تاثیر ًَش َیجاوی بر مًفقیت ي تعامالت اجتماعی افراد
مقذمٍ:
ضایذ تاوٌَى دس هَسد َّش ػمالًی تسیاس ضٌیذُ تاضیذ ٍ دس هَسد هضایای آى صیاد گفتِ ضذُ است ٍلی دس ایي،
تشٍضَس سؼی وشدُ این وِ ضوا سا تا َّش ػاطفی یا َّش ّیداًی آضٌا ساصین ٍ اص طشفی اثشات آى سا تش سؼا

دت ٍ

خَضثختی اًساى ٍ ًمص هَثشآى دس آساهص اًساى سخي تگَئین.
اص هَضَػات هطشح سٍاًطٌاسی دس سالْای اخیش ایي است وِ َّش تْشُ یا ًتایح آصهَى استؼذاد تحػیلی ،ػلیشغن اسصش
ٍ خایگاّطاى دس هیاى هشدم ،تِ طَس یمیي لادس ًیستٌذ ،هیضاى هَفمیت افشاد سا دس صًذگی پیص تیٌی نًٌذ  .اگش چِ هؼوَالً،
افشاد تا َّش تْش پاییي دس هطاغل سدُ پاییي ٍ افشاد تا َّش تْش تاال دس هطاغل هطشح ،هطغَل تِ فؼالیت ّستٌذ ،اها ًوی
تَاى گفت وِ ّویطِ چٌیي است  .لزا دس سالْای اخیش سٍاًطٌاساى تِ ایي ًتیدِ سسیذُ اًذ وِ هفاّین لذیوی َّش تْش
تٌْا حیطِ ی هحذٍدی اص هْاست ّای والهی دسیافتی سا ضاهل هی ضًَذ ٍ ػولىشد خَب دس آصهَى َّش تْش هَفمیت
تحػیلی فشد سا پیص تیٌی هی وٌذ اها دس صهیٌِ واسّایی وِ اص هحیط تحػیلی فاغلِ داسًذ ،پیص تیٌی وٌٌذُ لذستوٌذی
ًیستٌذ .تشای هثال دس اطشاف خَد تا افشادی تشخَسد وشدُ تاضین وِ ػلی سغن داضتي هشاتة تاالی ػلوی  ،تحػیلی
هطىالت صیادی سا دس سٍاتط ضخػی  ،خاًَادگی ٍ ضغلی تِ دٍش هی وطٌذ ،تٌاتشایي تِ ًظش هی سسذ ،هیضاى هَفمیت
افشاد ،ػالٍُ تش َّش تْش ،هؼلَل ٍیظگی ّا ٍ ػَاهل دیگشی ًیض ّست ،یىی اص هْن تشیي ایي ػَاهل « َّش ّیداًی» ًام
داسد.
ًَش َیجانی چیست؟
َّش ّیداًی اص خٌثِ ّای هتفاٍتی تؼشیف ضذُ است ،یىی اص تؼاسیف خاهغ اص َّش ّیداًی ػثاستٌذاص  :تَاًایی دسن ٍ
ضٌاخت ّیداى ّا ٍ احساسات خَد ،تِ واسگیشی ٍ اداسُ غحیح ّیداى ّا ،خَیطتٌذاسی ػاطفی ،دسن احساسات ٍ ّیداى
ّای دیگشاى ٍ وٌتشل ػَاطف دس دیگشاى تِ هٌظٍس هَفمیت تیطتش دس استثاطات اًساًی ،ساصگاسی هَثش تا هحیط ٍ وسة
هَفمیت دس صًذگی است.
تفايت ًَش َیجاوی (Emotional quotient )EQ
با ًَش شىاختی (Intelligent quotient )IQ
 IQ-1تیطتش اص طشیك طًتیه،اها  EQاص طشیك آهَصش ایداد هی ضَد.
 IQ-2تِ ها هی گَیذ چِ واسی هی تَاًین اًدام دّین،اها  EQهیگَیذ چِ واسی سا تایذ اًدام دّین.
 IQ-3ضاهل تَاًایی ّای ها تشای یادآٍسی ،تفىش هٌطمی ٍ اًتضاػی است اها  EQتَاًایی ضٌاخت احساسات خَد ٍ دیگشاى
ٍ استفادُ اص ایي ضٌاخت تشای اتخار تػوین گیشی ّای هٌاسة است.
* ًَش َیجاوی پىج حیطٍ ی مُم را در بر می گیرد
-1شىاخت عًاطف شخصی ي خًدآگاَی  :ضٌاخت ٍ آگاّی ًسثت تِ ػَاطف ضخػی خَد دس لحظِ ٍ دسن احساسات
تِ ّواى غَستی وِ تشٍص وشدُ است  ،یىی اص خٌثِ ّای هْن َّش ّیداًی است ً .اتَاًی دس ضٌاخت ػَاطف ٍ ػذم
تطخیع احساسات ٍالؼی ،هٌدش تِ سشدسگوی ّا هی ضَد ّ .ش چٌذ هیاى آگاُ تَدى اصاحساسات ٍ الذام تشای تغییش آًْا
تفاٍتی ٍخَد داسد .اها غالثاً تطخیع یه حالت سٍاًی ًاخَضایٌذ تِ خاسج ضذى اص آى حالت ووه هی وٌذ ٍ .لتی لادس
تاضین احساسات هثثت ٍ تِ ٍیظُ هٌفی خَد سا دسن وشدُ ٍ ًاهگزاسی وٌین ٍ ًیض تِ چگًَگی تاثیش ایي ػَاطف دس صًذگی
تحػیلی ،ضغلی ،خاًَادگی خَد،آگاّی داضتِ تاضین ،دس ضشایط خاظ صًذگی تػوین گیشی ّای تْتشاتخار وشدُ ٍ صًذگی
خَد سا تِ ضىل هطلَب تشی ّذایت هیوٌین.
-2استفادٌ صحیح از َیجان َا ي اعمال مذیریت برآن َا

