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هوش درون فردی چیست ؛ 
چرا باید بیشتر به خودمان اهمیت بدهیم؟

ــان  ــد، خودت ــا نمی کن ــما را ره ــی ش ــه زندگ ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــی ک ــا کس تنه
ــد  ــا و رش ــی م ــت زندگ ــش کیفی ــب افزای ــه موج ــی ک ــی از چیزهای ــتید. یک هس
ــا  ــم ب ــه بتوانی ــرای اینک ــت. ب ــی اس ــش خودآگاه ــود، افزای ــرفتمان می ش و پیش
چالش هــا و مشــکالت پیــش رو در زندگــی روبــرو شــویم، بایــد ابتــدا 
خودمــان و توانایی هــای درونمــان را بــه خــود بشناســیم. هــوش درون 
ــای  ــا قابلیت ه ــرد ب ــر ف ــنایی ه ــزان آش ــت از می ــارت اس ــردی عب ف
ــا  ــدن ب ــرو ش ــرای روب ــا ب ــری آن ه ــی بکارگی ــود و توانای ــی خ درون
ــیار  ــاط بس ــردی ارتب ــوش درون ف ــی. ه ــکالت زندگ ــع و مش موان
ــوش  ــی و ه ــوش هیجان ــوش مانند ه ــر ه ــواع دیگ ــا ان ــی ب نزدیک
ــم  ــوش ه ــر ه ــوع دیگ ــر روی دو ن ــت آن ب ــردی دارد و تقوی ــان ف می

ــت. ــد گذاش ــی خواه ــر مثبت تاثی
کمبــود هــوش فــردی در افــراد می توانــد موجــب ابتــالی 
ــندروم  ــن س ــه ای ــال ب ــراد مبت ــود. اف ــتر ش ــندروم ایمپاس ــه س ــرد ب ف
موفقیت هــا و قابلیت هــای خــود را انــکار می کننــد و خــود را بــه 
ــوان  ــردی می ت ــت هــوش درون ف ــا تقوی ــد. ب ــی دســتکم می گیرن نوع
ــه  ــه ب ــن مقال ــید. در ای ــی رس ــح درون ــه صل ــرد و ب ــتر مقابله ک ــندروم ایمپاس با س

ــم. ــردی می پردازی ــوش درون ف ــل ه ــی کام بررس

تو ندانی که خود آن نقطه عشقی
تو خود باغ بهشتی

به خود آی…

           هوش درون فردی چیست؟

ــای  ــات و دنی ــاف و درک احساس ــه اکتش ــردی ب ــوش درون ف ه
ــراد در  ــه اف ــوش ب ــوع از ه ــن ن ــود. ای ــه می ش ــرد گفت ــود ف درون خ
برنامه ریــزی و مدیریــت زندگی شــان کمــک می کنــد. اکثــر 
ــد کــه از چــه  ــد می دانن ــری دارن ــی قوی ت ــی کــه هــوش درون کودکان
ــردی  ــوش درون ف ــس ه ــند. پ ــد برس ــزی می خواهن ــه چی ــه چ راه ب
ــای  ــی و انگیزه ه ــت روح ــات، حال ــه احساس ــی شــخص نســبت ب یعن
ــی)  ــراد از خوداندیش ــن اف ــت. ای ــیده اس ــن آگاهی رس ــود به ذه خ
ــران  ــود و دیگ ــای خ ــل رفتار ه ــود( و تحلی ــاره ی خ ــردن درب ــر ک فک
ــی  ــوش درون ــا ه ــراد ب ــای اف ــا ویژگی ه ــه ب ــد. در ادام ــذت می برن ل

غنی تــر آشــنا می شــویم.
 

