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هوش درون فردی چیست ؛
چرا باید بیشتر به خودمان اهمیت بدهیم؟
تنهــا کســی کــه تــا آخریــن لحظــه زندگــی شــما را رهــا نمیکنــد ،خودتــان
هســتید .یکــی از چیزهایــی کــه موجــب افزایــش کیفیــت زندگــی مــا و رشــد
و پیشــرفتمان میشــود ،افزایــش خودآگاهــی اســت .بــرای اینکــه بتوانیــم بــا
چالشهــا و مشــکالت پیــش رو در زندگــی روبــرو شــویم ،بایــد ابتــدا
خودمــان و تواناییهــای درونمــان را بــه خــود بشناســیم .هــوش درون
فــردی عبــارت اســت از میــزان آشــنایی هــر فــرد بــا قابلیتهــای
درونــی خــود و توانایــی بکارگیــری آنهــا بــرای روبــرو شــدن بــا
موانــع و مشــکالت زندگــی .هــوش درون فــردی ارتبــاط بســیار
نزدیکــی بــا انــواع دیگــر هــوش مانند هــوش هیجانــی و هــوش
میــان فــردی دارد و تقویــت آن بــر روی دو نــوع دیگــر هــوش هــم
تاثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت.
کمبــود هــوش فــردی در افــراد میتوانــد موجــب ابتــای
فــرد بــه ســندروم ایمپاســتر شــود .افــراد مبتــا بــه ایــن ســندروم
موفقیتهــا و قابلیتهــای خــود را انــکار میکننــد و خــود را بــه
نوعــی دســتکم میگیرنــد .بــا تقویــت هــوش درون فــردی میتــوان
با ســندروم ایمپاســتر مقابله کــرد و بــه صلــح درونــی رســید .در ایــن مقالــه بــه
بررســی کامــل هــوش درون فــردی میپردازیــم.
تو ندانی که خود آن نقطه عشقی
تو خود باغ بهشتی
به خود آی…
هوش درون فردی چیست؟
هــوش درون فــردی بــه اکتشــاف و درک احساســات و دنیــای
درون خــود فــرد گفتــه میشــود .ایــن نــوع از هــوش بــه افــراد در
برنامهریــزی و مدیریــت زندگیشــان کمــک میکنــد .اکثــر
کودکانــی کــه هــوش درونــی قویتــری دارنــد میداننــد کــه از چــه
راه بــه چــه چیــزی میخواهنــد برســند .پــس هــوش درون فــردی
یعنــی شــخص نســبت بــه احساســات ،حالــت روحــی و انگیزههــای
خــود به ذهــن آگاهی رســیده اســت .ایــن افــراد از خوداندیشــی(
فکــر کــردن دربــارهی خــود) و تحلیــل رفتارهــای خــود و دیگــران
لــذت میبرنــد .در ادامــه بــا ویژگیهــای افــراد بــا هــوش درونــی
غنیتــر آشــنا میشــویم.
ویژگیهای افرادی که هوش درونی باالیی دارند
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بــه طــور کلــی ،مســیر شــناخت و درک دیگــران بــرای ایــن افــراد از شــناخت
خودشــان شــروع میشــود .ایــن یعنــی آنهــا تنهــا بعــد از شــناخت کامــل
خودشــان میتواننــد بــه شــناخت افــکار و دنیــای دیگــران بپردازنــد .البتــه توجــه
داشــته باشــید کــه ایــن قابلیــت کامــا بــا چیــزی کــه مــا بــه نــام خودشــیفتگی

میشناســیم تفــاوت دارد .در واقــع خودشــیفتگی در اصــل یــک اختــال بــه حســاب
میآیــد .در حالــی کــه هــوش درون فــردی نــه تنهــا اختــال نیســت ،بلکــه ماننــد
ســایر انواع هوش یــک مزیــت بــزرگ بــه حســاب میآیــد .افــراد دارای هــوش
درون فــردی قــوی بــه یــک انــدازه بــا خودشــان و محیــط اطرافشــان ارتبــاط برقــرار
میکننــد .آنهــا عالقــه دارنــد تمــام آنچــه در زندگــی آموختهانــد را بــه کار
گیرنــد و در رســیدن بــه اهدافشــان ثابــت قدمانــد.
