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           هوش کالمی چیست و چه تاثیری در زندگی افراد دارد؟

ــا آرزوی آن را  ــتر م ــه بیش ــت ک ــزی اس ــرم چی ــرب و ن ــان چ ــک زب ــتن ی داش
ــا در  ــه م ــد ب ــی صحبــت کــردن و اســتفاده از کلمــات می توان ــع توانای ــم. در واق داری
جهــت پیشــبرد اهــداف خــود کمــک کنــد. البتــه ایــن اســتفاده صرفــا بــه صحبــت 
ــان  ــتفاده از زب ــوع اس ــر ن ــه ه ــود. بلک ــدود نمی ش ــنیدن مح ــرف ش ــردن و ح ک
ــد.  ــم کن ــتری را فراه ــرفت های بیش ــه پیش ــا زمین ــرای م ــد ب می توان
ــی  ــن قابلیت ــرادی کــه از چنی ــد هــوش کالمــی در اف ــد نیســت بدانی ب
ــد  ــم قص ــه ه ــن مقال ــت. در ای ــایرین اس ــر از س ــد قوی ت برخوردارن
ــه  ــپس ب ــویم و س ــنا ش ــوش آش ــته بندی ه ــن دس ــا ای ــم اول ب داری

ــم. ــت آن بروی ــرای تقوی ــی ب ــراغ راهکارهای س

           هوش کالمی چیست؟

هــوش کالمــی توانایــی یــک فــرد بــرای تفکــر و بیــان آن افــکار بــا 
ــای  ــودآگاه در زمینه ه ــه صــورت ناخ ــا ب ــات اســت. م ــتفاده از لغ اس
ــی  ــتن و حت ــردن، نوش ــت ک ــنیدن، صحب ــدن، ش ــل خوان ــف مث مختل

ــم. ــتفاده می کنی ــود اس ــی خ ــوش کالم ــردن از ه ــر ک فک
ــدرن  ــای م ــام دنی ــه طــور کل تم ــط اجتماعــی و ب ــا رواب ــه ت از کالس درس گرفت
ــدا  ــی ابت ــرای هــر فعالیت امــروز حــول محــور هــوش کالمــی می گــردد. چــرا کــه ب
بایــد بــرای دریافتــن معنــی و مفهــوم بــه کلمــات گــوش کــرده یــا آن هــا را بخوانیــم 
ــا اســتفاده از لغــات صحبــت کــرده و یــا آن را  و بــرای بیــان نظــر و اطالعــات خــود ب

ــیم. بنویس
ــی  ــی زمان ــد. حت ــره می برن ــی به ــوش کالم ــی از ه ــه نوع ــا ب ــراد دنی ــام اف تم
ــا دوســتتان شــوخی می کنیــد هــم در آن لحظــه از هــوش کالمــی خــود بهــره  کــه ب
ــی  ــر رنگ ــش پ ــا نق ــی م ــات زندگ ــام لحظ ــی در تم ــوش کالم ــس ه ــد. پ می گیری
دارد. البتــه فرامــوش نکنیــد کــه ایــن نــوع از هــوش بــر خــالف اســم 
آن تنهــا محــدود بــه زمانــی کــه مــا در حــال صحبــت کــردن هســتیم 

