ٌُش ٌيجاوي چيست؟

ؽبيذ ثبسُب پيؼ آهذٍ کَ ثَ ُْػ ثبالي ُوکالعي ،يکي اص ثچَُبي فبهيلً ،فشات ثشتش کٌکْس ّ ...غجغَ خْسدٍ ثبؽيذ
ّ چْى اص ًؼوت چٌيي ُْؽي ثشخْسداس ًؾذٍايذ ،دلتبى گشفتَ ثبؽذ.اهب اص آًجب کَ ػلن ُويؾَ ػمتتش اص دمبيك
ثيؽوبس ُغتي دشکت هيکٌذ تٌِب  52عبل اعت کَ پشدٍ اص ساص ُْؽي ثشداؽتَ اعت کَ ثبثت هيکٌذ خذاًّذ
ُْػ ديگشي ًيض ثَ ؽوب ُذيَ دادٍ تب ثَ دّس اص ُشگًَْ ػبهل ّساثتي ثتْاًيذ ثٌب ثش تالػ خْد ثبُْػ ؽْيذ ّ غجغَ
ُْػ دبفل اص اسث سا ًخْسيذ.
ايي ُْػ اکتغبثي کَ ثَ ُْػ ُيجبًي هؼشّف ؽذٍ ػبهل هْفميت ؽوب دس صًذگي ؽخقي ّ اجتوبػي هذغْة
هيؽْد ّ صهبًي کَ عبيَ گشفتي ًوشٍ اصعشتبى کن ؽذ ّ اص تذقيل فبسؽ ؽذيذ IQ ،يب ُوبى هيضاى ُْؽي کَ هْسّثي
اجذادتبى اعت دس کٌبس آى سًگ هيثبصد ّ دس ايي ٌُگبم ُْػ ُيجبًي ثشايتبى عالدي هيؽْد تب ثب هؾکالت صًذگي
دعت ّ پٌجَ ًشم کٌيذ.
ثشخي تذميمبت ًؾبى دادٍ اًذ کَ ُْػ ُيجبًي سا هي تْاى يبد گشفت ّ تمْيت کشد ،دس دبلي کَ ثشخي هذممبى هي
گْيٌذ ايي ُْػ ،اهشي راتي هي ثبؽذ.
هْفميت دس  EQيب ضشيت ُْػ ُيجبًي ،ثغتگي ثَ تْاًبيي ثشاي دسک کشدى ػالئن افشاد ّ دادى ّاکٌؼ هٌبعت ثَ آًِب
هي ثبؽذ .
ثٌبثشاييُ ،ش کذام اص هب ثشاي ثِتش فِويذى ،ثِتش ُوذسدي کشدى ّ ثِتش گفتگْ کشدى ثب ديگش افشاد ،ثبيذ هِبست ُبي ُْػ
ُيجبًي سا پشّسػ دُين.
اگش  EQسا پشّسػ ًذُين ،اص هْفميت دس کبس ّ صًذگي خجشي ًخْاُذ ثْد .
ثَ عْس کلي  EQػجبستغت اص هيضاى تْاًبيي دسک افشاد ديگش ،ثشاي هثبل چَ چيضي فشد هْسد ًظش سا تذشيک هي کٌذ ّ
چگًَْ هي تْاى ثب آى فشد ُوکبسي ًوْد.
طبقً بىذيEQ
 -1خُدآگاٌي
 تْاًبيي تؾخيـ ادغبعبت يکي اص ػْاهل  EQهي ثبؽذ. پشّسػ خْدآگبُي ًيبص ثَ تْجَ ادغبعبت ّالؼي داسد. اگش ادغبعبت خْد سا اسصيبثي کٌيذ ،هي تْاًيذ آًِب سا کٌتشل ًوبييذ. هِوتشيي ػٌبفش خْدآگبُي ػجبستٌذ اص:آگبُي ادغبعبت :تْاًبيي تؾخيـ ادغبعبت ّ تبثيشات آًِب.اػتوبد ثٌفظ :لبثليت ُبي خْد سا ثؾٌبعيذ ّ هتکي ثَ آًِب ثبؽيذ.شما بايذ داراي يک  EQباال باشيذ تا بٍتر درک کىيذ ،بٍتر ٌمذردي کىيذ َ بٍتر گفتگُ کىيذ

 -2خُد تىظيمي
گبُي ؽوب کٌتشل کوي ثش ادغبعبت خْد داسيذ ّ هذت صيبدي ػقجبًيت ّ يب خؾن دس ؽوب ّجْد خْاُذ داؽت.دس ايي
گًَْ هغبئل ،سّػ ُبيي ثشاي کٌتشل ادغبعبت ّجْد داسد ،اص لجيل :هثجت اًذيؾي ،پيبدٍ سّي عْالًي ،تٌفظ ػويك
ّ دػب خْاًذى.
