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  چكيده 

است. دليل اين امر توانايي هيجاني هايي كه در دهه اخير، مورد استقبال فراواني قرار گرفته، پديده هوش يكي از پديده
هاي هاي فكري و احساسي است. پژوهش در حل بهتر مسايل و كاستن از ميزان تعارضات بين دريافت هيجانيباالي هوش 

 ميزان سالمتي، رفاه، ثروت، موفقيت، عشق و شادي گردد.تواند سبب افزايش مي هيجانياند كه هوش  متعددي نشان داده
كند و  هاي فردي و اجتماعي ايجاد  تواند آثار مخربي را در زمينه دهند كه فقدان هوش هيجاني مي هاي نوين نشان مي پژوهش

مناسبي براي تواند بستر  هاي بزرگ خواهد بود. آموزش هوش هيجاني مي ساز موفقيت برعكس، تحصيل و تقويت آن، زمينه
امروزه مديريت براي انطباق با تغييرات و به هاي مختلف و متنوع فرهنگ فراهم آورد.  اعتالي فردي و اجتماعي در حوزه

طلبد، كه مديران بايد به ابزارهاي خاصي مجهز  منظور بقاء و رشد در محيطهاي جديد و پيچيده، ويژگيهاي خاصي را مي
است كه بايد هر روز نسبت به روز قبل چاالكتر و چابكتر باشيم. يكي از مهمترين ويژگيها باشند؛ زيرا آنچه مهم است، اين 

كه ميتواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني است. هوش هيجاني موضوعي است كه 
 در ١٩٩٠ دهه در هيجاني هوش د. اگرچهسعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانها و احساسات در توانمنديهاي انساني دار

 و تازه كامالً موضوعي كه بپذيريم اگر حتي. است سازي اصطالح در نوآوري نوعي نظر به اما شد، مطرح شناسي روان ادبيات
 سال ١٤٠٠ در اسالم ميرسد نظر به زيرا شود، نمي محسوب جديدي چيز اسالم ديدگاه از نظر به اما است، پديده در نوآوري،

 بنابراين است؛ كرده اشاره فراگير صورت به آن فوايد و كاربردها به هم و آن هاي مؤلفه به هم هيجاني، هوش به هم پيش،
 به نوعي به شود، مي مطرح مديريت در تازگي به كه موضوعاتي از خيلي شود داده نشان كه است موضوع اين بررسي هدف،

در اين مقاله كه  .كرد استخراج و كشف را آنها ميتوان بيشتر دقت با بنابراين است؛ بوده توجه مورد اسالم در تر كامل صورت
آوري اطالعات آن به روش كتابخانهاي است، سعي شده است نقش و اهميت هوش  مروري، و ابزار جمع - از نوع توصيفي

  مديريت رفتار فردي و اجتماعي از ديدگاه اسالم و روانشناسي مورد بررسي قرار گيرد.  هيجاني در
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