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 چکیده 

ی هوش هیجانی، ی مدیریت و روانشناسی یافت که به اندازهشاید کمتر اصطالحی را بتوان در حوزه

زمان از یک سو مفاهیم ارزشمند و عمیق را در خود جای داده و از سوی دیگر، به صورت گسترده در هم

هم، در  یرقرن اخ یک یط .ها و ادعاهای غیرعلمی، رواج یافته و تکثیر شده باشدتوصیهها و قالب حرف

بدن انسان،  یجانیه یهاپاسخ یزها در قالب زبان بدن و چهره و رفتار، و نآن یشو نما یجاناته یینه زم

احساسات در  شنق .اندآن بوده یشتازانو پل اکمن از پ  ینانجام شده که چارلز دارو یامطالعات گسترده

کانمن و همکارانش، مورد  یلدن یمتعدد، از جمله کارها یقاتاست که در تحق یزیهم، چ یریگ یمتصم

 یک یفتعر یتالش برا یجانیهوش ه ییمبگو توانیمیم بنابراین .قرار گرفته است یمطالعه و بررس

 .  یدعلم جد یکاست و نه خلق  یقبل یهابر اساس دانسته یدچارچوب جد
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 مقدمه

در مواجهه با  یجانیاز هوش ه یزانیاز م یاست.هر شخص با برخوردار  یجاناتو کنترل ه یفدرک،توص یی،توانا یجانیهوش ه

به خود نظم و ثبات  یجانیاز هوش ه یپردازد.انسان با برخوردار  یپرداخته و به سازش با آنها م یریبه موضع گ یزندگ یعوقا

 تجربه کند  یرا در زندگ یناگوار کمتر یعشود،شخص وقا یباعث م االب یجانیکه اصوال هوش ه یبخشد به طور یم

 (.1995)گلمن،

فرد  یتموفق ییداند که توانا یم یشناخت یرغ  یها ییها و توانااز مهارت ها، استعداد یرا دسته ا یجانیهوش ه (2001اُن) -بار

 یژگیو یکبه عنوان  یجانیاست که به هوش ه یدهد و از جمله اشخاص یم یشرا افزا یطیمح یدر مقابله با فشارها و اقتضاها

  یو،وکارس یو سالوو یرشده )ما یستهنگر یذهن ییتوانا یکبه عنوان  یجانیهوش ه هب یگرنگرد. در برداشت د یم یتیشخص

 (.1383ی،قدس -، نقل از کوچک انتظار 2000

  یحترج یدر همه موارد بر شناخت  عاطف یشناخت عقالن یمطرح بوده اند ول یو عاطف  یدور شناخت عقالن یگذشته ها از

داشتند. در  یبرحذر م یققاها و درک ح یریگ یمدر تصم یو احساس یعاطف یها یشرا  از گرا یگرداشت و انسان ها هم  د

 1920کند. در سال  ینم ییدرا تأ  یاحساس یا یجانه یچو عاقل ه خردمنداعتقاد داشتند شخص  یونباستان جنبش رواق یونان

 یگران،درک د ییتوانا یکاز نظر ثراندا  یرا  جزء  هوش  دانست. هوش اجتماع   یاجتماع  ییبار، توانا یننخست  یبرا  یکثراندا

 (.1381ید،است )خسرو جاو یگراندر روابط با د یرکانهعمل و رفتار هوشمندانه و ز

پرسشنامه هوش  ینبه تدو1980مطرح کرد و از  سال  یرا در برابر بهره هوش یجانیبار، اصطالح  بهره ه یناول یبرا یزاُن ن -بار

 .پرداخت یجانیه

بار استفاده شد. آنان هوش  یناول یبرا یجانیر آن اصطالح هوش همنتشر شد که د یرو ما یتوسط سالوو یمقاله ا1990درسال

 کردند یفافراد تعر یرها درخود و سا یجانه یریتاستفاده از آن و مد یجانات،ه یاندرک و ب ییرا به عنوان توانا یجانیه

