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ــراد داره ؟ چطــور  ــری در زندگــی و کســب و کار اف ــی چیســت؟ و چــه تاثی هــوش هیجان

هــوش هیجانــی را تقویــت کنیــم؟ در ایــن مقالــه بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم بــا مــا همــراه 

باشــید.

احتمــاال شــما بارهــا و بارهــا نــام هــوش هیجانــی را در موقعیت هــای مختلــف از جملــه 

ــر  ــواع هوشــی کــه می توانــد ب روابــط اجتماعــی و کســب و کار شــنیده باشــید. یکــی از ان

بســیاری از جنبه هــای زندگــی شــما تاثیــر بگــذارد هــوش هیجانــی اســت. هــوش هیجانــی 

ــه شــما کمــک  ــردازد و ب ــه توانایــی شــناخت و کنتــرل احساســات خــود و دیگــران می پ ب

ــا مــا  می کنــد بتوانیــد تصمیمــات بهتــری در حوزه هــای مختلــف زندگــی خــود بگیریــد. ب

همــراه شــوید تــا در ایــن مقالــه بــا تعریــف هــوش هیجانــی یــا همــان EQ و روش هــای 

تقویــت آن بیشــتر آشــنا شــوید.

هوش هیجانی یا EQ دقیقا چیست؟

در صورتــی کــه بخواهیــم بــه زبــان ســاده هــوش هیجانــی را تعریــف کنیــم خواهیــم گفــت 

ــت احساســات خــود و  ــد در هــر زمــان و هــر موقعی ــی شــما بتوانی ــی یعن هــوش هیجان

ــری را  ــم گی ــد بهتریــن تصمی ــرل و مدیریــت کــرده و بتوانی دیگــران را شــناخته، آن را کنت

ــا  ــی و تخصصــی، اطالعــات و ی ــا مهــارت هــای فن ــوع از هــوش ب داشــته باشــید. ایــن ن

دانــش شــما فــرق مــی کنــد و بیــش از هــر چیــز بــه احساســات و ارتباطــات شــما مربــوط 

مــی شــود.
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هوش عاطفی چه تاثیری بر زندگی ما خواهد گذاشت؟

ــه جــز جــدا نشــدنی  ــه چالش هــا و نگرانی هــا ب ــم ک ــی زندگــی می کنی ــا در دنیای همــه م

آن تبدیــل شــده اســت. در صورتــی کــه شــما هــوش هیجانــی باالیــی داشــته باشــید 

ــا انگیزه تــر، امیدوارتــر و درســت تر رفتــار کنیــد،  می توانیــد در حــل مســائل و چالش هــا ب

خواســته های آنــی و فــوری را بــرای دســت یابــی بــه اهــداف بزرگ تــر بــه تعویــق بیاندازیــد، 

دوســتان صمیمــی و خــوب زیــادی داشــته باشــید، کمتــر از دیگــران احســاس اســترس و 

نگرانــی داشــته باشــید، مســئولیت پذیرتــر از دیگــران باشــید و در مجمــوع زندگــی ســالم تر 

و موفق تــری نســبت بــه دیگــران داشــته باشــید.

جالــب اســت بدانیــد عــالوه بــر تاثیــر هــوش هیجانــی بــر زندگــی شــخصی، ایــن هــوش 

ــه  ــد ک ــی نمی کن ــذارد. فرق ــر مســتقیمی بگ ــز تاثی ــر کســب و کارهــای شــما نی ــد ب می توان
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شــما بــرای یــک شــرکت و اداره کار کنیــد و یــا خودتــان صاحــب یــک کســب و کار باشــید، 

در هــر دو صــورت داشــتن هــوش هیجانــی بــاال بــه شــما کمــک می کنــد بتوانیــد بــا 

همــکاران، رئیــس یــا مشــتریان خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار کــرده و در مواقــع حســاس و 

بحرانــی بــدون آن کــه دچــار اضطــراب و نگرانــی شــوید، تصمیم هــای منطقــی و درســت 

بگیریــد. بنابرایــن اگــر شــما از جملــه افــرادی هســتید کــه زود عصبانــی می شــوید، زود بــه 

ــا  ــرای شــما ســخت اســت، بهتــر اســت ب ــا توانایــی برقــراری ارتبــاط ب گریــه می افتیــد و ی

راهکارهایــی بــه دنبــال تقویــت هــوش هیجانــی خــود باشــید.

