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 ی جان ی کمک به توسعه هوش ه   ی مهارت برا   5
 مقدمه 

. د یدر آنها بهتر شو  نیبا تمر  دی توانیمست که  ا  هامهارتاز    ایمجموعه  یجانیهوش ه
  ی تا از شما فرد   دیآنها را پرورش ده  دیتوانیمکه    ذکر شدهپنج مهارت    ،مقاله  این  در

 . بسازدتر بیش  هیجانی باهوش

  ن ی ناسا از ب   است.  ارهیس  نیا  یرو  انجام دادن  یکار برا  نیترسختاحتماالً    ، یفضانورد
برنامه،  هاده انتخاب    نیدوج  مین  باً یتقر   هزار  دهه  هر  در   پذیرش  فرایند .  کندیمرا 

بس  رانهیگسخت برا  مشکل  اریو  با  ط یواجد شرا  یاست.  این   واقعاً   د یبودن  خواهان 
. شما به حداقل  دیداشته باش  یو مهندس   علمدر    ی قیتخصص عم  دی . شما باد یباش   شغل
  تر مهمو    د یباش  یآماده و قو  یاز نظر بدن  دی . شما بادیدار  ازین  یساعت تجربه خلبان  1000

   .دی باهوش باش فرد  کی  دیاز همه، شما با

ا  صاحب  نواک   زا ی ل  دارا  نهایهمه  او  کارشناس  یبود.  رشته مهندس  یمدرک  در    ی ارشد 
 ل ی متحده تحص  االتیا  ییایدر  یرو ین  یدر آکادم  کی زیبود و در رشته اخترف   یهوانورد

  االت یا  ییا یدر  یرو ین  یرا برا   ییهوا   ی هاتیمأموراز پنج سال    شی ب  یکرده بود. او برا 
اق در  داد  انوسیمتحده  انجام  بودآرام  سال  و    ه  او  1996در  افراد    یک ی،  معدود  از 

 فضانورد انتخاب شد.  عنوانبهبود که  یشانسخوش

سال   در  اما  بود.  باهوش  او  که  است  ل2007واضح  ا  زای،  از  شد    نکهیپس  متوجه 
  ی به اورالندو رانندگ   وستونیاز ه  ی ساعت متوال  15  ، ارتباط دارد  یگر ی زن د  با  اشمعشوقه

تا پارک  با  کرد  ل  نگیدوست پسرش در  روبرو شود.    ی اسپر   ،زیپی  بنددست  زایفرودگاه 
مبهم، اما نه واقعًا فکر شده    یا کرد و نقشه  یبندزباله بزرگ را بسته  یهاسهی فلفل، و ک

پسرشربودن    یبرا دوست  ا  معشوقه  از  قبل  اما  از   یحت  نکهیداشت.  را  زن  بتواند 
  ر ی دستگ  سرعتبهاو    جهیشد و در نت  یعاطف  یفروپاش  ک یدچار    زای کند، ل  ادهیپ   نشی ماش
 شد. 
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 فهرست مطالب 

 ی جان ی هوش ه  ▪
 د یکن  ن ی را تمر   ی خودآگاه  ▪
 د یکن   یزه کانال   درستخود را    احساسات  ▪
 د یبده  زه ی که به خودتان انگ   د یر ی بگ   اد ی  ▪
 تر سالم روابط    جاد ی ا ▪
 د ی کن  تحریک   ها ارزش خود را با    احساسات  ▪

 ی جان ی هوش ه 

  نکه ی ا  حی توض  یبرا  90 و    1980  ی هااست که محققان در دهه  یمفهوم  یجانیهوش ه
ارائه کردند    دهند،یانجام م   یا واقعًا احمقانه یاغلب کارها زایمانند ل  یچرا افراد باهوش

  ی ر یاندازه گ  در مورد  (IQشما )  یکه هوش عموم  طورهمانبود که    نی. استدالل ا(منبع )
شما    یجانی است، هوش ه  ، حیصح  ی ر یگ  می پردازش اطالعات و تصم  ی شما برا  ییتوانا

(EQ)  خودتان و هم احساسات    گرانیهم د  -پردازش احساسات    ی برا  تانییتوانا  میزان 
 است.  درست یها یر یگمیتصم  یبرا -

هیجانی    هوش  بیدارند اما ضر  ییالعاده باال( فوقIQ)  یهوش  بیاز افراد ضر  یبرخ
(EQ) (منبع ) دارند ین ییپا . 

