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 16از  2
 

  مقدمه
اين آزمون موارد زير را شامل . تصوير كاملي از هوش هيجاني شما را فراهم مي آورد» هوش هيجاني«آزمون 

  :مي شود

 هوش هيجاني چيست؟ 

 نمره كامل هوش هيجاني 

 هيجانيسطح فعلي مهارتها در چهار قسمت هوش  

 پيشنهادهاي ويژه براي انجام دادن كارهايي كه هوش هيجاني را بهبود مي بخشند 

  :پيش از آنكه شروع كنيد

پاسخ ها را براي خود نگهداريد و به كسي نشان . اين آزمون، دربارة رفتارهايتان، سواالتي را از شما مي پرسد

وابسته ادة شما براي پاسخ دهي دقيق و صادقانه ارزيابي واقعي و دقيق مهارتهاي هوش هيجاني به ار. ندهيد

در : توجه كنيد. براي اين كار بايد عميقاً فكر كنيد كه در وضعيت هاي مختلف چگونه رفتار مي كنيد. است

  .وضعيت هاي مختلف نه در وضعيت هايي كه بخوبي از عهدة آن بر مي آييد

آزمون هوش «راهنمائيهاي زير استفاده كنيد تا از از آنها، از   مي خوانيد، براي هر يك وقتي سواالت را

  .حداكثر بهره را ببريد» هيجاني

 .ابتدا از طرز تفكر و رفتار خود در وضعيت هاي مختلف، در ذهنتان تصويري واضح و شفاف ايجاد كنيد -1

 .ي دهيدرا انجام مرفتار ذكر شده در سوال  ،صادقانه بگوييد كه هر چند وقت يكبار يا با چه فراواني سپس -2

 .با قسمت هاي خاكستري كار نداشته باشيد، از آنها بعداً براي نمره گذاري استفاده خواهيد كرد -3

 !موفق باشيد -4

    



 

  
 

 16از  3
 

دفعاتي كه برايتان پيش مي آيد در خانة مربوطه آن عالمت ضربدر تعداد اساس بر ر زي براي هر يك از سواالت

                                                                  :بگذاريد

  هميشه  تقريبا هميشه  معموالً  گاهي  به ندرت  هرگز 

              توانايي هاي خود اعتماد داريدبه   .1

              را مي پذيريدناتوانايي ها و نارسايي هاي خود  .2

              هيجانهاي خود را، هنگامي كه پيش مي آيد، درك مي كنيد .3

              تاثير رفتار خود در ديگران را متوجه مي شويد .4

              هيجاني خود را درك مي كنيدتاثير ديگران در حالت  .5

              5تا  1محل نمره دهي به سواالت 

              خودتان، در شرايط سختي كه با آنها رو به رو مي شويد، نقش داريد .6

  هميشه  تقريبا هميشه  معموالً  گاهي  به ندرت  هرگز  

              مي توان روي شما حساب كرد .7

              با استرس، خوب كنار مي آييد .8

              ديتغيير را زود مي پذير .9

              دلسردي را بدون ناراحتي تحمل مي كنيد .10

              قبل از تصميم گيري، راه حلهاي مختلف را در نظر مي گيريد .11

              بهره را ببريدسعي مي كنيد از هر وضعيتي، چه خوب و چه بد حدكثر  .12

كه باعث بدتر شدن اوضاع هنگامي در برابر ميل به حرف زدن يا عمل كردن،  .13

  مي شود، مقاومت مي كنيد
            

              13تا  7به سواالت  دهيمحل نمره 

              وقتي ناراحت مي شويد، كارهايي را انجام مي دهيد كه بعداً پشيماني مي آورند .14

              وقتي از چيزي ناراحت هستيد، ديگران را از خود مي رنجانيد  .15

              15و  14محل نمره دهي به سواالت 

  هميشه  تقريبا هميشه  معموالً  گاهي  به ندرت  هرگز  

              ديانتقاد را مي پذير .16

              احساسات ديگران را درك مي كنيد .17

              به سرعت جو حاكم بر اتاق را متوجه مي شويد .18



 

  
 

