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           هوش اجتماعی چیست؟ نشانه ها و راهکارهای تقویت

ــد.  ــران ناتوانن ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــه در برق ــم ک ــرادی را دیده ای ــا اف ــه م هم
بیشــتر مواقــع مــا ایــن ناتوانــی را بــه حســاب اجتماعــی نبــودن می گذاریــم. امــا اصال 
خــود ایــن عبــارت “اجتماعــی نبــودن” تــا چــه انــدازه مهم اســت؟ بــد نیســت بدانید 
ــن  ــی از مهمتری ــران یک ــا دیگ ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــی ارتب ــه توانای ک
ــی  ــی یک ــن ویژگ ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــق ب ــراد موف ــای اف ویژگی ه
ــرای  ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــی ب ــوش اجتماع ــارز ه ــان های ب از نش
ــه  ــه صــورت مفصــل ب ــم ب ــم گرفتی ــه تصمی ــن مقال ــم در ای ــن ه همی

ــم. ــی بپردازی ــش آن در زندگ ــوش و نق ــوع از ه ــن ن ــی ای بررس
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ــوش  ــت. ه ــاوت اس ــی متف ــب هوش ــان ضری ــا هم ــا IQ ی ــوش ب ــوع از ه ــن ن ای
ــکار و  ــات، اف ــدن احساس ــخص در درک و فهمی ــک ش ــی ی ــامل توانای ــی ش اجتماع
ــوع از هــوش  ــن ن ــه آن هاســت. ای رفتارهــای دیگــران و عکس العمــل نشــان دادن ب
معمــوال در لحظــات و مکالمــات رو در رو بــه کمــک مــا می آیــد و بــه مــرور زمــان بــا 
ــدان  ــه هــوش اجتماعــی چن ــود خواهــد یافت. البت ــد هــم بهب کســب تجــارب جدی
ــن  ــا ذه ــی ب ــاط نزدیک ــوش ارتب ــوع از ه ــن ن ــع ای ــدی نیســت. در واق ــک بع ــم ت ه

ــز دارد. ــی نی ــوش هیچان ــی و ه آگاه

           چرا هوش اجتماعی اهمیت زیادی دارد؟

ــوش  ــن ه ــت. ای ــت اس ــی دارای اهمی ــای مختلف ــی از جنبه ه ــوش اجتماع ه
کمــک می کنــد کــه افــراد روابــط پایــدار و ســازنده ای بنــا کــرده و دوســتان زیــادی 
ــورد  ــر م ــری دارد، کمت ــی باالت ــوش اجتماع ــه ه ــردی ک ــن، ف ــد. همچنی ــدا  کن پی
ــا را  ــت آن ه ــد و نی ــراد و قص ــد اف ــه او می توان ــرا ک ــرد، چ ــرار می گی ــتفاده ق سواس

ــد. ــر درک کن بهت

طبق تعریف ویکی پدیا:
“هـوش اجتماعـی عبـارت اسـت از توانایـی فـرد در درک و مدیریـت روابـط 

درون فـردی.”

ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــم نق ــانی ه ــای انس ــی در گرو ه ــوش اجتماع ــا ه ام
ــا  ــم. ب ــاز داری ــر نی ــا یکدیگ ــکاری ب ــه هم ــتیم و ب ــی هس ــی اجتماع ــا موجودات م
ــکاری  ــتری از هم ــت بیش ــم منفع ــر می توانی ــراد دیگ ــان و درک اف ــناخت خودم ش
ــی بســیار  ــب هــوش اجتماع ــد اغل ــزرگ و قدرتمن ــای ب ــم. رهبره ــر ببری ــا یکدیگ ب
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باالیــی دارنــد. آن هــا از ایــن طریــق می فهمنــد کــه چــه چیزهایــی بــه افــراد انگیــزه 
ــام  ــردی اله ــه ف ــا، ب ــتن آنه ــار گذاش ــردن و در اختی ــم ک ــا فراه ــس ب ــد. پ می ده