           ویژگی های افرادی که هوش درونی باالیی دارند

ــناخت  ــراد از ش ــن اف ــرای ای ــران ب ــناخت و درک دیگ ــی، مســیر ش ــور کل ــه ط ب
خودشــان شــروع می شــود. ایــن یعنــی آن هــا تنهــا بعــد از شــناخت کامــل 
ــه توجــه  ــد. البت ــای دیگــران بپردازن ــکار و دنی ــه شــناخت اف ــد ب خودشــان می توانن
ــیفتگی  ــام خودش ــه ن ــا ب ــه م ــزی ک ــا چی ــال ب ــت کام ــن قابلی ــه ای ــید ک ــته باش داش

https://soheilamani.com/what-is-eq/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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می شناســیم تفــاوت دارد. در واقــع خودشــیفتگی در اصــل یــک اختــالل بــه حســاب 
ــد  ــه تنهــا اختــالل نیســت، بلکــه مانن ــردی ن ــی کــه هــوش درون ف ــد. در حال می آی
ــوش  ــراد دارای ه ــد. اف ــاب می آی ــه حس ــزرگ ب ــت ب ــک مزی ــایر انواع هوش ی س
درون فــردی قــوی بــه یــک انــدازه بــا خودشــان و محیــط اطرافشــان ارتبــاط برقــرار 
ــه کار  ــد را ب ــی آموخته ان ــه در زندگ ــام آنچ ــد تم ــه دارن ــا عالق ــد. آن ه می کنن

ــد. ــت قدم ان ــان ثاب ــه اهدافش ــیدن ب ــد و در رس گیرن

عالوه بر مواردی باال ویژگی های دیگر این افراد عبارتند از:

ــرای  ــود ب ــی خ ــد در زندگ ــاد گرفته ان ــه ی ــه را ک ــی هرچ ــه راحت ــا ب آن ه  •
اســتفاده می کننــد. پیشــرفت 

شناخت دیگران را از شناخت خود شروع می کنند.  •
ــام  ــی انج ــا را تنهای ــد کار ه ــح می دهن ــد و ترجی ــذت می برن ــی ل از تنهای  •

دهنــد.
دارای بصیرت هستند.  •

ــی  ــه رخ کس ــا را ب ــی آن ه ــد ول ــی دارن ــود آگاه ــوت خ ــاط ق ــه از نق اگرچ  •
. نمی کشــند

آن ها افرادی مستقل و با اعتماد به نفس هستند.  •
ــه  ــبت ب ــوی نس ــردی ق ــوش درون ف ــا ه ــر ب ــراد جوان ت اف  •

هــم ســن و ســاالن خــود درون گــرا ترنــد.
ــل  ــه و تحلی ــود را تجزی ــارب خ ــد تج ــه دارن ــا عالق آن ه  •

. کننــد
بــه دنبــال اشــتباهات خــود در اتفاقــات ناخوشــایند   •
ــد. ــری کنن ــده جلوگی ــاره ی آن در آین ــا از رخ دادن دوب ــد ت می رون

ــه  ــود را ب ــکار خ ــات و اف ــه احساس ــتند ک ــل هس ــا مای آن ه  •
ــد. ــراز کنن ــتن اب ــیقی و نوش ــق موس ــال از طری ــه مث ــورت خالقان ص

ــر اســت. آن هــا  ــاب نا پذی ــراد اجتن ــن اف ــرای ای پیشــرفت ب  •
ــتند. ــان هس ــت زندگی ش ــرای تقوی ــی ب ــال راه ــه دنب ــا ب مرتب

ــوش درون  ــا ه ــراد ب ــای اف ــردی و ویژگی ه ــوش درون ف ــوم ه ــا مفه ــا ب ــا اینج ت
ــردی  ــوش درون ف ــرا ه ــه چ ــم ک ــه می خوانی ــدیم. در ادام ــنا ش ــوی آش ــردی ق ف