ــود. ــامل می ش ــات را ش ــان و کلم ــتفاده ای از زب ــر اس ــت و ه نیس
 

           چرا هوش کالمی اهمیت زیادی دارد؟

ــالی  ــان خردس ــه و در زم ــروع  مدرس ــل از ش ــی قب ــوش کالم ه
ــا  ــای م ــر فعالیت ه ــه اکث ــدارد چــرا ک ــا ن نقــش مهمــی در زندگــی م
در آن زمــان غیــر کالمی اســت. مثــال همگــی بیشــتر وقتمــان را صرف 
ــم   ــازی  می کردی ــباب ب ــا أس ــازی ب ــی ، ب ــل نقاش ــی مث فعالیت های
کــه نیــاز بــه هــوش کالمــی قــوی ای نداشــتند. ولــی زمانــی کــه وارد 
ــان  ــی در زم ــرد. حت ــدا ک ــش پی ــم افزای ــی ه ــوش کالم ــت ه مدرســه شــدیم اهمی
ــل  ــاری مث ــتورالعمل های گفت ــد دس ــا بای ــم بچه ه ــتانی ه ــودک و پیش دبس مهدک
ــد.  ــال کنن ــد را دنب ــرار دهی ــه ق ــان را در کتابخان ــا کتاب هایت ــوید ی ــف ش وارد ص
ــود. در کالس  ــر می ش ــی درگی ــوش کالم ــا ه ــم ب ــودک کم ک ــه ک ــن مرحل در ای
ــودک  ــه ک ــوند. هرچ ــنا می ش ــتاری آش ــق نوش ــی از طری ــوش کالم ــا ه ــم ب اول ه
ــه  ــرا ک ــود چ ــی اش بیشــتر می ش ــی در زندگ ــوش کالم ــت ه ــده اهمی ــر ش بزرگ ت
ــا و…  ــتن انش ــا نوش ــدن ی ــاب خوان ــا کت ــف ی ــای مختل ــرکت در بحث ه ــرای ش ب
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ــرد. ــه کار گی ــودش را ب ــی خ ــوش کالم ــد ه بای
در زمــان دبیرســتان اکثــر فعالیت هــای کالســی در گــرو داشــتن هــوش کالمــی 
باالســت حتــی درس هــای انتزاعــی مثــل ریاضــی و فیزیــک هــم بــه هــوش کالمــی 
نیــاز دارنــد چــون بــه صــورت شــفاهی توســط معلــم توضیــح  داده شــده و بــه صورت 
ــا محــل کار هــوش کالمــی مرکــز تمــام  نوشــتاری تمریــن می شــوند. در دانشــگاه ی
ــچ کاری  ــا هی ــت تقریب ــود گف ــم. می ش ــام دهی ــد انج ــه بای ــت ک ــی اس فعالیت های
وجــود نــدارد کــه در آن میزانــی از هــوش کالمــی، مــورد نیــاز نباشــد. همانطــور کــه 
متوجــه شــدید هــوش کالمــی در تمــام مراحــل زندگــی نقــش موثــری در برقــراری 
ــا  ــرد ب ــک ف ــه مشــخصه های ی ــد. در ادام ــا می کن ــا ایف ــاط و پیشــرفت درکاره ارتب

ــم. ــی می کنی ــاال را بررس ــی ب ــوش کالم ه
 

           ویژگی های افراد با هوش کالمی قوی چیست؟

ــه در  ــد چ ــوی ای دارن ــی ق ــوش کالم ــوش، ه ــواع ه ــه  از بین ان ــرادی ک اف
صحبت هــا و چــه در نوشته هایشــان به خوبــی از کلمــات اســتفاده می کننــد. 
ــه سخنرانی هایشــان  ــا اشــتیاق ب ــن اشــخاص کســانی هســتند کــه شــما ب اصــوال ای
ــی  ــا حت ــد ی ــال می کنی ــد را دنب ــف می کنن ــه تعری ــتان هایی ک ــرده و داس ــوش ک گ

ــد.  ــذت می بری ــان ل ــید از نوشته هایش ــا را بشناس ــه آن ه ــدون اینک ب
ــن  ــای ای ــر ویژگی ه ــراد اســت.  از دیگ ــن اف ــوت ای ــه ی ق ــات نقط لغ

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــراد می ت اف

ــب  ــه در قال ــی ک ــپردن اطالعات ــر س ــه خاط ــا در ب ــا عموم – آ ن ه
ــد.  ــل می کنن ــوب عم ــیار خ ــتند، بس ــار هس ــا گفت ــته ی نوش

-از خواندن و نوشتن لذت می برند. 
ــی  ــتند. )مثال آنتون ــی هس ــیار خوب ــی بس ــخنران های انگیزش -س

رابینــز از ایــن دســته افــراد اســت.(
-همه چیز را به خوبی می توانند توضیح دهند.
-اکثرا از حس شوخ طبعی خوبی برخوردارند.

 این در حالیست که افرادی که از هوش کالمی باالیی بهره نبرده اند:
-نمی توانند اطالعات خودشان را به خوبی به دیگران انتقال دهند.

-کلمات را گم کرده یا لغت مناسب را پیدا نمی کنند.
-هیچ گاه نمی توانند به خوبی منظورشان را برسانند.

ــد نویســنده،  ــر اســت می توانن ــا قوی ت ــوع از هــوش در آن ه ــن ن ــه ای ــرادی ک اف
وکیــل، معلــم و یــا ســخنران های بســیار موفقــی شــوند. چــرا کــه می تواننــد حداکثــر 
ــا  ــی تنه ــوش کالم ــه کار گیرند. ه ــات ب ــتفاده از کلم ــرای اس ــدرت خودشــان را ب ق
ــث  ــه باع ــد بلک ــک نمی کن ــما کم ــه ش ــان ب ــغل رویاییت ــت آوردن ش ــرای بدس ب
ــه ای  ــود را حرف ــته و خ ــی داش ــر مثبت ــورد اول تاثی ــه در برخ ــه همیش ــود ک می ش
ــای کاری،  ــد در مصاحبه ه ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــان دهی نش
ــد  ــت بدانی ــد نیس ــل کنید. ب ــت عم ــا موفقی ــل کار ب ــا مح ــخصی و ی ــای ش رابطه ه
ــوان از طریــق  یادگیــری و  تمریــن تقویــت  کــرد. در ادامــه ی  هــوش کالمــی را می ت

