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هوش هیجانی در کودکان
 و نقش مهم آن در آینده فرزندانمان

ــن یعنــی حتــی در  ــی ۱۰۰درصــد احساســاتی هســتیم. ای ــا انســان ها موجودات م
ــر روی  ــد و ب ــه کنن ــا غلب ــر م ــات ب ــاید احساس ــم ش ــن ه ــت ممک ــن حال منطقی تری
تصمیمــات مــا تاثیــر بگذارنــد. شــاید بــرای شــما هــم ایــن اتفــاق افتــاده باشــد کــه 
ــید و  ــروز داده باش ــار ب ــه دور از انتظ ــاری ب ــاص رفت ــرایطی خ در ش
ــه  ــی ک ــید. زمان ــی نباش ــود راض ــل خ ــوع عکس العم ــده از ن در آین
ــروز  ــاری ب ــراد عمومــا رفت ــل کنتــرل می شــوند اف احساســات غیرقاب
می دهنــد کــه در شــرایط عــادی ممکــن نیســت انجــام دهنــد. حــال 
ــی  ــرل احساســات اتفاق ــه از دســت دادن کنت ــد ک ــب اســت بدانی جال
ــم  ــن ه ــرای همی ــد. ب ــی ده ــودکان رخ م ــرای ک ــاً ب ــه دائم ــت ک اس
توجــه بــه میــزان هــوش هیجانــی در کــودکان اهمیــت بســیار زیــادی 
ــد: ــر بگیری ــر را در نظ ــناریوهای زی ــه س ــم ک ــما می خواه دارد. از ش

۱. فرزنــد شــما در حــال تــاش بــرای حــل کــردن مســئله ریاضــی 
اســت و بــه جــای دســت کشــیدن از تــاش و غــر زدن بــا شــما دربــاره 
ــک  ــه او کم ــه ب ــد ک ــی خواه ــما م ــد و از ش ــرف می زن ــی ح کافگ

ــد. کنی
ــا در لحظــات  ــرود ام ــرون ب ــا یکــی از دوســتانش بی ــرار اســت ب ــان ق ۲. فرزندت
آخــر دوســتش از او مــی خواهــد تــا قــرار ماقــات را کنســل کننــد و فرزنــد شــما بــه 

ــد. ــر می ده ــه اش را تغیی ــد و برنام ــرایط او را درک می کن ــی ش راحت
نرســند  نظــر  بــه  عجیــب  هــم  آنچنــان  شــاید  بازخوردهــا  ایــن 
مــی  درونــی  توانایی هــای  از  زنجیــره ای  وجــود  دهنــده  نشــان  امــا 
 باشــند کــه مــی تــوان بــا نــام هــوش هیجانــی بــه آنهــا پرداخــت.
ایــن نــوع از هــوش بــه وســیله تســت هایIQ انــدازه گیــری و بررســی 
ــد  ــد باش ــدت کارآم ــه ش ــودکان ب ــرای ک ــد ب ــود. هوش هیجانی می توان نمی ش

ــد. ــک می کن ــا کم ــر آنه ــر بهت ــری و تفک ــه یادگی ــه ب ــرا ک چ

           اهمیت تقویت هوش هیجانی در کودکان

ــی  ــرو م ــا روب ــا آنه ــه ب ــان روزان ــه فرزندت ــی ک ــه چالش های ب
ــرای دوســتانش  شــود فکــر کنیــد. ممکــن اســت فعالیت هایــی کــه ب
ــند. در  ــه شــدت ســخت باش ــرای او ب ــند ب ــی رس ــر م ــه نظ راحــت ب
ــه شــدت تــاش می کنــد امــا همچنــان  ــد شــما ب برخــی مــوارد فرزن
نتایــج خوبــی نمی گیــرد. بعیــد نیســت کــه ایــن تفاوت هــا فرزندتــان 
ــی از  ــد. یک ــم بترس ــک ه ــت کم ــد و از درخواس ــت زده کن را خجال
ــر نحــوه مواجهــه مــا  ــی، تاثیــر ب اصلی تریــن نقش هــای هــوش هیجان
ــری  ــی کــه یادگی ــرای کودکان ــی ب ــا اســت. هــوش هیجان ــا چالش ه ب
ــیر  ــد و مس ــل می کن ــون GPS عم ــوالً همچ ــد معم ــی دارن ــر متفاوت ــرز تفک و ط

