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جمالت زیر را بخوانید. اگر جمله ای شما را 
به درستی توصیف می کند، در کنار آن عدد 
5، اگر تا حدی توصیف می کند عدد 4، اگر 
بعضی اوقات در مورد شما صدق می کند 
عدد 3، اگر به ندرت در مورد شما صدق 
می کند عدد 2، و اگر اساساً در مورد شما 
مصداق ندارد، عدد 1 را در کنار آن بنویسید.

1( به نظر من برای غلبه بر مشکالت باید 
گام به گام پیش رفت.

۲( لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
۳( شغلی را ترجیح می دهم که حتی االمکان 

من تصمیم گیرنده باشم.
مشکالت  با  زیاد،  تنش  بدون  می توانم   )۴

مقابله کنم.
زندگی،  به  دادن  معنی  برای  می توانم   )۵

حتی االمکان تالش کنم.
۶( نسبت به هیجاناتم آگاهم.

۷( سعی می کنم بدون خیال پردازی، واقعیت 
امور را در نظر بگیرم.

۸( به راحتی با دیگران دوست می شوم.
۹( معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.

1۰( بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
11( کنترل خشم برایم مشکل است.

1۲( شروع دوباره، برایم سخت است.
1۳( کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

1۴( به خوبی می توانم احساسات دیگران را 
درک کنم.

1۵( هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم، 
نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

1۶( هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، 
دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطالعات 

جمع آوری کنم.
1۷( خندیدن برایم سخت است.

1۸( هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو 
افکار آنها هستم تا فکر خودم.

1۹( می توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
۲۰( در چند سال گذشته کمتر کاری را به 

نتیجه رسانده ام.
۲1( به سختی می توانم احساسات عمیقم را 

با دیگران در میان بگذارم.
۲۲( دیگران نمی فهمند من چه فکری دارم.

۲۳( به خوبی با دیگران همراهی می کنم.
می دهم  انجام  که  کارهایی  اغلب  به   )۲۴

خوش بین هستم.
۲۵( برای خودم احترام قائل هستم.

۲۶( عصبی بودنم مشکل ایجاد می کند.
۲۷( به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل 

تغییر دهم.
نمی کند،  کسل  مرا  دیگران،  به  کمک   )۲۸
به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.

خصوصی  مسائل  می توانند  دوستانم   )۲۹
خودشان را با من در میان بگذارند.

۳۰( می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز کنم.
۳1( هنگام مواجهه با یک مشکل، اولین کاری 
که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر 

کردن است.
۳۲( فرد بانشاطی هستم.

تصمیم  برایم  دیگران  می دهم  ترجیح   )۳۳
بگیرند.

۳۴( احساس می کنم کنترل اضطراب برایم 
مشکل است.

۳۵( از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم.
۳۶( به سختی می فهمم چه احساسی دارم.

۳۷( تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد 
روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم.

۳۸( روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو 
طرفمان اهمیت دارد.

۳۹( حتی در موقعیت های دشوار، معموال برای 
ادامه کار انگیزه دارم.

۴۰( نمی توانم خودم را آن طور که هستم بپذیرم.
۴1( دیگران به من می گویند هنگام بحث، 

آرام تر صحبت کنم.
۴۲( به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.
۴۳( به کودک گمشده کمک می کنم، حتی 
اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.
۴۴( به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.

۴۵( نه گفتن برایم مشکل است.
مشکل،  یک  حل  برای  تالش  هنگام   )۴۶
راه حل های ممکن را در نظر می آورم، سپس 

بهترین را انتخاب می کنم.
۴۷( از زندگی ام راضی هستم.

۴۸( تصمیم  گیری برایم مشکل است.
۴۹( می دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم 

را حفظ کنم.
۵۰( هیچ چیز در من عالقه ایجاد نمی کند.

۵1( از احساسی که دارم آگاهم.
۵۲( در تصورات و خیال پردازی هایم غرق 

می شوم.
۵۳( با دیگران رابطه خوبی دارم.

۵۴( معموال انتظار دارم مشکالت به خوبی ختم 
شوند، هرچند گاهی چنین نمی شود.

۵۵( از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
۵۶( کم صبر هستم.

۵۷( می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.
۵۸( اگر الزم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از 

موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم.
۵۹( نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

۶۰( می توانم به راحتی افکارم را به دیگران 
بگویم.

۶1( هنگام حل کردن مشکالت، به سختی 
راه حل  بهترین  انتخاب  مورد  در  می توانم 

تصمیم گیری کنم.
۶۲( اهل شوخی هستم.

۶۳( در انجام کارها و امور مختلف به دیگران 
وابسته ام.

برایم  ناخوشایند  مسائل  با  رویارویی   )۶۴
مشکل است.

