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 :تعاریف-2

 یجان چیست؟ه

ّواى طَس کِ دس سخي اسسطَ بیاى ضذ، ػػباًیت، یک ّیجاى ٍ یا احساس است ٍ فشدی کِ تَاًا دس 

هذیشیت ّیجاى باضذ، هی داًذ کِ ایي ػػباًیت سا چِ ٍقت، کجا، با چِ کسی ٍ چگًَِ ابشاص کٌذ تا بِ جای 

است کِ دس فاسسی بیطتش بشای ایي کِ بشایص دسدسش تَلیذ کٌذ، ساُ گطا باضذ. ّیجاى ًیض کلوِ ای 

احساسات ٍ حاالت پشضَس ٍ پشاًشطی اص آى استفادُ هی کٌین؛ ٍلی دس سٍاى ضٌاسی، بشای توام حاالت 

احساسی ٍ سٍاًی هثبت ٍ هٌفی ٍ ػالئن جسواًی ٍ سٍاًی ّوشاُ آى بِ کاس هی سٍد. اص ًظش ٍیلیام جیوض، 

اً بِ دًبال دسک یک ٍاقؼیت تحشیک کٌٌذُ حاغل ّیجاى، تغییشات جسوی ٍ سٍاًی ای است کِ هستقیو»

بشخی ّیجاًات، ػباستٌذ اص: خطن، تشس، ػطق، هحبت، تٌفش، اهیذ، ًااهیذی، ًگشاًی، احساس  .«هی ضَد

 .حقاست، غشٍس، غن ٍ اًذٍُ، ضادی، سًج، ضشم، پطیواًی ٍ دل سَصی

ضَد کِ ّوشاُ با ػالین  ٌفی گفتِ هیّیجاى بِ توام احساسات ٍ حاالت سٍحی ٍ سٍاًی هثبت ٍ هتشیف دیگش: 

ّای صیادی اص ًظش هؼٌی بِ ٍاطُ  ّایی هاًٌذ ضَس، احساس ٍ ػاطفِ ًیض ضباّت ضًَذ. ٍاطُ جسواًی ظاّش هی

ضًَذ. ها ًسبت بِ دًیای پیشاهَى خَد حساس ّستین ٍ بِ آًْا  ّیجاى داسًذ ٍ گاّا جای آى بِ کاس بشدُ هی

ّای ّیجاًی ضاهل خطن، تشس، ػطق، هحبت، تٌفش، اهیذ،  . ایي ٍاکٌصدّین ّای ّیجاًی ًطاى هی ٍاکٌص

 .ضًَذ ًااهیذی، ًگشاًی، احساس حقاست، غشٍس، غن، اًذٍُ، ضادی، تؼجب، ضشم، پطیواًی ٍ دلسَصی هی

ّای اٍلیِ  کٌذ. دس دٍسال اٍل صًذگی ّیجاى ّا سا دس طَل صًذگی خَد تجشبِ هی اًساى دٍ دستِ ّیجاى

ّای ثاًَیِ هاًٌذ خجالت،  با افضایص سي ّیجاى .ضَد ن، ػػباًیت ٍتشس دس کَدک ظاّش هیهاًٌذ ضادی، غ

 .ضَد حسادت ٍ غشٍس دس فشد آضکاس هی

. 

 هوش هیجانی چیست

ٍقتی غحبت اص َّش بِ هیاى هی آیذ، هؼوَالً بِ یاد ًوشُ ّای دسسی داًطگاُ هی افتین یا تست ّای َّش 

ی سسذ؛ اها بِ تؼبیشی ٍسیغ تش، هی تَاى گفت کِ دٍ ًَع َّش ٍجَد آصهَى ّای استخذاهی بِ رٌّواى ه

داسد؛ َّش تحػیلی ٍ َّش ّیجاًی. با دیذی هحذٍد کِ تا بِ حال ٍجَد داضتِ، تٌْا بِ َّش تحػیلی 

تَجِ ضذُ است ٍ اغالً تٌْا َّش تحػیلی بِ سسویت ضٌاختِ ضذُ است؛ َّضی کِ ضاخع ٍجَد آى ٍ 

د هختلف، ًوشات دسسی یا ًتایج تست ّای َّضی بَدُ است؛ آصهَى ّایی کِ ضاخع هقذاس آى دس افشا

هؼوَالً دس هحیط ّای بستِ ٍ اًتضاػی بشگضاس هی ضًَذ ٍ سایش هتغیشّای اثشگزاس، بِ حذاقل هی سسٌذ. دس 

ٍاقغ، هتغیشّای هحیطی کِ هی تَاًٌذ اثشی سشًَضت ساص دس تَفیق یا ضکست یک کاس داضتِ باضٌذ، اثشضاى 

  .تا حذ خٌثی پاییي آٍسدُ هی ضَد

اکٌَى داًطوٌذاى، هتَجِ ًَع دیگشی اص َّش ضذُ اًذ کِ َّش ّیجاًی ًام داسد. َّش ّیجاًی، حذاقل دس 

صًذگی اجتواػی، اّویتی فشاتش اص َّش تحػیلی داسد؛ َّضی کِ دس طَل تاسیخ، هػلحاى ٍ ًخبگاى 
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َّش ّیجاًی، بیاى گش آى است کِ دس سٍابط اجتواػی ٍ  .اجتواػی سا اص ًخبگاى ػلوی جذا هی ساصد

هؼاضشت ّای سٍاًی ٍ ػاطفی، دس ضشایط خاظ، چِ ػولی هٌاسب ٍ چِ ػولی ًاهٌاسب است؛ یؼٌی ایي کِ 

فشد دس ضشایط هختلف، بتَاًذ اهیذ سا دس خَد صًذُ ًگِ داسد؛ با دیگشاى ّوذلی ًوایذ؛ احساسات دیگشاى سا 

آٍسدى پاداش بضسگ تش، پاداش ّای کَچک سا ًادیذُ اًگاسد؛ ًگزاسد قذست تفکش ٍ  دسک کٌذ؛ بشای بِ دست

استذالل اٍ هختل ضَد؛ دس بشابش هطکالت، پایذاسی ًوایذ ٍ دس ّوِ حال، اًگیضُ خَد سا حفظ کٌذ. َّش 

دُ ّیجاًی، ًَػی استؼذاد ػاطفی است کِ کوک هی کٌذ تا اص هْاست ّای خَد بِ بْتشیي ًحَ هوکي استفا

 .گیشینکٌین ٍ خشد خَیص سا دس هسیشی دسست بِ کاس 

 