 (.1383ی،، نقل از گلستان جهرم 2002، یسچرن لزر به نقل  یروما یلیو دت  یدلب ی،)سالو

درون  یباشد و به مجموعه مهارت ها یم یو حاالت درون یفرد یمفهوم گسترده است که شامل مهارت ها یک یجانیهوش ه

بروز  یگران،د یریپذ یرتأث یو چگونگ یجاناتاز ه  یتوان آگاه یرا م یجانیگردد. هوش ه یاطالق م یو برون فرد یفرد

دانست. گاردنر خاطر نشان  یفرد یناداره ارتباطات ب یو چگونگ اهیو خودآگ  یو عواطف، همدل یجاناته یریتاحساسات، مد

افراد  یها و خواسته ها یزشخلق وخو، انگ یات،درک و ارائه پاسخ مناسب به روح ییتوانا یفرد ینکندکه هسته هوش ب یم

خود و  یشخص ساساتداشتن از اح یعبارتست از آگاه یودشناسخ یدکل ی،کند که در هوش درون فرد یاست او اضافه م یگرد

 (.1383ی،قدس -،نقل از کوچک انتظار1995)گلمن، یشرفتار خو یتهدا یکردن و استفاده از آنها برا یزمتما ییتوانا

 :دارد یاساس یدرک احساسات درآن نقش ییوجود دارد که توانا یجانیاز هوش ه یگرید تعاریف

 یانو ب یابیارز یق،درک دق ییدانند که مستلزم توانا یم یاز هوش اجتماع  یرا نوع  یجانی( هوش ه1993) یو سالوو مایر

و  یرشد عقالن یشافزا یاطالعات برا ینو استفاده از ا یجاناته یندادن ب ییزتم یرین،خود و سا یجاناتنظارت بر ه یجان،ه

 (.1383، میهرنقل ازگلستان ج2002)پون تنگ فت است یجانیه

از هوش   یبا برخوردار یهاست. هرشخص یجانوکنترل ه یافتدر یف،درک، توص ییتوانا یجانیهوش ه (1995) گلمن یفدرتعر

از   یپردازد. انسان با برخوردار یپرداخته و به سازش با آنها م یریبه موضع گ یزندگ یمنف یامثبت  یعدر مواجهه با وقا یجانیه

درک و ارائه  ییتوانا ی،فرد ینازگاردنر، هسته  هوش ب یگرید یفبخشد. در تعر یخود نظم و ثبات م یبه زندگ یجانیهوش ه

 یدکل ی،است. به نظر گاردنر در هوش درون فرد یگرافراد د یها وخواسته ها یزشخلق و خو، انگ یات،پاسخ مناسب به روح

رفتار  یتهدا یاز آنها برا استفادهکردن و  یزمتما ییود و تواناخ یداشتن از احساسات شخص یعبارتست از آگاه یخود شناس

 .یشخو



 

  

 

است و در  یمسائل عاطف یرتحت تأث یداًمحرک شد یردر سطح ادراک مسأله، کشف و تفس یاز مراحل شناخت حت  یکدر هر 

 یحالت عاطفه مناسب  با آن م یجادموجب ا یدنو یا یدتهد یکمحرک به عنوان  یک یابیارز یسطح شناخت

 (.1378ی،شود)ضراب

در  یحاالت عاطف یادیاثر بن یشترینب یدقرار دهد شا یرفکر، قضاوت و رفتار را تحت تأث یتفکر و محتوا یندتواند فرا یم عاطفه

 یم یادبه  یکرا از دوران کود یشتریشاد و مثبت ب یخلق مثبت، خاطرات و تجربه ها یکخاطرات باشد، افراد در  یادآوری

آنچه  یم،کن یدرباره افراد اثر بگذارد. عاطفه برآنچه ما توجه م یاجتماع  یواقع یها قضاوتتواند بر  یم ینآورند. عاطفه همچن

 .اثر دارد یریمگ یکه م ییها یمو سرانجام انواع تصم یمآور یآنچه به خاطر م یریم،گ یم یاد