 

 

تاریخچه هوش هیجانی

در ایــن بخــش از مقالــه می خواهیــم بدانیــم کــه هــوش هیجانــی از کجــا وارد علــم 

روانشناســی شــده و تاریخچــه آن بــه چــه زمانــی بــاز می گــردد. در اوایــل دهــه 1930 
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ــم  ــه عل ــام هــوش اجتماعــی را ب ــه ن ــک مفهمومــی ب ــام ادوارد ثورندای ــه ن روانشناســی ب

روانشناســی معرفــی کــرد کــه مفهــوم کلــی آن توانایــی کنــار آمــدن و زندگــی مســالمت آمیــز 

ــا دیگــران بــود.  و موفــق ب

ــه هــای  ــه مولف ــرد ک ــوان ک ــد وکســلر عن ــام دیوی ــه ن در دهــه 1940، روانشــناس دیگــری ب

مختلــف هــوش می توانــد بــر موفقیــت افــراد در جنبه هــای مختلــف زندگــی بــه خصــوص 

جنبه هــای اجتماعــی تاثیــر بگــذارد. در دهــه 1950 یک مکتب فکری معروف به روانشناســی 

اومانیســتی شــل گرفــت. در ایــن مکتــب افــرادی ماننــد آبراهــام مازلــو فعالیــت داشــتند. 

در ایــن مکتــب روانشناســان بــه دنبــال آن بودنــد کــه افــراد بتواننــد توانایی هــای عاطفــی 

خــود را بهبــود ببخشــند. 

تقویــت  در  بزرگــی  قــدم  هــوارد گاردنــر  توســط  ظهــور مفهــوم هوش هــای چندگانــه 

ــام هــوش هیجانــی  فرضیه هــای مربــوط بــه هــوش هیجانــی برداشــت. در ســال 1985 ن

بــرای اولیــن بــار توســط دکتــر ویــن پیــن در رســاله دکتــری او معرفــی شــد. در ســال 1990 

ــوان هــوش  ــا عن ــه بســیار برجســته ب ــر یــک مقال روانشناســان پیتــر ســالووی و جــان مای

هیجانــی در مجلــه تخیــل، شــناخت و شــخصیت، چــاپ کردنــد کــه بســیار مــورد توجــه 

جامعــه روانشناســی قــرار گرفــت. آن هــا بــه طــور دقیــق هــوش هیجانــی را توانایــی نظــارت 

بــر عواطــف و احساســات خــود و دیگــران، تفــاوت قائــل شــدن میــان احساســات مختلــف 

و اســتفاده از ایــن احساســات بــرای هدایــت اعمــال و افــکار تعریــف کردنــد. از ایــن زمــان 

بــه بعــد هــوش هیجانــی بــه عنــوان یــک مولفــه مســتقل و شــناخته شــده در روانشاســی 

مــورد بررســی بســیاری از روانشناســان قــرار گرفــت.
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هوش هیجانی EQ مهم تر است یا هوش IQ ؟

ممکــن اســت شــما نیــز ماننــد بســیاری از افــراد ایــن تصــور را داشــته باشــید کــه هــوش 

هیجانــی همــان  IQ اســت یــا بــا یکدیگــر در یــک زیــر مجموعــه قــرار می گیــرد. امــا بایــد 

بدانیــد کــه ایــن دو هــوش کامــال بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. هــوش IQ به معیــاری برای 