 چیست   ی جان ی هوش ه  ف ی تعر 

 شده است:   ل یتشک   ی دیعنصر کل   5از   ی جان ی هوش ه 

 ی خودآگاه  .1
 ی م ی تنظ   خود .2
 زه ی انگ  .3
 ی دل هم  .4
 خوب   ی هاارزش  .5
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  د ی اب یپنج عنصر را در خود ب  نیاست که ا  نیاساسًا ا   افزایش هوش هیجانی  یراه برا تنها  
 . دیکن  جادیا ای

 که:   دی خود فکر کن   ی در زندگ  ی است، به کس  ی مبهم و انتزاع  ی کم  نها یاگر همه ا 

 رسدیمکنترل به نظر  صاحب حال درعینآرام و  زااسترس یهاتیموقعدر  ▪
اعمال خود را بر  تیمسئول  گران،یبه گردن د یهر بدبخت  انداختن تقصیر جایبه ▪

 ردی گیمعهده 
 یکباره آنها( هی تخل جایبه)  کندیم  انیخود را ب عواطف ▪
 دیشویم دهیشن دی احساس کن شودیم و باعث   دهد یمشما گوش  به ▪
بهتر   یآن را به مکان  کندیم  یو به روش خود سع  دهدیم  تی اهم  ایبه دن   واقعاً  ▪

 کند  لیتبد

  نیز   شما  د، یستین  در این جایگاهاگر هنوز  و    است  هیجانی باالباهوش    ،فرد  ک ی  نیا
 . در چنین جایگاهی قرار بگیرید دیتوانیم

  ی زندگ  یاست که در تمام جنبه ها  نیوجود دارد ا  یجانیکه در مورد هوش ه  ینکته ا
  ی و حرفه ا   ( منبع)  یلیتحص  تی با موفق  یکند. باهوش بودن از نظر عاطف   یشما نفوذ م

و   ،(منبع )  یاز زندگ  تی، رضا(منبع)  بخش  تیروابط رضا  ،(منبع )  ی، ثبات مال(منبع )
 . (منبع) بهتر همراه است یو روان یسالمت جسم نیهمچن

احساساتتان به    دیاگر اجازه ده و    شماست  یر یگ  میمستلزم تصم   یدر زندگ  یهر تالش
کن  ماتتانیطور مداوم تصم خ ن را خراب  احتماالً    ک ی  ی. حتبود  دینخواه  موفق  یلید، 

 کل حرفه شما را خراب کند.  تواندیم ،مانند اتفاقی که برای لیزا افتاد یعاطف یآشفتگ

 . افزایش هوش هیجانی ذکر شده استشروع   یپنج راه برا نجایدر ا

 د یکن   ن ی را تمر   ی خودآگاه   -  1

در   دیتوانینمآنها چه هستند،    دیکه ندان  ی تا زمان  ،یاحساس  یزها یاز چ  یار ی مانند بس
احساساتتان مانند    ت یریمد  یتالش برا   د، یندار  یکه خودآگاه  ی. زماندیآنها بهتر شو
  چ یاحساساتتان است. شما ه  یایدر  عمقکوچک بدون بادبان در    قیقا  کینشستن در  
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که   یتنها کار و    دیچگونه به آنجا برس  قرار است  ای  د ی رو یمکه به کجا    دیندار  یادهیا
 . بخواهیدو کمک  دی بزن  ادیاست که فر نیا   دیانجام ده دیتوانیم

 شامل درک خود و رفتارتان در سه سطح است:   ی خودآگاه 

 ، دیده یمکه انجام   یکار  .1
   د،یکه نسبت به آن دار یاحساس .2
 . دیدانینمآنچه در مورد خود  صیقسمت، تشخ نی ترسختو  .3

