
 هوش هیجانی همسران 

استاندارد  دارای هایبرخورد می کنیم. در سازمان "نیهوش هیجا"در کتب مختلف زوج درمانی به مبحث مهم اغلب 

هستند تا سازمان را به  باالتری دارای هوش هیجانیکنند که از میان افرادی رشد مینیز مدیران موفق ن المللی بی

 دارای ی کهتر هستند دارای هوش هیجانی مطلوبی هستند. پرستارانموفقدر مدرسه  ی کهاهدافش برسانند. معلمان

بیماران شوند. روانشناسان با هوش هیجانی باالتر بهبودی  تسریع در می توانند باعثبیشتری هستند هوش هیجانی 

 ...روند درمان روان را تسهیل سازندمی توانند به اتحاد درمانی سریعتر با مراجعان خود دست یابند و 

 

 ؟تاسل آموزش آیا هوش هیجانی قاب

نیز وجود  مربی وآن از طریق محیط  کتسابمطالعات نشان می دهد که هوش هیجانی امکان آموزش دارد و احتمال ا

هوش هیجانی آنها افزایش یابد به قرار همراه با یک مربی تنظیم هیجان، دارد. آنچه همسران باید به آن توجه کنند تا 

 زیر است:

 آگاهی بیشتر از هیجانات -1

 همدلی بیشتر با خودشان و دیگران -2

 ظرفیتهای بیشتر برای درک هیجانات شان با نماد سازی آنها در آگاهی و تأمل درباره آنها -3

 توانایی تحمل هیجانات دردناک  -4

 بهبود تنظیم هیجانی -5

 ت هیجانی به یکدیگر و تلییق آنها برای تیییر هیجانیوند دادن حاالتوانایی پ -6

 

 دفترچه یادداشت هیجانی

صحیح، می توانند انجام دهند استیاده از ت هیجانی تعامالساخت وج در تسریع یکی از مطلوب ترین کارهایی که یک ز

یک دفترچه یادداشت هیجانی است که در طول روز، چند دقیقه صرف آن کنند. به آنچه درون خود احساس می کنند 

ر بدن خود می آن احساس را دتوجه کنند و حتی اگر احساسات دردناکی دارند در مورد آن یادداشت کنند که چگونه 

فهمند. زیرا هیجانات، اطالعات بسیار مهمی را درباره نیازها و اهداف فرد در بر دارند ولی مانند زبان مورس، باید با 

مهارت توجه به آنها، فهمیده شوند. این دفترچه به آنها کمک می کند تا به راحتی در مورد تجربیات خود در طول هیته 

 صحبت کنند. هیجان با مربی

 



 :هیجانات روزانه ثال برای یادداشت صحیحم

 موقعیت               بیان کندحس را  به درستی آناژه ای که و       حس های بدنی کجا حس می شوند              روز 

 بردن فرزند به مهد  درهنگام گیتگو با همسر                               استرس / اضطراب                            گرفتگی در گردن    شنبه)صبح(        

 

 اهمیت هوش هیجانی در ازدواج 

دل رحم، حمایت کننده و مهربان می داند؟ آیا برای خودش هم همین صیات را دارد یا  آیا همسرتان شما را مشیق،

 اینگونه به نظر می آید ولی برای بقیه اینطور نیست؟...فقط برای دیگران؟ آیا فقط برای خودش 

بعد از انتظار فردی آنچه مهم است واکنش های فوری یا آنی است که در رابطه عشقی می تواند فاجعه آمیز شود. اگر 

ش، اینطور قضاوت کند که حتما مرا دوست ندارد، هیچ کس مرا دوست ندارد، هرگز خوشبخت از تماس نگرفتن همسر

 هیجانات خود را تجربه کند و یا عمیقانگذاشته تا  کافی تیجه گیری کرده است و وقتنخواهم شد و ... در واقع با عجله ن

 احساس کند زیرا هیجان او واقعا پیامی را از یک نیاز به او داده ولی با قضاوت منطقی مسیر دیگری رفته است.  