ــد. ــان می ده ــه او نش ــی ب ــای زندگ ــتی ها و بلندی ه ــان پس ــت را از می موفقی
ــک مشــکل را درک  ــا شــدت ی ــد ت ــودکان کمــک می کن ــه ک ــی ب ــوش هیجان ه
ــی از آن  ــرای رهای ــی ب ــت راه ــد و در نهای ــگاه کنن ــه آن ن ــت ب ــد درس ــد، از دی کنن
بیابنــد. حــال ســوال پیــش مــی آیــد کــه چگونــه مــی توانیــم بــه کــودک خــود کمک 
ــات  ــن موضوع ــی از اصلی تری ــد. یک ــت کنن ــود را تقوی ــی خ ــوش هیجان ــا ه ــم ت کنی
دربــاره هــوش هیجانــی ایــن اســت کــه ایــن هــوش نیــاز بــه تکــرار و تمریــن دارد و 
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در اثــر گــذر زمــان بــه راحتــی مــی تــوان آن را آموخــت. همــه مــا بــه عنــوان والدیــن 
ــم. ــت هــوش خــود تشــویق کنی ــان را در راه تقوی ــا فرزندم ــم ت ــه داری وظیف

           داستان آیدین و امید

ــاق  ــه و درون ات آیدیــن پســری ۸ ســاله اســت کــه بیشــتر زمــان خــود را در خان
ــد و  ــازی کن ــود ب ــتان خ ــا دوس ــه ب ــدارد ک ــت ن ــی دوس ــد. او خیل ــود می گذارن خ
تقریبــا در محیــط مدرســه هــم اصــا دوســتی نــدارد. آیدیــن حتــی بــا وجــود اینکــه 
در نقاشــی کشــیدن بســیار بــا اســتعداد اســت، امــا ایــن کار را هــم انجــام نمی دهــد. 
ــتند. در  ــوب نیس ــد و خ ــم دارن ــزی ک ــک چی ــه ی ــی هایش همیش ــاور او نقاش ــه ب ب
ــن موضــوع بحــث  ــا او ســر ای ــی کــه در واقعیــت اینطــور نیســت. اگــر هــم ب صورت
ــش  ــن بی ــن آیدی ــی می شــود. همچنی ــی رود و عصبان ــوره در م ــی زود از ک ــد خیل کنی

ــر خــود وابســته اســت. ــرادر بزرگت ــا ب ــادر ی ــدر، م ــه پ از حــد ب
ــت  ــک نیمک ــار او روی ی ــم کن ــت و در کاس ه ــن اس ــی آیدی ــد همکاس امی
ــرژی اســت کــه دوســت  ــد پســری شــاد و پران ــن، امی ــر خــاف آیدی می نشــیند. ب
ــم  ــر ه ــی شــود و اگ ــه عصبان ــد ک ــر پیــش می آی ــد. کمت ــازی کن ــا دیگــران ب دارد ب

چیــزی ناراحتــش کنــد بــا عصبانیــت آن را بــروز نخواهــد داد. گرچــه 
در فوتبــال خیلــی اســتعداد نــدارد، امــا انگیــزه و شــوق او بــه یادگیــری 
ــا و  ــدر فرصت ه ــد ق ــدارد. امی ــاش برن باعــث شــده کــه دســت از ت
ــه دارد  ــی ک ــد و از چیزهای ــود را می دان ــش روی خ ــای پی موقعیت ه

ــت. ــی اس راض
امیــد و آیدیــن هــر دو هم ســن هســتند و از لحــاظ رفاهــی و اجتماعی 
در یــک ســطح هســتند. امــا همانطــور کــه می بینیــد میــزان متفــاوت 
ــا  ــی آن ه ــد زندگ ــن ح ــا ای ــد ت ــودکان می توان ــی در ک ــوش هیجان ه
ــی تنهــا عمــل رشــد و پیشــرفت  را متحــول کنــد. البتــه هــوش هیجان
ــز در  ــوش کامی نی ــوش مانند ه ــواع ه ــایر ان ــت و س ــودکان نیس ک
ــد تاثیــر بســیار  ــد. امــا بــدون شــک می توان موفقیــت کــودکان موثرن