خْد تٌظيوي ؽبهل:
 خْد سا کٌتشل کشدى فبدق ّ لبثل اػتوبد ثْدى ّجذاى داؽتي ّ هغئْل ػولکشد خْد ثْدى عبصگبس ثْدى ّ اًؼغبف پزيش ثْدى پزيشفتي سّػ ُبي جذيذ- 3اًگيضٍ
ثشاي داؽتي اًگيضٍ ًيبص داسين کَ ُذف هؾخـ ثبؽذ ّ ًگشػ هثجت ّجْد داؽتَ ثبؽذ.
هوکي اعت تفکش هثجت ّ يب هٌفي داؽتَ ثبؽيذ ،اهب ثب تالػ ّ توشيي ،هي تْاًيذ هثجت فکش کٌيذ.
افکبس هٌفي سا هي تْاًيذ هثجت کٌيذ ّ دس سعيذى ثَ ُذف پيشّص خْاُيذ ثْد.
اًگيضٍ ؽبهل:
 تالػ دائوي ثشاي ثِجْد ّ يب سعيذى ثَ ُذف تؼِذ ّ ُوبٌُگي ثب اُذاف گشٍّا ثتکبس ّ تْاًبيي اًجبم کبسي کَ لجال اًجبم ًؾذٍ اعت. خْػثيٌيُ- 4وذلي
تْاًبيي تؾخيـ ادغبعبت هشدم ،يک ػبهل هْفميت دس کبس ّ صًذگي هي ثبؽذ.
هِبست ؽوب دس لضبّت ادغبعبت ّ کٌتشل کشدى ادغبعبت هي ثبؽذ.
 گشايؼ خذهبت :پيؼ ثيٌي کشدى ،ؽٌبختي ّ ثشآّسدى ًيبصُبي هؾتشيبى پشّسػ ديگشاى :آًچَ ديگشاى ثشاي پيؾشفت ّ تمْيت تْاًبيي ُبيؾبى ًيبص داسًذ سا دس اختيبس ثگزاسين. تٌْع افشاد :فشفت ُب سا دس افشاد هتفبّت پشّسػ دُين.آ گبُي عيبعي :ادغبعبت گشٍّ ّ لذست استجبعبت سا ثذاًين. دسک ديگشاى :ادغبعبت سا اص سّي ًيبصُب ّ خْاعتَ ُبيؾبى تؾخيـ دُين. -4مٍارت ٌاي اجتماعي
اهشّصٍ ُوَ ثَ ايٌتشًت دعتشعي داسًذ .هِبست ُبي هشدم ثغيبس هتٌْع اعت ،ؽوب ثبيذ داساي يک  EQثبال ثبؽيذ تب
ثِتش دسک کٌيذ ،ثِتش ُوذسدي کٌيذ ّ ثِتش گفتگْ کٌيذ.
اص جولَ هِبست ُبي هفيذ ػجبستٌذ اص:
 لبثليت ًفْر  :ثَ کبسگيشي سّػ ُبي تؾْيك استجبعبت  :ثشاي فشعتبدى پيبم ُبي سّؽي سُجشي  :الِبم ثخؼ ّ ساٌُوبيي کٌٌذٍ گشٍّ تغييش کبتبليضّس :هذيشيت تغييش يبثذ. ثشسعي ًبسضبيتي ُب :دسک ،گفتگْ ّ دل ّ فقل اختالفبت ثغتي لشاسداد هؾبسکت ّ ُوکبسي :کبس کشدى ثب ديگشاى ثَ هٌظْس سعيذى ثَ يک ُذف هؾتشک. لبثليت ُبي گشٍّ دس پيگيشي اُذاف جوؼيامرَزي آزمُن  IQرا کمتر استفادي مي کىىذ َ بيشتر  EQرا اوجام مي دٌىذ ،زيرا بر ايه باَروذ کً  EQمي
تُاوذ تُاوايي فرد را در مقابلً با شرايط استرس زا تعييه کىذ

IQچيست؟
)IQ (Intelligence Quotientثَ هؼٌبي ضشيت ُْؽي يب ُْػ ؽٌبختي اعت ّ ػذدي اعت ثشاي اًذاصٍ گيشي تْاًبيي
ُبي هٌغمي ّ يب سيبضي يک فشد.