ــم. ــت کنی ــه آن را تقوی ــت و چگون ــت اس ــز اهمی حائ
 

           اهمیت هوش درون فردی

ــداوم در  ــور م ــه ط ــه ب ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــردی ب ــای درون ف مهارت ه
ــک  ــما کم ــه ش ــا ب ــن مهارت ه ــد. ای ــرفت کنی ــخصی تان پیش ــی ش ــه و زندگ حرف
ــی  ــا یعن ــوش درون فردی اساس ــم کنید. ه ــود را منظ ــکار خ ــد اف ــا بتوانی ــد ت می کن
ــرار کنیــد. همچنیــن، هــوش درون فــردی  ــا خــود در ذهنتــان ارتبــاط برق ــه ب چگون
ــتراکات  ــردی اش ــوش درون ف ــت. ه ــردی اس ــان ف ــوش می ــرای ه ــه ای ب مقدم
زیــادی با هــوش هیجانــی  هــم دارد. هــر دو بــر خودآگاهــی و کنتــرل روی احساســات 
ــه  ــه چ ــد ک ــل کنی ــا تحلی ــن هوش ه ــر دوی ای ــا ه ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــد دارن تاکی
ــری  ــه اث ــن احســاس روی شــما چ ــد و ای ــن حــس را داری ــرا ای ــد، چ احساســی داری
ــران  ــا دیگ ــدردی ب ــی هم ــما توانای ــه ش ــی ب ــوش هیجان ــه ه ــذارد؟ در حالیک می گ
ــکار  ــات و اف ــا احساس ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــردی ب ــوش درون ف ــد، ه را می ده
خــود همــدردی کنید. حــال اگــر عالقه منــد بــه تقویــت هــوش درون فــردی خــود 

https://soheilamani.com/multiple-intelligences/
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ــل نشــوید. ــه غاف ــه ی مقال ــدن ادام هســتید از خوان
 

           تقویت هوش درون فردی

ــه  ــن موضــوع ب ــد می شــود. ای ــردی متول ــی از هــوش درون ف ــا میزان هرکســی ب
ایــن معنــی نیســت کــه نمی توانیــم هــوش درون فــردی را تقویــت کنیــم. بــا اســتفاده 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــی ک ــر و تمرینات ــای موث از راهکاره
ــرده و از  ــت ک ــود را تقوی ــردی خ ــوش درون ف ــم ه ــم، می توانی می کنی

ــم. ــره ببری ــای آن به مزای
 

۱– نوشتن وقایع روزانه
نوشــتن وقایــع روزانــه ی خــود یــا همــان خاطــره نویســی بــه شــما 
ــد از  ــما می افت ــراف ش ــه در اط ــی ک ــه از اتفاقات ــد ک ــک می کن کم
ــه  ــورت روزان ــه ص ــن کار را ب ــر ای ــد. اگ ــگاه کنی ــری ن ــه ی دیگ زاوی
ــر  ــد داد. اگ ــش خواه ــز افزای ــما را نی ــی ش ــد خودآگاه ــام دهی انج
نوشــتن وقایــع روزانــه و داشــتن دفتــر خاطــرات بــرای شــما قدیمــی 
ــتفاده  ــط صــدا اس ــتگاه ضب ــک دس ــد از ی ــد، می توانی ــه نظــر می رس ب
ــا صــدای خودتــان ضبــط  کنیــد و در آخــر هــر روز تمــام اتفاقــات را ب

کنیــد.

»نوشـتن در دفتـر خاطـرات هدف هـای زندگی تـان را بـه شـما یـادآوری 
می کنـد. ایـن کار بـه شـما مکانی بـرای تفکـر عمیـق و صحبت کـردن بـا خودتان 

» می دهـد.
رابین شارما

۲- فکر کردن
فکــر کــردن یکــی از توانایی هــای منحصربه فــرد انســان اســت. شــما 
ــورد  ــردن در م ــر ک ــا فک ــود را ب ــردی خ ــوش درون ف ــد ه می توانی
موضوعــات مختلــف تقویــت کنیــد. پــس حتمــا زمان هــای کوتاهــی 
ــه  ــد و ب ــخص کنی ــی را مش ــد، موضوع ــر بگیری ــود در نظ ــرای خ ب
ــر  ــی فک ــه موضوع ــه چ ــه ب ــت ک ــم نیس ــد. مه ــر کنی ــوب فک آن خ
ــای  ــن زمان ه ــکار در همی ــن اف ــر ای ــدن تاثی ــان از دی ــد، در پای می کنی
ــما  ــادی از ش ــت زی ــه وق ــن کار ن ــد. ای ــد ش ــاه شــگفت زده خواهی کوت
ــا  ــک ج ــت ی ــاز دارد. کافیس ــی نی ــیله ی خاص ــه وس ــه ب ــرد و ن می گی

