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           هوش میان فردی چیست و چرا نباید از آن غافل شویم؟!

ــد در  ــه بتوان ــرای اینک ــک ب ــدون ش ــت و ب ــی اس ــودی اجتماع ــان موج انس
ــر  ــراد دارد. ب ــا اف ــاط ب ــه ارتب ــاز ب ــود، نی ــق ش ــود موف ــون خ ــای پیرام اجتماع ه
ــادر  ــا را ق ــه م ــواع هوش ک ــی از ان ــه یک ــای چندگان ــه ی هوش ه ــاس نظری اس
ــام  ــردی ن ــان ف ــم هــوش می ــرار کنی ــری برق ــاط موث ــا ســایرین ارتب ــا ب می ســازد ت
دارد. بــه ایــن ترتیــب مــا نــه تنهــا در زندگــی شــخصی خــود موفقیــت 
ــم  ــود ه ــه خ ــم در جامع ــه می توانی ــم، بلک ــب می کنی ــتری کس بیش
نقشــی اساســی را ایفــا کنیــم. در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه بررســی 
ــت  ــای تقوی ــا و راه ه ــت، ویژگی ه ــردی، اهمی ــان ف ــوش می ــل ه کام

ــم.  آن بپردازی

           هوش میان فردی چیست؟ 

بــر اســاس تعریف گاردنــر در ســال ۱۹۸۳، هــوش میــان فــردی 
ــا  ــط خــود ب ــت رواب ــا موفقی ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــراد اجــازه می ده ــه اف ب
ــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کننــد. هــوش  دیگــران را مدیریــت کننــد و ب
ــای  ــت و انگیزه ه ــه ســرعت قصــد، نی ــا ب ــد ت ــما کمــک می کن ــه ش ــردی ب ــان ف می
دیگــران را درک کنیــد و بــر اســاس آن بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
ــراد  ــا اف ــاط ب ــرای ارتب ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــن ب همچنی
مختلــف راه هــای ارتباطــی متفاوتــی را بــه کار بگیریــد. بــه طــور کلــی هــوش میــان 
ــد در  ــک می کن ــما کم ــه ش ــود و ب ــما می ش ــذاری بیشــتر ش ــر گ ــث تاثی ــردی باع ف
ــا حــدود  ــس ت ــد. پ ــق دهی ــی خــود را وف ــه خوب ــف ب ــای اجتماعــی مختل موقعیت ه

می تــوان آن را مکمل هــوش اجتماعی نیــز دانســت.
 

           اهمیت هوش میان فردی

تقریبــا هــرکاری کــه بخواهیــم در زندگــی انجــام دهیــم، نیازمنــد 
ــرای  ــه ب ــت در کار و چ ــرای موفقی ــه ب ــت. چ ــران اس ــا دیگ ــاط ب ارتب
داشــتن روابــط دوســتانه بــا دیگــران بایــد بــا افــراد مختلــف ارتبــاط 
ــری  ــا ام ــی م ــردی در زندگ ــان ف ــوش می ــس ه ــرد. پ ــرار ک برق
ــی  ــوان آن را از زندگ ــه نمی ت ــرا ک ــد چ ــاب می آی ــه حس ــروری ب ض
ــدر  ــن هرچق ــرد. بنابرای ــی جــدا ک ــی اجتماع ــوان موجودات ــه عن ــا ب م
ــط ســازنده ای  ــرار کنیــم و رواب ــاط برق ــا دیگــران ارتب ــر بتوانیــم ب بهت
ــود  ــی خ ــخصی و  اجتماع ــی ش ــم، در زندگ ــاد کنی ــران ایج ــا دیگ ب
ــوی چــه  ــردی ق ــان ف ــا هــوش می ــراد ب ــا اف ــم بود. ام ــر خواهی موفق ت

ویژگی هایــی دارنــد؟

           خصوصیات افراد با هوش میان فردی قوی

کلیــد کنــار آمــدن بــا افــراد مختلــف و ایده هایشــان تمرکــز کــردن روی آن هــا 
و عکس العمل هــای آن هاســت. هوش میــان فــردی نیازمنــد داشــتن انــواع 
ــا در  ــتفاده از آن ه ــای اس ــتن را ه ه ــردی و دانس ــان ف ــای می ــی از مهارت ه مختلف
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ــری  ــردی قوی ت ــان ف ــوش می ــه ه ــرادی ک ــت. اف ــف اس ــراد مختل ــا اف ــه ب مواجه
دارنــد:

با انواع افراد به خوبی کنار می آیند.  •
روابط خوب، موثر و سازنده ای با دیگران ایجاد می کنند.  •

در موقعیت هــای پــر تنــش تکنیــک و سیاســت خاصــی دارنــد و   •
کننــد. آرام  را  جــو  می تواننــد 