ايي يک هؼيبس ُْػ ًغجي فشد هي ثبؽذ ّ دس يک آصهْى اعتبًذاسد ،عي سّاًي سا ثب عي تمْيوي هي عٌجذ.
IQتْاًبيي فشد ثشاي آهْصػ ّ دسک چيضُبي جذيذ ،تْاًبيي همبثلَ ثب هْلؼيت ُبي جذيذ ّ دعتکبسي هذيظ صيغت ّ يب
تجضيَ کشدى تفکش هي ثبؽذ.
 َIQپيشرفت در کار َ زوذگي
سّاًؾٌبعبى ثش ايي ًکتَ تْافك داسًذ کَ : IQتٌِب  01تب  52دسفذ ثشاي سعيذى ثَ هْفميت الصم اعت ّ ثبلي ثغتگي ثَ
چيضي اص جولَ  EQداسد.
ٌُش ٌيجاوي رقيبي براي ٌُش تحصيلي
ٌُشي کً مذير عُاطف است
اگش دس يک سّص عشد صهغتبًي فشدي دس ٌُگبم ػجْس اص کٌبس ؽوب پبيؼ لغضيذ ّ ثَ صهيي خْسد ّ ؽوب ثش ػکظ ديگشاى ثَ
جبي خٌذيذى ،دعتؼ سا گشفتي ّ ثب هِشثبًي ثلٌذػ کشدي ّ دبلؼ سا جْيب ؽذي ،ثذاى کَ اص ُْػ ُيجبًي ثباليي
ثشخْسداسي.
دکتش افؾبسيًيبُْ ،ػ ُيجبًي سا تْاًبيي ؽٌبخت ُيجبًبت خْد ّ ديگشاى ّ اعتفبدٍ اص ايي ؽٌبخت دس سّاثظ ثيي فشدي
ّ تقويوبت ؽخقي هيداًذ ّ هيگْيذ« :چيضي کَ هب اص آى ثَ ػٌْاى ُْػ ُيجبًي يبد هيکٌين ،ثَ خْدؽٌبعي
هشتجظ هيؽْد دس ّالغ اعبط ،ثٌيبى ّ ُغتَ ُْػ ُيجبًي سا خْدؽٌبعي ّ ؽٌبخت ُيجبًبت ّ ادغبعبت خْد ّ
ديگشاى تؾکيل هيدُذ صيشا فشد هيتْاًذ ثب تْجَ ثَ ايي ؽٌبخت دس سّاثظ ثيي فشدي هْفكتش ػول کٌذ».پظ اگش ػْاعف
ؽخقي ّ ادغبعبت هثجت ّ هٌفي خْد ّ ديگشاى سا ثخْثي هيؽٌبعي ّ کٌتشل خؾن ّ ؽبدي ّ ثَ عْس کلي
ػْاعف خْد سا ثب تْجَ ثَ هْلؼيتُبي هختلف دس دعت داسي ّ ثخْثي هيتْاًي ثب ديگشاى استجبط ثشلشاس کٌي ،هغلن
ثذاى کَ آدم ثبُْؽي ُغتي.
ٌُش ٌيجاوي يا تحصيلي؟
تب لجل اص اييکَ ُْػ ُيجبًي هغشح ؽْد ،اعتؼذاد ّ تْاًبيي ثب ُْػ ؽٌبختي عٌجيذٍ هيؽذ؛ ُْؽي کَ گشفتي
ًوشٍُبي ثبال ،ستجَآّسدى دس کٌکْس ّ دل هغبئل عخت سيبضي سا ثشاي هب سلن هيصًذ.کيفيت ايي ُْػ کَ دس آهْختي
سّػ دل هغبلَ ،اعتذاللکشدى ،هذبعجبت سيبضي ،تؼشيفکشدى ّاژٍُب ،اعالػبت ػوْهي ّ هغبئلي کَ کبهال جٌجَ
ػمالًي داسًذ هتأثش اعت اص عشيك ژىُب ثَ هب سعيذٍ ّ ايي ّيژگي ّجَ توبيض ُْػ ؽٌبختي ّ ُْػ ُيجبًي اعت.