 (.1381ید،کند)خسرو جاو یم یجادو سبک تفکر برتر را ا یخلق مثبت، آرامش، راحت یجادبا ا عاطفه

برحسب ارتباطشان با جاندار و  یرونیو ب یمداوم از محرک درون یابیشامل ارز یجانه یاصل ی(، کارکردها1984اعتقاد اکمن) به

 ینبد یمکارکرد مستق یکباشد.  یازن است که ممکن است به عنوان پاسخ به آن محرک یرفتار یواکنش ها یبرا یآمادگ

 (.1381یا،ن یعیاست)رف یادگیری یلتسه یب،ترت

 یدهپد یجانیشود و کنترل مورد استفاده در هوش ه یمربوط م یجاناته یبه حوزه کنترل درون یجانیاز هوش ه یبخش مهم

رساند و  یم یاری یجاناته یتو هدا یداست که فرد را درتول یدرون یتوانمند یکبلکه  یست،به فرد ن یرونیو ب یلیتحم یا

 یناز روابط ب یناش یجانیه یامدهایو اشراف به پ  یکسواز  یجاناته یریتو مد یجاددر ا یمحصول کنترل درون یکردی،رو ینچن

در سطح  یود کنترلکه از نظر خ یانسان است افراد یبهداشت عاطف ید. کنترل و اداره احساسات، کلیگراستد یاز سو یفرد

 یرا ز یندشوند برخورد نما یکه با آنها مواجه م ییها یتو موقع یعبا وقا یتوانند به طور مؤثر یقرار دارند معتقدند که م ییباال

 یبر زندگ یکنترل کاف ی،کنترل درون یدارد که افراد دارا یم  یان( ب1996آنها انتظار موفق شدن و غلبه بر موانع را دارند، راتر )

 یها یشرفتپ  ومهارت ها  یو برا یرندگ یقرار م یگراندارند، کمتر تحت نفوذ د یخود عملکرد بهتر یفخود دارند و در تکال

سخت کوش بوده و  یافراد یرند،پذ یخود م یو رفتارها یزندگ یبرا یشتریب یتواالتر قائلند، مسئول یخود ارزش یشخص

به حفظ خلق  یشرا با گرا یجانکنترل ه ییتوانا یز(گلمن ن1383ی،)بهرامکنند.  یچالش م یشتر درجهت رفع مشکالت خود ب

 (.1383شوند)گلمن، یم یاز حاالت افسردگ یشگیریپ  باعثکه   یمثبت در ارتباط دانسته به طور

دهند.  یقرار م یرمرتبط با سالمت را تحت تأث یو رفتارها یسازمان یها یمتصم ی،گروه ی،ارتباط یاز رفتارها یاریعاطفه، بس

 یم یدر روابط اجتماع  یکالم یرو مؤثرتر و استفاده بهتر از عالئم غ  یشترارتباط ب یجادخلق مثبت باعث ا

 (.1381ید،گردد)خسروجاو

 .گذارند یدرباره افراد اثر م یاجتماع  یواقع یتفکر و ادراک دارند بر قضاوت ها یندکه در فرا ینقش یلبه دل یجاناتو ه عاطفه

و  مسألهواقع گرا، موفق درحل  یر،انعطاف پذ ین،باالترند عموماً خوش ب یجانیکه از نظر هوش ه یافراد اُن -نظر بار از

 (.1383ی،نقل از گلستان جهرم2001یفکنارآمدن با استرس ها بدون از دست دادن کنترل هستند)را

و خود  یهمدل ییباال دارند توانا یجانیکه هوش ه یگرفتند افراد یجه( با هفت مطالعه مستقل نت2001و همکاران) اسکات

خود  یندهند، با والد یاز خود نشان م یشتریب یاجتماع  یداشته و مهارت ها یاجتماع  یها یتدر موقع یشتریب یکنترل

 (. 1383ی،، به نقل از ارجمند2001یکاروسو وسالوو ینس،پرک یر،)ماارندد یرینبا سا یشتریب یو روابط عاطف یشترمشارکت ب