ســنجش هــوش و توانایی هــای ذهنــی افــراد اســت، امــا همــان طــور کــه در بــاال نیــز بــا 

مفهــوم هــوش عاطفــی آشــنا شــدیم ایــن هــوش بــه کنتــرل و شــناخت احساســات مربــوط 

ــد  ــدام هــوش می توان ــه ک ــد ک ــد آم ــش خواه ــرای شــما پی ــن ســوال ب ــا ای می شــود. ام

تاثیــر بیشــتری بــر موفقیــت مــا بگــذارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال مهــم بایــد بدانیــد کــه 

هــوش IQ تنهــا 20 درصــد بــر موفقیــت افــراد تاثیــر می گــذارد در حالــی کــه تاثیــر هــوش 

ــرادی مواجــه شــده اید کــه مســائل  ــا اف ــز ب ــی 80 درصــد اســت! احتمــاال شــما نی هیجان
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فنــی و معــادالت ریاضــی را در کســری از ثانیــه حــل می کننــد امــا نمی تواننــد بــه خوبــی 

روابــط خــود بــا دیگــران را مدیریــت کــرده و از ایــن رو در زندگــی فــردی خــود افــراد موفقــی 

نیســتند.

نکتــه قابــل توجــه آن کــه روانشناســان معتقدنــد کــه ارتباطــی میــان هــوش هیجانــی و 

IQ وجــود نــدارد. یعنــی اگــر کســی هــوش هیجانــی باالیــی داشــته باشــد نمی تــوان عنــوان 

ــا انجــام  ــا پایینــی دارد. نکتــه شــادی بخــش آن کــه شــما ب ــاال ی کــرد کــه او الزامــا IQ  ب

راهکارهایــی می توانیــد هــوش هیجانــی خــود را تقویــت کــرده و از آن بــرای بهبــود شــرایط 

زندگــی و موفقیــت خــود بهــره ببریــد.

 

 

هوش هیجانی چه مولفه هایی دارد؟

در ایــن بخــش از مقالــه بــرای آن کــه بیشــتر بــا هــوش عاطفــی آشــنا شــویم، می خواهیــم 
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ــال های  ــی س ــت؟ ط ــی اس ــه مولفه های ــردی دارای چ ــوش ف ــوع از ه ــن ن ــه ای ــم ک بدانی

گذشــته روانشناســان بســیاری در ایــن زمینــه فعالیــت کرده انــد کــه از برجســته تریــن آن هــا 

ــرای ســنجش  ــی را ب ــرد. دانیــل گلمــن 4 مولفــه اصل ــه دانیــل گلمــن اشــاره ک ــوان ب می ت

هــوش هیجانــی عنــوان می کنــد کــه در ادامــه بــا آن هــا بیشــتر آشــنا می شــویم.

خودشناسی

یکــی از مولفه هــای اصلــی هــوش عاطفــی یــا EQ خودشناســی یــا خودآگاهــی اســت. بــه 

ــه  ــوت و ضعــف، انگیزه هــا و ارزش هــای خــود را ب ــاط ق ــد نق ــه شــما بتوانی ــا ک ــن معن ای

طــور دقیــق بشناســید. بــرای آن کــه بتوانیــد شــناخت بهتــری از خودتــان داشــته باشــید 

ــان می دانیــد از مســائل  ــم و کاغــذ برداشــته و چیزهایــی کــه از خودت می توانیــد یــک قل

جزئــی تــا بســیار مهــم را یادداشــت کنیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد دیــد بهتــری 

نســبت بــه خودتــان پیــدا کنیــد.
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خود کنترلی

ــرای آن کــه ایــن  ــی اســت. ب ــی، خــود کنترل ــور مهــم دیگــر در مبحــث هــوش هیجان فاکت

مولفــه را در خودتــان بررســی کنیــد از خودتــان بپرســید کــه در مواقعــی کــه کســی شــما را 