سّاىؽٌبط هؼتمذًذ تب  02عبلگي ُْػ ؽٌبختي لبثليت پشّسػ داسد ثَ ؽشط آىکَ هذيظ هغلْة هِيب ثبؽذ.اهب
ُْػ ُيجبًي کَ ػبهل 01دسفذ هْفميت اًغبىُب دس هشادل هختلف صًذگي ثْدٍ تب آخش ػوش لبثل پشّسػ اعت ّ جبلت
اييکَ ُشلذس عي ثبالتش ثشّد ،لبثليت استمبي آى ثيؾتش هيؽْد ّ ًمؼ يبدگيشي دس پشّسػ آى ،ثغيبس چؾوگيش اعت ّ
افشاد هيتْاًٌذ ص گِْاسٍ تب گْس ثبُْػ ؽًْذ.
وکتًٌُ :ش ٌيجاوي عامل  08درصذ مُفقيت اوسانٌا در مراحل مختلف زوذگي است ٌُ.ش ٌيجاوي
مٍارت است َ ميتُان با يکسري از تمريىات ايه ٌُش را تربيت کرد
ثبالثْدى ُْػ ُيجبًي کَ ثَ ػٌْاى ُْػ ادغبعي ّ ػبعفي ًيض ؽِشت داسد ،هقبدف اعت ثب هْفميت دس صًذگي
صًبؽْيي ،ؽغلي ،ػجْس اص ثذشاىُب ،تشثيت دسعت فشصًذاى ،هذيشيت فذيخ ّ ...پظ دس ًظش داؽتَ ثبػ کَ ُْػ
ػبعفي هيتْاًذ اکغيشي دس صًذگي ثبؽذ.هثال ًمؼ ايي ُْػ آًچٌبى هْسد تْجَ ّ ثبّس هذيشاى دس کؾْسُبي
تْعؼَيبفتَ لشاس گشفتَ کَ ثشاي اعتخذام افشاد ،ثيؾتش اص ُْػ ؽٌبختيُْ ،ػ ُيجبًي سا هْسد آصهْى لشاس هيدٌُذ ّ
آى سا هالک عٌجؼ تْاًبيي افشاد هيداًٌذ.

چگُوً ميتُان باٌُش شذ
اجضاي ُْػ ُيجبًي دس عبلُبي اّليَ صًذگي ؽکل هيگيشد ثَ عْسي کَ ثغيبسي اص هذممبى ثش ايي ثبّسًذ کَ چيذى
ايي پبصل لجل اص تْلذ ؽشّع هيؽْد ّ تب پبيبى ػوش اداهَ پيذا هيکٌذ.
اص ّيژگيُبي ُْػ ُيجبًي هذغْةؽذًؼ ثَ ػٌْاى هِبست اعت ّ ؽوب هيتْاًيذ ثب يکغشي اص توشيٌبت ايي ُْػ
سا تشثيت کٌيذ.دکتش کشين افؾبسيًيب دس خقْؿ اُويت کبسگبٍُبيي کَ هِبستُبي صًذگي سا ثشاي ثبالثشدى ُْػ
ادغبعي آهْصػ هيدٌُذ ،هيگْيذ« :ؽشکت دس کبسگبٍُبي هِبستآهْصي کَ هِبستُبي صًذگي هبًٌذ هذيشيت
اعتشط ،هِبست دل هغبلَ ّ ...سا آهْصػ هيدٌُذ دس استمبي ُْػ ُيجبًي افشاد ثغيبس هْثش اعت».
ّي هيافضايذُ« :ش لذس افشاد اًگيضٍ ثبالتشي ثشاي ؽشکت دس ايي کبسگبٍُب داؽتَ ثبؽٌذ ،دس تشثيت ُْػ ُيجبًي هْفكتش
خْاٌُذ ثْد هبًٌذ افشادي کَ ثشاي اصدّاج جِت پبيذاسي صًذگي ثَ هؾبّساى هشاجؼَ هيکٌٌذ».ايي سّاىؽٌبط ،افضايؼ
هغبلؼَ دس صهيٌَُبي سّاىؽٌبعي ّ آهْختي ساٍُبيي ثشاي خْدؽٌبعي سا اص ديگش فبکتْسُبي استمبي ُْػ ػبعفي
هيداًذ.