ــد. ــر کنی ــوب فک ــی خ ــه موضوع ــه ب ــد دقیق ــرای چن ــینید و ب بنش

۳- روابط اجتماعی
ــکار و احساســات  ــه درک اف ــا محــدود ب ــردی تنه ــوش درون ف ه
خــود شــما نیســت بلکــه افــراد بــا هــوش درون فــردی قــوی 
ــا  ــراد ب ــد. اف ــی درک کنن ــه خوب ــم ب ــران را ه ــات دیگ ــکار و احساس ــد اف می توانن
ــا  ــود را ب ــران خ ــخت تر از دیگ ــی س ــت کم ــن اس ــر ممک ــی قوی ت ــوش درون ه
ــترش  ــا گس ــوان ب ــوع را می ت ــن موض ــا ای ــد. ام ــق دهن ــی وف ــای اجتماع محیط ه
ــی  ــای اجتماع ــود را در موقعیت ه ــتر خ ــه بیش ــرد. هرچ ــع ک ــی رف ــط اجتماع رواب
ــر اضطــراب اجتماعــی خــود را کنتــرل کنیــد و  ــرار دهیــد می توانیــد بهت مختلــف ق
ــود  ــوش اجتماعی خ ــن کار ه ــا ای ــما ب ــن ش ــد. همچنی ــن ببری ــرانجام آن را از بی س
ــتان و  ــع دوس ــود را در جم ــد خ ــا می توانی ــس ت ــرد. پ ــد ک ــت خواهی ــز تقوی را نی
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ــد. ــرار دهی ــف ق ــی مختل ــای اجتماع گروه ه

۴– مقابله با افکار منفی
ــرای بهتــر انجــام  همگــی مــا یــک صــدای انتقــادی در درون خــود داریــم کــه ب
ــد  ــم می توان ــرل نکنی ــدا را کنت ــن ص ــر ای ــی آورد. اگ ــار م ــا فش ــه م ــا ب دادن کاره
ــه  ــود را ب ــت کار خ ــرار اس ــه ق ــی ک ــا زمان ــه ی م ــال هم ــود. مث ــا ش ــث آزار م باع
ــم و کــف دســتمان  ــم، اســترس میگیری ــا از او بازخــورد بگیری ــم ت ــه دهی کســی ارائ
ــد.  ــن اســت ســخت باش ــران ممک ــاد از دیگ ــنیدن انتق ــه ش ــرا ک ــد. چ ــرق می کن ع
ــن  ــوال در چنی ــا معم ــت. م ــان اس ــن خودم ــم گرفت ــت ک ــاق دس ــن اتف ــل ای دلی
ــن  ــه ای ــان هســتیم. ب ــه کارم ــدی نســبت ب ــاده شــنیدن انتقاد هــای تن شــرایطی آم
ــه  ــبت ب ــتباهی نس ــور اش ــی تص ــازی یعن ــازی می گویند. فاجعه س عمل فاجعه س
اتفاقــات و افــراد درون ذهنمــان داشــته باشــیم. تصوراتــی کــه عمومــا بــر پایــه عقــل 

ــتند. ــردن نیس ــر ک ــق و فک و منط

 در ادامـه چنـد راهـکار برای مقابلـه بـا ایـن افـکار منفی بـه شـما معرفـی 
. می کنیـم

ــه  ــد ن ــی کنی ــت ارزیاب ــا هس ــه واقع ــزی ک ــاس چی ــر اس ــت را ب موقعی  •
. ت ضیــا فر

ــا  ــد ت ــر کنی ــه فک ــن نتیج ــه بهتری ــد. ب ــازی نکنی فاجعه س  •
آن. بدتریــن 

ــوان  ــه عن ــاد ب ــه انتق از نظــر و بازخــورد دیگــران نترســید. ب  •
ابــزاری بــرای پیشــرفت نــگاه کنیــد.