ــا زمانــی کــه  ــد، زمانــی کــه مــورد تمســخر قــرار می گیریــد و ی ــا عصبانــی می کن ناراحــت ی

ــا نظــرات مخالــف بحــث می کنیــد چگونــه احساســات خــود را کنتــرل  ــا یــک شــخص ب ب

می کنیــد؟ آیــا خشــمگین و عصبانــی شــده و آن را بــروز می دهیــد؟ آیــا از آن جمــع و 

موقعیــت فــرار می کنیــد؟ در صــورت انجــام هرکــدام از کارهــای بــاال احتمــاال شــما هــوش 

هیجانــی پایینــی داریــد و مولفــه خودکنترلــی شــما ضعیــف اســت. شــما بایــد بتوانیــد در 

ایــن مواقــع احساســات خــود را بــه خوبــی کنتــرل کــرده و بــا دیگــران گفــت وگویــی ســازنده 

داشــته باشــید.

خود انگیزشی

ــی، خــود انگیزشــی  ــر در هــوش هیجان ــر دیگ ــور موث ــل گلمــن، فاکت ــه دنی براســاس نظری

اســت. آیــا شــما از جملــه افــرادی هســتید کــه در حوزه هــای مختلــف بــرای خودتــان 

هــدف قــرار داده، بــرای آن برنامــه ریــزی و تــالش می کنیــد؟ آیــا در صورتــی کــه بــا شکســت 

مواجــه شــوید از آن بــه عنــوان یــک تجربــه اســتفاده کــرده و مجــددا بــرای هــدف خــود 

ــاال و  تــالش می کنیــد؟ در صورتــی کــه پاســخ شــما مثبــت اســت شــما خــود انگیزشــی ب

احتمــاال هــوش هیجانــی مناســبی داریــد.
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همدلی با دیگران

مشــاوران و روانشناســان موفــق معمــوال دارای فاکتــور همدلــی باالیــی هســتند. ایــن 

فاکتــور بــه معنــای آن اســت کــه شــما بتوانیــد خودتــان را جــای طــرف مقابــل گذاشــته 

ــرده و از ســرزنش  ــد احساســات او را درک ک ــد. بتوانی ــگاه کنی ــه مســائل ن ــگاه او ب و از ن

کــردن او بپرهیزیــد. در صورتــی کــه شــما قــدرت همدلــی باالیــی داشــته باشــید احتمــاال 

ــق هســتید. ــردی موف ــی خــود ف ــط اجتماع ــد و در رواب ــادی داری دوســت های زی

مهارت اجتماعی

ایــن مولفــه مهــم در هــوش عاطفــی یــا EQ تاثیــر زیــادی بــر موفقیــت کســب و کار شــما 
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دارد. در واقــع مهــارت اجتماعــی توانایــی برقــرار کــردن روابــط مناســب بــا دیگــران اســت 

تــا بتوانیــد آن هــا بــه ســمت اهدافــی کــه داریــد عالقــه منــد کنیــد. بــرای مثــال در صورتــی 

ــا مدیــر فــروش یــک ســازمان هســتید، بایــد مهــارت  کــه شــما مدیــر یــک کســب و کار ی

ــا دیگــران بــر آن هــا تاثیــر  اجتماعــی باالیــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد در روابــط خــود ب

مثبــت گذاشــته و آن هــا را نســبت بــه کســب و کار خــود عالقــه منــد کنیــد.

نشانه های هوش هیجانی پایین چیست؟

تــا ایــن جــای مقالــه بــا مفهــوم هــوش هیجانــی، تاثیــر و اهمیــت آن و مولفــه  هــای آن 

آشــنا شــدیم. در ایــن بخــش می خواهیــم هــوش هیجانــی را در خــود مــورد بررســی قــرار 

دهیــم و ببنییــم ایــن هــوش در مــا کــم یــا زیــاد اســت؟ در ادامــه نشــانه هایی را در اختیــار 

شــما قــرار می دهیــم کــه نشــان دهنــده پاییــن بــودن EQ در شــما اســت.