ثَ صثبى عبدٍ هيتْاى چٌذ هْلفَ سا ثشاي تشثيت ُْػ ُيجبًي ثشؽوشد؛ اگش ٌُگبم غشّة خْسؽيذ يب يک سّص تؼغيل ثب
ُْاي ثبساًي دلت گشفت عؼي کي ادغبط خْد سا ثخْثي ثؾٌبعي ّ ػلت آى سا ثيبثي ّ هبًٌذ ؽبػشاى ايي دظ سا ثَ
صثبى ثيبى تشجوَ کٌي؛ ػْاعف ديگشاى سا ثؾٌبط ّ تالػ کي ثب آًِب ُوذل ؽْي ّ خْد سا جبي آًِب ثگزاسي؛ لگبم
ُيجبًبتت سا ثَ دعت ثگيش ّ ثَ جبي آىکَ آًِب تْ سا ساُجشي کٌٌذ ،تْ هذيش غنُب ّ ؽبديُبيت ثبػ ّ اجبصٍ ًذٍ آًِب دس
ػضاداسيُب ّ ػشّعيُب تْ سا ثَ هضذکَ تجذيل کٌٌذ؛ اًغبىُبي ثضسگ سا کَ سّصي اص اًضّا ثب هِبست دس ثشلشاسي استجبط ثب
ديگشاى ثيشّى خضيذًذ ّ عتبسگبى دسخؾبى ّ جبّداى دًيبي هب ؽذًذ الگْ لشاس دٍ ّ تفکش کي چگًَْ سُجشاى ثضسگ
تْاًغتَاًذ تٌِب ثب ثَ دعت آّسدى دل ديگشاى ثشگي اص کتبة تبسيخ دًيب سا ثَ ًبم خْد ثجت کٌٌذ؛ ُويؾَ ثَ يبد داؽتَ
ثبػ فجْس ثبؽي ّ ثَ لْلي سُشّ آى ًيغت کَ گِي تٌذ ّ گِي خغتَ سّد ،سُشّ آى اعت کَ آُغتَ ّ پيْعتَ سّد.
تربيت ٌُش ٌيجاوي در کُدکان
ُْػ ُيجبًي ثَ ّعيلَ سؽذ هِبستُبي ادغبعي ّ ُيجبًي اص عبلُبي اثتذايي صًذگي لبثل استمبعت.هِنتشيي
ػبهل استمبي ُْػ ػبعفي دس کْدکبى عجک تشثيتي ّالذيي اعت .
«َالذيىي کً الگٌُاي صحيح تربيتي وذاروذ َ بً احساسات َ ويازٌاي کُدکان تُجً وميکىىذ َ فرصت
اکتشاف َ کىجکاَي را از فرزوذشان سلب ميکىىذ ماوع پرَرش ٌُش ٌيجاوي در کُدکاوشان
ميشُوذ».
«يک هذيظ اهي ػبعفي هيتْاًذ ثَ کْدکبى کوک کٌذ تب ثب آصادي ادغبعبتؾبى سا ثشّص دٌُذ ّ ّالذيي ثب دس ًظشگشفتي
ايي ادغبعبت ّ کوک ثَ کغت هِبست کْدک دس ثشخْسد ثب آًِب ُْػ ُيجبًي اّ سا دس جِت هثجت تمْيت کٌٌذ».
هذممبى ،افضّدى ًبم ادغبعبت هختلف ثَ خضاًَ لغت کْدکبى سا اص ساٍُبي افضايؼ ُْػ ُيجبًي هيداًٌذ .هثال
هيتْاى ٌُگبهي کَ کْدک تذت تبثيش ُيجبًبت هختلفي لشاس داسدً ،بم آى دظ سا هبًٌذ ؽبدي ،تشط ّ ...ثَ اّ يبد
دادُ.وچٌيي گْػدادى ّ ثبصخْسددادى ثَ آًِب اص عشيك دشکبت اػضبي ثذى يب اص عشيك کالم ،دادى اجبصٍ ثشاي ثبصيکشدى،
فشاُنکشدى هذيغي غٌي اص کتبة ّ اعجبةثبصي ،پبعخ دادى ثَ عْاالت عبدٍ کْدک ،ؽشکتدادى اّ دس گشٍُّبي
ُوغبل ّ ...اص ديگش فٌْى افضايؼ ُْػ ُيجبًي دس کْدکبى اعت.
سعيذى ثَ آساهؼ دس دًيبي پشُيبُْي اهشّص هب ،آسصّي ُش اًغبًي اعتُْ .ػ ػبعفي ،کليذ عاليي هذمكؽذى ايي
آسصّ اعت.دس ّالغ ُْػ ػبعفي هيتْاًذ ُذايت ُْػ ػمالًي (ؽٌبختي) سا ثَ دعت ثگيشد ّ ثَ عْي آساهؼ دشکت
کٌذ ّ دس عبيَ آى فشد ثَ دّس اص اضغشاة ّ ًگشاًي صًذگي هبدي ّ هؼٌْي هْفمي داؽتَ ثبؽذ.
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