پس اص آًىِ تَاًستین دسن ػویك ٍ غحیحی اصاحساسات ٍ ػَا طف ٍالؼی خَد دس لحظِ داضتِ تاضین  ،تایذ تتَاًین
احساسات سا هذیشیت وشدُ ٍ تا اًتخاب ٍ گضیٌص ٍاوٌص ّای ػاطفی آگاّاًٍِ ،اوٌص ّای تىاًطی خَد سا دس هماتل افشاد
ٍ ٍلایغ  ،وٌتشل وٌین  .دس ٍالغ هدْض تَدى تِ ایي هْاست تِ ها ووه هی وٌذ ،تذٍى آى وِ ّیداى ّای هٌفی خَد

سا

سشوَب وٌین  ،تِ ضىل تَخیِ پزیش ٍ هٌطمی ػول وشدُ ٍ تا اتشاص هتٌاسة آى ّیداى ّا ،تِ ضیَُ تْتشی ًاهالیوات سا
پطت سش تگزاسین ،تشای وٌتشل ّیداى ّای هٌفی اص خولِ خطن ،اضطشاب  ،غن ساّىاسّای هتؼذدی ٍخَد داسد وِ هی تَاى
تا یادگیشی آى ّا تش سفتاس خَد هذیشیت داضت.
-3خًد اوگیختگی یا داشته مىبع حمایت دريوی ي خًیشته داری ،تشای آى وِ تتَاًین ّذف ّای خاغی سا دسصًذگی
دًیال وٌن  ،تایذ اص دسٍى ّذایت ضَین ،تذیي هؼٌا وِ تشای سسیذى تِ آًچِ خَاّاًص ّستین تِ ٍاسطِ توایالت دسًٍی
ػویق ٍ اًگیضُ ّای دسًٍی ّذایت ضَین ٍ هٌثغ ّذایت ّا اًگیضُ ّای دسًٍی خَدهاى تاضذ ًِ اًگیضُ ّای تیشًٍی اص خولِ
اًتظاسات دیگشاى.
افشادی وِ داسای چٌیي تَاًایی ّستٌذ ًسثت تِ واس خَد اضتیاق صیادی داسًذٍتِ ضىلی خَد خَش تِ

