سخن سردبیر
دیزگاّی است ٍاصُ ای تحت عٌَاى ) (EIدر ادتیات هذیزیت ٍارد شذُ است کِ هتاسفاًِ در اغلة هَارد آى را تِ
َّش ّیداًی تزخوِ ٍ تَصیف هی کٌٌذ .اّل علن در هذیزیت هی داًٌذ کِ سالیاى دراس کِ اصَال احساسات در هتَى
هذیزیت ٍارد ًشذُ چزا کِ علوای علن هذیزیت را عقیذُ تز ایي تَد کِ ،هذیزیت یک اهز عقالئی است ٍ اصَال
گذارد حال چِ رسذ تِ
احساسات تِ آى راّی ًذارد ٍ یا خزدگزائی خائی تزای احساسات در هذیزیت تاقی ًوی
ک تزخوِ آى َّش احساسی ٍ یا َّش عاطفی است ّن اگز ٍارد فزٌّگ هذیزیت شذ ًظیز سایز
«ّیداى»ُ (EI) .
َّشّا :فزٌّگی ،اختواعی ٍ  ...تزخالف آى چِ تزخی فکز هی کٌٌذ ًِ تِ هعٌای احساسات سیادی تِ خزج دادى تلکِ تِ
هعٌای «هذیزیت احساسات » است ٍ ّویي هعٌا در َّش فزٌّگی ٍ اختواعی ٍ ً ...یش صادق است .
تِ عثارت تْتز «َّش» در ایي هقَلِ هذیزیت احساسات ،هذیزیت فزٌّگی ،هذیزیت رٍاتط اختواعی ٍ  ...است ٍ ًِ
دست تِ احساسات سیادی سدى ٍ یا احساسات سیاد خزج کزدى است حال چِ رسذ تِ ّیداى .
تزدُ اس تزخوِ آى تِ َّش ّیداًی پزّیش
اهیذ است خاهعِ علوی هذیزیت تِ هفَْم صحیح ایي اصطالح پی
فزهایٌذ .چزا کِ ایي تعاتیز ّز چٌذ خٌثِ خذب هخاطة داشتِ تاشذ ٍلی هوکي است اساس هذیزیت علوی را کِ
«غیزشخصی کزدى » اهَر است تِ هخاطزُ اًذاسد  .احساسات یک اهز شخصی است ،حتی اًگیشش ًیش یک اهز فزدی
ٍ طثعا ّیداى پا را فزاتز اس اًگ یشش ٍ احساسات هی گذارد ٍ تِ تذریح یک اهز خزدگزائی یا عقالئی هثل «هذیزیت
علوی» را تثذیل تِ یک اهز شخصی ٍ حتی فزاتز اس احساسات هی ًوایذ .اگز احساسات ّن ٍارد فزٌّگ هذیزیت شذ تِ
لحاظ تاثیزی تَد یا ّست کِ ًَع هثثت آى تز اًگیشش دارد ٍ هقذهِ اًگیشش است  .احساسات سریعتز اس فکز است ٍ
طثیعتا چٌیي رفتاری ًوی تَاًذ عقالئی تاشذ هگز ًَع هثثت آى کِ ًوی تَاى اثز آى را تز اًگیشش ًفی کزد.
تعثیز «َّش ّیداًی » تِ هزاتة اس َّش احساسی یا َّش عاطفی کِ تِ شزط هذیزیت احساسات ٍ عَاطف یا
کٌتزل آًْا هی تَاًذ تزاًگیشش هَثز تاشذ ٍ تاعث اًگیشُ ساسًذُ در اًساى شَد هَخة احساسات هٌفی ٍ اًگیشُ هخزب
خَاّذ شذ.
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