 د یده ی م دانستن آنچه انجام 

ساده و سرراست است، اما    اریبس  ،د یدهیمآنچه انجام    دانستن  که  دیکنیم شما فکر  
ی که در نصف زمان  میدان ینم  یاکثر ما حت  کم،ی و    ستی است که در قرن ب  نیا  قتیحق

داریم درمیکنیمچه    که  ما  خودکار هست  حالت  .   ، م یکنیم  را چک  هالی می ا  م،یخلبان 
بررس  نستاگرامی ا  ،میفرستیم  امکیپ تماشا    وبیوت ی  ،میکنیم  یرا    را   یمتن  ،م یکن یمرا 

 .رهیو غ  ،می کن یمارسال  اجتماعی یهارسانه

  ر ی و درگ  تانیتلفن لعنت  گاهبهگاه  خاموش کردن  :مانندن،  تا یاز زندگ  هایپرتحذف حواس
دن  با  اول  یایشدن    ی فضاها   افتنیاست.    یخودآگاه  یبرا  مناسب قدم    نیاطرافتان، 

سالمت روان    یاما برا،  باشد ترسناک    تواندیم  بالقوه  صورتبه  و خلوت، اگرچه  ساکت
 است.  یما ضرور 

  ، یی دئوی و   یها یباز الکل،  یا    مواد مخدر  ون،یزیشامل کار، تلو  یاشکال حواس پرت   ریسا
  ی ز یاز آنها برنامه ر  ی دور   یرا در روز برا  یاست. زمان  رهیو غ  نترنتیمشاجره با مردم در ا

موسدیکن بدون  را  خود  صبح  آمد  و  رفت  ده  ای  یقی.  انجام  به  د یپادکست  فقط   .
اختصاص    شنیتیصبح را به مد  اول  قهیدق   10  خود،به احساست    یدفکر کن  تانیزندگ
با انجام    شما  .دیخود حذف کن  یهفته از گوش   کیرا به مدت    یاجتماع  یهاشبکه.  دیده

 شد.   دیخواه زدهشگفت افتدیماتفاق  تانیبرااغلب از آنچه  این کارها

کننده از احساسات ناراحت  یار یبسبروز  از    یر یجلوگ  یبرا   یپرتعوامل حواس  نیما از ا
ها  که بدون آن  یو تمرکز بر احساس  یپرتحذف عوامل حواس  نیبنابرا  م،یکنیاستفاده م 
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را آشکار کند. اما حذف عوامل   ی ترسناک  یزهایچ  نوعیبه  اوقات  یگاه  تواندیم  د،یدار
 . رساندیم  خودآگاهی  یما را به سطح بعد رایز ،مهم است اریبس یحواس پرت

 دی دار  ی چه احساس  نکه یدانستن ا 

هنگام ابتدا،  توجه    یدر  خود  احساس  به  واقعًا  را    ،دی کنیمکه  شما  است  ممکن 
  ی برا  ای  دی هست  نیغمگ  اریکه اغلب واقعًا بس  دیکند. ممکن است متوجه شو  زده وحشت

  د ی. ممکن است متوجه شودیهست  یاحمق عصبان  کی  مانند  خود  یاز افراد زندگ  یار یبس
  ی برا  یدر واقع تنها راه  "به تلفن  ادیاعت"  نی است، و کل ا  انیدر جر  یادیکه اضطراب ز

مرحله مهم    نیحس کردن مداوم و پرت کردن حواس خود از آن اضطراب است. در ا  یب
 . دی قضاوت نکن شودیم  جادی که ا یاست که در مورد احساسات

! ی سرم اومده لعنت  یی! اضطراب! چه بال "وایبه    هی شب  یز ی شد که چ  دی شما وسوسه خواه
 ی خوب  لی که وجود دارد دل  ی. هر احساسکندیمفقط اوضاع را بدتر    نیاما ا  " را بگویید، 

  اد ی. پس زستیآن چ  لیکه دل  دی نداشته باش  خاطربهاگر    یدارد، حت  داشتن،  وجود  یبرا
 . دیر یبه خودتان سخت نگ