از بحث کردن و ارتباط موثر با دیگران لذت می برند.  •
ــزه،  ــه حــال روحــی، انگی ــار خــود را نســبت ب ــد رفت می توانن  •
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــد. )ب ــق کنن ــران منطب ــات دیگ ــزاج و احساس م
ــند.( ــته باش ــران را داش ــات دیگ ــی درک احساس ــد توانای ــراد بای اف

ــارت  ــه عب ــراد ب ــن اف ــاغل برای ای ــود بهترین مش ــه می ش گفت
ــت: ــر اس زی

مدیر روابط عمومی  •
معلم  •

پرستار  •
روانشناس  •
کارگردان  •

در مقابل، افرادی از هوش میان فردی قوی ای بهره نبرده اند:

به سختی می توانند با دیگران همزاد پنداری کنند.  •
در برقراری ارتباط مشکل دارند.  •
عموما شنونده های خوبی نیستند.  •

ممکن است گاهی اوقات زیادی رک باشند.  •
دیگران را زود قضاوت می کنند.  •

در برخورد با مشکالت خشکشان می زند.  •
خجالتــی هســتند و اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای برقــراری   •

ــد. ــران را ندارن ــا دیگ ــاط ب ارتب

           راهکارهایی برای تقویت هوش میان فردی

علیرغــم اینکــه عــده ی زیــادی بــر ایــن باورنــد کــه هــوش میــان 
ــی  ــد و بعض ــا می آیی ــه دنی ــا  آن ب ــما ب ــه ش ــت ک ــی اس ــردی، هوش ف
ــوش  ــا ه ــر نه. ام ــی دیگ ــد و بعض ــوش برخوردارن ــن ه ــراد از ای اف
ــد  ــما می توانی ــت و ش ــری اس ــل یادگی ــادگی قاب ــه س ــردی ب ــان ف می
ــت  ــوش درون فردی تقوی ــوش مثل ه ــواع ه ــایر ان ــد س آن را مانن

ــه شــما  ــردی ب ــان ف ــت هــوش می ــرای تقوی ــر ب ــکار موث ــد راه ــه چن ــد. در ادام کنی
معرفــی می شــود.

 
۱– گوش کردن را بیاموزید

ــه  ــردن ب ــوش ک ــران گ ــردن دیگ ــدن و درک ک ــر فهمی ــرای بهت ــدم ب ــن ق اولی
ــران  ــای دیگ ــه حرف ه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــردن تنه ــوش ک ــت. گ آن هاس
ــد  ــا بتوانی ــود ت ــوب می ش ــه محس ــن توج ــک تمری ــردن ی ــوش ک ــنوید. گ را بش
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صحبت هــای دیگــران را بــدون اینکــه آن هــا را قضــاوت کنیــد، گــوش کنیــد. در ایــن 
ــران  ــان و دیگ ــن خودت ــاد بی ــل اعتم ــن و قاب ــی ام ــه و فضای ــد رابط ــت می توانی حال
ــوش  ــران گ ــای دیگ ــه حرف ه ــی ب ــه وقت ــر اینک ــم دیگ ــکات مه ــد. از ن ــاد کنی ایج
ــخصی  ــه ی ش ــدگاه و تجرب ــد دی ــعی نکنی ــا س ــد ی ــان نپری ــط حرفش ــد، وس می کنی
ــوش  ــا گ ــه حــرف آن ه ــی اســت ب ــا کاف ــد. تنه ــل کنی ــا تحمی ــه آن ه ــان را ب خودت
ــه  ــد را متوج ــال دهن ــما انتق ــه ش ــد ب ــعی می کنن ــه س ــی ک ــور و مطلب ــا منظ ــد ت کنی

شــوید.
 

۲- از همدردی با دیگران غافل نشوید
ــح  ــرای شــما توضی ــزی را ب ــران چی ــه دیگ ــی ک ــد زمان ســعی کنی
می دهنــد، خودتــان را جــای آن هــا قــرار دهیــد. از ایــن طریــق 
ــد  ــالش کنی ــی ت ــن کار یعن ــد. ای ــا را درک کنی ــر آن ه ــد بهت می توانی
ــه آن  ــد و ب ــا ببینی ــه ی شــخصی آن ه موضــوع را از نقطــه نظــر و تجرب
ــت  ــان را دخال ــد نظــر شــخصی خودت ــت نبای ــن حال فکــر کنیــد. در ای
ــگاه و  ــه جای ــوید و ب ــان دور ش ــی از خودت ــد کم ــالش کنی ــد. ت دهی
تجربــه ی آن فــرد نزدیک تــر شــوید تــا بهتــر بتوانیــد بــا او همــدردی 
ــرادی  ــا اف ــد ب ــدا می توانی ــن در ابت ــن تمری ــام ای ــرای انج ــد. ب کنی
ــه شــما  ــه ب ــد ک ــواده و دوســتان خــود شــروع کنی ــل اعضــای خان مث
ــه دلیــل شــناخت قبلــی کــه از آن هــا  ــر هســتند. چــرا کــه ب نزدیک ت
ــا را  ــد، آن ه ــگاه کنی ــائل ن ــه مس ــا ب ــدگاه آن ه ــر از دی ــد راحت ت ــد می توانی داری