ــوند. ــل می ش ــران تبدی ــرای دیگ ــش ب بخ
 

»زمانـی کـه بـرای صحبـت بـا مـردم آمـاده می شـوم، دو سـوم اوقات بـه این 
فکـر می کنـم کـه آنهـا چـه می خواهنـد بشـنوند و یـک سـوم بـه ایـن کـه چـه 

بگویـم« می خواهـم 
آبراهام لینکن

 
           نشانه های هوش اجتماعی باال

ــترین  ــود بیش ــی خ ــط اجتماع ــه از رواب ــتید ک ــراد هس ــته اف ــما از آن دس ــا ش آی
اســتفاده را می بریــد؟ میــزان قابــل توجهــی از آرامــش، خوشــحالی و موفقیــت فــرد 
در زندگــی بــه توانایــی او در هدایــت روابــط درون فــردی اش بســتگی دارد. اشــخاص 
ــت و رســیدن  ــرای دریاف ــه ب ــن درک رســیده اند ک ــه ای ــاال ب ــی ب ــوش اجتماع ــا ه ب
ــا دیگــران داشــته باشــند.  ــط ســازنده ای ب ــد رواب ــه چیزهایــی کــه می خواهنــد بای ب
بــه همیــن دلیــل هــم مســیر توســعه فــردی را ســریعتر از ســایرین می پیماینــد. حــال 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب ــراد باهــوش چــه کار متفاوت ــن اف ــه ای ــن اســت ک پرســش ای

ــد؟ ــدا می کن ــایرین ج ــا را از س ــی آن ه ــه ویژگی های ــد؟ چ ــام دادن ــت انج موفقی

۱- انتخاب دقیق کلمات؛ اولین نشانه هوش اجتماعی
ــک  ــه ی ی ــوه ی ارائ ــه نح ــد ک ــی دارد می دان ــی باالی ــوش اجتماع ــه ه ــی ک کس
ــی  ــی احترام ــا ب ــد ب ــما نمی توانی ــت. ش ــر اس ــود آن مهم ت ــنهاد از خ ــا پیش ــده ی ای
ــن کار او را  ــرده. ای ــاب ک ــتباه انتخ ــیر را اش ــه مس ــد ک ــی بگویی ــه کس ــن ب و توهی
ــون  ــرا؟ چ ــد. چ ــول نکن ــما را قب ــنهاد ش ــود پیش ــث می ش ــرده و باع ــی ک عصبان
عصبانیــت ســاختار زهنــی او را در حالــت دفــاع قــرار می  دهــد. ایــن حالــت دفاعــی 
ــاب  ــان و انتخ ــوه ی بی ــس نح ــد. پ ــوش نده ــما گ ــرف ش ــه ح ــود او ب ــث می ش باع

ــی دارد. ــوش اجتماع ــی در ه ــگاه مهم ــب جای ــات مناس کلم
 

۲- شنیدن نظرات دیگران
ــان  ــرات خودم ــز نظ ــه ج ــم ک ــح می دهی ــا ترجی ــیاری از م بس
نظــر دیگــران را نشــنویم. امــا افــراد بــا هــوش اجتماعــی بــاال کنجــکاو 
ــد.  ــاد بگیرن ــا ی ــد و از آن ه ــران را بدانن ــای دیگ ــا دیدگاه ه ــتند ت هس
ایــن افــراد می داننــد کــه نمی شــود تمــام جنبه هــای زندگــی را 
ــران  ــرات دیگ ــه نظ ــردن ب ــوش ک ــه گ ــس در نتیج ــرد. پ ــه ک تجرب
ــر  ــالوه ب ــذارد.  ع ــا بگ ــار م ــدی در اختی ــات جدی ــد تجربی می توان
آن، شــنیدن نظــرات و دیــدگاه دیگــران ایده هــای جدیــدی را در 
ذهــن مــا ثبــت خواهــد کــرد. موضوعــی کــه خــود موجــب افزایــش 
ــه نظــر مــا و  خالقیــت مــا خواهــد شــد. البتــه فرامــوش نکنیــد کــه ن