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عالوه بر مواردی باال ویژگیهای دیگر این افراد عبارتند از:
• آنهــا بــه راحتــی هرچــه را کــه یــاد گرفتهانــد در زندگــی خــود بــرای
پیشــرفت اســتفاده میکننــد.
• شناخت دیگران را از شناخت خود شروع میکنند.
• از تنهایــی لــذت میبرنــد و ترجیــح میدهنــد کارهــا را تنهایــی انجــام
دهنــد.
• دارای بصیرت هستند.
• اگرچــه از نقــاط قــوت خــود آگاهــی دارنــد ولــی آنهــا را بــه رخ کســی
نمیکشــند .
• آنها افرادی مستقل و با اعتماد به نفس هستند.
• افــراد جوانتــر بــا هــوش درون فــردی قــوی نســبت بــه
هــم ســن و ســاالن خــود درونگــرا ترنــد.
• آنهــا عالقــه دارنــد تجــارب خــود را تجزیــه و تحلیــل
کننــد .
• بــه دنبــال اشــتباهات خــود در اتفاقــات ناخوشــایند
میرونــد تــا از رخ دادن دوبــارهی آن در آینــده جلوگیــری کننــد.
• آنهــا مایــل هســتند کــه احساســات و افــکار خــود را بــه
صــورت خالقانــه مثــا از طریــق موســیقی و نوشــتن ابــراز کننــد.
• پیشــرفت بــرای ایــن افــراد اجتنــاب ناپذیــر اســت .آنهــا
مرتبــا بــه دنبــال راهــی بــرای تقویــت زندگیشــان هســتند.
تــا اینجــا بــا مفهــوم هــوش درون فــردی و ویژگیهــای افــراد بــا هــوش درون
فــردی قــوی آشــنا شــدیم .در ادامــه میخوانیــم کــه چــرا هــوش درون فــردی
حائــز اهمیــت اســت و چگونــه آن را تقویــت کنیــم.
اهمیت هوش درون فردی
مهارتهــای درون فــردی بــه شــما کمــک میکنــد کــه بــه طــور مــداوم در
حرفــه و زندگــی شــخصیتان پیشــرفت کنیــد .ایــن مهارتهــا بــه شــما کمــک
میکنــد تــا بتوانیــد افــکار خــود را منظــم کنید .هــوش درون فردی اساســا یعنــی
چگونــه بــا خــود در ذهنتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد .همچنیــن ،هــوش درون فــردی
مقدمــهای بــرای هــوش میــان فــردی اســت .هــوش درون فــردی اشــتراکات
زیــادی با هــوش هیجانـی هــم دارد .هــر دو بــر خودآگاهــی و کنتــرل روی احساســات
تاکیــد دارنــد .شــما میتوانیــد بــا هــر دوی ایــن هوشهــا تحلیــل کنیــد کــه چــه
احساســی داریــد ،چــرا ایــن حــس را داریــد و ایــن احســاس روی شــما چــه اثــری
میگــذارد؟ در حالیکــه هــوش هیجانــی بــه شــما توانایــی همــدردی بــا دیگــران
را میدهــد ،هــوش درون فــردی بــه شــما کمــک میکنــد بــا احساســات و افــکار
خــود همــدردی کنید .حــال اگــر عالقهمنــد بــه تقویــت هــوش درون فــردی خــود
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هســتید از خوانــدن ادامــهی مقالــه غافــل نشــوید.
تقویت هوش درون فردی
هرکســی بــا میزانــی از هــوش درونفــردی متولــد میشــود .ایــن موضــوع بــه
ایــن معنــی نیســت کــه نمیتوانیــم هــوش درون فــردی را تقویــت کنیــم .بــا اســتفاده
از راهکارهــای موثــر و تمریناتــی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره
میکنیــم ،میتوانیــم هــوش درون فــردی خــود را تقویــت کــرده و از
مزایــای آن بهــره ببریــم.

کنیــد.