ــد. ــت کنی ــود تقوی ــدردی را در خ ــاس هم ــد و احس درک کنی
 

۳- به زبان بدن توجه کنید
درک زبــان بــدن یعنــی تنهــا بــه آنچــه دیگــران می گوینــد توجــه نکنیــد، بلکــه 
ــدا،  ــن ص ــد. ت ــت کنی ــم دق ــد ه ــان می کنن ــب را بی ــک مطل ــور ی ــه چط ــن ک ــه ای ب
ــات  ــی از کلم ــتر روی بعض ــد بیش ــی تایی ــا حت ــدن ی ــت و  ب ــرکات دس ــت و ح ژس
ــد.  ــما بده ــه ش ــرد ب ــی آن ف ــت روح ــاره ی حال ــادی درب ــات زی ــد اطالع می توان
زبــان غیــر کالمــی بــه شــما کمــک می کنــد کــه احساســات آن فــرد را در آن لحظــه 
ــت  ــا حال ــان را ب ــد رفتارت ــت می توانی ــن حال ــوید. در ای ــه ش متوج
ــه  ــی متوج ــدای کس ــر از ص ــال اگ ــد مث ــق دهی ــرد تطبی ــی آن ف روح
ــک  ــه او کم ــردن ب ــت ک ــا آرام صحب ــد ب ــدید می توانی ــترس او ش اس

ــد. ــم کنی ــترس او ک ــد و از اس کنی

۴– از بحث کردن نهراسید
بحــث کــردن یعنــی تبــادل اطالعــات در موقعیت هــای مختلــف 
آن هــم بــدون اینکــه ناراحتــی بیــن افــراد پیــش بیایــد. ایــن رد و بــدل 
ــذب  ــی و مع ــث ناراحت ــه باع ــدون اینک ــرات ب ــا و نظ ــردن ایده ه ک
ــا از نقطــه  ــدن آن ه ــع و دی ــر وقای ــه درک بهت شــدن دیگــران شــود ب
نظــر دیگــران کمــک فراوانــی می کنــد. بــه همیــن علــت بســیار حائــز 
اهمیــت اســت کــه از دیگــران نظرشــان را بپرســید و بــه همــان انــدازه هــم بتوانیــد 
نظــرات و  ایده هــای خودتــان را بــه شــکل درســتی بــرای دیگــران بیــان کنیــد. ایــن 
نظــر دادن و نظــر خواســتن باعــث حــس صمیمیــت میــان شــما و دیگــران می شــود 

ــد. ــا را درک کنی ــوید و آن ه ــنا ش ــر آش ــا بهت ــا آ ن ه ــد ب و می توانی
 

۵- از کار گروهی استقبال کنید
ــت  ــه تقوی ــی ب ــک بزرگ ــی کم ــای گروه ــام کاره ــران و انج ــا دیگ ــکاری ب هم
هــوش میــان فــردی می کنــد. در کار گروهــی تضــاد و کشــمکش، تجزیــه و تحلیــل، 
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ــن  ــه ی تمری ــه مرحل ــی ب ــی همگ ــای اجتماع ــی و مهارت ه ــدردی و هماهنگ هم
می رســند. بــا مشــارکت بــا دیگــران می توانیــد انــواع مختلفــی از روش هــای انجــام 
یــک کار را مشــاهده کنیــد. کار گروهــی باعــث ایجــاد یــک فضــای پویــا و هماهنــگ 
دســت جمعــی می شــود کــه هرکــس بــر اســاس شــخصیت و نقــاط قــوت خــودش 
ــای  ــواع گروه ه ــه ان ــد ب ــی می توانی ــرای کار گروه ــد. ب ــت کن ــد در آن فعالی می توان
ــه چالــش  ورزشــی، علمــی و… عضــو شــوید و مهارت هــای میــان فــردی خــود را ب