ــی نیســت. ــل و کاف ــی کام ــه تنهای ــری ب ــرد دیگ ــچ ف ــر هی ــه نظ ن

۳- پرهیز از مشاجره با دیگران
ــان  ــادی می ــاوت زی ــه تف ــت. البت ــدف اس ــت بی ه ــک فعالی ــردن ی ــاجره ک مش
ــه دو  ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــردن زمان ــث ک ــت. بح ــردن اس ــث ک ــاجره و بح مش
ــد. در  ــتقبال می کنن ــر اس ــوده و از نظــرات یکدیگ ــری ب ــه یادگی ــد ب طــرف عالقه من
حالــی کــه . مشــاجره تنهــا تحمیــل یــک ایــده بــه فردیســت کــه  نمی خواهــد حرفــی 
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غیــر حــرف خــودش را قبــول کنــد. بــا مشــاجره، شــما تنهــا زمــان و انــرژی خــود را 
تلــف خواهیــد کــرد. پــس فــردی کــه هــوش اجتماعــی باالیــی دارد، وقــت خــود را 

ــد. ــف نمی  کن ــنود تل ــد بش ــه نمی خواه ــی ک ــردن کس ــد ک ــرای متقاع ب
 

۴- گوش دادن!
ــت.  ــی اس ــوش اجتماع ــای ه ــن مهارت ه ــی از مهم تری ــردن« یک ــوش ک »گ
مثــال تــا کنــون شــده بــا کســی صحبــت کــرده و حــس کنیــد آن هــا بــدون اینکــه بــه 
ــی  ــه عکــس العمل ــد ک ــا منتظرن ــد، تنه ــوش دهن ــما گ ــای ش حرف ه
نشــان دهنــد؟ ایــن افــراد هنــگام صحبــت بــا کســی بــه آن هــا گــوش 
ــی افــراد  ــه دنبــال جــواب هســتند. ول نمی کننــد و تنهــا در ذهنشــان ب
ــه صحبت هــای دیگــران گــوش  ــا دقــت ب ــاال ب ــا هــوش اجتماعــی ب ب
ــد.  ــخ می دهن ــر پاس ــا فک ــد ب ــد و بع ــی می کنن ــرده و آن را بررس ک
ــران در  ــردن دیگ ــت ک ــگام صحب ــه هن ــای اینک ــه ج ــراد ب ــن اف ای
ــدان شــکن باشــند، تمامــی حرف هــای  ــی دن ذهــن خــود دنبــال جواب
ــاده  ــت آم ــی و درس ــخی منطق ــرای پاس ــرده و ب ــی ک ــا را بررس آن ه

ند. می شــو
 

۵- انتقاد پذیری؛ از اصول هوش اجتماعی است
ــاب  ــه حس ــرفت ب ــرای پیش ــیله ای ب ــازنده وس ــاد س ــه انتق اگرچ
ــوش  ــه ه ــردی ک ــم. ف ــرش آن عاجزی ــان از پذی ــا همچن ــا بســیاری از م ــد، ام می آی
ــگاه  ــد ن ــرای رش ــت ب ــک فرص ــم ی ــه چش ــاد ب ــه انتق ــی دارد، ب ــی باالی اجتماع
ــه  ــد ک ــد، او می دان ــده باش ــان نش ــی بی ــان خوب ــه زب ــاد ب ــر انتق ــی اگ ــد. حت می کن
ــب را  ــات مناس ــا کلم ــود ب ــاد خ ــان انتق ــرای بی ــی ب ــارت کاف ــراد مه ــه ی اف هم
ــا  ــده و ب ــی نش ــران عصب ــاد دیگ ــید از انتق ــوش باش ــاظ باه ــن لح ــر از ای ــد. اگ ندارن

آغــوش بــاز آن را می پذیریــد.
 