 16از  4
 

              ديمنظور طرف متقابل را واقعاً متوجه مي شو .19

              19و  16محل نمره دهي به سواالت 

              در بين جمع و در كارهاي اجتماعي گوشه نشين و ساكت هستيد .20

  هميشه  تقريبا هميشه  معموالً  گاهي  به ندرت  هرگز  

              مستقيماً با ديگران رو در رو مي شويددر وضعيت هاي دشوار  .21

              با ديگران به خوبي كنار مي آييد .22

              به طور واضح و موثر با ديگران ارتباط برقرار مي كنيد .23

              كه آنچه احساس مي كنيد برايتان مهم استبه ديگران نشان مي دهيد  .24

              به طور موثر تعارض و مشكل را حل مي كنيد .25

              مقابل توجه نشان مي دهيدبراي كنترل موثر تعاملها، به احساسات طرف  .26

              ارة آنها اطالعات بيشتري به دست مي آوريدببراي بهتر كنار آمدن با ديگران، در .27

              27تا  21محل نمره دهي به سواالت 

              يا احساس خود را به ديگران توضيح مي دهيدمنظور  .28

  1جدول شماره 

  

از قسمت اول . پاسخگويي به سواالت تمام شده است، اكنون نمرة خود را در چهار قسمت فرعي بدست بياوريد

  .تشكيل مي شود، شروع كنيد 1جدول شماره كه از سواالت 

   



 

  
 

 16از  5
 

  آگاهي –نمره خود  ارزيابي نتايج

 ها را در جمع ، تعداد ضربدرهاي هر ستون را جمع كنيد و حاصل5تا  1براي سواالت  تنها :مرحلة اول

جمع ها را به خانه هاي خاكستري  حاصل. بنويسيد 5زير سوال ، درست 1جدول شماره خانه هاي خاكستري 

  .منتقل كنيد 2جدول شماره  Aستون 

براي سوال  1جدول شماره ، در مقابل پاسخي كه در  2جدول شماره  Aدر قسمت سفيد ستون  :مرحلة دوم

  .را وارد كنيد 1انتخاب كرده ايد، عدد  6

قرار دارد  Bرا در عددي كه درست در مقابل آن و در ستون  Aهر يك از رديف هاي ستون  :مرحلة سوم

  .بنويسيد Cجواب هر يك از آنها را در ستون . ضرب كنيد

جمع كل «را جمع كنيد و پاسخ را روي خطي كه جلوي  Cتمام اعداد موجود در ستون  :مرحلة چهارم
  .دارد بنويسيدقرار » Cستون 

 Aستون  Bستون  Cستون  

  5- 1ت سواال

    ×١    هرگز
    ×2    بندرت
    ×3    گاهي
    ×4    معموالً

    ×5    هميشه تقريباً
    ×6    هميشه

  6سوال 

    ×1    هرگز
    ×2    بندرت
    ×3    گاهي
    ×5    معموالً

    ×6    تقريباً هميشه
    ×4    هميشه

  2جدول شماره 



 

  
 

 16از  6
 

دور  .پيدا كنيد زيرنوشته ايد در يكي از دو جدول »Cجمع كل ستون «عددي را كه در مقابل  :مرحله پنجم

عددي كه دور آن دايره كشيده ايد، نمره خود  .دايره بكشيد عددي كه درست در سمت راست آن قرار دارد

  .آگاهي يكي از چهار مهارتي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند- خود .آگاهي شماست

  .كنيدوارد   9شماره در جدول آگاهي خود را  - نمره خود :له ششممرح

 C ستون  خود آگاهي   C ستون  خود آگاهي

74  22    10  6 -7  

76  23    14  8  

77  24    21  9  

79  25    26  10  

82  26    33  11  

83  27    39  12  

85  28    46  13  

86  29    52  14  

89  30    58  15  

90  31    61  16  

92  32    64  17  

94  33    67  18  

96  34    70  19  

98  35    72  20  

100  36    73  21  

  1-2جدول شماره 

   



 

  
 

 16از  7
 

  مديريتي –نمره خود  ارزيابي نتايج

جمعا تعداد ضربدرهاي هريك از ستون ها را جمع كنيد و حاصل را  ،13تا  7تنها براي سئواالت  :مرحله اول

  .وارد كنيد Dاين اعداد را در ستون  .بنوسيد 13درست زير سئوال  ،1جدول شماره در قسمت خاكستري در 

هر ستون را جمع كنيد و حاصل جمعها را در زير  ،تعداد ضربدر هاي15و  14براي سئواالت  :مرحله دوم

  .منتقل كنيد  Dاين اعداد را به خانه هاي سفيد ستون  .يادداشت كنيد 15سئوال 

قرار دارد ضرب  Eرا در عددي كه درست در مقابل آن در ستون  Dهريك از رديف هاي ستون  :مرحله سوم

  .بنويسيد Fپاسخ هر رديف را در ستون  .كنيد

جمع كل ستون «را جمع كنيد و پاسخ را روي خط روبه روي  Fهمه اعداد موجود در ستون  :مرحله چهارم

F «بنويسيد.  