 خود   ی دانستن مزخرفات احساس 

  د، یمشاهده کرد د یکنیمرا که احساس  یا کنندهناراحتبد و  یزهایکه تمام چ یهنگام
 کجا ساکن است.  درونتان درکوچک  وانهیشد که د دیمتوجه خواه

حرفمثالعنوانبه شدن  قطع  از  واقعًا  من  م  میها،  وقتشوم یناراحت   خواهم یم   ی. 
  ی رمنطقیغ   به طور  ،دهدیماین کار را انجام    کنمیکه با او صحبت م  یصحبت کنم و فرد

  ی گاه   کهیو درحال  کنمیمتبدیل به یک قضیه شخصی  را    کار او . من  شومیم  یعصبان  ای
 ک ی   هیشب  تیو من در نها  دیآیم   شیپ  یبد   یزهای، چکنند یم  یادب یباوقات فقط آنها  

که    یا کلمهبه هر    نکهی ادامه دهم بدون ا  هیدو ثان  توانمینم  رای، زرسمیمبه نظر    نهاوید
کنم  یدرستبه  کنمیمبیان   احساس  یبرخ  نیا   . فکر  مزخرفات  است   یاز  با  و    من  تنها 
 در برابر آن واکنش نشان دهم. توانمیماز آن است که   یآگاه
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بتواند احساسات خود را    د ی. فرد باستین  یکاف   خودیخودبهفقط خودآگاه بودن    اما
 کند.  تی ریمد زین

 د یکن   یزه احساسات خود را خوب کانال  -   2

 یی هاراه، اغلب به دنبال  است  یتمام زندگ  اصلیهدف  که معتقدند احساسات    یافراد 
. شما  را کنترل کنید  احساساتتان  دیتوانینم"کنترل" احساسات خود هستند. شما    یبرا

 . دی به آنها واکنش نشان ده دیتوانیمفقط 

. سپس  میتوجه کن   یز یبه چ  ندیگو یمهستند که به ما    ییهاگنالیساحساسات فقط  
اقدام    نینه و بهتر  ایاست    یمهم  چیز  واقعاً "،  ز یچ"آن    ایکه آ  میر یبگ  میتصم  میتوانیم

 .(منبع ) میآن انتخاب کن  اب  شدن رو روبه یرا برا

 نکته: 

"خوب" و "بد" به    ی هاواکنش فقط    ، "بد" وجود ندارد   ا یبه نام احساس "خوب"    ی ز یچ   "
 " احساسات شما وجود دارد.

  ن یو در ا  دی کن  تیاحساس مخرب باشد اگر شما آن را اشتباه هدا   کی  تواندیمخشم  
  ا ی   و   هایعدالتیباصالح    ی. اما اگر از آن برادیبرسان  ب یخود آس  ای   گرانیبه د   فرایند

 باشد.  یاحساس خوب  تواندیم  د،یاستفاده کن گرانی د ایمحافظت از خود 

این    باشد. اما اگر  العادهفوقاحساس    کی  تواندیم  ی ، شاد افتد یم  یاتفاق خوب  یوقت
احساس وحشتناک   ک ی  تواندیم باشد،    داشته  گرانیرساندن به د  بی آس  ریشه در  شادی
 باشد. 

 است:   ن ی احساسات شما چن   ت یر ی مد 

 ی احساس برا  نیا  ایآ   نکهیدر مورد ا  یر یگ  میتصم  ،دی کنیمآنچه احساس    صیتشخ
 اقدام بر اساس آن.  و  نه ای  مناسب است فعلی شما  تیموقع

ا را به سمت چ  د ی است که بتوان  نیتمام هدف  که    دیکن  ت یهدا  یز ی احساسات خود 
 . (منبع ) نامندیم  "رفتار هدفمند "روانشناسان آن را 
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 د ی بده   زه یکه به خودتان انگ   د یر ی بگ  اد ی  -   3

مثالً شروع به انجام    ؟دیاکرده   ورغوطه  تیفعال  کیخود را به طور کامل در    حال تابه  ایآ
 نوعیبهکه    یزمیپنوتی از حالت شبه ه  یو وقت  دیشویور م و در آن غوطه  دیکن یم  یکار 