۶. عدم قضاوت بر اساس شنیده ها
ــند و  ــته باش ــخص داش ــک ش ــاره ی ی ــی درب ــر متفاوت ــت نظ ــن اس ــراد ممک اف
ــی دارد  ــی باالی ــوش اجتماع ــه ه ــند. شــخصی ک ــت نباش ــرات مثب ــن نظ ــه ی ای هم
ــه  ــرد. البت ــاوت ک ــی را قض ــران کس ــرات دیگ ــاس نظ ــر اس ــد ب ــه نبای ــد ک می دان
ــی  ــا را از آســیب های احتمال ــده باشــد و م ــد کمــک کنن ــن نظــرات می توان گاهــی ای
ــار  ــا در کن ــنیده، آن ه ــف را ش ــرات مختل ــد نظ ــال بای ــر ح ــا در ه ــد. ام ــظ کن حف
ــاد  ــر نق ــم. تفک ــتی بگیری ــم درس ــت تصمی ــم و در نهای ــرار دهی ــود ق دانســته های خ
کــه در واقــع محصــول همیــن هــوش اجتماعــی باالســت، بــه افــراد کمــک می کنــد 
ــد. ــز کنن ــتباه پرهی ــای اش ــت و تصمیم گیری ه ــای نادرس ــن قضاوت ه ــا از همی ت

۷- شهامت عذرخواهی کردن و بزرگی پذیرش آن
فــردی کــه هــوش اجتماعــی باالیــی دارد می دانــد کــه همــه افــراد ممکــن اســت 
اشــتباه کننــد. پــس در صــورت اشــتباه، بــه جــای مشــاجره آن را قبــول کــرده و بابــت 
ــی  ــت عذرخواه ــان درس ــراد در زم ــن اف ــالوه، ای ــه ع ــد. ب ــی می کن آن عذرخواه
ــد. البتــه آن هــا می داننــد کــه هــر عذرخواهــی واقعــی نیســت  دیگــران را می پذیرن
ــار بدشــان عذرخواهــی  ــول مســئولیت رفت ــرار از قب ــرای ف ــا ب ــراد تنه و بعضــی از اف

. می کننــد
 

           هوش اجتماعی پایین چیست؟
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هــوش اجتماعــی پاییــن یعنــی ناتوانــی در فهــم و احساســات )چــه احســاس خــود 
چــه دیگــران( و فکــر و عمــل بــر اســاس ایــن اطالعــات ناقــص. تــا کنــون به افــرادی 
ــا  ــا اینج ــد؟ ت ــرل کنن ــان را کنت ــات خودش ــد احساس ــه نمی توانن ــد ک برخورده ای
رفتارهــای افــراد بــا هــوش اجتماعــی زیــاد را بررســی کردیــم. در ادامــه بــه بررســی 

ــد. ــی دارن ــی پایین ــوش اجتماع ــه ه ــم ک ــرادی می پردازی اف

۱- حق به جانب بودن
همگــی تــا کنــون افــرادی را مشــاهده کردیــم کــه اغلــب اوقــات بــه مشــاجره بــا 
دیگــران مشــغولند. ایــن افــراد تــا حــد مــرگ بــر ســر موضوعــی مشــاجره کــرده و 
ــر  ــا ب ــد. آن ه ــوش کنن ــران گ ــای دیگ ــه حرف ه ــه ب ــد ک ــول نمی کنن ــه ای قب لحظ
ــت  ــان درس ــط خودش ــد فق ــر می کنن ــته و فک ــب داش ــود تعص ــادات خ روی اعتق

ینــد. می گو
 

۲- اهمیت ندادن به احساسات دیگران
ــه  ــران بی توج ــات دیگ ــه احساس ــبت ب ــن نس ــی پایی ــوش اجتماع ــا ه ــراد ب اف
ــد کــه از رفتارشــان ناراحــت هســتید، تعجــب  ــه آن هــا بگویی ــال اگــر ب هســتند. مث
ــد  ــا بخواهی ــر از آن ه ــی اگ ــت و حت ــخت اس ــان س ــران برایش ــد. درک دیگ می کنن