ــید. بکش

۶– با افراد جدید و مختلف ارتباط برقرار کنید
ــردی  ــان ف ــوش می ــت ه ــرای تقوی ــه ب ــت ک ــم اس ــیار مه بس
ــم از  ــد ه ــن کار می توانی ــا ای ــید. ب ــاط باش ــی در ارتب ــراد مختلف ــا اف ب
ــن  ــنجید و از ای ــا را بس ــای آن ه ــم دیدگاه ه ــد و ه ــاد بگیری ــا ی آن ه
ــد در ارتبــاط  ــه بای ــر کنیــد. البت ــه مســائل باز ت ــد خــود را ب ــق دی طری
ــا  ــید ت ــته باش ــری داش ــن انعطاف پذی ــار و ذه ــف رفت ــراد مختل ــا اف ب
ــه  ــه آن ب ــد و ب ــوش کنی ــران گ ــرات دیگ ــدگاه و نظ ــه دی ــد ب بتوانی
ــرار  ــری ق ــت یادگی ــود را در حال ــد خ ــعی کنی ــد. س ــر کنی ــی فک خوب
ــی از  ــه ی خوب ــه تجرب ــر همیش ــی اگ ــردن. حت ــاوت ک ــه قض ــد ن دهی
ــیار  ــائل بس ــم مس ــاز ه ــد ب ــت نیاورده ای ــران بدس ــا دیگ ــاط ب ارتب
ــود  ــارب خ ــه تج ــد و ب ــاد بگیری ــه ی ــد از آن رابط ــادی می توانی زی

ــش  ــد موجب افزای ــران می توان ــرات دیگ ــنیدن نظ ــن ش ــد. همچنی ــه کنی اضاف
خالقیت شــما نیــز شــود.

 
۷- منطقه امن خود را ترک کنید

ــن  ــه ی ام ــد منطق ــود بتوانی ــردی خ ــان ف ــوش می ــت ه ــرای تقوی ــد ب ــما بای ش
ــد( را  ــک شــکل انجــام می دهی ــه ی ــی کــه همیشــه ب ــی انجــام کارهای ــان )یعن خودت
ــد  ــن کار می توانی ــرای ای ــد. ب ــرون بیایی ــود بی ــن خ ــره ی ام ــد و از دای ــرک کنی ت
ــای  ــام کاره ــا انج ــد. ب ــان کنی ــد را امتح ــام نداده ای ــال انج ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک کارهای
جدیــد بــه خودتــان ایــن فرصــت را می دهیــد کــه بــه دیگــر نیازهــا و مهارت هایتــان 

ــالوه  ــه ع ــوید. ب ــد، آگاه ش ــر نبودی ــا خب ــا ب ــال از آن ه ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــرای  ــد. ب ــک بزنی ــف مح ــای مختل ــود را در موقعیت ه ــد خ می توانی
تــرک منطقــه ی امــن الزم نیســت حتمــا کار خارق العــاده و خطرناکــی 
انجــام دهیــد مثــال می توانیــد فــردا از مســیر تــازه ای ســر کار برویــد یا 
ــاده روی  ــار پی ــن ب ــد ای ــه دانشــگاه می روی ــین ب ــا ماش ــر روز ب ــر ه اگ

ــد. ــان کنی ــوس را امتح ــا اتوب ی
 

۸– کتاب، فیلم و تئاتر را در آغوش بگیرید
کتــاب خوانــدن و تماشــای فیلــم تمریــن بســیار خوبی بــرای درک 
ــن  ــراد مختلــف اســت. ای دیدگاه هــا، نیازهــا و انگیزه هــای مختلــف اف
ــر آگاه  ــای دیگ ــه از دیدگاه ه ــد ک ــک می کنن ــما کم ــه ش ــا ب فعالیت ه
شــوید و بتوانیــد بــا آن هــا همــدردی کنیــد. بــه عــالوه اجــرای تئاتــر 

راهــی بســیار عالــی بــرای ایــن اســت کــه بتوانیــد بــه طــور کامــل خــود را جــای یــک 
شــخصیت دیگــر قــرار دهیــد و بتوانیــد بــر اســاس احساســات آن شــخصیت، نقشــی 
ــک کار گروهــی هــم محســوب می شــود.  ــر ی ــن اجــرای تئات ــد. هــم چنی ــا کنی را ایف
ــان  ــوش می ــد ه ــم بتوانی ــق ه ــن طری ــه از ای ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــکار ب این

ــد. ــت کنی ــردی خــود را تقوی ف
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           سخن پایانی

هــوش میــان فــردی یکــی از مهم تریــن هوش هــای چندگانــه اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــرا ک ــم. چ ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــرفت حتم ــی و  پیش ــه ی زندگ ــرای ادام ب
انجــام هــرکاری بایــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــم. هــر چقــدر بتوانیــم روابــط 
ــرفت  ــتر پیش ــی بیش ــف زندگ ــای مختل ــازیم، در جنبه ه ــازنده تری بس ــر و س قوی ت
ــیر  ــد در مس ــم می توانن ــی کردی ــه معرف ــکاری ک ــم. ۸ راه می کنی

ــد. ــی بکنن ــک فراوان ــما کم ــه ش ــردی ب ــان ف ــوش می ــت ه تقوی
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