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 هوش هیجانی

توانند خونسردی خود را حفظ کنند، در مقابل اید که در شرایط مختلف میآیا تاکنون به افرادی برخورد کرده

های اجتماعی به درستی رفتار کنند و آرامش خود را در مواجهه با نامالیماتی که برایشان اتفاق ناخوشایندی

شناسان از آن به عنوان هوش هیجانی نام روان افتد، حفظ کنند؟ معموالً این افراد چیزی در چنته دارند کهمی

برند. در حقیقت هوش هیجانی یعنی توانایی درک و مدیریت فرد در مقابل احساسات خویش. بسیاری از می

گذارند که داشتن هوش هیجانی باعث موفقیت افراد در شناسان و حتی افراد عادی بر این موضوع صحه میروان

گذارند و معتقد هستند که هوش هیجانی از ضریب هوشی از این افراد پا را فراتر میشود و حتی برخی زندگی می

 تر است. نیز در رسیدن به موفقیت مهم IQیا همان 

 

 هوش هیجانی چیست؟
در واقع به توانایی فرد در درک، ارزیابی و مدیریت  EI (Emotional intelligence)هوش هیجانی یا همان 

شاید در برخی از افراد این حس ایجاد شود که این موضوع در برخی افراد به صورت ذاتی گردد. احساسات برمی

توان هوش هیجانی را به است که با آموزش و تمرکز روی این مسئله میوجود دارد، ولی این موضوع اثبات شده

 خوبی تقویت کرد.

رفت، ولی تحقیقات قیت به شمار میهای گذشته داشتن ضریب هوشی باال و منطقی بودن جزو اصول موفدر دهه

هایی است که این دو به تنهایی برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی کافی نیستند، زیرا انسان در زماننشان داده

ها را به درستی کنترل و مدیریت کند. این هیجانات شود که باید بتواند آنهای زیادی میدچار احساسات و هیجان

حتی شادی باشد، ولی اهمیت آن در این موضوع است که باید این نوع از احساسات را به  تواند ترس، خشم ومی

درستی مدیریت کرد تا بتوان در لحظه، تصمیم درستی را اتخاذ کرد. الزم به ذکر است که این موضوع نه تنها در 
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ها نیز نقش ها و شرکتمانتواند بسیار مفید و ثمربخش باشد، بلکه امروزه در مدیریت سازهمۀ ابعاد زندگی می

 کند. بسیار پراهمیتی را ایفا می

شایان ذکر است، افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار هستند، از خود نیز شناخت بیشتری دارند و همین 

پذیر افها و مشکالت انعطکند تا بتوانند با دیگران ارتباط خوبی برقرار کنند، در مقابل سختیها کمک میامر به آن

دهد، بتوانند خود را کنترل باشند و در برابر هیجانات کاذبی که در زمان و مکانی خاص ناگهان برایشان رخ می

شود افرادی که دارای هوش هیجانی باالتری هستند، در تمامی ابعاد زندگی کنند. همین مسئله است که باعث می

 تر عمل کنند. روزمرۀ خود موفق

 

های کوچک و کم اهمیت، زیرا فرد انی دریافت پاداشی بزرگ است و نادیده گرفتن پاداشدر حقیقت هوش هیج

ها قدرت تفکر و استدالل خود را حفظ کند و این توانایی را داشته باشد تا در تواند در برابر استرس و نگرانیمی

این به این معنی است که فرد  زا پایداری الزم را در مقابل مشکالت ایجادشده داشته باشد.لحظات مهم و استرس

تواند در برابر مسائل و مشکالت بزرگ و کوچک احساسات خود را به بهترین ای دارد که میمهارت عاطفی ویژه

 شکل کنترل کند و ذهن خود را در مسیر درستی به حرکت درآورد.



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

3 
 

توانند به راحتی همه میعصبانی شدن راحت است، زیرا »گوید: سخن معروفی در این زمینه وجود دارد که می

عصبانی شوند. اما عصبانی شدن در مقابل فرد مناسب، به میزان مناسب، به دلیل مناسب، در زمان مناسب و به 

 «روش مناسب ساده نیست.