ــوند. ــی ش ــه شــدت عصبان ــن اســت ب ــد، ممک ــما را درک کنن ــه ش ک
ــه  ــد چ ــات نمی دان ــر اوق ــی دارد در بیش ت ــی پایین ــوش اجتماع ــه ه ــی ک کس
حرفــی را کجــا بزنــد یــا اصــال نمی دانــد چــه حرفــی درســت اســت. مثــال ایــن دســته 
از افــراد آن هایــی هســتند کــه در مراســم ختــم جــوک تعریــف کــرده و زمانــی کــه 
ــادی  ــه زی ــه اینک ــران را ب ــد دیگ ــت نمی کنن ــان را دریاف ــل دلخواهش عکس العم
ــد. چــرا کــه در درک احساســات دیگــران مشــکل  حســاس هســتند، متهــم می کنن

ــد. دارن
 

۳- بهانه تراشی برای اشتباهات
ــود را  ــای خ ــئولیت کاره ــد، مس ــی دارم ــی کم ــوش اجتماع ــه ه ــرادی ک اف
ــردی  ــال ف ــه دنب ــد ب ــام می دهن ــتباهی انج ــی کار اش ــا وقت ــد. آن ه ــول نمی کنن قب

ــن  ــا ای ــم ب ــوارد ه ــد. در بیشــتر م ــه آن را ســرزنش کنن ــد ک می گردن
جملــه کــه انتخــاب دیگــری نداشــتند خودشــان را توجیــه می کننــد. 
مثــال اگــر چنیــن فــردی در متــرو کنــار شــما نشســته  باشــد 
و پیام هایتــان را بخوانــد، شــما را بــرای اینکــه گوشــی خــود را در 
ــرای  ــراد ب ــن اف ــد. ای ــا گذاشــته اید مقصــر می دان ــد آن ه معــرض دی

ــد. ــان می گردن ــز خودش ــری ج ــال مقص ــه دنب ــتی ب ــر شکس ه
 

۴- طغیان ناگهانی احساسات؛ نشانه ضعف هوش اجتماعی
ــل  ــم و تعدی ــی تنظی ــوش توانای ــوع ه ــن ن ــای ای ــی از ویژگی ه یک
ــا  ــب ب ــن اغل ــی پایی ــوش اجتماع ــا ه ــراد ب ــت. اف ــات اس احساس
تشــخیص دادن و کنتــرل احساســات خــود مشــکل دارنــد. ایــن افــراد 
ــه  ــد ک ــه کنن ــاتی را تجرب ــان احساس ــان طغی ــه ناگه ــت ب ــن اس ممک

ــل  ــان احساســات قاب ــن طغی ــد. ای ــا را تشــخیص دهن در گذشــته نتوانســته اند آن ه
ــود. ــث آن ش ــد باع ــی می توان ــز کوچک ــر چی ــت و ه ــرل نیس کنت

 
۵- ناتوانی در برقراری ارتباط

ــد. چــرا کــه الزمــه ی داشــتن  ــراد دوســتان صمیمــی کمــی دارن ــن اف بیشــتر ای
ــی  ــت عاطف ــفقت و حمای ــات، ش ــتن احساس ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــتان صمیم دوس
اســت. افــرادی کــه هــوش اجتماعــی پایینــی دارنــد در درک تمــام ایــن احساســات 
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مشــکل دارنــد. عمومــا ایــن دســته از افــراد در جامعــه بی احســاس شــناخته 
ــی و احساســاتی باشــند،  ــا ممکــن اســت بســیار عاطف ــه آن ه ــی ک می شــوند. در حال
ــد. ــروز دهن ــتی ب ــه درس ــات را ب ــن احساس ــد ای ــه نمی توانن ــت ک ــکل اینجاس مش