ــن  ــد آیدی ــر کــودک شــما مانن ــا بگــذارد. اگ ــت زندگــی آنه ــر روی کیفی ــادی ب زی
ــی کــه در ادامــه  ــه کمــک راهکارهای اســت الزم نیســت نگــران باشــید، چــرا کــه ب

ــی کــودک خــود را تقویــت کنیــد.    ــم می توانیــد هــوش هیجان آوردی

           روش های تقویت هوش هیجانی در کودکان

خبــر خــوب راجــع بــه هــوش هیجانــی ایــن اســت کــه تمامــی کــودکان ظرفیــت 
یادگیــری آن را دارنــد. کــودکان نیازمنــد والدینشــان هســتند تــا بــه راحتــی هــوش 
ــن هــوش را بررســی خواهیــم  ــد. در ادامــه روش هــای تقویــت ای ــی را بیاموزن هیجان

ــرد. ک

۱- احساسات فرزندتان را نامگذاری کنید
ــذاری  ــا نامگ ــما ب ــند. ش ــود را بشناس ــاس خ ــا احس ــد ت ــاز دارن ــودکان نی ک
ــما  ــودک ش ــد ک ــرض کنی ــد. ف ــک کنی ــه او کم ــد ب ــان می توانی ــات فرزندت احساس
بــازی بســیار مهمــی را باختــه اســت در ایــن شــرایط صددرصــد احســاس ناراحتــی و 
عصبانیــت دارد. بــا او حــرف بزنیــد و ســعی کنیــد بــا نــام بــردن احساســات مختلــف 
او را بــه شــناختن احســاس خــود تشــویق کنیــد. کلماتــی ماننــد عصبانــی، ناراحــت، 
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ــروز دهــد. امــا  ــا حســش را ب ــه او کمــک کنــد ت ــد ب ــاک می توان خجالــت زده و دردن
ــد. ــه او بیاموزی ــز ب ــت را نی ــد احساســات مثب ــوش نکنی فرام

۲- با کودکان همدلی کنید
ــد ســر صحبــت  ــد. ســعی کنی ــد شــما ناراحــت اســت او را دریابی زمانیکــه فرزن
ــل  ــد دلی ــی دانی ــر نم ــی اگ ــید حت ــته باش ــدردی داش ــاس هم ــد و احس ــاز کنی را ب
ــروع  ــما ش ــته های ش ــر خواس ــان در براب ــه فرزندت ــی ک ــت. زمان ــی او چیس ناراحت
ــت  ــی نیس ــه راض ــد ک ــان می ده ــد و نش ــردن می کن ــه ک ــه گری ب
کــه آن کار را انجــام دهــد بــه او بگوییــد شــما هــم از اینکــه آنچــه کــه 
ــد از ســوی او انجــام  نمی شــود ناراحــت مــی شــوید امــا  دوســت داری
گاهــی اوقــات شــرایط ســخت اســت و نیــاز بــه تــاش بیشــتری دارد. 
زمانــی کــه کــودک شــما متوجــه مــی شــود کــه احســاس درونــی اش 
ــا روش هــای مختلــف  را درک مــی کنیــد دیگــر نیــازی نیســت کــه ب
ــه جــای  ــه شــما نشــان دهــد در نتیجــه ب ــد احساســش را ب ســعی کن
ــری  ــیار بهت ــاس بس ــت احس ــردن و عصبانی ــه ک ــاد زدن، گری فری