 یادیرابطه ز یو تعادل عاطف یگرانشناخت احساسات د یی( نشان داد توانا1383ی،، نقل از ارجمند2002پژوهش ورباخ ) نتایج

 ین مثبت و معنادار ب یهمبستگ یانگرب یز( ن1383) یارجمند یقاتتحق یجدارد: نتا یرینروابط گرم و دوستانه با سا یبا برقرار

 (.1383ی،باالتر همسو است)سرافراز، جان نثار، فراهان یفرد یند و با عملکرد ببخش یرا درافراد بهبود م یمهارت اجتماع 

صفات را ندارند  ینهستند که ا یموفق تر از افراد یقو یجاناتداشتن ه ییو توانا یگراندرک د ییافراد خودآگاه، مهربان، با توانا

(، اشترن  1983(، گاردنر)2000آن) -(،  بار2002داشته باشند. سگال ) یباالتر یهوش شناخت یها ییاگر افراد توانا یحت

 یو آزمون ها یافراد که توسط آزمون بهره هوش یها یتموفق یندرصد اختالف ب 80ریباًدارند که تق ی( اظهار م1997برگ)

داده  یحدهند توض یم لیرا تشک یجانیهوش ه یکه به اعتقاد و یگریمشخصات د یلهتواند به وس یم یامدهمشابه به حساب ن



 

  

 

دو برابر مهم تر از  یجانیهوش ه یا زمینهدر هر  یتموفق یدارد که برا یم یان( ب2002شود. چن به نقل از پون تگ فت ) یم

است)نقل از گلستان  یجانیدر سطوح باالتر مربوط به هوش ه یتدرصد موفق 90به  یکاست و نزد یشناخت یها ییتوانا

 (.1383ی،جهرم

را به گونه  یجاناتمواجه شود و ه یزندگ یتواند با چالش ها یتوانمند باشد بهتر م یجانیمعتقدند اگر فرد از لحاظ ه محققان

 .برخوردار باشد یبهتر یکه از سالمت روان یدنما یمتنظ یا

 یلیتحص یشغل یتموفق ی،و سالمت جسمان یبه سالمت روان یدنو رس یزندگ یدادهایدرانطباق با رو یجانیهوش ه اهمیت

کنند لذا  یم ینیب یشراپ  یزندگ یامدهایرفتار و پ  یجانی،ه یتوانش ها یاست. به طور کل یگرانمطلوب در روابط با د یفیتوک

 (.1381 ید،دارند)خسرو جاو یتاهم یدر زندگ یتموفق یبرا

وجود دارد. چرا که  یشتریب یقبحث و تحق یدر سطوح باال جا یاجتماع  یها یتدر موفق یجانیهوش ه یروجود در تأث ینا با

و  یفبا تعار یجانیاست که هوش ه یدرجهت دلخواه امر برتر یطشرا ییرتغ ییاست و توانا یتنوع موفق یک یطبا مح یسازگار

 . یستآن ن یینقادر به تب یکنون یها یاسمق

لسوفانی نظیر » پاسکال، کانت، اریستو تال و پالتو ( به مطالعه نقش عاطفه در تفکر و رفتار هم زمان با پیدایش تمدن بشری، فی

پرداختند و » پالتو « از نخستین کسانی بود که عاطفه را جنبه ابتدایی و حیوانی ماهیت انسانی و در تضاد با تعقل معرفی کرد 

را متزلزل می سازد هنوز باقی مانده است. شاید بررسی نقش عاطفه و امروزه هم رگه هایی از این ایده که عاطفه، تفکر منطقی 

همچنان در آخرین مرز تالش محققان برای فهم پویاییهای رفتار انسان، باقی بماند. اگرچه ممکن است اکثر ما، از نقش حیاتی 

مل و دقیقی از چگونگی بروز این احساس و حاالت خلقی در زندگی روانی و عملی، آگاه باشیم اما حتی تا این اواخر هم درک کا