ــد. ــک می کن ــی کم ــوش کالم ــت ه ــه تقوی ــه ب ــم ک ــی می پردازی ــه نکات ــه ب مقال
 

           راهکارهایی برای تقویت هوش کالمی
 

https://soheilamani.com/multiple-intelligences/
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۱– افزایش مطالعه
ــرای تقویــت هــوش کالمــی اســت.   مطالعــه کــردن یکــی از بهتریــن روش هــا ب
ــد.  ــه داری ــف مطالع ــات مختل ــی در موضوع ــدازه ی کاف ــه ان ــه ب ــوید ک ــن ش مطمئ
ــک  ــراغ ی ــه س ــار ب ــد اینب ــی می خوانی ــای روانشناس ــه کتاب ه ــر همیش ــال اگ مث
موضــوع دیگــر رفتــه و کتــاب تاریخــی انتخــاب کنیــد. زمانــی کــه از نقطــه ی امــن 
ــا طیــف گســترده ای از  ــد ب ــد بروی ــه ســراغ موضوعــات جدی خــود خــارج شــده و ب
کلمــات روبــه رو خواهیــد شــد کــه بــه  تقویــت هــوش کالمــی شــما کمــک زیــادی 
ــد.  ــتفاده کنی ــات اس ــن کلم ــه از ای ــرط آن ک ــه ش ــه ب ــد. البت می کنن
البتــه قــرار نیســت کــه حتمــا روزی یــک کتــاب بخوانیــم. همیــن کــه 
کــم کــم یــاد بگیریــم مطالعــه را بــه برنامــه روزانــه خــود اضافــه کنیــم 

ــود. ــوب ش ــا محس ــرای م ــی ب ــدم مثبت ــد ق  می توان
 

۲– هر روز، یک کلمه ی جدید
صدهــا وبســایت وجــود دارد کــه بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــد. ب ــاد بگیری ــد ی ــه ی جدی ــک کلم ــه روزی ی ک
ــه  ــظ و … را ب ــی، تلف ــراه معن ــه  هم ــد ب ــک کلمه ی جدی ــر روز ی ه
ــه  ــد ب ــما می توانی ــق ش ــن طری ــد. از ای ــال می کنن ــما ارس ــل ش ایمی
ــد  ــه می توانی ــد. البت ــت کنی ــان هــوش کالمــی خــود را تقوی مــرور زم
ــوع  ــا موض ــغل ی ــه ش ــوط ب ــات مرب ــن کلم ــه ای ــد ک ــاب کنی انتخ
ــاب،  ــر کت ــه ه ــد از مطالع ــد بع ــما می توانی ــن ش ــر. همچنی ــا خی ــند ی ــی باش خاص

ــد. ــت کنی ــد را یادداش ــه در آن دیده ای ــدی ک ــات جدی کلم

۳- استفاده از لغات جدید
ــت.  ــتفاده از آن اس ــد، اس ــاد گرفته ای ــه ی ــه ک ــت آنچ ــرای تثبی ــن راه ب بهتری
ــر  ــال اگ ــد. مث ــنده نکنی ــد بس ــات جدی ــری کلم ــدن و یادگی ــه خوان ــا ب ــس تنه پ
ــل کار  ــروز در مح ــد ام ــاد گرفته ای ــغلتان ی ــه ش ــدی راجع ب ــه ی جدی ــروز کلم دی
ــن کلمــات  ــد. هرچــه بیشــتر از ای ــان از آن اســتفاده کنی ــا همکارهایت ــت ب و  در صحب
ــا  ــپردن آن ه ــر س ــه خاط ــد ب ــتفاده کنی ــود اس ــره ی خ ــات روزم ــد در مکالم جدی
آســان تر می شــود. بــه مــرور زمــان ایــن کلمــات بــه دایــره ی لغــات 
ــا  ــت ب ــر اس ــترده تر براب ــات گس ــره ی لغ ــود. دای ــه می ش ــما اضاف ش