  Dستون   Eستون  Fستون  

  7-13سئواالت 

    ×١    هرگز
    ×2    بندرت
    ×3    گاهي
    ×4    معموالً

    ×5   هميشه تقريباً
    ×6    هميشه

  15و  14الت سئوا

    ×6    هرگز
    ×5    بندرت
    ×4    گاهي
    ×3    معموالً

    ×2   تقريباً هميشه
    ×1    هميشه

  .....................................................................  :Fجمع كل ستون

  3جدول شماره 

  



 

  
 

 16از  8
 

دور عددي كه درست . پيدا كنيد زيررا در ستون چپ يكي از سه جدول   Fجمع كل ستون :مرحله پنجم

  . مديريتي شماست - نمره خود عددي كه دور آن دايره كشيده ايد، .روبه روي آن قرار دارد دايره بكشيد

  .ميدهندمهارتي است كه هوش هيجاني را تشكيل مديريتي يكي از چهار  –خود 

  F ستون  خود مديريتي   Fستون   خود مديريتي   Fستون   خود مديريتي
78  40    39  25    10  10-9  
80  41    40  26    13  11  
82  42    45  27    15  12  
85  43    49  28    16  13  
87  44    52  29    18  14  
91  45    55  30    20  15  
92  46    58  31    21  16  
93  47    62  32    23  17  
94  48    65  33    26  18  
95  49    68  34    28  19  
96  50    71  35    31  20  
97  51    73  36    33  21  
98  52    74  37    34  22  
99  53    75  38    36  23  
100  54    76  39    37  24  

  4جدول شماره 

  

  .يادداشت كنيد 9شماره را در جدول مديريتي خود - نمره خود :مرحله ششم

   



 

  
 

 16از  9
 

  ارزيابي نتايج نمره آگاهي اجتماعي

ها را درست زير  ضربدرهاي هر ستون را جمع كنيد و حاصل جمع 16- 19تنها براي سواالت  :مرحله اول

  .وارد كنيد Gو در ستون  بنوسيد 19سوال 

  .را بنويسيد 1در نظر گرفتيد عدد  20در مقابل پاسخي كه براي سوال  Gدر ستون  :مرحله دوم

قرار دارد ضرب   Hمقابل آن در ستون را در عددي كه درست در  Gهر يك از رديفهاي ستون :مرحله سوم

  .بنويسيد  Iهر رديف را در ستونو  كنيد

  .بنويسيد Iرا جمع كنيد و پاسخ را روي خط روبه روي جمع كل ستون   Iهمه اعداد ستون  :مرحله چهارم

  Gستون   Hستون   Iستون     

  16-19سئواالت 

    ×١    هرگز
    ×2    بندرت
    ×3    گاهي
    ×4    معموالً

    ×5    تقريباً هميشه
    ×6    هميشه

  20سئوال 

    ×6    هرگز
    ×5    بندرت
    ×4    گاهي
    ×3    معموالً

    ×2    تقريباً هميشه
    ×1    هميشه

  .....................................................................  :Iجمع كل ستون 
  5جدول شماره 

  

دور عددي كه . پيدا كنيد زيرون سمت چپ يكي از دو جدول در ست را Iجمع كل ستون  :مرحله پنجم

اين عدد، كه دور آن دايره كشيده ايد، نمرة آگاهي اجتماعي . درست روبه روي آن قرار دارد دايره بكشيد

  .هوش هيجاني را تشكيل مي دهندآگاهي اجتماعي يكي از چهار مهارتي است كه . شماست



 

  
 

 16از  10
 

  .يادداشت كنيد 9شماره نمرة آگاهي اجتماعي خود را در جدول  :مرحلة ششم

 Iستون   آگاهي اجتماعي   Iستون   آگاهي اجتماعي

70  18    10  5  

72  19    15  6  

74  20    20  7  

76  21    25  8  

77  22    32  9  

79  23    40  10  

81  24    47  11  

88  25    54  12  

90  26    58  13  

92  27    62  14  

93  28    64  15  

96  29    65  16  

100  30    68  17  
  

  6ول شماره اجد

    