سوت هَفمیت

حشوت هیوٌٌذ ،ایي افشاد ّشگض ًااهیذ ًوی ضًَذ ٍ اص ّذف دست تش ًویداسًذ.
ایي ٍیظگی هَخة هماٍهت دس هماتل تىاًِ ّا ٍ هحشن ّای تیشًٍی ضذُ ٍ خَضیتي داسی سا دس فشد تمَیت هی وٌذ  .تِ
ػثاستی ٍلتی ّذف ًْایی ضخع هطخع است ٍ خَد سا ًسثت تِ آى ّذف هتؼْذ ٍ هطتاق هی تیٌذ ،تشای سسیذى تِ
آى ّذف ًْایی حاضش است احساسات خَد سا هْاس وشدُ ٍ تش آٍسد ساختي خَاستِ ّای آًی سا تِ تاخیش اًذاصد  .ایي افشاد
دس سٍیاسٍیی تاهطىالت تِ خای وٌاس وطیذى خَد ،تِ استمثال چالص ّا هی سًٍذ ٍ تا ٍخَد احتوال خطش اص هماتلِ دست
ًوی وطٌذ.
َ -4مذلی یا درک احساسات ي عًاطف دیگران ّ :وذلی یا دسن احساسات دیگشاى تِ هؼٌای تطخیع ٍ ادسان
احساسات طشف هماتل ٍ احتشام گزاسدى تِ تفاٍت ّای هَخَد دس احساسات افشاد ًسثت تِ پذیذُ ّای هختلف است

.

تذیي هؼٌا وِ حتی اگش احساسات ٍ ػَاطف طشف هماتل هَسد تاییذ ها ًیست ،آى سا تطخیع تذّین ٍ تِ ٍی ًطاى دّین
وِ اٍ سا دسن وشدُ این.
ّوذلی تشپایِ ی خَدآگاّی تٌا هی ضَدّ ،ش چِ لذس ًسثت تِ احساسات خَدهاى آگاُ تش ٍ َّضیاس تش تاضین ،دس ادسان
احساسات دیگشاى ًیض واسآهذتش خَاّین تَد ً .ىتِ لاتل تَخِ ایي است وِ ػَاطف افشاد دس تسیاسی هَالغ اص طشیك ًطاًِ
ّای غیش والهی اتضاس هی ضَد .تَاًایی دسیافت ًطاًِ ّای غیشوالهی ،ولیذ دسن احساسات دیگشاى است .گاّی لحي والم،
حالت ّای تذًی ،چْشُ ٍ اهثال آى گَیای احساسات دسًٍی است  .دس توام استثاطّا سشهٌطاء اّویت دادى تِ دیگشاى،
ّواٌّگی ػاطفی ٍ تَاًایی ّوذلی وشدى تا آى ّا است.
 -5كىترل ي حفظ ريابط اجتما عی  :یىی دیگش اص خَاًة َّش ّیداًی ،هْاست وٌتشل ػَاطف دس دیگشاى است  .افشادی
وِ دس ایي هْاست ،تَاًایی صیادی داسًذ ،دس ساتطِ تا دیگشاى تسیاس سٌدیذُ ػول هی وٌٌذ  .تشای سسیذى تِ ایي هْاست،
الصم است افشاد تِ هْاست ّای دیگشی چَى ضٌاخت احساسات ،تسلط تشآى ّا ٍ حس ّن دلی هدْض تاضٌذ ،تذیي ٍسیلِ
لادس هی گشدًذاحساسات ٍ ٍاوٌص ّای افشاد سا تِ سشػت دسن وٌٌذ  .احساسات خوؼی اتشاص ًطذُ سا حس وٌٌذ ٍ ضوي
دس ًظش گشفتي ًیاصّا احساسات ػویك خَد ،تا دیگشاى استثاط غویواًِ تشلشاسوٌٌذ ٍ تشآًاى تاثیش تگزاسًذ ٍ دس ًْایت
احساسات هٌفی آىّا مثل دسهاًذگی،خطن ٍ اضطشاب سا تؼادل تثخطٌذحاال هوىي است ایي سَال هطشح هی ضَدوِ آیا
َّش ّیداًی لاتل یادگیشی است یا خیش؟
اص آًدائیىِ تسیاسی اص هْاست ّا دس اثش آهَصش آهَختِ هی ضًَذ تشخی هْاست ّا دس ساتطِ تا َّش ّیداًی ًیض لاتل
یادگیشی ٍ پیطشفت ّستٌذ.

آهَصش هْاس ت ّای ّیداًی تا تؼاهل ٍالذ ٍ وَدن اص آغاص تَلذ ضشٍع هی ضَدّ ،شچِ لذس ٍالذیي اص َّش ّیداًی
تاالتشی تشخَسداس تاضٌذ .وَدواى هْاست ّای ّیداًی سا تا لذست تیطتشی آهَصش هی تیٌٌذٍ .لی خای اهیذٍاسی است وِ
دس تضسگسالی ًیض هیتَاى حیطِ ّای هختلف َّش ّیداًی سا اگشچِ تا سشػت آسامتش تا ووه هتخػػیي سٍاًطٌاسی
آهَخت.
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