ــر. ــی باالت ــوش کالم ه

۴– یادداشت کلمات جدید
یادداشــت کلمــات جدیــدی کــه یــاد می گیریــم راه بســیار 
ــم  ــه می توانی ــرا ک ــت. چ ــپردن آن هاس ــر س ــه خاط ــرای ب ــی ب خوب
ــا هروقــت کــه  خواســتیم آن هــا را  کلمــات را یــک جــا جمــع کــرده ت
مــرور کنیــم. بــرای اینــکار دفترچــه ای تهیــه کــرده و هرجایــی کــه بــه 
لغــت جدیــدی برخوردیــد کــه بــه نظرتــان جالــب آمــد یــا معنــی آن 
ــن  ــرای یادگرفت ــی را ب ــد. زمان ــت کنی ــتید، آن را یادداش را نمی دانس
ــد.  ــان از آن اســتفاده کنی ــد در صحبت هایت ــد صــرف  کــرده و ســعی کنی لغــت جدی
ــن  ــد ممک ــت نکنی ــد را یادداش ــاد بگیری ــد ی ــه می خواهی ــدی ک ــه ی جدی ــر کلم اگ
اســت بعــد از مدتــی آن را بــه طــور کل فرامــوش کنیــد. پــس حتمــا کلمــات جدیــد 
ــری نحــوه  ــرای یادگی ــد. ب ــرور کنی ــا را م ــار آن ه ــت یکب ــد وق را بنویســید و هــر چن
ــد. ــه کنی ــاوس را مطالع ــی ابینگه ــی فراموش ــب، مقاله منحن ــرور مطال ــح م صحی

 
۵– یادگیری فعال

اگــر در زمــان کتــاب خوانــدن یــا تماشــای فیلمــی بــه کلمــه ای برخوردیــد کــه 
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معنــی آن را نمی دانســتید حتمــا همــان لحظــه بــه دنبــال معنــی کلمــه برویــد. چــرا 
ــاد  ــی آن را ی ــرده و معن ــدی را جســت وجو ک ــه ی جدی ــی کلم ــه معن ــار ک ــر ب ــه ه ک
ــه  ــبت ب ــده نس ــه در آین ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــزان ب ــان می ــه  هم ــد ب می گیری
اتفاقــات مختلــف درک و عملکــرد بهتــری داشــته باشــید. مثــال اگــر هنــگام کتــاب 
خوانــدن بــه اســم یــک بیمــاری برمی خوریــد کــه بــرای شــما ناشــناخته اســت. شــما 
ــن  ــوید. ای ــه می ش ــی آن را متوج ــد و معن ــت وجو می کنی ــه جس ــه آن کلم ــع ب راج
ــاری  ــن بیم ــا ای ــی ب ــر نوع ــه ه ــده ب ــر در آین ــه  اگ ــد ک ــک می کن ــما  کم ــه ش کار ب
برخــورد کردیــد، بهتــر آن را درک کــرده و عمــل کنیــد. جالــب اســت بدانیــد ایــن 

ــد.  ــد ش ــز خواه ــما نی ــوش هیجانی ش ــب تقویت ه ــی موج کار جت
 

۶– یادگیری زبان جدید
ــه خــودی خــود چالــش بزرگیســت. امــا می دانســتید  ــد ب ــان جدی یادگیــری زب
ــادری  ــان م ــه ی زب ــه پای ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــد ب ــان جدی ــری زب ــه یادگی ک
خودتــان را تقویــت  کنیــد؟ شــما بــرای اینکــه کــه  یــاد گرفتــن یــک زبــان جدیــد را 
شــروع کنیــد بایــد بــه  خوبــی زبــان مــادری خــود را بشناســید. از ایــن طریــق شــما 
ــان و البتــه هــوش کالمــی خــود کمــک بزرگــی کرده ایــد. یادگیــری  ــه تقویــت زب ب
زبان هــای مختلــف حافظــه و هــوش کالمــی شــما را تقویــت کــرده و بــه عــالوه یــک 
ــا  ــروف ب ــول مع ــه ق ــس ب ــد. پ ــه می کن ــما اضاف ــه ی ش ــه رزوم ــر ب ــارت دیگ مه

ــان  ــم زب ــد ه ــاد بگیری ــد ی ــان جدی ــم زب ــان زده و ه ــر دو نش ــک  تی ی
ــد. ــت کنی ــق تقوی ــن طری ــان را از ای مادریت

۷– درس دادن
ــوش  ــت ه ــه تقوی ــد ب ــان جدی ــن زب ــه یادگرفت ــزان ک ــر می ــه  ه ب
ــان  ــادری خودم ــان م ــد، درس دادن زب ــک می کن ــا کم ــی م کالم

ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــر ای ــد براب چن
که  نی  ما ز تا  نید  ا نمی د بی  خو به  ا  ر چیز  هیچ  شــما  «