ــور  ــه چط ــم. اینک ــخصی نکنی ــت ش ــا برداش از بازخورده  •
ــه  ــت ک ــن اس ــده ی ای ــان دهن ــد نش ــت می کنی ــا را مدیری انتقاده

چطــور بــا خودتــان رفتــار می کنیــد.
 

۵- مراقبت از خود
ــم اســت.  ــران مه ــت از دیگ ــدازه ی مراقب ــه ان ــود ب ــت از خ مراقب

ــان  ــای اطرافت ــه آدم ه ــد ب ــد، نمی توانی ــت ندهی ــود اهمی ــه خ ــه ب ــی ک ــماتا زمان ش
ــدازه ی کافــی نخوابیــد،  ــا ان ــا ب ــه خطــر بیفتــد ی کمــک کنیــد. اگــر ســالمت شــما ب
ــن  ــید. بعضــی از موفق تری ــر باش ــان موث ــی در زندگی ت ــدازه ی کاف ــه ان ــد ب نمی توانی

ــد. ــن می کنن ــم تمری ــور منظ ــه ط ــی را ب ــود مراقبت ــا خ ــراد دنی اف
مثــال بیــل گیتــس یــک هفتــه ی کامــل بــه خــود اســتراحت می دهــد تــا بتوانــد 
ــون و  ــارد برنس ــد. ریچ ــر می نام ــه ی فک ــه  را هفت ــن هفت ــد. او ای ــر کن ــی فک ــه خوب ب
ــر روز  ــون ه ــا هافینگت ــد و آریان ــم ورزش می کنن ــورت منظ ــه ص ــان ب ــارک کوب م

می دهــد. صبح مدیتیشــن انجام 
ــس  ــالت لوک ــن و تعطی ــاژ گرفت ــامل ماس ــی ش ــود مراقبت ــا خ ــت حتم الزم نیس
ــد کارهــای ســاده ای باشــد کــه بتوانیــم در طــول روز  باشــد. خــود مراقبتــی می توان

ــم. ــام دهی آن را انج

در ادامه چند راهکار برای خود مراقبتی به شما توصیه می کنیم.

ــیار  ــن کار بس ــد. ای ــوی بخوری ــذای مق ــی غ ــه خوب ــد و ب ــتراحت کنی اس  •
ــد و  ــت می خوابی ــاعت درس ــوید در س ــن ش ــا مطمئ ــت تنه ــت. کافیس ــاده ای اس س

بــدن خــود را بــا مــواد مغــذی تغذیــه می کنیــد.
ورزش کنیــد. اگــر وقــت کافــی بــرای رفتــن بــه باشــگاه نداریــد ۱۰ تــا ۲۰   •
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دقیقــه در روز وقــت بگذاریــد و هــر ورزشــی کــه می توانیــد مثــل پیــاده روی انجــام 
دهیــد.

نــه گفتــن را بیاموزیــد. یکــی از تمرین هــای موثــر تــا بــا خودتــان   •
ــان باشــد الزم  ــران اســت. یادت ــته های دیگ ــه خواس ــن ب ــه گفت ــید ن ــر باش مهربان ت

نیســت بــرای همــه هــر کاری انجــام دهیــد.
 

           سخن آخر

ــن ورژن  ــد بهتری ــک می کن ــما کم ــه ش ــردی ب ــوش درون ف ه
ــه  ــواده و جامع ــد در خان ــورت می توانی ــن ص ــید. در ای ــان باش خودت
ــه  ــای گفت ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــد. ب ــا کنی ــر ایف ــود را بهت ــش خ نق
ــن  ــد و از ای ــت کنی ــردی خــود را تقوی ــد هــوش درون ف شــده می توانی

ــد.  ــاال ببری ــی خــود را ب ــت زندگ ــق کیفی طری
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