ــد. ــتی درک می کنی ــه درس ــما او را ب ــه ش ــرا ک ــت چ ــد داش خواه

۳- روش های بروز احساسات را به کودک خود نشان دهید
ــه بایــد احساســات خــود  ــد بداننــد کــه چگون کــودکان نیــاز دارن
را بــه درســتی بیــان کنند.بــرای مثــال مــی توانیــد بــا کشــیدن نقاشــی و روش هــای 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــد. کلم ــان کن ــش را بی ــا احساس ــد ت ــه او بگویی ــر ب ــه دیگ کودکان
احســاس را روزانــه در مکالمــات خــود اســتفاده کنیــد. تحقیقــات نشــان مــی دهنــد 
کــه والدیــن و دارای هــوش هیجانــی بــاال کــودکان بــا هــوش هیجانــی بــاال خواهنــد 
ــرای  ــا ب ــد ت ــز کنی ــز تمرک ــود نی ــی خ ــوش هیجان ــر روی ه ــن ب ــت. بنابرای داش

ــید. ــبی باش ــوی مناس ــان الگ فرزندت

۴- راه های سالم رویارویی با مشکالت را به کودکان بیاموزید
ــای  ــری راه ه ــت یادگی ــد، نوب ــی کن ــود را درک م ــودک حــس خ ــه ک ــی ک زمان
ــاد  ــردن خود،ش ــای آرام ک ــد.دانش روش ه ــی رس ــش م ــا احساس ــی ب رویاروی
ــخت  ــیار س ــن بس ــنین پایی ــد در س ــی توان ــکات م ــا مش ــی ب ــا رویاروی ــردن و ی ک
ــد  ــه او بیاموزی ــال ب ــرای مث ــد ب ــوزش دهی ــه آم ــی را ب ــای خاص ــی ه ــد. توانای باش
تــا در شــرایط ســخت چنــد نفــس عمیــق بکشــد. چنیــن کاری می  توانــد 
ــا  ــا ب ــد ت ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــود و ب ــز در کودکان ش ــش تمرک موجب افزای

ــوند. ــرو ش ــر روب ــکات بهت مش

۵- راهکارهای حل مسئله را به کودکان بیاموزید
ــد از  ــت. بع ــکات اس ــل مش ــری ح ــی یادگی ــوش هیجان ــت ه ــمتی از تقوی قس
نامگــذاری احساســات نوبــت بــه حــل کــردن مشــکات مرتبــط بــا آن هــا می رســد. 
بــرای مثــال فرزندتــان از خواهــرش کــه مــدام مزاحــم بــازی او مــی شــود عصبانــی 
اســت، از او بخواهیــد چنــد راه بــرای حــل کــردن ایــن موضــوع ارائــه دهــد. در قــدم 
اول ایــن راهکارهــا مــی تواننــد ایــده هــای مناســبی نباشــند، امــا باعــث ایجــاد پیــش 
ــی از  ــئله یک ــل مس ــی ح ــوزش توانای ــد. آم ــد ش ــدان خواهن ــری در فرزن ــه فک زمین
ــد  ــک خواه ــده کم ــودک در آین ــعه فردی ک ــد و توس ــه رش ــه ب ــت ک ــی اس اصول

ــرد. ک

۶- هوش هیجانی را تبدیل به یک هدف همیشگی کنید
ــه  ــی دارد. همیش ــی باالی ــوش هیجان ــدر ه ــان چق ــه فرزندت ــت ک ــم نیس مه
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می تــوان جــای پیشــرفت داشــت هــر چــه کــودک شــما بزرگتــر مــی شــود احتمــال 
ــای او  ــد توانایی ه ــا می توانن ــن چالش ه ــی رود ای ــر م ــا مشــکات باالت ــی او ب رویاروی
را تحــت تاثیــر بگذارنــد. تقویــت هــوش هیجانــی را هدفــی بدانیــد کــه بایــد روزانــه 
ــه  ــان ب ــه فرزندت ــی ک ــا و کتاب های ــد از فیلم ه ــما می توانی ــد. ش ــه آن بپردازی ب
ــف  ــخصیت های مختل ــات ش ــاره تصمیم ــد و درب ــتفاده کنی ــه دارد اس ــا عاق آن ه
ــر  ــری در ه ــای بهت ــد راه کاره ــی توان ــد شــما م ــن فرزن ــر ای ــاوه ب ــد. ع نظــر بدهی

ــد. ــه ده ــت ارائ موقعی

           نکات مثبت هوش هیجانی باال در کودکان

ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــر نش ــای اخی ــه ه ــده در ده ــام ش ــات انج تحقیق
هــوش هیجانــی تاثیــرات بســیار زیــادی در زندگــی کــودکان دارد. هــوش هیجانــی 
ــرات  ــورد از تاثی ــد م ــه چن ــد. در ادام ــی می کن کــودکان را در طــول زندگــی راهنمای