انعطاف پذیری پایینی دارید

ــا افــراد دیگــر  ــه افــرادی هســتید کــه در موقعیت هــای مختلــف و در بحــث ب اگــر از جمل

بــه هیــچ وجــه از موضــع خــود کوتــاه نمی آییــد، نمی توانیــد طــرز فکــر و یــا روش خــود را 

تغییــر داده و در مقابــل نظــرات دیگــران کامــال مخالــف هســتید، احتمــاال هــوش هیجانــی 

شــما پاییــن اســت.

عجول هستید

زمانــی کــه در صــف بانــک و یــا خریــد بلیــط هســتید، کمــی بیشــتر بــه خودتــان و 

احســاس هایی کــه تجربــه می کنیــد، دقــت کنیــد. اگــر شــما بــه ســرعت کالفــه و خســته 

10



هوش هیجانی)عاطفی( چیست و چگونه تقویتش کنیم؟

www.modireweb.com

می شــوید و مــدام بــه دنبــال راه میانبــری بــرای فــرار از موقعیــت هســتید، احتمــاال هــوش 

ــی در شــما پاییــن اســت. هیجان

 

در زمان کوتاهی هیجان زده و یا عصبانی می شوید

اگــر از جملــه افــرادی هســتید کــه بــه ســرعت هیجــان زده می شــوید و یــک اتفــاق کوچــک 

مثــال یــک اشــتباه در رانندگــی توســط افــراد دیگــر شــما را عصبانــی می کنــد، بــدون شــک 

شــما هــوش عاطفــی پایینــی داریــد و بایــد بــه دنبــال تقویــت آن باشــید.

 

تاثیرپذیر هستید

فاکتــور دیگــری کــه می توانــد نشــان دهــد شــما احتمــاال هــوش هیجانــی یــا EQ پایینــی 

داریــد، تاثیرپذیــری زیــاد از دیگــران اســت. مشــورت گرفتــن و منعطــف بــودن در شــرایط 
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مختلــف بســیار خــوب اســت امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه شــما تحــت تاثیــر هــر فــرد 

و هــر شــرایطی قــرار گرفتــه و تصمیمــات خــود را بــر اســاس نظــرات دیگــران بگیریــد. اگــر 

ــر می گــذارد،  ــر مــد هســتید، حرف هــای دیگــران بســیار روی شــما تاثی بســیار تحــت تاثی

بایــد کمــی بیشــتر تقویــت هــوش هیجانــی خــود را جــدی بگیریــد.

 

آدم کینه ای هستید!

اگــر شــما اشــتباهات دیگــران را مــدام بــه ذهــن می ســپارید و بــه آن فکــر می کنیــد. 

اگــر حتــی بــا وجــود عذرخواهــی کــردن طــرف مقابلتــان کینــه او را بــه دل می گیریــد 

و نمی توانیــد آن را فرامــوش کنیــد، احتمــاال شــما از هــوش هیجانــی چنــدان باالیــی 

برخــوردار نیســتید.
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روش های تقویت هوش هیجانی

در بخــش انتهایــی ایــن مقالــه می خواهیــم بــا معرفــی راهکارهایــی بــه خودمــان کمــک 

کنیــم کــه بتوانیــم هــوش هیجانــی را تقویــت کــرده و زندگــی شــادتر، ســالم تر و موفق تــری 

داشــته باشــیم. 