۶۵( حتی االمکان کارهایی را برعهده می گیرم 
که برایم لذت بخش اند.

۶۶( حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق 
می افتد آگاهم.

۶۷( تمایل به مبالغه گویی دارم.
۶۸( به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.
۶۹( به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین 

مسائل اطمینان دارم.
۷۰( از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.

۷1( بدجوری خشمگین می شوم.

۷۲( معموال تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه 
برایم سخت است.

۷۳( قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.
۷۴( دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

۷۵( به نظر دیگران من نمی توانم احساسات 
و افکارم را بروز دهم.

۷۶( هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی 
می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم.

۷۷( افسرده هستم.
۷۸( فکر می کنم من به دیگران بیشتر نیاز دارم، 

تا دیگران به من.
۷۹( مضطرب هستم.

۸۰( در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام 
دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

۸1( به سختی می توانم برداشت درستی از 
امور داشته  باشم.

۸۲( به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم.

۸۳( با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می کنم.
معموال  کارهای جدید،  از شروع  قبل   )۸۴

احساس می کنم شکست خواهم خورد.
۸۵( هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم 

احساس خوبی در مورد خودم دارم.
۸۶( هنگام عصبانیت زود از کوره درمی روم.
۸۷( اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری 

برایم دشوار خواهد بود.
۸۸( به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون 

مهم است.
۸۹( از جریحه دار کردن احساسات دیگران 

خودداری می کنم.
۹۰( مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم.

لطفا به تمام سوال ها پاسخ دهید و وقت خود 
را روي سوال خاصی تلف نکنید. در این 
پرسشنامه پاسخ درست و نادرست وجود 
ندارد، بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده 

اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

اولین عکس العمل شما در برابر این سوال ها چیست؟
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

چه عاملی می تواند تضمین کند در آینده انسان 
موفقی باشید؟ موفقیت یعنی داشتن زندگی 
آیا  و شغلی خوب.  اجتماعی  خانوادگی، 
تاکنون با افرادی مواجه شده اید که در جوانی 
افرادی بسیار باهوش به نظر می رسیدند اما 
درنهایت شغلی مناسب هوش خود نیافته اند 

و آنچنان که باید و شاید موفق نیستند؟
آمار و تحقیقات نشان می دهد آنچه که باعث 
برعکس  می شود،  آینده  در  افراد  موفقیت 
یا  ذهنی  می کنند، هوش  گمان  همه  آنچه 
IQ نیست، بلکه 80 درصد از موفقیت ما 

در گرو هوش هیجانی است.

هوش چیست؟
پرورش  و  آموزش  میالدی   1۹۰۰ دهه  در 
فرانسه تعداد زیادی از کودکان همسن را در 
یک کالس درس می گنجاند اما این موضوع 
باعث می شد کودکان با هوش باالتر از کالس 
با  باشد  مجبور  معلم  و  شوند  درس خسته 
کودکان ضعیف تر همپا شود. رئیس سازمان 
آموزش و پرورش وقت فرانسه از روان شناسان 
خواست برای حل این مساله راه حلی پیشنهاد 
دهند و این طور بود که تست هوش ابداع شد. 
از  باهوش تر  تنها جدا کردن کودکان  هدف 

کم هوش تر بود.
تست هوش یک اشتباه در دنیا روان شناسی 
یعنی هوش  نوع هوش  یک  تنها  بود چون 
دیگر  انواع  و  می کرد  بررسی  را  مدرسه ای 
هوش را نادیده می گرفت. امروزه انواع دیگر 
هوش از جمله هوش فضایی، تصویری و... 

هم مورد توجه قرار گرفته است.

هوش هیجانی چیست؟
یکی از انواع هوش که حدود ۴۰ سال است وارد 
حوزه روان شناسی شده و یکی از مهم ترین انواع 
محسوب می شود، هوش هیجانی است. هوش 
هیجانی به معنی سازگاری فعاالنه با محیط 
است. ما به عنوان یک انسان باید احساسات 
خود را بشناسیم و در خود و دیگران تشخیص 
دهیم و بتوانیم آن را مدیریت کنیم و در عین 
حال بر احساسات دیگران تاثیر بگذاریم. این 
چند جمله ساده می تواند تعریف مناسبی برای 
هوش هیجانی باشد. به عبارت دیگر، هوش 
هیجانی یعنی بتوانید خود را با شرایط جدید 

انطباق دهید.