که سه ساعت گذشته است،    دیشو یمتوجه م  د،یشویخارج م   دی ابه خودتان القا کرده
 ( منبع) ؟گذشته است  قهیدقپانزده  فقط  دیکنیاحساس م شما اما

را در ذهنم تجسم    ییهادهیا  ی. وقت افتدیم من    یاتفاق برا  نیا  سمینویم  ی گاه  یوقت
زمان خود را از دست   آگاهی به  حس  کنم،یم   انی ها را در قالب کلمات بو آن  کنمیم
که    ی. زمانشودیمدر من ایجاد    فیظر  به الیه  هیاز احساسات ال  ای مجموعهو    دهمیم

بدون    یبه نحو  ای  امدهیدار رسجوک خنده  ای  یلعا  فهیلط  کی به    یتازگ به  کنمیاحساس م 
  ی هابا فوران  ختهیآم   یفتگیمانند احساس ش  این حس  ،ام زده  را  فحش دادن حرفم

 است. نی دوپام کوچک 

  ی برا   قوی  یازهیانگ  کنمیم  دایبه آن دست پ   یاحساس هستم و وقت  نیمن عاشق ا 
 . دهدیم ادامه نوشتن به من 

احساس قبل    ن ی تا ا   مانم ی : من منتظر نم د ی توجه کن  نجا ی در ا   ی به نکته مهم   حال ن ی باا 
 شود.   جاد ی از شروع نوشتن ا 

به    و ،  کندیم  شکل گرفتنو سپس آن احساس شروع به    کنمیم من شروع به نوشتن  
و ادامه    شودیم  شتری ب  یاحساس کم  نیکه به نوشتن ادامه دهم، و ا  دهدیم  زهیمن انگ

 .کند یم  دایپ

 نیتراز ساده  یکیو احتماالً    ناممیم  "اصل انجام کار"است که من آن را    یز یهمان چ  نیا
کرده  حالتابهاست که    "ییهاهک"  نیترییجادو   حالدرعینو   برخورد  ام. اصل با آن 

بلکه علت    ،افتدینماتفاق    زهیانگ  داشتن  اثر  بر  که اقدام کردن فقط  کند یم  انی انجام کار ب
 و خود کار کردن ممکن است باعث ایجاد انگیزه شود. هست هم زیآن ن

به دنبال    کنندیم  یاکثر مردم سع اقدامات مهم   انگیزهابتدا  بتوانند  تا  انجام    یباشند 
خود را    کنندیم  یدهند. آنها سع  رییتغ  تشانیموقعرا در مورد خود و    زیدهند و همه چ

۷
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بتوانند اقدام    تیکنند تا در نها  ت یدر آن هفته تقو  یذهن   ییاز خودارضا  روشیبا هر  
  اند بازگشته  حالت قبلیو دوباره به    به اتمام رسیدهآنها    انگیزه  نده،یکنند. اما در هفته آ

 . روندیم  زهیانگ  برای ایجاد یگر یو به سمت "روش" د

با   هم  دورادور  یکه حت  دهمیرا انجام م   ی دارم، فقط کار   زهیبه انگ  ازین  یاما من وقت 
و    شود، یم  زهیانگ   جادیانجام دهم مرتبط است و سپس، عمل باعث ا  خواهمیآنچه م

 ...  شود یمعمل انگیزه باعث انجام 

کار خواهم کرد.   ،یطرح کل  یفقط رو   فعالً   م یگویمحوصله نوشتن ندارم، به خودم    یوقت
به    هرگزفکر کنم که    یجالب  زیبه چ  شودیاغلب باعث م   دهم،یکار را انجام م  نیا  یوقت

  ادداشت ی آن را    نیلحاظ کنم و بنابرا  میهانوشتهدر    آن را  خواهمیآن فکر نکرده بودم و م 
 . مده حی آن را توض یکم دیو شا کنمیم

بدون اینکه حتی متوجه  ام  راه را پشت سر گذاشته  ی ازم یبفهمم، ن  نکهیقبل از ادر نتیجه  
 شوم. 