 –۱نوشتن وقایع روزانه
نوشــتن وقایــع روزانـهی خــود یــا همــان خاطــره نویســی بــه شــما
کمــک میکنــد کــه از اتفاقاتــی کــه در اطــراف شــما میافتــد از
زاویــهی دیگــری نــگاه کنیــد .اگــر ایــن کار را بــه صــورت روزانــه
انجــام دهیــد خودآگاهــی شــما را نیــز افزایــش خواهــد داد .اگــر
نوشــتن وقایــع روزانــه و داشــتن دفتــر خاطــرات بــرای شــما قدیمــی
بــه نظــر میرســد ،میتوانیــد از یــک دســتگاه ضبــط صــدا اســتفاده
کنیــد و در آخــر هــر روز تمــام اتفاقــات را بــا صــدای خودتــان ضبــط

«نوشـتن در دفتـر خاطـرات هدفهـای زندگیتـان را بـه شـما یـادآوری
میکنـد .ایـن کار بـه شـما مکانی بـرای تفکـر عمیـق و صحبت کـردن بـا خودتان
میدهـد».
رابین شارما
 -۲فکر کردن
فکــر کــردن یکــی از تواناییهــای منحصربهفــرد انســان اســت .شــما
میتوانیــد هــوش درون فــردی خــود را بــا فکــر کــردن در مــورد
موضوعــات مختلــف تقویــت کنیــد .پــس حتمــا زمانهــای کوتاهــی
بــرای خــود در نظــر بگیریــد ،موضوعــی را مشــخص کنیــد و بــه
آن خــوب فکــر کنیــد .مهــم نیســت کــه بــه چــه موضوعــی فکــر
میکنیــد ،در پایــان از دیــدن تاثیــر ایــن افــکار در همیــن زمانهــای
کوتــاه شــگفتزده خواهیــد شــد .ایــن کار نــه وقــت زیــادی از شــما
میگیــرد و نــه بــه وســیلهی خاصــی نیــاز دارد .کافیســت یــک جــا
بنشــینید و بــرای چنــد دقیقــه بــه موضوعــی خــوب فکــر کنیــد.
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 -۳روابط اجتماعی
هــوش درون فــردی تنهــا محــدود بــه درک افــکار و احساســات
خــود شــما نیســت بلکــه افــراد بــا هــوش درون فــردی قــوی
میتواننــد افــکار واحساســات دیگــران را هــم بــه خوبــی درک کننــد .افــراد بــا
هــوش درونــی قویتــر ممکــن اســت کمــی ســختتر از دیگــران خــود را بــا
محیطهــای اجتماعــی وفــق دهنــد .امــا ایــن موضــوع را میتــوان بــا گســترش
روابــط اجتماعــی رفــع کــرد .هرچــه بیشــتر خــود را در موقعیتهــای اجتماعــی
مختلــف قــرار دهیــد میتوانیــد بهتــر اضطــراب اجتماعــی خــود را کنتــرل کنیــد و
ســرانجام آن را از بیــن ببریــد .همچنیــن شــما بــا ایــن کار هــوش اجتماعی خــود
را نیــز تقویــت خواهیــد کــرد .پــس تــا میتوانیــد خــود را در جمــع دوســتان و

گروههــای اجتماعــی مختلــف قــرار دهیــد.
 –۴مقابله با افکار منفی
همگــی مــا یــک صــدای انتقــادی در درون خــود داریــم کــه بــرای بهتــر انجــام
دادن کارهــا بــه مــا فشــار مــیآورد .اگــر ایــن صــدا را کنتــرل نکنیــم میتوانــد
باعــث آزار مــا شــود .مثــا همــهی مــا زمانــی کــه قــرار اســت کار خــود را بــه
کســی ارائــه دهیــم تــا از او بازخــورد بگیریــم ،اســترس میگیریــم و کــف دســتمان
عــرق میکنــد .چــرا کــه شــنیدن انتقــاد از دیگــران ممکــن اســت ســخت باشــد.