ــداری  ــه مق ــورت داوطلبان ــه ص ــرا ب ــس چ آن را درس دهید« پ
ــراد  ــت اف ــن اس ــد؟  ممک ــن کار نمی کنی ــرف ای ــود را ص ــان خ از زم
زیــادی در اطــراف شــما باشــند کــه بتوانیــد بــرای یادگیــری زبــان بــه 

آن هــا کمــک کنیــد. پــس چــه  کاری مفیدتــر از اینکــه هــم بــه دیگــران کمــک کــرده 
ــد. ــت کنی ــی خــود را تقوی ــوش کالم ــق ه ــن طری ــم از ای و ه

 
۸– بازی با لغات

یادگیــری زمانــی ســرگرم کننــده  اســت کــه در قالــب بــازی اجــرا شــود. بســته 
ــد کــه در آن از لغــات اســتفاده  ــازی ای را انتخــاب کنی ــان ب ــوع فرهنــگ خودت ــه ن ب
شــود مثــل حــل جــدول یــا بــازی اســم و فامیــل. ایــن بــازی   بــا لغــات کمــک بســیار 
ــوع از  ــن ن ــش ای ــن بخ ــد. بهتری ــما می کن ــی ش ــوش کالم ــت ه ــه تقوی ــادی ب زی
ــن  ــن بهتری ــه ای ــد ک ــی را می گذرانی ــات خوش ــما اوق ــه ش ــت ک ــن اس ــری ای یادگی

ــود. ــوب می ش ــری محس ــوع یادگی ن
 

۹- روزنامه خواندن
روزنامــه  خوانــدن چــه بــه صــورت آنالیــن و چه بــه شــکل کاغــذی روش بســیار 
خوبــی اســت کــه درک شــما از لغــات جدیــد را بــه روش موثــری بــه چالــش بکشــد. 
ــات  ــپارید. کلم ــر بس ــه خاط ــد را ب ــه خوانده ای ــه ک ــر چ ــد ه ــعی کنی ــه س همیش
جدیــد مربــوط بــه موضوعــات مختلــف مثــل سیاســت، ورزش، اقتصــاد و … را یــاد 
بگیریــد و در مکالمــات روزمــره از آن هــا اســتفاده  کنیــد. و  مثــل  همیشــه هــر زمــان 
ــت وجو  ــاره ی آن جس ــتید، درب ــی آن را نمی دانس ــه معن ــد ک ــه ای برخوردی ــه  کلم ب
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ــد. کنی
 

۱۰– درک مطلب
بــه جــای اینکــه یــک متــن را ســریع بخوانیــد و بــه ســراغ موضــوع یــا صفحــه ی 
بعــدی برویــد، ایــن عــادت را در خــود ایجــاد کنیــد کــه متــن را بــه آرامــی خوانــده 
ــاره ی آن  ــد و درب ــت بگذاری ــی وق ــد کم ــد. بع ــح دهی ــان توضی ــرای خودت و آن را ب
ــه  ــه ک ــاره ی آنچ ــه درب ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــب زمان ــد. درک مطل ــر کنی فک
خوانده ایــد فکــر کنیــد. نه اینکــه فقــط از روی آن خوانــده و بــه 
صفحــه ی بعــد برویــد. ســعی کنیــد آن چیــزی کــه خواندیــد را بــرای 
ــاط  ــه نق ــق متوج ــن طری ــد، از ای ــح دهی ــران توضی ــا دیگ ــان ی خودت
ضعــف خودتــان هــم خواهیــد شــد. پــس بــرای خوانــدن هیــچ متنــی 
عجلــه نکــرده و ســعی کنیــد اول بــه  خوبــی آن را بفهمیــد. ایــن تمریــن 
ــر تقویــت هــوش، موجــب افزایــش درک مطلــب شــما هــم  عــالوه ب

خواهــد شــد. 
 

           هوش کالمی؛ مطلب پایانی

ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــی موضوع ــوش کالم ــبختانه ه خوش
تمریــن آن را تقویــت کــرد. و از مزیت هــای بی شــمار آن بهــره گرفــت. پــس 
ــق  ــان موف ــر روی دیگــران داشــته باشــید، در کارت ــی ب ــر مثبت ــد تاثی ــر می خواهی اگ
ــاال  ــا اســتفاده از راهکار هــای ب ــا دیگــران ایجــاد کنیــد ب ــا روابــط خوبــی ب شــوید،و ی

ــوید. ــل نش ــت آن غاف ــرده و از اهمی ــت ک ــود را تقوی ــی خ ــوش کالم ه
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