   جا است:   ن ی نکته ا 

،  خودتان را جمع و جور کنید تا    دیبه طور مؤثر استفاده کن   احساساتتاناز    نکه یا  یبرا
 .د ی انجام ده یکار  دیبا

احساس   انگ  یز یچ  دی کن یماگر  کار دهدینم  زهیبه شما  ده  ی،    آدمک   کی .  د یانجام 
  د، یصحبت کن  بهیغر  ک یبا    د،یکن  دایپ  یسی نوبرنامه  گانیرا  نیکالس آنال  کی   د،ی بکش

مورد    یز یچ  د،یریبگ  ادیساز    کی انجام  در    د،ی ریبگ  ادیسخت    واقعاً موضوع    کیدر 
  ک ی  د،ی قفسه کتاب بساز  کی  د،یبرو به رقص سالسا    د،یداوطلب شو  ،کارهای جمعی

توجه    دیده یمکه انجام    یو بعد از هر کار   نی. به احساس خود قبل، حدیس یشعر بنو
 . دی خود استفاده کن ندهیرفتار آ  تیهدا یو از آن احساسات برا  دیکن

  ی . گاهدهند یم  زهی که به شما انگ  ستندیاحساسات "خوب" ن  نی ا  شهیکه هم  دی و بدان
و واقعًا    د یناام  م،یبگو  بیان کنم،  خواهمیمآنچه را که    قاً یدق  توانمینمکه    نی اوقات از ا

 ی همخوانمردم  افکار  با    سمینویم اوقات مضطرب هستم که آنچه    ی. گاهشومیم  تیاذ
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.  سمیبنو  شتر یکه ب   شودیمن احساسات اغلب باعث  ی ا  ،یلینداشته باشد. اما به هر دل
 دور از دسترس من است.   یهستم که کم یز یبا چ گرفتنیکشت من عاشق چالش 

 د ی را بشناس  گرانی ، احساسات د تر سالم روابط    جاد ی ا  ی برا  -  4

احساسات در  ت یو هدا  تیریبه مد صحبت کردیم اشدربارهکه تاکنون  ییزها یهمه چ 
 جادی ا  تیدر نها  دیبا  یجان یتوسعه هوش ه  ی. اما هدف اصلختپردا ین ممادرون خود 

 شما باشد.  یدر زندگ  با دیگران ترسالمروابط 

با شناخت    -  یگر ید   زیهر چیا    یدوست  ،یروابط عاشقانه، روابط خانوادگ   -و روابط سالم  
 . شودیمآغاز  دیگران یعاطف یازهایو احترام به ن

. با گوش دادن به  دی دهیمانجام    گرانیبا د  یارتباط و همدل  قیکار را از طر  نیشما ا
 .همدلی قیاز طر  یعنی  ،گرانیو به اشتراک گذاشتن صادقانه خود با د  گرانید

معناست که او را    نیبلکه به ا  ست،یدرک کامل او ن  یبه معنا  لزوماً نفر    کی با    یهمدل
که    دیریگ یم  ادی. شما  دی کنینمکه او را درک    یزمان  یحت   د،یریبپذ  ،که هست  طورهمان

  ی ا لهیوستا    دیهدف خود رفتار کن   عنوانبهو با آنها    دیوجود آنها ارزش قائل شو  یبرا
 ی درد جمع   عنوانبه  -درد خود    عنوان بهآنها را    درد. شما  یگر ید  زیچ  به  دستیابی  یبرا
 .دیری پذیم  -ما 

اطرافمان    یا یو وارد دن  آورندیم  رونیب  درون خودمانما را از    هستند کهی  هایچیز روابط  
از    تردهیچ ی پ  اریو بس  تربزرگ   اریبس  یز یاز چ  یکه بخش  فهماندیم . آنها به ما  کنندیم