دلیــل ایــن اتفــاق دســت کــم گرفتــن خودمــان اســت .مــا معمــوال در چنیــن
شــرایطی آمــاده شــنیدن انتقادهــای تنــدی نســبت بــه کارمــان هســتیم .بــه ایــن
عمل فاجعهســازی میگویند .فاجعهســازی یعنــی تصــور اشــتباهی نســبت بــه
اتفاقــات و افــراد درون ذهنمــان داشــته باشــیم .تصوراتــی کــه عمومــا بــر پایــه عقــل
و منطــق و فکــر کــردن نیســتند.
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در ادامـه چنـد راهـکار برای مقابلـه بـا ایـن افـکار منفی بـه شـما معرفـی
میکنیـم .
• موقعیــت را بــر اســاس چیــزی کــه واقعــا هســت ارزیابــی کنیــد نــه
فر ضیــا ت .
• فاجعهســازی نکنیــد .بــه بهتریــن نتیجــه فکــر کنیــد تــا
بدتریــن آن.
• از نظــر و بازخــورد دیگــران نترســید .بــه انتقــاد بــه عنــوان
ابــزاری بــرای پیشــرفت نــگاه کنیــد.
• از بازخوردهــا برداشــت شــخصی نکنیــم .اینکــه چطــور
انتقادهــا را مدیریــت میکنیــد نشــان دهنــدهی ایــن اســت کــه
چطــور بــا خودتــان رفتــار میکنیــد.
 -۵مراقبت از خود
مراقبــت از خــود بــه انــدازهی مراقبــت از دیگــران مهــم اســت.
شــماتا زمانــی کــه بــه خــود اهمیــت ندهیــد ،نمیتوانیــد بــه آدمهــای اطرافتــان
کمــک کنیــد .اگــر ســامت شــما بــه خطــر بیفتــد یــا بــا انــدازهی کافــی نخوابیــد،
نمیتوانیــد بــه انــدازهی کافــی در زندگیتــان موثــر باشــید .بعضــی از موفقتریــن
افــراد دنیــا خــود مراقبتــی را بــه طــور منظــم تمریــن میکننــد.
مثــا بیــل گیتــس یــک هفت ـهی کامــل بــه خــود اســتراحت میدهــد تــا بتوانــد
بــه خوبــی فکــر کنــد .او ایــن هفتــ ه را هفتــهی فکــر مینامــد .ریچــارد برنســون و
مــارک کوبــان بــه صــورت منظــم ورزش میکننــد و آریانــا هافینگتــون هــر روز
صبح مدیتیشــن انجام میدهــد.
الزم نیســت حتمــا خــود مراقبتــی شــامل ماســاژ گرفتــن و تعطیــات لوکــس
باشــد .خــود مراقبتــی میتوانــد کارهــای ســادهای باشــد کــه بتوانیــم در طــول روز
آن را انجــام دهیــم.
در ادامه چند راهکار برای خود مراقبتی به شما توصیه میکنیم.
• اســتراحت کنیــد و بــه خوبــی غــذای مقــوی بخوریــد .ایــن کار بســیار
ســادهای اســت .کافیســت تنهــا مطمئــن شــوید در ســاعت درســت میخوابیــد و
بــدن خــود را بــا مــواد مغــذی تغذیــه میکنیــد.
• ورزش کنیــد .اگــر وقــت کافــی بــرای رفتــن بــه باشــگاه نداریــد  ۱۰تــا ۲۰
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دقیقــه در روز وقــت بگذاریــد و هــر ورزشــی کــه میتوانیــد مثــل پیــادهروی انجــام
دهیــد.
• نــه گفتــن را بیاموزیــد .یکــی از تمرینهــای موثــر تــا بــا خودتــان
مهربانتــر باشــید نــه گفتــن بــه خواســتههای دیگــران اســت .یادتــان باشــد الزم
نیســت بــرای همــه هــر کاری انجــام دهیــد.
سخن آخر
هــوش درون فــردی بــه شــما کمــک میکنــد بهتریــن ورژن
خودتــان باشــید .در ایــن صــورت میتوانیــد در خانــواده و جامعــه
نقــش خــود را بهتــر ایفــا کنیــد .بــا اســتفاده از تکنیکهــای گفتــه
شــده میتوانیــد هــوش درون فــردی خــود را تقویــت کنیــد و از ایــن
طریــق کیفیــت زندگــی خــود را بــاال ببریــد.
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