 

یک شنونده تمام عیار باشید

ــار  ــه یــک شــنونده تمــام عی یکــی از روش هــای تقویــت هــوش هیجانــی آن اســت کــه ب

تبدیــل شــوید. شــنونده خــوب کســی اســت کــه عــالوه بــر گــوش دادن کامــل و بــا دقــت 

بــه حرف هــای طــرف مقابــل، بــه حــرکات و حالــت بــدن و پیام هــای فیزیکــی او نیــز توجــه 

می کنــد. بــا ایــن کار شــما می توانیــد درک بســیار بهتــری نســبت بــه طــرف مقابتــان پیــدا 

کــرده و بهتــر او را درک کنیــد.
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مسئولیت اشتباه های خود را بپذیرید

راهــکار دیگــری کــه می توانــد بــه تقویــت هــوش هیجانــی در شــما کمــک کنــد، آن اســت 

کــه اگــر اشــتباه یــا خطایــی را انجــام دادیــد، دنبــال مقصــر بــرای آن نگشــته و فــرا فکنــی 

ــد از عذرخواهــی  ــد اگــر کســی را ناراحــت و آزرده کردی ــد! اشــتباهات خــود را بپذیری نکنی

کــردن نترســید. بــا ایــن روش حتــی در صــورت اشــتباه کــردن نیــز شــما می توانیــد نتایــج 

مثبــت بگیریــد.

 

انرژی مثبت داشته باشید

افــرادی کــه مــدام بــه شــما احســاس و انــرژی منفــی می دهنــد، شــما را ســرزنش می کننــد 

و بــه شــما می گوینــد کــه از عهــده فــالن کار برنمی آییــد، بــدون شــک افــرادی بــا هــوش 
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عاطفــی پاییــن هســتند. بــرای آن کــه بتوانیــد ایــن هــوش مهــم و  موثــر را در زندگــی خــود 

ارتقــا دهیــد، ســعی کنیــد بــا دیگــران بــا خوشــرویی و محبــت رفتــار کنیــد، نــکات مثبــت 

آن هــا را بازگــو کــرده و بــه آن هــا احســاس و انــرژی مثبــت بدهیــد. عــالوه بــر رفتــار مثبــت، 

بــرای تقویــت هــوش عاطفــی بایــد ســعی کنیــد افــکار منفــی را بــا افــکار مثبــت جایگزیــن 

کنیــد. اگــر ذهــن شــما پــر از افــکار منفــی باشــد، بــدون شــک نمی توانیــد در زندگــی 

شــخصی، رفتارهــای اجتماعــی و کســب و کار خــود موفــق شــوید.

خودآگاهی خود را باال ببرید

ــا همــان  ــی ی ــز اشــاره شــد، یکــی از مولفه هــای هــوش عاطف ــاال نی ــه در ب همــان طــور ک

EQ خودآگاهــی اســت. شــما می توانیــد میــزان شــناخت از خودتــان، خلــق و خــو، رفتــار، 

توانایی هــا، نقــاط قــوت و ضعــف را باالتــر بــرده و بــا افزایــش خودآگاهــی هــوش هیجانــی 

ــال روراســت و صــادق  ــان کام ــا خودت ــد ب ــن خودآگاهــی بای ــد. در ای ــت کنی خــود را تقوی

باشــید. از بیــان کــردن نقــاط ضعفتــان نترســید! آن هــا را بــا خودتــان بیــان کــرده و یــا روی 

کاغــذ بیاوریــد و ســپس بــه دنبــال رفــع آن هــا برویــد.
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از نه گفتن نترسید

یکــی دیگــر از نشــانه های پاییــن بــودن هــوش هیجانــی، آن اســت کــه شــما از نــه گفتــن 

واهمــه داریــد. بــرای تقویــت EQ بایــد ســعی کنیــد مهــارت نــه گفتــن را تمریــن کنیــد. نــه 

ــز در  ــخت تر نی ــرایط س ــد در ش ــا بتوانی ــد ت ــروع کنی ــاده ش ــای س ــن را از موقعیت ه گفت

صــورت نیــاز جــواب منفــی بدهیــد.