کنیم که فرصت را از دست ندهید و از همین لحظه به دنبال یادگیری هوش هیجانی باشید پس به شما توصیه می

ت خود را در آینده تضمین کنید و آسوده خاطر با مسائل و مشکالت ریز و درشت زندگی خود رو تا بتوانید موفقی

 به رو شوید. 

 
 گیری هوش هیجانیهای اندازهروش
ها را های مختلفی برای سنجش میزان هوش هیجانی در افراد مختلف وجود دارد که اگر بخواهیم آنارزیابی

 شوند.بندی میها به دو دسته تقسیمنوع از آزمون توان گفت اینبندی کنیم، میدسته

دهندگان با در نظر گرفتن رتبۀ خود به سواالت های خودسنجی است، پاسخدر حالت اول که معروف به آزمون

کنید شود که به چه میزان فکر میدهند. به عنوان مثال، از شما سوال پرسیده میمرتبط با این موضوع پاسخ می

های مختلفی مانند زیاد، تاحدودی، کم و مواردی از این دست رک دیگران هستید و در پاسخ گزینهکه قادر به د

 ها پاسخ دهید تا نتیجه درستی در انتها حاصل شود.گیرد که باید با دقت به آنپیش روی شما قرار می



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

4 
 

های مناسب رند و سپس ارزیابیهای مختلفی قرار گیگر باید با در موقعیتشناس یا آزموندر حالت دوم افراد روان

تواند میزان توانایی گیرنده میها دریافت کنند و از روی این نوع بازخوردها فرد آزمونبرای آن موقعیت را از آن

 گیری کند.فرد را اندازه

 دهندۀ هوش هیجانیعناصر تشکیل
این موارد به ترتیب شامل  شناسان و محققان چهار بخش را برای سنجش میزان هوش هیجانی برشمردند.روان

 ییو توانا احساسات درک یی، تواناخود احساسات به کارگیریاستدالل در  یی، توانااتمشاهده و فهم احساس

 پردازیم.هستند که در زیر به شرح مختصری از هر کدام می احساسات تیریمد

 اتمشاهده و فهم احساس

تر است. برای رسیدن مشاهدۀ احساسات برای درک بهتر و دقیقمسلماً اولین گام برای رسیدن به هوش هیجانی 

 به این درک عوامل مختلفی مانند مشاهدۀ چهره، بدن و زبان از اهمیت زیادی برخوردار است.

 خود احساسات به کارگیریاستدالل در  ییتوانا

در واقع باید به آنچه که توجه های شناختی و درک بهتر استفاده کرد. در این مرحله باید از احساسات برای فعالیت

 دهیم، توجه داشته باشیم.داریم و سپس به آن واکنش نشان می

 احساسات درک ییتوانا

شود باید به دنبال شماری داشته باشد. در واقع اگر فردی عصبانی میتواند معانی بیکند، میاحساساتی که بروز می

، توجه داشته باشیم. در یک مثال برای هوش هیجانی، اگر شودعلت عصبانی فرد و معنایی که از آن تداعی می

است باید ببینیم که علت عصبانیت او چیست. آیا شما کار خود را درست انجام رئیس شما از شما عصبانی شده

 ندادید یا دیر سر کار خود حضور پیدا کردید یا دلیل دیگری در بطن موضوع است که شما در جریان آن نیستید. 