چطور می توانیم آن را پرورش دهیم؟
 EQ ،که تحت تاثیر ژنتیک است IQ برخالف
یا هوش هیجانی قابل پرورش است و از محیط 
تاثیر می گیرد. خانواده بیش از هر چیز و هر محیط 
دیگری می تواند سبب پرورش یا تخریب هوش 

هیجانی در افراد شود.
۴ شیوه در فرزندپروری داریم:

1- والدین بی توجه
۲- والدین سرکوب گر و ناراضی

۳- والدین آسان گیر و همدل
۴- والدین مربی هیجان

والدین بی توجه به آن گروه از والدین گفته می شود 
که به احساسات کودکشان بی اعتنا هستند و معتقدند 
احساسات زودگذر است اما این والدین با رفتار 
خود به کودک نشان می دهند احساسات الزمه 
زندگی نیست. کودکان این والدین به دلیل نوع 
فرزندپروری در آینده نمی توانند احساسات خود 
را مدیریت کنند. والدین سرکوب گر و ناراضی با 
مشاهده احساساتی مانند غم یا خشم فرزندشان 
به هم می ریزند و ناراحت و عصبانی می شوند. 
این گروه از والدین با گفتن جمالتی مثل »مرد 

باش و قوی باش یا مرد که گریه نمی کند« سعی 
می کنند احساسات فرزندشان را سرکوب کنند. 
این کودکان می آموزند در آینده به جای مدیریت 
احساساتشان آنها را سرکوب کنند. والدین آسان گیر 
که بخش عظیمی از والدین امروزی را شامل 
می شوند، بهتر از دو گروه قبلی عمل می کنند 
اما نتیجه آن پرورش کودکانی به اصطالح لوس 
است. آغوش این والدین برای فرزندشان باز 
است اما درنهایت کاری انجام نمی دهند و تنها 
به کودک می فهمانند که راه برای بروز هر نوع 
احساسی باز است. درنتیجه کودک به جای اینکه 
یاد بگیرد عصبانیت خود را مدیریت کند، برعکس 
پرخاشگر تر می شود. گروه چهارم بهترین شیوه 
فرزندپروری را دارند. این افراد مجموعه ای از ۳ 
گروه قبلی هستند. به موقع می دانند چطور باید 
با کودک رفتار کرد و درنهایت سبب پرورش 

هوش هیجانی در کودکشان می شوند.

والدین مربی هیجان چطور رفتار 
می کنند؟

وقتی کودکتان دمق از مدرسه به خانه می آید 
شما چه واکنشی نشان می دهید؟

از او می پرسید چه اتفاقی افتاده یا اینکه بی توجه 
او  هستید یا کودک را به خاطر خلق وخوی 

سرزنش می کنید؟
فرزندشان  از  هرگز  هیجان  مربی  والدین 
این  گرچه  هستی!  عصبانی  چرا  نمی پرسند 
سوال  بدترین  اما  است  سوال  منطقی ترین 
کودکشان  از  غیرمستقیم  آنها  باشد.  می تواند 
اطالعات می کشند، مثال با جمالتی مثل »به 

نظر عصبانی می رسی!«
به  از والدین نسبت  این گروه  اولین گام  در 
مراقب  و  حساس اند  فرزندشان  احساسات 
نشانه های مستقیم و غیرمستقیم بروز احساسات 
در او هستند. مثال گاهی کودکان احساساتشان 
را در بازی نشان می دهند و گاهی در نقاشی یا 

حتی بیماری های عصبی مثل دل درد.
با خود  در مرحله دوم والدین مربی هیجان 
می گویند احساساتی شدن فرزندم بهترین فرصت 

برای آموختن درس زندگی به او است.
در مرحله سوم آغوششان را بازمی کنند تا با 
کنند.  همدردی  گاهی  و  همدلی  فرزندشان 
در این مرحله والدین به کودکشان می آموزند 
احساسات دیگران برای ما مهم است و می توانیم 

با گذاشتن خودمان به جای آنها احساساتشان را 
درک کنیم. نکته مهم در این مرحله داشتن نگاه 
و ارتباط چشمی و جسمی است. در ضمن باید 
مراقب بود مشکل کودک را کوچک یا بزرگ تر 

از حد نکنیم.
نامگذاری  را  در مرحله چهارم حس کودک 
می کنند. برای هیجانات کودک باید نام دقیق 
پیدا کرد. ناراحت بودن حس مبهمی است و 
باید کامال مشخص شود کودک غمگین است 

یا عصبانی و...
در آخرین مرحله والدین باید برای احساسات 
کودک حد و مرزی قائل شوند، مثال به کودک 
نشان دهند که می تواند عصبانی باشد اما اجازه 
بدرفتاری ندارد. می تواند از دوست خود ناراحت 
باشد اما اجازه قهر ندارد. در این مرحله می توان 
ارزش های خانوادگی را هم به کودک آموزش داد 
اما آخرین و مهم ترین کار ارائه راه حل است. البته 
والدین نباید راه حل ارائه بدهند، بلکه از کودک 
بخواهند خود راه حل را بیابد و با ارزیابی آنها 
بهترین راه را پیدا کند. اگر والدین راه حل ارائه 
بدهند، کودک والدین را قهرمان خود می داند 

و خود را کارنابلد خواهد پنداشت.