 .میخودمان هست

 . میکنیم فیخود را تعر یهاارزشاست که ما   یراه ت،یو روابط، در نها

 دی کن  تحریک   ها ارزش احساسات خود را با    -  5

مهم   دواژهی کلبه    هیجانی"هوش  "منتشر شد،    90 در دهه    گولمن  ل ی دن که کتاب    یزمان
  جاد یا  یو برا  کردندیرا مطالعه م  ییهاکتاب  چنینعامل    رانیشد. مد  لیتبد  یروانشناس

 ی . درمانگران سعکردندیممراجعه    یجانیکار خود به بخش هوش ه  یرو ی در ن  زهیانگ
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  ی خود القا کنند تا به آنها کمک کنند تا زندگ  اجعانرا در مر  یشتر یب  یعاطف  یکردند آگاه 
را در فرزندان    یعاطفهیجانی یا  شد که هوش    هیتوص  نیخود را کنترل کنند. به والد

 گرا آماده کنند. هو عاطف رییدر حال تغ یهانج ی خود پرورش دهند تا آنها را برا

باهوش است  ممکن  زم   یرو   عامل  ریمد  نیترشما  احساس  نیکره  نظر  از  داشته    یرا 
مهارت  د،ی باش از  او  اگر  برا   ی هااما  برا   زهیانگ   جادیا  یخود  کارمندانش  فروش    یدر 

  کند، یاستفاده م  نیکره زم  بیتخر  ا ی  ریاستثمار افراد فق  قیمحصوالت ساخته شده از طر
 ؟پذیرفت لت یفض کی  عنوانبه او را یجانیهوش ه توانیم چگونه

ه  کی هوش  اصول  است  ممکن  ب  یجان یپدر  پسرش  به  ا  اموزد،یرا  بدون    نکه ی اما 
و    رحمیآدم ب  ک یبه   تواندیم آن پسر   اموزد،یبه او ب  زیصداقت و احترام را ن  یهاارزش

 باهوش! یاما از نظر عاطف ،شود لیدروغگو تبد 

درک   یخوببهباهوش هستند. آنها احساسات را    اریبس  یکالهبردار از نظر عاطف  اشخاص
افراد    اغوای  یاطالعات برا   نیاز ا  تی. اما آنها در نهاگرانی، چه در خود و چه در دکنندیم

دیگری ارزش    زیاز هر چ  شیخود ب  ی. آنها براکنندیمخود استفاده    یمنافع شخص  یبرا
از    رونیب  دنیای  یبرا  یوقت  نی؛ بنابرا گرانی د  نابود کردن  متیبه ق  حتی  ،قائل هستند

 . شودیمزشت   زیهمه چ د،یقائل شو یخود ارزش کم

احساسات خود را کنترل  توانستینواک، با وجود همه درخشش و تخصصش، نم زایل
او اجازه داد احساساتش او را از   ،نی؛ بنابرااشتباه ارزش قائل بود  یزهایچ  یکند و برا 

 و شکست سختی بخورد.  پرت کندصخره 

انتخاب    م، یندان  ای  می بدان  چه  م،ی ارزش قائل هست  شیآنچه را که برا   شهیما هم  ت،یدر نها
پیاده سازی  در رفتار ما    زهیانگ  جادیا  قیرا از طر  هاارزش  نیاحساسات ما او    میکنیم
 . کنندیم

در مورد آنچه واقعًا    دی ابتدا با  ،آرزویش را داریدکه واقعًا    یداشتن زندگ  یبرا   نیبنابرا
نتیجهشوندیممحسوب  ارزش    تانیبرا به  از  شما    یعاطف   یانرژ   را یز  برسید،  یروشن  ، 

 . شوندیم تیهدا  تانیهاارزشطریق 
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ا دانستن  برا  نکهیو  چ  یواقعًا  هست  ییزهایچه  قائل  که    -  دیارزش  را  آنچه  فقط  نه 
هست  برایش  دییگویم قائل  که    یمهارت  نی ترهوشمندانهاحتماالً    -  دیارزش  است 
 . د یکن جادیادر خود  دیتوانیم

 منبع: 

 markmanson.net 

 ترجمه و اقتباس: 

 شکرگزارحسین 

 مشایی  الدین غیاث
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