 احساسات تیریمد ییتوانا

گیرد. کسانی موفق ترین مرحله است و بخش اعظمی از هوش هیجانی را در بر میاین بخش باالترین و پراهمیت

خواهند بود که از هوش هیجانی خود به درستی استفاده کنند و در این مرحله بتوانند به سرعت واکنش مناسبی 

ر دست بگیرند. به معنای دیگر، فرد باید توانایی واکنش مناسب را از خود نشان دهند و مدیریت احساسات خود را د

گویی مناسب در مقابل احساسات طرف مقابل را داشته باشد. پس مدیریت احساسات را در زمان مناسب و پاسخ

توان آن را به مرحلۀ پایانی و مهمی برای رسیدن به موفقیت در این موضوع است که با یادگیری و آموزش می

 قویت کرد. خوبی ت

 تاثیر و اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی
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امروزه بسیاری از افراد برای کسب مهارت و افزایش موفقیت خود در زندگی به سمت یادگیری هوش عاطفی و 

اند. هم اکنون این مسئله در مدارس کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در اجتماعی گرایش زیادی پیدا کرده

است که به سالمت روان دانش آموزان کمک عنوان مبحثی مهم در دروس آموزشی گنجانده شدهحال توسعه به 

 کند تا بتوانند عصبانیت و خشونت را در بین آنان به حداقل برسانند. زیادی می

ها تقویت شوند و شود تا آنما در اینجا برای آشنایی بیشتر شما موارد پراهمیتی را که هوش هیجانی باعث می

 کنیم.عث رشد و پیشرفت شما در زندگی شوند را بیان میبا

 فکر کردن قبل از واکنش نشان دادن

توانند در مواجهه با مسائل و مشکالت پیش رو همان طور که اشاره شد، افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند می

تر احساسات روی لماً تاثیر کمتری بگذارد. مسها تاثیر کماحساسات خود را کنترل کنند تا آن پیشامد روی آن

تری بگیرید. به عنوان مثال، اگر فردی در محل کار با عصبانیت شود تا شما تصمیمات درستذهن باعث می

همکاری مواجه شد، در صورتی که از هوش هیجانی مناسبی برخوردار باشد، قبل از بروز هر گونه واکنشی، ابتدا 

گیرد، شخص مقابل خودش بدهد. این زمانی که فرد برای خود در نظر می کند تا پاسخ مناسب را بهکمی صبر می

تر و تصمیم مناسبی را برای چگونگی برخورد مناسب با شود تا بتواند احساس خود را کنترل، جو را آرامباعث می

 شخص عصبانی اتخاذ کند. 

 
 خودشناسی بیشتر
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کنند، بلکه در در مورد احساسات دیگران خوب عمل میافرادی که دارای هوش هیجانی باالیی هستند، نه تنها 

دهد تا عوامل مختلفی که چگونگی درک احساسات خود نیز عالی خواهند بود. خودشناسی به افراد اجازه می

 دهد، شناسایی کنند و در صدد کنترل آنان برآیند.ها را تحت تاثیر قرار میاحساسات آن

 همدلی با دیگران

شود تا گردد که همین امر باعث میوش هیجانی به توانایی درک احساسات دیگران بر میای از هقسمت عمده

شخصِ دارای هوش هیجانی باال احساس همدلی با طرف مقابل خود داشته باشد و شاید حتی بتواند خود را جای 

را در نظر بگیرد و  های شخص مقابلشتواند احساسات و دیدگاهشخص رو به روی خود بگذارد، زیرا با این کار می

 از این روش برای دستیابی به چرایی رفتار اشخاص مختلف استفاده کند. 

 مزایای استفاده از هوش هیجانی در زندگی
تواند به طرق مختلف در زندگی شما اثربخش باشد. برای اینکه متوجه شوید برخورداری از هوش هوش هیانی می

 کنیم:ای میندگی شما ایجاد کند، به برخی از این موارد اشارهتواند در زهیجانی چه نکات مثبتی را می

 ؛دیبگذار انیدر م گرانیاحساسات خود را با د توانیدمی 

  ؛گرانیبا د یهمدلبه وجود آمدن 

 ها؛آنکردن خود و فراموش هاتاشتبا اصالحِ ییتوانا 

 ی؛ریپذتیانتقاد و مسئول رشیپذ ییتوانا 

 ی؛ضرور مهم و نه گفتن در مواقع ییتوانا 

 مره؛روز یانجام کارها لیدل دانستن 

  ؛گرانید ۀدربار قضاوتعدم 

 ها؛ی با آنو ابراز همدل گرانیبه سخنان د کردنگوش 

  باشد. دیمفدیگران نیز  یبرا شکلی که به ،خود مشکالتحل 

 های افزایش هوش هیجانیروش
های مختلف اجتماعی و عاطفی باید کارهایی مهارتمسلماً داشتن هوش هیجانی پراهمیت است، ولی برای افزایش 