کنند و با درک احساس خود افرادی که دارای هوش هیجانی هستند می توانند روی دنیای هیجانی درونی خود تمرکز 

از هیجاناتشان، تجربه شان را در قالب کلمات بصورت نیازهای خود بیان کنند. البته آنها در مورد همسر و یا فرزندان و 

بیان هیجان و کمک به بازگو کردنشان دیگران نیز این روند را بصورت همدلی با احساس آنها و سپس اعتباریابی و 

ثال وقتی غمگین هستند می توانند به روی آنچه آنها را غمگین کرده است تأمل کنند چون با انجام میدهند. بطور م

نیازهایشان برآورده نشده است. بنابراین ممکن است به سمت درستی برای تصمیم  یکی ازاحساس غم، متوجه می شوند 

کنش نسبت به آن احساس غرق شوند و یا ساعات طوالنی را اشک بریزند. در این شوند بجای آنکه در واگیری هدایت 

 ،فرآیند دو اتیاق هوشیارانه رخ می دهد. تلییق سر و قلب. یکی آگاهی از نیازهای خود، دوم آگاهی از تصمیمات خود

 اشته باشند.د به هیجان ی نادرست و یا ناقصزیرا توانسته اند با ارزیابی واقع بینانه از واقعیت، گام بردارند نه صرفا واکنش

تمرکز کنند و با هوش هیجانی  آن،افراطی یا سرکوب افراطی بدون افزودن بار ابراز روی احساس کردن  افراد می توانند

 و این را برای دیگران نیز بکار برند.تجربه درونی شان دست یابند به 

 

 ابراز هیجان

ابراز هیجان بستگی به خانواده، گروه های اجتماعی و فرهنگ دارد زیرا نیاز به بافت مناسب باید توجه داشته که روش 

اد با هیجانشان به درستی کار کنند، به نظر می آید که بیشتر در گیر دو طیف پیش از اینکه افراما اجتماعی دارد. 



مسر ه هیا قربانی سرکوب هیجان و آسیب زدن به خود یا بیش از حد افراطی واکنش نشان دادن و آسیب زدن ب هستند

آنچه معلوم است این است که اغلب پیش از احساس هیجان خود، در حال واکنش نشان دادن به آن هستند. و دیگران. 

برای ابراز  می شود.احساس هشیارانه آن آزادانه و در واقع می توان گیت تأکید فرد برای ابراز احساسات، مانع از درک 

 گام توصیه شده است: هیجان صحیح سه

 همواره احساس کنید نسبت به احساسات خود هشیار باشید. -1

مثل کلمات، هنر،  رسانه هستند)پیامهای احساس احساس کنید.  ابتدا آن را بدون نیاز به ابراز کالمی خود، -2

 حاالت چهره، حرکات بدنی، صداها( 

 وقتی از نظر خودتان مناسب است آن را ابراز کنید.  -3

توجه تا م بهتر است موقعیتهایی خاص را که باعث می شود احساس خاصی داشته باشید نیز شناسایی کنید -4

 .وقعیتها نیستند بلکه احساسات شما هستند که روی روش درک شما از آن اتیاق تأثیر می گذارندشوید این م

 بپذیرید که مسئول واکنش های احساسی خود هستید -5

شما باید بتوانید احساسات اولیه ای که باعث شده اند در آن موقعیت به روش خاصی واکنش نشان دهید را در  -6

 ت را به زبان بیاورید آنها را بشناسید. نظر بگیرید و قبل از آنکه هیجانا

 

 مربی هیجان

همان طور که مارک تو این معتقد است هیجان اگر صادقانه باشد غیر ارادی است. پس در مسیر تولید هیجان، توقع 

مند . هیجانات یکی از منابع ارزشکارکرد منطقی نداشته باشید. افراد باید یاد بگیرند که به هیجاناتشان توجه کنند

هیجانات تحت کنترل بخشی از  امازندگی است که ما با آنها جهان را درک می کنیم. اگر چه ما در حال رشد هستیم 

یک مربی هیجان مدار، بعد از یک  میز باقی می ماند و ما در بزرگسالی در فرایند کشف معنی هیجانات خود قرار داریم.

 ان فردی نیز بپردازد.الی دو جلسه ارزیابی تعامالت هیجانی زوجها، ممکن است به درم

در بدن خود بر  )یا زوج(یک مربی هیجان برای تشخیص دردهایی که فردی هیجانها در گام اول برای عملکرد صحیح

می توانند معنای  اساس احساسات مبهم حس می کند و معنا کردن آن کمک و یاری می رساند. بدین ترتیب آنها

  کنند. کاحساسات و هیجاناتشان را در

انه و حل مسئله سازگارد و اقداماتی نراهنمایی شو وزش دهد تا از طریق هیجانات سالمرا آم زوج در گام دوم مربی،

 د. نانجام ده

ص را تشخیهیجانی شان  های پاسخ ،گام سوم یک مربی هیجان مدار، به همسران کمک می کند تا الگوهای غیر مولددر 

 داده و متوقف کنند و هیجاناتی را که مولد نیستند رها کنند.



