماعی است

احساسات و هیجانات و عواطف بوج ود آم ده اس ت و دارای عالی ق و نیازه ا و       ،نگرشها

گ اه در تض اد و   درک و تعابیری متفاوتی از خود و مح یط خ ود میباش ند ک ه میتوان د      

 .  تعارض با هم باشند

 در ک ه  اجتماعی اس ت  زندگی اساسیهای  مؤلفه از یکی اجتماعیهای  هیجان وجود

 جوانهای  نسل میان ویژه در به کهها  ن هیجا این. شود می دیده جوامع و کشورها تمام

 نش وند  م دیریت  درس تی  ب ه  ک ه  در ص ورتی  ش وند،  می دیده بیشتری شدت و تکرار با

 متع دد  مش کالت ه ا   ن اآرامی  ای ن  ک ه  ش وند  اجتماعیهای  ناآرامی به منجر توانند می

 ه وش  زمین ه  در اخی ر  مطالعات. داشت خواهند پی در را و فرهنگی اجتماعی سیاسی،

 .  دارد افراد هیجان کنترل در هوش این باالی تأثیر از نشان هیجانی نیز

فص ل دوم  ، فصل اول تاریخچ ه ه وش هیج انی    ،چهار فصل استدارای  حاضر کتاب

فصل سوم نقش ه وش هیج انی در    هیجانی در پرورش کودکان و نوجوانان، هوشنقش 

 نقش هوش هیجانی در محیط کار. چهارمزندگی بهتر و فصل 

 حی دری  فاطمهو  رقیه خدادادیمعصومه شیرعلی پور،  هام است در پایان از خانمالز

 .مایمنکمک کردند تقدیر و تشکر  به بنده آوری مطال و جمع تصاویرکه در طراحی 

 

 رجبیفهیمه 

 1395بهار 

 

 



 

 مقدمه

 

از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را یاد گرفت، به اهمیت احساسات، عواطف و هیجان ات  

انسانهایی که ب ا ش ناخت هیجان ات خ ود ب ه رش د       در زندگی جمعی پی برد. چه بسیار 

فردی و اجتماعی خویشتن و جامعه کمک کردن د و چ ه ان دک اف رادی ک ه نتوانس تند       

ه ای                                                                   هیجانی خود را کنترل کنند و نهایتا  به خویشتن، جامعه و بشریت آسی های  تکانه

 جدی وارد کردند. مفهوم هوش هیجانی یا هوش ع اطفی، موض وع جدی دی نیس ت ک ه     

دانشمندان به ت ازگی آن را خل ق ک رده باش ند، بلک ه متخصص ان ب ا مفه وم س ازی و          

آن س عی نمودن د واژه ه وش هیج انی را ب رای معرف ی       ه ای   عناصر و مؤلف ه  شناسایی

 مهمترین توانمدی بشر در زندگی اجتماعی معرفی نمایند.

گلمن ب ا  پیتر سالووی اولین کسی بود که هوش هیجانی را مطرح نمود و پس از وی 

چاپ کتاب هوش هیجانی سعی نمود تا این توانایی را درابعاد مختلف و نی ز نق ش آن را   

در زندگی انسان بیان نماید. اگرچه هووارد گاردنر نیز بعدها در تئ وری ه وش چندگان ه    

درون فردی و برون فردی نیز اشاره نمای د و از آنه ا ب ه عن وان     های  سعی نمود به هوش

هارت بودن هوش هیجانی بدین مفهوم است که این توانایی ژنتی ک ی ا   مهارت یاد کند. م

ت وان آن را ب ه دس ت آورد، در واق ع      م ی  ارثی نیست، بلکه با ممارست، تم رین و تک رار  

ت وان ب ه توان ایی ه وش      م ی  توان به مهارت در رانن دگی دس ت یاف ت،    می همانطور که

 فتنی است.هیجانی نیز دست یافت، به عبارتی هوش هیجانی دست یا

دهد که وجود یا عدم وج ود ه وش    می بازنگری مشکالت بین فردی در جامعه نشان

همسران ی ا مح یط ک ار م ؤثر     ، والدین و فرزندان تواند در روابط می هیجانی تا چه اندازه

باشد. چه بسیار والدین که به دلیل عدم مهارت در هوش هیجانی با فرزندان خود فاص له  

همسرانی که به دلیل فقر هوش هیجانی تا پای طالق پیش رفتن د،   گرفته اند، چه بسیار

چه بسیار همسایگانی که تیشه بر دیوار عاطفی یکدیگر زدند و چه بس یار ش ا لینی ک ه    

 دیگر... .های  برهم زدن احساسات یکدیگر زدند و چه بسیار در محیط کار دست به،

نی وتحصیلی(، در ی ادگیری  همه اینها بیانگر این موضوع است که اگر چه هوش عقال

نماید، اما آنجا ک ه س المت روان ی و اجتم اعی      می شناختی نقش مهمی ایفاهای  مهارت

ت وان   م ی  در مصداق یابی این مطل  کند. می شود، هوش هیجانی اهمیت پیدا می مطرح



تحصیلی به مرات  باالیی دست یافته ان د،  های  به نخبگانی اشاره کرد که از نظر پیشرفت

 ا از نظر روابط عاطفی و اجتماعی چندان موفق نیستند.ام

                                                                                     الزاما  توانایی یادگیری در ریاضیات و عل وم نش ان س المت روان ی نیس ت آنچ ه ک ه        

نماید، خودشناسی و دیگر شناسی ع اطفی و هیج انی    می سالمت روانی انسان را تضمین

ب انی س اده ب ه    است، که این کتاب به همین منظور تدوین و تألیف شده اس ت ت ا ب ه ز   

هیجانات خود اقدام  توان به شناخت، بروز و هدایت می مخاطبین خود بیاموزد که چگونه

نمود. خواه این هیجانات مثبت باشد و خواه منفی. همه ما نیاز داریم که به موقع، به ج ا  

جمله دوس تت دارم گ اهی ب ه هم ان     "به شیوه ای درست هیجانات خود را ابراز نمائیم.

. لذا استفاده درس ت از کلم ات و جم الت    "رناک است که جمله دوستت ندارماندازه خط

 مختلف نیازمند توانمندی ما در هوش هیجانی است.های  در موقعیت

این کتاب که در چهار فصل تدوین شده است نیز سعی نموده است تا به شکلی ساده 

 -ک توانش روانی و قابل درک برای عموم، موضوع هوش هیجانی را بررسی و به عنوان ی

 اجتماعی در تعالی انسان کمک نماید.  

 

 دکتر ساالر فرامرزی

 95تابستان 

 

 



 