به دنبال مطالعه و یادگیری باشید

در صورتــی کــه شــما نیــز بــه دنبــال تقویــت هــوش هیجانــی در خــود هســتید، مطالعــه و 

یادگیــری بــه شــما کمــک بســزایی می کنــد. حــوزه مــورد عالقــه خــود را پیــدا کــرده و ســعی 

کنیــد در آن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــید. فرقــی نمی کنــد شــما بــه آشــپزی 

عالقــه منــد هســتید و یــا می خواهیــد یــک مهنــدس موفــق شــوید، در هــر صــورت افزایش 

اطالعــات و مهــارت در آن زمینــه بــه شــما در افزایــش هــوش هیجانــی کمــک می کنــد.

از تغییرات نترسید

بــرای آن کــه بتوانیــد هــوش هیجانــی خــود را ارتقــا دهیــد، نبایــد از تغییــرات بترســید! بــه 

خودتــان ایــن اطمینــان را بدهیــد کــه می توانیــد از پــس چالش هــای جدیــد برآییــد و در 

ایــن تغییــرات چیزهــای جدیــدی یــاد می گیریــد کــه دریچه هــای دیگــری را بــه روی شــما 

ــاز می کنــد. ب
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دلیل هیجانات خود را کشف کنید

احتمــاال بــرای شــما پیــش آمــده اســت کــه یــک زمان هایــی در طــول روز احســاس کنیــد 

کــه غمگیــن هســتید و یــا احســاس انــرژی بــه شــما دســت دهــد. زمانــی کــه کســی از شــما 

علــت آن را می پرســد جــواب شــما ایــن اســت کــه نمی دانیــد! هیــچ احســاس ناراحتــی و 

شــادی در شــما بــی دلیــل نخواهــد بــود. ایــن دلیــل ممکــن اســت یــک دلیــل ســاده ماننــد 

دیــدن یــک عکــس در فضــای مجــازی و یــا لبخنــد یــک شــخص غریبــه در خیابــان باشــد. 

در هــر صــورت هنگامــی کــه دســت خــوش احســاس های خاصــی در زندگــی شــدید، ســعی 

کنیــد علــت اصلــی آن هــا را نیــز کشــف کنیــد.

قبل از هر حرف و یا تصمیم مکث کنید

ــد  ــی را بزنی ــا حرف های ــد و ی ــام دهی ــی را انج ــت کارهای ــن اس ــت ممک ــما در عصبانی ش
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کــه نتیجــه تلــخ و ســنگینی بــرای شــما بــه دنبــال داشــته باشــد. بســیاری از روانشناســان 

معتقــد هســتند کــه تنهــا یــک مکــث چنــد ثانیــه ای می توانــد بــه شــما کمــک کنــد کمــی 

آرام تــر شــده و تصمیــم گیــری بهتــری داشــته باشــید.

به دیگران کمک کنید

یکــی دیگــر از راهکارهــای تقویــت هــوش هیجانــی آن اســت کــه در انجــام کارهــای مختلــف 

بــه دیگــران کمــک کنیــد. می توانیــد در فعالیت هــای داوطلبانــه شــرکت کنیــد، می توانیــد 

بــه افــرادی کــه مشــکالت مالــی دارنــد، ماهیانــه مبلغــی را پرداخــت کنیــد و یــا بــه یــک 

فــرد نابینــا در عبــور از خیابــان کمــک کنیــد. بــا انجــام هــر کــدام از ایــن کارهــا شــما حــس 

بهتــری نســبت بــه خودتــان پیــدا کــرده و هــوش هیجانــی خــود را تقویــت می کنیــد.

جمع بندی

هــوش هیجانــی یکــی از انــواع هــوش در افــراد اســت کــه بــه شــما در درک و کنتــرل 

احساســات خــود و دیگــران کمــک مــی کنــد. ایــن هــوش مــی توانــد بــر زندگــی شــخصی 

و کاری شــما تاثیــر مســتقیم گذاشــته و موفقیــت شــما را تــا حــد زیــادی تضمیــن کنــد. 

ایــن هــوش دارای مولفــه هــای مختلفــی بــوده و بــه روش هایــی مــی توانیــد آن را بهبــود 

ببخشــید.
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