 
۶- پیروزی همیشگی در بحث ها

ــا اصــوال ســعی  ــده شــوند. آن ه ــی برن ــر بحث ــا در ه ــد ت ــل دارن ــراد تمای ــن اف ای
ــه  ــک مرحل ــا ی ــتید، آن ه ــما داش ــه ش ــه ای ک ــر تجرب ــد ه ــت کنن ــا ثاب ــد ت می کنن
باالتــرش را داشــته اند چــه تجربــه ی خــوب چــه بــد. یکــی از 
مــواردی کــه ایــن موضــوع را در افــرادی کــه هــوش اجتماعــی پایینــی 
ــد تشــدید می کنــد، توهــم یادگیــری اســت. ایــن افــراد معمــوال  دارن
ــورد  ــت در م ــرای صحب ــا ب ــش ناقــص آن ه ــه دان ــد ک تصــور می کنن
ــرکت  ــی ش ــر بحث ــم در ه ــن ه ــرای همی ــت. ب ــی اس ــز کاف همه چی
ــح  ــد صحی ــا می گوین ــه آن ه ــزی ک ــد چی ــرار دارن ــد و اص می کنن

اســت.

           راه های تقویت هوش یادگیری چیست؟

هــوش اجتماعــی پاییــن می توانــد مشــکالت زیــادی را در زندگــی 
ــی وجــود  ــوش اجتماع ــت ه ــرای تقوی ــی ب ــد. خوشــبختانه راهکارهای ــا ایجــاد کن م
ــک  ــا کم ــه م ــتراتژی ها ب ــن اس ــم. ای ــی می کنی ــا را بررس ــه آن ه ــه در ادام دارد ک

ــم. ــت کنی ــود را تقوی ــی خ ــای اجتماع ــا مهارت ه ــد ت می کنن
 

۱- به افراد و اتفاقات اطرافتان به خوبی توجه کنید
ــه ســرنخ های  ــت ب ــی و دق ــا زیرک ــا ب ــراد باهــوش مشــاهده گر هســتند. آن ه اف
اطرافشــان توجــه می کــرده و بــا در نظــر گرفتــن آن هــا بــا دیگــران رفتــار می کننــد. 
ــی دارد  ــی باالی ــارت اجتماع ــما مه ــی ش ــه شــخصی در زندگ ــد ک ــر می کنی ــر فک اگ

بــا دقــت بــه نحــوه ی رفتــارش بــا دیگــران توجــه کنیــد.
 

۲- بر روی هوش هیجانی خود کار کنید
ــرل  ــد هــوش اجتماعــی بیشــتر در مــورد نحــوه ی کنت ــی هــم مانن هــوش هیجان
ــاتی  ــی و تشــخیص احساس ــن آگاه ــران اســت. ذه ــا دیگ ــدردی ب ــات و هم احساس
ــی اســت. در ایــن صــورت  ــه می کنیــد الزمــه ی هــوش اجتماعــی و هیجان کــه تجرب
ــار  ــا رفت ــا آن ه ــخیص داده و ب ــم تش ــران ه ــات را در دیگ ــن احساس ــد ای می توانی
ــک  ــر ی ــال اگ ــد. مث ــک کنی ــا کم ــه آن ه ــی ب ــا حت ــید و ی ــته باش ــب تری داش مناس
ــان  ــا هم ــرادی ب ــه اف ــی ک ــید زمان ــته  باش ــر گذاش ــت س ــردگی را پش دوره افس
ــا  ــا آن ه ــان ب ــب حالش ــرده و مناس ــا را درک ک ــد آن ه ــد، می توانی ــانه ها را ببینی نش
ــد احساســاتش را از  ــاال می توان ــوع از هــوش در او  ب ــن ن ــردی کــه ای ــد. ف ــار کنی رفت

ــد. ــرل کن ــم را کنت ــل خش ــی اش مث ــات منف ــرده و احساس ــز ک ــر متمای یکدیگ