تأثیرات نداشتیم. بررسی های اخیر در روانشناسی و کالبد شناسی  تصور متفاوتی را از عاطفه نشان می دهد. بر اساس این 

دیدگاه، عاطفه غالباً سودمند است و حتی عنصر اصلی پاسخ سازگارانه در یک موقعیت اجتماعی را تشکیل می دهد. مطالعات 

با آسیب مغزی  نشان داد افرادی که به علت آسیب قطعه پیشانی  قادر به تجربه مناسب روابط اجتماعی نیستند. در  بیماران

تصمیم گیری اجتماعی نا موفق عمل می کنند و مطابق با آن روابط اجتماعی شان نیز آسیب می بینند، حتی اگر توانایی های 

ده دارند که »پردازش عاطفی از لحاظ تکامل مقدم بر اشکال پیچیده پردازش  هوشی صدمه ندیده باشد. »آدول و داماسیو« عقی

اطالعات است. شناخت به راهنمایی پردازش عاطفی نیاز بیشتری دارد «. به دنبال رشد تحسین بر انگیز و تأثیر گذار پژوهش 

یت روزمره را با تعامل بیشتری های تجربی اخیر در زمینه عاطفه، شایسته است نقش چند بعدی احساسات در تفکر و فعال

 .بررسی کنیم

یک جنبه مهم هوش هیجانی این است که بدانیم چگونه این تأثیرات عاطفی عمل می کنند و چگونه می توان آنها را تنظیم و 

زمره کنترل کرد. این بحث نه تنها مورد توجه روانشناسان است بلکه هر فردی که بخواهد از نقش پیچیده عاطفه در زندگی رو

جذب آن می شود. مطالعات فردی نشان می دهد که عاطفه و شناخت مجزا نیستند، یعنی توانایی های  یابد،انسان آگاهی 

مستقل ذهنی که اغلب از سوی فالسفه و برخی روانشناسان فرض می شد. بلکه در زندگی اجتماعی انسان، میان احساس و 

عاطفی کامالً با شیوه اندوزش  و بازنمایی  اطالعات دریافت شده از محیط، تفکر، همبستگی بنیادی وجود دارد، تجربه های 

قضاوت و رفتار ) آنچه فکر یا رابطه دارد.عاطفه می تواند فرایند تفکر )چگونگی ارتباط با داده های اجتماعی ( و محتوای تفکر، 

اطفی در یاد آوری خاطرات باشد افراد در یک خلق عمل می کنیم ( را تحت تأثیر قرار دهد. شاید بیشترین اثر بنیادی حاالت ع 

مثبت، خاطرات و تجربه های شاد و مثبت بیشتری را از دوران کودکی به یاد می آورند. بر عکس در خلق منفی، افکار منفی به 

هم هوش ذهن متبادر می شود که حتی ممکن است آینده ی فرد را به مخاطره اندازد .آگاهی از این اثرات ضعیف، مولفه م

  .هیجانی است که به پیش بینی و کنترل موقعیت ها کمک می کند

حاالت عاطفی بر سایر تکالیف که به کاربرد اطالعات از حافظه نیاز دارد اثر می گذارد برای مثال از زمانی که از افراد خواسته 

داستانهای مثبت و شاد می سازند و کسانی بت، می شود تا با نگاه به تصاویر مبهمی، داستانی را بسازند، افراد در حالت خلق مث

که خلق ناراحت دارند، بیشتر داستانهای منفی، تعریف می کنند. عاطفه همچنین می تواند بر قضاوت های واقعی اجتماعی در 



 

  

 

ست که در باره ی افراد اثر بگذارد. برای مثال مشاهده دیگران و تفسیر معنای رفتاری آنها، یکی از تکالیف اساسی قضاوت ا

زندگی روزمره با آن مواجه می شویم، به نظر می رسد که عاطفه حتی در چنین قضاوت هایی نیز تأثیر عمیق داشته باشد. در 

واقع عاطفه، انواع تفکرات و خاطراتی را که برای بر داشت رفتارهای اجتماعی به کار می رود. تحت تأثیر قرار می دهد به عبارت 