، باعث می شود احساسات مخرب یالگوهای فکرکه به شکل  اشتباهی منفی و باورهایبه کمک مربی هیجان مدار 

قتی یک احساس و، یته در احساساتهسته ای نی را بیان کنید شناسایی نمایید.دستیابی به باور یا تعبیر منیی هناسالم

 زمان، طرح تجربیاتداغ داغ باشد به کمک مربی می تواند بیرون بیاد و در قالب واژگان بیان شود بنابراین در این 

وگرنه در حالتی که باوری سرد شود به راحتی برای تیییر در دسترس نخواهد بود. د نمستعد تیییر می شو ناسازگارانه

را در حالت عادی افراد می توانند به عملکرد خود به شکل انتزاعی و عقالنی نگاه کنند و درباره آن ها صحبت کنند زی

اما هیچ تیییر نکنند. بطور مثال می گویند من نمی دانم چرا در آن لحظه این خشونت را انجام دادم! این باورهای منیی 

شوند که یا از تجربیات قبلی فرد تداعی می شود یا از تجربه کلی بیشتر بصورت صداهای انتقادی درونی تجربه می 

زندگی اقتباس شده است. این باورها و نگرشهای فرد است که باید بع عنوان منبع آشیتگی فرد مورد بازبینی قرار 

اسات احس بگیرند. آنچه یک مربی به آن می پردازد صدای تحقیر به خود است که باید بیرون بیاید زیرا باعث تداوم

ناسازگارانه فرد می شود و مربی در برخی از عالئم چهره یا صدای فرد می شناسد. باورهای منیی یک فرد برا ساس 

( یا اهدیگران ناکامل،احساس گنبی کیایت، در مقایسه با  ،نداشتنی، دارای ایراد، نخواستنی) دوست  خود بدتعبیر او از 

 باورهای مطیعمقاومت نسبت به زندگی و تنهایی(،  حمایت خود و ترس، اضطراب، ناتوانمندی در)  خود ضعیف ( یا 

، طرد، میشگیه ) نیاز دیگران مقدم بر من است، ابراز نیازها و خشمم باعث رخ دادن اتیاق بدی می شود، محرومیت

)من اهمیت نمی  طرف مقابل بد(، همیشه همین گونه خواهد ماند... ، من همیشه بدبختم، این وضع خود آسیب پذیر

نواع و اشکل می گیرند. دهم، دیگران بد هستند، درسی می دهم که فراموش نکنند، دیگران به امن اهمیت نمی دهند( 

وجود بیاید و ابراز هیجانات به بته ای دیگری از باورها منیی منحصر به فرد هستند که باعث می شوند تعارضات هس

قتی و بنابراین الزم است فرد به اگاه شدن از آنها و با یک روش تجربی به بینش هیجانی دست یابد. شدت تجربه شود.

متوجه شود که این هیجانات ناسازگارانه و ابرازهای اشتباه، با کمک مربی به مرور موقعیت های دشوار می پردازد، فرد 

در  رود!باید ب رفیق قدیمیبه این درک می رسند که این  فرد را به نیازهایش نمی رساند و به نیع آنها کار نمی کند

که  استو تیسیر مربی واقع این گونه بروزهای ناهنجار، نشان از زخمی است که باید التیام یابد. این کاوش همدالنه 

سات مبهم خود قادر به کشف هیچ گونه گمانه درک عمیقتر منبع آن را ممکن می سازد زیرا فرد در کالف پیچیده احسا

 زنی و ارتباط نیست.

 زمانی است که افراد متوجه می شوند تا حدودیبروز هیجانات ناسازگارانه تیییر  پیروزی برای بزرگترین گاماگر چه 

یتگی خود هستند، اما یک مربی فقط می تواند پیشنهاد حمایت یا راهنمایی را در آن احساسات پدید آوردنده آش

پیدا  را و تنظیم هیجانی ارادی این خود مراجعان هستند که باید اراده الزم برای تیییردردناک مراجع، پیشکش نماید. 

 کنند. 

ظیم هیجانات و سواد هیجانی و عاطیی، می توانیم زندگی بهتری را در خانواده خود با کیییت باالتر و تجربیات با تن

 ارزشمند طی کنیم. این علمی است که به تازگی  جهان متوجه ضرورت آن شده است.

ای آشنایان خود در گروه ها به ا شتراک بگذارید. جهان اگر این مطلب برای شما میید بوده است لطیا لینک آن را بر

 است. نیک گاننیک، برای هم



 

 )کارشناس ارشد روانشناسی( افسانه جعفریاننویسنده : 

دکتر آرش رمضانی، زینب باقری،  :ترجمه ،لزلی گرینبرگ، تألیف  مربی گری در درمان هیجان مدار: منبع

 ایمان همت یار.انتشارات روان

 

 