۳- برای تقویت هوش اجتماعی با فرهنگ های مختلف آشنا شوید
ــا  ــال تفاوت ه ــه دنب ــف ب ــای مختل ــه فرهنگ ه ــتن ب ــرام گذاش ــر احت ــالوه  ب ع
ــا  ــد آن ه ــق می توانی ــن طری ــما از ای ــید. ش ــز باش ــی نی ــان فرهنگ ــباهت های می و ش
ــق  ــود را از طری ــی خ ــای ارتباط ــراد مهارت ه ــر اف ــه اکث ــد. اگرچ ــر درک کنی را بهت
ــوش  ــا ه ــرد ب ــک ف ــا ی ــد. ام ــاد می گیرن ــان ی ــط اطرافش ــتان و محی ــواده، دوس خان
ــت و  ــاس تربی ــر اس ــران ب ــت دیگ ــن اس ــه ممک ــد ک ــاال درک می کن ــی ب اجتماع

فرهنگشــان رفتارهــا و عکس العمل هــای متفاوتــی داشــته باشــند.



هوش اجتماعی 
چیست؟

SOHEILAMANI.COM

 
۴- مهارت گوش کردن را در خود تقویت کنید

ــکار  ــه ی این ــد. الزم ــت کنی ــود را تقوی ــی خ ــای ارتباط ــد مهارت ه ــعی کنی س
ــردن در  ــوش ک ــارت گ ــت مه ــرای تقوی ــت. ب ــردن اس ــوش ک ــارت گ ــتن مه داش
ــواب  ــرای ج ــد. ب ــی نپری ــت کس ــط صحب ــه اول وس ــد در درج ــعی کنی ــان س خودت
ــه  ــد. ب ــر کنی ــوب فک ــته و اول خ ــت گذاش ــل وق ــرف مقاب ــای ط ــه صحبت ه دادن ب
ــه  ــات را ب ــن تمرین ــد. ای ــت کنی ــل دق ــرف مقاب ــردن ط ــت ک ــوع صحب ــن و ن لح

ــدا  ــنوایی پی ــمند و ش ــوش هوش ــا گ ــد ت ــرار کنی ــتمر تک ــورت مس ص
کنیــد.

 
۵- از افراد مهم زندگیتان قدردانی کنید

افــراد بــا هــوش اجتماعــی بــاال روابــط عمیقــی بــا اشــخاص مهــم 
ــل همســر،  ــان مث ــراد پیرامونت ــه احساســات اف ــد. ب زندگیشــان دارن
ــی  ــا ب ــه آن ه ــر ب ــد. اگ ــه کنی ــان توج ــا همکارت ــت ی ــودک، دوس ک
ــد. و  ــر کرده ای ــود را کوچک ت ــی خ ــره ی ارتباط ــد دای ــی کنی توجه
ــت  ــی را تقوی ــوش اجتماع ــوان ه ــی کوچــک نمی ت ــره ی ارتباط در دای
کــرد. تغییــر رفتــار و عادت هــا همیشــه ســخت اســت، امــا دســتیابی 
بــه عــادات ور فتــار مناســب فوایــدی دارد کــه ســختی آن را بــرای مــا 

شــیرین می کنــد.

           هوش اجتماعی چیست؛ سخن پایانی

ــا تــالش زیــاد و کســب  هــوش اجتماعــی بــه راحتــی بــه دســت نمی آیــد. امــا ب
ــی شــما را  ــت هــوش اجتماع ــت. تقوی ــه آن دســت یاف ــوان ب ــه ی بیشــتر می ت تجرب
ــا دســت کــم باعــث می شــود دوســتان  ــری ســوق داده ی ــه ســمت زندگــی غنی ت ب
ــر روی روابــط میــان فــردی  ــه شــدت ب ــوع از هــوش ب جدیــدی پیــدا کنیــد. ایــن ن
ــد و  ــل رش ــن عوام ــی از مهمتری ــم آن را یک ــت ه ــن عل ــه همی ــت. ب ــر اس ــا موث م

ــد. ــاب می آورن ــه حس ــرفت ب پیش
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