 

  
 

 16از  11
 

  ارزيابي نتايج نمره مديريت رابطه
 ،1جدول شماره  28تا  21اين قسمت به سواالت . اكنون نمرة آخرين قسمت نتايج خود را به دست بياوريد

  .مربوط مي شود
، تعداد ضربدرهاي هر ستون را جمع كنيد و حاصل جمع ها را در 72تا  21تنها براي سواالت  :مرحلة اول

جدول شماره   J اين عدد را در محل خاكستري ستون. بنويسيد 27درست زير سوال ، 1جدول شماره قسمت 

  .بنويسيد، 7

را  1انتخاب كرده ايد، عدد  28در كنار پاسخي كه براي سوال  Jدر قسمت سفيد ستون  :مرحله دوم

  .يادداشت كنيد

قرار دارد ضرب  Kرا در عددي كه درست در مقابل آن در ستون  Jهر يك از رديف هاي ستون  :مرحله سوم

  .بنويسيد Lپاسخ هر رديف را در ستون . كنبد

  .قرار دهيد» Lجمع كل ستون «را جمع كنيد و پاسخ را روي خط روبروي  Lهمه اعداد ستون  :مرحله چهارم

  Jستون   Kستون   Lستون   

  21-27سئواالت 

    ×١    هرگز
    ×2    بندرت
    ×3    گاهي
    ×4    معموالً

    ×5    تقريباً هميشه
    ×6    هميشه

  28سئوال 

    ×6    هرگز
    ×5    بندرت
    ×4    گاهي
    ×3    معموالً

    ×2    تقريباً هميشه
    ×1    هميشه

  .....................................................................  :Lجمع كل ستون 
  7جدول شماره 



 

  
 

 16از  12
 

دور عددي كه . پيدا كنيد زيررا در ستون سمت چپ يكي از سه جدول  Lجمع كل ستون  :مرحلة پنجم

. اين عدد، كه دور آن دايره كشيده ايد، نمرة مديريت رابطه شماست. درست روبروي آن قرار دارد دايره بكشيد

  .مديريت رابطه يكي از چهار مهارتي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند

  .يادداشت كنيد 9شماره نمرة مديريت رابطه خود را در جدول  :مرحله ششم

  Lستون   مديريت رابطه   Lستون   مديريت رابطه   Lستون   مديريت رابطه
77  36    45  22    10  8  
78  37    48  23    13  9  
80  38    50  24    17  10  
83  39    53  25    19  11  
84  40    56  26    21  12  
86  41    57  27    22  13  
87  42    59  28    25  14  
89  43    61  29    27  15  
91  44    65  30    29  16  
93  45    67  31    30  17  
95  46    70  32    32  18  
96  47    71  33    36  19  

100  48    73  34    39  20  
  75  35    43  21  

8جدول شماره 



 

  
 

 16از  13
 

  نمرات هوش هيجاني
  :هيجاني از چهار مهارت تشكيل مي شودهوش 

جداول شماره آنها همان اعدادي است كه در . بنويسيد 9شماره نمرات مهارت هاي خود را در جدول  

 .دور آن دايره كشيده ايد 8و  6، 4، 2-1

 .بنويسيد» ها جمع كل نمرات مهارت«اين چهار نمره را جمع كنيد و عدد به دست آمده را روبروي  

عددي كه درست در مقابل آن، . پ يكي از جدول هاي پايين پيدا كنيداين جمع كل را در ستون چ 

حتماً دور آن دايره بكشيد . شماست) EQ(كل هوش هيجاني در ستون سمت راست، قرار دارد، نمرة 

 .است، يادداشت كنيد» نمرة كل هوش هيجاني«در مربع باالي ستون ها، كه عنوان آن و آن را 

  نمره كل هوش هيجاني    نمرة مهارت  

        آگاهي - خود

        مديريتي - خود

        آگاهي اجتماعي

        مديريت رابطه

  9جدول شماره 

  .....................................................................   =جمع كل نمرات مهارتها

   



 

  
 

 16از  14
 

  