ــد. ــم دی ــی را خواهی ــوش هیجان ــت ه مثب

           هوش هیجانی باال با IQ ارتباط مستقیم دارد

کــودکان دارای هــوش هیجانــی بــاال در آزمون هــای اســتاندارد عملکــرد 
بهتــری دارنــد و در بیشــتر مواقــع نمــرات باالتــری نســبت بــه افــراد دیگــر کســب 

. می کننــد

           هوش هیجانی موجب  برقراری روابط بهتر می شود

ــد.  ــی ده ــرل مشــکات ســخت را م ــی کنت ــودکان توانای ــه ک ــی ب ــوش هیجان ه
ــرار  ــری برق ــا دوام ت ــر و ب ــق ت ــط عمی ــاال رواب ــی ب ــوش هیجان ــودکان دارای ه ک

ــی  ــوش هیجان ــی ه ــه در کودک ــاالنی ک ــن بزرگس ــد. همچنی می کنن
خــود را تقویــت کرده انــد در روابــط شــخصی و هــم در روابــط 
ــر هــوش  ــه ای خــود موفــق هســتند چــرا کــه مشــخصا عــاوه ب حرف

هیجانی، هــوش اجتماعی آن هــا نیــز بهبــود یافتــه اســت. 
هــوش هیجانــی در دوران کودکــی بــا موفقیت هــای دوران 

بزرگســالی مرتبــط اســت
ــک  ــی نتایجــی از ی ــی از مشــهورترین مجــات آمریکای ــراً یک اخی
ــی  ــان م ــق نش ــن تحقی ــت. ای ــرده اس ــر ک ــاله منتش ــق ۱۹ س تحقی
ــودکان در  ــی ک ــی،هیجانی و اجتماع ــای احساس ــی ه ــه توانای ــد ک ده
ــه ایجــاد موفقیــت هــای مــداوم  دوران مهــد کــودک ممکــن اســت ب
ــی کــه در  ــق کودکان ــن  تحقی در زندگــی کــودکان منتهــی شــود. در ای
پنــج ســالگی توانایــی همــکاری، اشــتراک گــذاری و کارهــای گروهــی 

ــالگی شــغل  ــد و در ســن ۲۵ س ــی کســب نمودن ــدارج علم ــی م ــه راحت ــتند ب را داش
ــته اند. ــت داش ــام وق تم

           هوش هیجانی بر سالمت روانی باال تاثیر گذار است

ــزوا  ــر از دیگــران دچــار افســردگی، ان ــاال کمت ــی ب کــودکان دارای هــوش هیجان
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ــتن  ــه داش ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــوند. چ ــی ش ــر م ــی دیگ ــی و ذهن ــای روان و بیماری ه
ــن  ــت. ای ــر اس ــان ت ــودکان آس ــن ک ــرای ای ــات ب ــرل احساس ــی کنت ــوش هیجان ه
ــرل  ــود را کنت ــات خ ــد احساس ــی توانن ــی م ــه راحت ــخت ب ــرایط س ــودکان در ش ک

ــد. ــود بکاهن ــه خ ــات ب ــیب احساس ــد و از آس کنن

           جمع بندی

ــزایی دارد.  ــر بس ــا تاثی ــام م ــی تم ــاال در زندگ ــی ب ــوش هیجان ه
ــرار  ــت ق ــی و تقوی ــورد بررس ــی م ــی در کودک ــن توانای ــر ای ــال اگ ح
گیــرد نتایــج بســیار مثبتــی خواهــد داشــت کودکــی کــه مــی توانــد در 
شــرایط ســخت و یــا در حالــی کــه احســاس عصبانیــت دارد خــودش 
ــه  ــد. در نتیج ــی برمی آی ــواری های زندگ ــس دش ــد از پ ــرل کن را کنت
والدیــن وظیفــه دارنــد در راه پــرورش هــوش هیجانــی کــودک خــود 

ــد. ــاش کنن ت
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