دهیم تا کار ساده ولی بسیار مهم را برای شما شرح میرا مد نظر قرار دهید. ما در اینجا به شکلی ساده چند راه

 بتوانید با تمرین و در نظر گرفتن این موارد، هوش هیجانی خود را افزایش دهید.
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 گوش کردن

 یقدم برا نیاولکنید ها شوید، فکر میاگر قصد دارید تا احساسات دیگران را درک کنید و متوجه دیدگاه آن

؟ باید بگوییم که اولین گام توجه به اعمال افراد است. شما باید زمانی که فرد یا افراد ستیچ یجانیهوش ه شیافزا

ای داشته باشید ی را به شما بگویند، توجه ویژهطرف مقابل شما قصد دارند از طریق صحبت یا حرکات خود چیز

های ناگفتۀ بسیاری را بازگو کند تواند حرفاست که زبان بدن میو برای این کار وقت بگذارید. امروزه اثبات شده

 تواند باعث درک بهتر مخاطب شود. و دقت و توجه به این افعال می

 همدلی

د، ولی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که شما استفادۀ درست از احساسات بسیار اهمیت دار

شود قادر باشید خودتان را جای طرف مقابل بگذارید تا بتوانید از زاویۀ دید او به مسئله نگاه کنید. این امر باعث می

همدلی کردن تا شما توانایی درک بهتر طرف مقابل را داشته باشید. پس برای دستیابی به این قابلیت سعی کنید 

های خود قرار دهید و متوجه شوید تا در شرایط مختلف، آن افراد چه احساسی خواهند با دیگران را جزو تمرین

های خاص کمک زیادی بکند و در تواند به شما برای درک بهتر احساسات در موقعیتداشت. چنین کارهایی می

 بلند مدت هوش هیجانی را نزد شما تقویت کند.

 تامل
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ن رفتاری منطقی و توانایی استدالل با وجود قلیان احساسات نکتۀ بسیار مهمی در هوش هیجانی است. باید داشت

به این نکته توجه کنید که احساسات شما نقش بسیار پررنگی بر تصمیمات رفتاری شما خواهند داشت. به همین 

های هوش هیجانی شما نسبت به این هارتشود تا مکنید، باعث میدلیل، زمانی که به نوع واکنش دیگران فکر می

موضوع افزایش یابد و رفتار افراد مختلف برای شما به راحتی قابل درک باشد. مطمئناً برخورد مناسب با رفتارهای 

 تواند با تقویت این مسئله رشد چشمگیری پیدا کند.های گوناگون میمختلف و در زمان

 
 آموزش هوش هیجانی

تواند در زندگی روزمرۀ همه ما بسیار مثمر ثمر باشد. شایان شد، داشتن هوش هیجانی میهمان طور که گفته 

ذکر است که بعضی افراد دارای هوش هیجانی باالیی هستند و نیاز به آموزش ندارند، ولی بسیاری از افرادی که 

ن ویژگی منحصر به فرد را کنند یا دارای هوش هیجانی نیستند یا درصد کمی از ایدر جامعۀ کنونی ما زندگی می

تواند بسیار مهم باشد. خوشبختانه دارند. به همین دلیل، داشتن توانایی اولیه یا افزایش میزان هوش هیجانی می

های باکیفیتی را در این زمینه برای هوش هیجانی قابل یادگیری و آموزش است، به همین دلیل موسسه ما کالس

ا شما بتوانید در کمترین زمان و با بیشترین بازدهی هوش هیجانی خود را به است تاندازی کردهعموم مردم راه

گیری افزایش دهید و موفقیت خود را در زندگی تضمین کنید. برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام طرز چشم

 توانید با ما در تماس باشید.می

 