ستانه فرد از سوی شخصی با حالت خلق ناراحت، می تواند به عنوان رفتار فخر فروشی تعبیر شود در این دیگر، لبخند گرم و دو

نوع از اثرات خلق، همچنین نحوه تفسیر و قضاوت رفتار ها، موفقیت ها و شکسته ای فردی را در موقعیت های واقعی زندگی 

ل اثرات قضاوتی خلق، این باشد که افراد معموالً درخلق ثابت نظیر گذراندن یک امتحان، تعیین می کند شاید  یکی از دالی

آنچه یاد می گیریم، آنچه به خاطر می ( بنابراین عاطفه ما توجه می کنیم، 1987تا خلق متغییر )فرگاس و باور، ارندتمرکز د

عاطفی  نسبتاً یک فرآیند گذرا و  إلقایآوریم و سر انجام انواع تصمیم هایی که می گیریم، اثر دارد. هر چند که این نوع 

اهی فرد از حاالت خلقیش، تغییر کند. یکی از جنبه های مهم هوش هیجانی حساس است و می تواند به آسانی تحت تاثیر آگ

  .،آگاهی از این مطلب که چگونه، چه وقت و چرا این اثرات اتفاق می افتد

عاطفه نه تنها بر محتوای شناخت و رفتار )آنچه فکر یا عمل می کنیم ( اثر دارد، بلکه بر فر آیند شناخت، یعنی چگونگی تفکر 

یر می گذارد.خلق مثبت، آرامش ،راحتی، و سبک تفکر بهتر را ایجاد می کند. یعنی تفکرات درونی، استعدادها و عقاید نیز تاث

افراد گرایش کمتری در توجه به اطالعات بیرونی دارند و در عوض بیشتر تمایل به ادغام جزئیات موقعیتی .در این شیوه فکر، 

نشان می دهند. در مقابل عاطفه منفی، سبک تفکر متمرکز بر دنیای خارج را ایجاد  در دانش قبلی خود درباره دنیای اطراف،

 (.2002 ، اُن –می کند که با خواسته های دنیای بیرونی، مطابقت دارد ) بار 

این تفاوت ها در سبک تفکر با ایده های تکاملی که پیشنهاد می کنند، عاطفه، شاخص مناسبی برای پاسخ به موقعیت های 

لف است سازگار می باشد. عاطفه مثبت به ما می گوید که محیط مساعد است و ما می توانیم جهت پاسخ بر دانش موجود، مخت

تکیه کنیم. عاطفه منفی بیشتر شبیه یک عالمت هشدار است، که ما را آگاه می سازد محیط بالقوه خطر ناک است و الزم است 

ا که ما می دانیم احساس خوب در مقایسه با احساس بد، نحوه برخورد و نگرش که به اطالعات خارجی، با دقت توجه کنیم. چر

  .ما را در موقعیت های اجتماعی یکسان و مشابه، متفاوت می سازد

کنون ما بر نقش عاطفه در تفکر، متمرکز شدیم. عاطفه بسیاری از رفتارهای ارتباطی گروهی، تصمیم های سازمانی و  تا

قرار می دهد. در تعامل های   اجتماعی، ما باید سریع، سازنده و تا حدودی نا خود  تأثیرمت را تحت رفتارهای مرتبط با سال

آگاه  تصمیم های شناختی بگیریم . در این موقعیت های اجتماعی، عاطفه معموالً بر شیوه ای که ما رفتار می کنیم، مؤثر 

مان وقوع این اثرات است. افرادی که خلق منفی دارند ) نظیر  خواهد بود. هوش هیجانی در واقع شامل آگاهی از چگونگی و ز

افسردگی ( عالئم فیزیکی، گرایش ها و عقاید منفی درباره توانایی کنترل هیجاناتشان تجربه می کنند ما انتظار داریم که افراد 

ق منفی هستند. خلق مثبت باعث در حالت خلق مثبت به شیوه ای دوستانه، ماهرانه   و سازنده رفتار کنند تا زمانیکه در خل