نمرة كل هوش 

  هيجاني
    جمع نمرات مهارتها

نمرة كل هوش 

  هيجاني
    جمع نمرات مهارتها

نمرة كل هوش 

  هيجاني
 جمع نمرات مهارتها

83  334-331    65  262 -259    10  48-40  

84  337-335    66  266-263    15  68 -49  

85  341-338    67  270-267    20  88-69  

86  344-342    68  273-271    25  108-89  

87  348-345    69  277-274    30  128-109  

88  352-349    70  281-278    35  148-129  

89  356 -353    71  285-282    40  167 -149  

90  360 -357    72  289-286    45  187-169  

91  364 -361    73  293-290    50  203-188  

92  368 -365    74  297-294    52  211-204  

93  372-369    75  301-298    54  219-212  

94  376 -373    76  305-302    56  227-220  

95  380-377    77  309-306    58  238-228  

96  385-381    78  313-310    60  242-239  

97  389-386    79  318-314    61  246 -243  

98  393-390    80  323-319    62  250-247  

99  396 -394    81  326 -324    63  254-251  

100  400-397    82  330-327    64  258-255  
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 16از  15
 

  معناي نمرات
بنابر اين، نمرات به دست آمده، جايگاه شما در مقايسه . ها هزار پاسخ دهنده مقايسه شده است نمرات ده

بهتر متوجه شويد كه نمرة شما در توضيحات زير را بخوانيد تا . با ساير پاسخ دهندگان را نشان مي دهند

  .ها چه معنايي دارد هر يك از مهارت

  معنا  نمره

  يك توانايي عالي

100 -90  

اين تواناييها، يا بطور . اين نمرات خيلي باالتر از متوسط هستند و تواناييهاي چشمگيري را نشان مي دهند

در هر فرصتي كه به دست مي آوريد . طبيعي در شما وجود دارند يا براي بدست آوردن آنها تالش كرده ايد

مهارتها واقعاً قابليت داريد، بنابراين اين شما در . خود را به حداكثر برسانيداز آنها استفاده كنيد تا موفقيت 

  .روي آنها سرمايه گذاري كنيد و تواناييهاي بالقوة خود را به فعل درآوريد

  يك توانايي خوب

89 -80  

با اينحال، در بعضي وضعيتها، رفتاري از خود نشان مي دهيد كه بيانگر . اين نمرات باالتر از متوسط است

بسياري از كارها را خيلي خوب انجام داده ايد تا به اين نمره برسيد و چند . هوش هيجاني باالي شماست

رفتارهايي را كه به خاطر آنها . موضوع ديگر وجود دارد كه با اندكي تمرين مي توانيد آنها را نيز بهتر كنيد

را تقويت  چنين نمره اي گرفته ايد مطالعه كنيد و به اين فكر باشيد كه چگونه مي توانيد مهارتهاي خود

  .كنيد

  چيزي كه با اندكي تقويت مي تواند به يك توانايي تبديل شود

79 -70  

بقية . از بعضي رفتارهايي كه به خاطر آنها اين نمره را بدست آورده ايد اطالع داريد و وضعتان خوب است

شروع مي كنند و وقتي به بسياري از مردم از اينجا . رفتارهاي هوش هيجاني، شما را عقب نگهداشته اند

از اين فرصت . هوش هيجاني خود توجه نشان مي دهند در بهبود آن پيشرفتهاي بزرگي به دست مي آورند

  .خود را كشف كنيد و در جاهايي كه عملكرد خوبي نداريد، بهبود يابيدكمك بگيريد تا تواناييهاي بالقوة 

 



 

  
 

 16از  16
 

  چيزي كه روي آن بايد كار كنيد

69 -60  

ممكن است ناراحت . در آن، گاهي بر اساس هوش هيجاني خود رفتار مي كنيد ولي نه هميشهبخشي كه 

ممكن است اين مهارت، به طور طبيعي هميشه به شما دست. كردن مردم را تازه شروع كرده باشيد

ابل با اندكي بهبود در اين مهارت، خيلي بيشتر مي توانيد ق. نمي دهد يا اينكه از آن استفاده نمي كنيد

  .اعتماد باشيد

  هشداري كه بايد به آن توجه كنيد

  يا كمتر 50

خبر . اين مهارت يا برايتان مشكل است يا به آن ارزش قايل نيستيد يا اينكه نمي دانستيد مهم است

اما خبر خوشحال كننده اين . ناراحت كننده اين است كه مهارتهاي شما كارآيي شما را محدود مي كنند

  .در مورد آن مي تواند رفتار بر اساس هوش هيجاني را بهبود بخشداست كه اقدام 
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