چطور می توان هوش هیجانی را در کودکان پرورش داد؟

پرورش هوش با والدین
سعیدبینیاز

کارشناسی ارشد روان شناسی 
بالینی

برخالف IQ که 
تحت تاثیر ژنتیک 

است، EQ یا 
هوش هیجانی 

قابل پرورش 
است و از محیط 

تاثیر می گیرد. 
خانواده بیش 

از هر چیز و هر 
محیط دیگری 

می تواند سبب 
پرورش یا تخریب 
هوش هیجانی در 

افراد شود

بسیاری از ما تصور می کنیم هوش 
از هر دو والد به ارث می رسد اما 

حقیقت این نیست!
فقط یکی از والدین باعث به ارث 
رسیدن هوش به فرزند می شود و آن 
هم مادر است. تحقیقات گسترده ای 
که روی این موضوع انجام شده نشان 
می دهد هوش از طریق ژن خاصی 
که روی کروموزوم X وجود دارد 
به کودک منتقل می شود. دو عدد 
کروموزوم X در زنان وجود دارد 
اما می خواهیم بدانیم این ژن خاص 
چیست و چرا اینقدر اهمیت دارد؟

است،  هوش  به  مربوط  که  ژنی 
مادر  طرف  از  اینکه  به  توجه  با 
به ارث رسیده باشد یا پدر رفتار 
متفاوتی دارد. اگر این ژن از پدر 
به ارث برسد، به سیستم لیمبیک 
مخ  قشر  به  باشد  مادر  از  اگر  و 
می رود. هر دوی این مکان ها در 
مغز هستند اما تفاوت بسیاری در 
نحوه عملکرد دارند. سیستم لیمبیک 
محل پردازش احساسات، غریزه و 
خلق وخو است، در حالی که قشر 

مخ هوش را کنترل می کند.
از  ژن  این  اگر  دیگر،  عبارت  به 
طرف مادر باشد، دقیقا به همان 
جایی می رود که مورد نیاز است 
ولی اگر از طرف پدر باشد، این طور 
نیست. )مردان فقط یک کروموزوم 
X دارند( بنابراین می توان گفت 
بهترین پیش بینی برای اینکه بدانیم 
کودک تا چه اندازه باهوش خواهد 

بود، میزان IQ مادر است!
این یافته ها نشان می دهد تا به حال 
چقدر اشتباه کرده ایم! تا امروز همیشه 
هوش را به پدران و احساسات را به 
زنان نسبت می داده ایم، در صورتی که 
دقیقا برعکس آن در واقعیت وجود 
دارد. اما مادران گرامی زیاد هم به 
خود نبالید! به گفته دانشمندان، فقط 
۴۰ تا ۶۰ درصد از هوش از مادر به 
کودک می رسد و بقیه آن به محیط 
و نحوه تربیت کودک بستگی دارد 
که هر دو والد در آن نقش دارند. 
جالب تر اینکه بعد از تولد کودک، 
پراهمیت تری  بسیار  نقش  پدران 
در افزایش هوش کودک نسبت به 
مادر دارند و IQ کودکانی که وقت 
بیشتری را با پدر خود می گذرانند 

باالتر است.
sott.net :منبع

ما هوش را از مادرمان به 
ارث مي بریم یا پدرمان؟!

آنالیز آماری خرده مقیاس های در تحلیل پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

خرده مقیاس های
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

انحراف معیارمیانگین
۳۱۳/۶۳۷/۱

PS۲۲/۳۳/۷ = حل مساله
HA۲۲/۵۴/۴= شادمانی
IN۱۹/۱۳/۱= استقالل

ST۱۷/۸۳۴/۰۶= تحمل فشار روانی
SA۱۶/۷۴/۹=خویشتن داری یا کنترل تکانه

ES۲۰/۶۳/۸=خودآگاهی هیجانی
RT۲۱/۷۴/۰۴ = خودشکوفایی

IR۱۹/۲۴/۲ = واقع گرایی
OP۲۳/۹۳/۸ = روابط بین فردی

SR۲۰/۹۳/۱ = خوش بینی
IC۲۱/۰۵۴/۰۳ = احترام به خود
FL۱۸/۶۳/۴ = انعطاف پذیری

RE۲۵/۳۲/۷ = مسوولیت پذیری )اجتماعی(
EM۲۵/۲۲/۷ = همدلی

AS۱۸/۷۴/۱ = خودابرازی
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