  .ایجاد ارتباط بیشتر و مؤثرتر و استفاده بهتر از عالئم غیر کالمی در روابط اجتماعی می گردد

در اینجا باز هم اهمیت درک هوش هیجانی روشن می شود. هوش هیجانی به این معناست که حتی حاالت خلقی معمولی هم 

ه رفتار خود و دیگران آگاه سازد. افراد معموالً از این اثرات، آگاهی ندارند. لذا هوش می توتند به صورت بنیادی ما را از شیو

عاطفی گستره ای از رفتارهای میان فردی  إلقایمی باشد.  تأثیراتنسبت به این  سنجیدههیجانی باال بیانگر نگرش هشیارانه و 

ای تقاضا  ، قانع سازی و مذاکره  . در یک موقعیت آزمایشی، را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برای مثال استفاده، از راهبرده

قرار داده شد. بعد از خواندن متن ها، در یک  جویانخلق مثبت یا منفی در اختیار دانش إلقایمتن های از سوی محقق جهت 

ان پرسشنامه کوتاهی موقعیت دیگری، همدست آزمونگر، بدون انتظار قبلی، از دانشجویان تقاضای تعدادی کاغذ نمود. در پای

خلق ) در موقعیت نخست ( اثر مهمی در پاسخ ها داشت. به دانشجویانی  إلقایدرباره تقاضا و متقاضی به دانشجویان داده شد. 

که عاطفه منفی القا شده بود، ارزیابی منفی از رفتار متقاضی داشتند. این نتیجه زمانیکه تقاضا به صورت غیر عادی و بی ادبانه 

می شد، بیشتر دیده شد. در واقع حاالت خلق منفی، تقاضاهای بی ادبانه با جزئیات بیشتر بررسی می شد و در خاطر می انجام 

 (.2003ماند ) فات و هاو ، 



 

  

 

مذاکره و بحث طبق تعریف شامل حدی از غیر قابل پیش بینی بودن موقعیت ولزوم برنامه ریزی و آمادگی دقیق در مواجهه با 

در چندین مطالعه، مشخص شد که افراد با حاالت عاطفی مثبت به امید موفقیت اهداف بلند پروازانه بیشتری  آن موقعیت است.

را در مذاکره تعیین می کنند و از راهکار هایی استفاده می کنند که بیشتر خوش بینانه، جمعی و منسجم، باشند تا افرادی که 

 (.2003خلق منفی یا خنثی دارند ) فات و هاو، 

لبترین یافته این بود که عاطفه مثبت به افراد جهت انجام بهتر کارها ) حضور موفق در مذاکره( کمک می کند این یافته ها جا

لزوم قابل توجه ادراک ما از هوش هیجانی را نشان می دهد. آنها پیشنهاد می کنند که حتی تغییرات جزئی در حاالت عاطفی 

، می تواند اثر مهمی در شیوه برنامه ریزی و اجرایی افراد و درگیری های میان فردی مهم، بدلیل یک حادثه قبلی کاماًل نامرتبط

داشته باشد. چرا این اثرات اتفاق می افتد؟ موقعیت های اجتماعی پیش بینی ناپذیر و نا معین نظیر مذاکره، نیاز به تفکر باز و 

کرات مثبت بیشتر و عقایدی که منجر به انتظارات خوش بینانه و ثمر بخش دارند. عاطفه مثبت به گونه انتخابی، برای ذهن، تف

انتخاب راه های یکپارچه و مشترک در مذاکره می شمرند را ایجاد می کند. عاطفه منفی برای ذهن، خاطرات منفی و بدبینانه 

و نا آگاهانه است. هوش ایجاد می کند و منجر به شیوه ها و مذاکره های جمعی کمتر می شود. این اثرات عمدتاً خود کار 

 .هیجانی طبق تعریف شامل آگاهی از این اثرات و توانایی کنترل و مهار این اثرات خلقی ظریف در تفکر و عملکرد است
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