
   مرضيه باميري
آيا معيار ه�وش اجتماعي خ�ود را مي دانيد؟ آيا 
به تفاوت بهره هوش�ي، هوش اجتماعي و ش�عور 
اجتماعي آگاه هس�تيد؟ آيا خودت�ان را يك فرد 
اجتماع�ي مي دانيد يا خي�ر؟ چقدر ب�ه برقراري 
ارتباط با ديگران تمايل داريد و كيفيت اين رابطه 
برايتان مهم است؟ در يك تعريف هوش اجتماعي 
يعني توانايي برقراري ارتباط با ديگران و مديريت 
يك رابطه درس�ت و بي نقص كه مي تواند ش�امل 
موارد زيادي باشد و ما در اين نوش�ته به برخي از 

شاخص هاي آن مي پردازيم. 
         

آنان كه هوش اجتماعي بااليي دارند 
وقتي كسي هوش اجتماعي اش باالست يعني راه 
گفت وگو با ديگران را به خوبي مي داند. بنابراين از 
روي بعضي مشخصات فردي مي توان اين افراد را 

از ديگران تشخيص داد. 
اي��ن آدم ها اعتمادبه نف��س بااليي دارن��د و اين 
مهم ترين عامل در برق��راري ارتباط اس��ت. اين آدم ها 
زندگي را دوست دارند و به حيات خود احترام مي گذارند. 
اينها براي زندگي و زنده بودن خود برنامه دارند و حاضر 
نيستند آن را باري به هر جهت خرج امور بيهوده كنند. 
اغلب آنها انسان هاي موفقي هس��تند و براي جايگاهي 
كه مد نظرش��ان اس��ت با دل و جان كار مي كنند. كمتر 
غر مي زنند و بيش��تر تالش مي كنند و اغلب انسان هاي 

اميدواري هستند. 
اين آدم ها ديگران را دوس��ت دارند و احترام گذاشتن را 
آموخته اند. مي توانند به راحتي شرايط ديگران را درك 
كنند و گاهي حق را به آنها بدهند، بدون اينكه احساس 
غرور كنند. براي حل مش��كالت اجتماعي مي شود روي 
كمك آنها حس��اب كرد، زي��را آنها غير از خودش��ان به 
ديگران نيز اهميت مي دهند و انها را به خوبي مي بينند و 

صدايشان را مي شنوند. 
هوش برترها توانايي بااليي در استفاده از زبان بدن دارند. 
مي توانند بدون تغيير لحن كالمش��ان تنها با زبان بدن 
منظورشان را به مخاطب برسانند. آنها آگاهند كه شادي و 
حرص و تمام احوال را با اين شيوه نشان دهند. اين آدم ها 
مي دانند كي و كجا صحبت كنند. موقعيت سنجي كرده 
و هر جا الزم باشد س��خن مي گويند، اما اگر ضرورتي در 
گفتار نبينند سكوت مي كنند و فقط شنونده هستند. آنها 
مثال بارز ضرب المثل »كم گوي و گزيده گوي چون در« 
هستند. يعني بجا اما مفيد حرفش��ان را مي زنند و اغلب 

همان سخن كوتاه تأثير خود را مي گذارد. 
هوش برتر ها نس��بت به همه چيز ي��ك ذهنيت مثبت 
دارند. همه چيز جهان را با عينك خوش بيني مي بينند و 
»نمي شود« و »نمي توانم« را نمي پذيرند. اين آدم ها اگر 
در جمعي باشند مدام از افعال مثبت استفاده مي كنند و 
ديگران به راحتي مي توانند انرژي حاصل از كالم مثبت 
آنها را دريافت كنند. وقتي ذهنيت مثبت است پس قدرت 
انجام هر كاري دارند، آستانه تحملشان در شكست هاي 
پي در پي باال م��ي رود و به پيروزي نهاي��ي يقين دارند. 
به همين دليل انس��ان هاي آرامي هستند و كمتر گاليه 
مي كنند. اينها اگر در يك جمع عمومي باشند بدون اينكه 
كسي را بشناسند مي توانند بحثي را كه سر گرفته است 
به سمتي كه خودشان مي خواهند بكشانند و در نهايت به 

يك جمع بندي مثبت برسند. 
اي��ن آدم ها اهل قدرداني هس��تند. هر جا الزم باش��د از 
عملكرد مثبت اف��راد قدرداني مي كنن��د و از اينكه اين 
اهميت دادن را به زبان بياورند هرگز ابايي ندارند. همين 
يك مقوله ش��خصيتي كافي اس��ت تا آنها را در جامعه 
محبوب كند. فرض كنيد يك پاركبان از صبح تا غروب با 
راننده هاي مغرور و غرغرو مواجه باشد كه هر كدام به ميل 
خودشان با او رفتار مي كنند، اما ناگهان كسي پيدا شود 
كه با لبخند تالش��ش را ارج  نهد و با يك خدا قوت ساده 
تمام انرژي هاي خوب را به او  بخش��د. يا راننده اتوبوس 
واحد باشي و هر روز شاهد غرولندهاي مسافران زيادي كه 
تمام خستگي خود را به شانه هاي همشهري هاي ناشناس 
منتقل مي كنند. هوا سرد اس��ت، به دليل برف ترافيك 
سنگين ايجاد شده و اتوبوس ميلي متري حركت مي كند. 
اين وسط مردم هم خسته اند و مدام غر مي زنند. يكي آن 
وسط پيدا مي شود كه با آرامش از زيبايي برف مي گويد و 

اميد به اينكه فردا مي شود هواي تميزي را استنشاق كرد. 
او زيبايي برف را به تمام كاستي ها ترجيح مي دهد. نگاه 
زيباي او جو اتوبوس را عوض مي كند و مي تواند بحث را 
از ترافيك به تعريف خاطره در برف بكشاند. چنين آدمي 
همه جا حضورش مفيد است و مي تواند جلوي خيلي از 
تنش ها را بگيرد. اگر مترو شلوغ باشد به راحتي شرايط 
دستفروش ها را درك مي كند و به جاي غر زدن و ناليدن 
س��عي مي كند آنها را درك كند و به آنهايي كه كم توان 

هستند جا براي نشستن بدهد. 
هوش برتر ها تعصب بي مورد ندارند و به كسي برچسب 
نمي زنند. آنها به جاي تمسخر ديگران مدام احساسات 
و رفتار خ��ود را پايش مي كنن��د. آنها مي توانن��د با هر 
قشري تعامل داش��ته باشند و كس��ي را به هيچ عمل يا 
رفتاري محك��وم نكنند. آنه��ا روي رفتارهاي غلط خود 

تعصبي ندارند و به راحتي مي توانند خود را تغيير دهند و 
رفتارهاي خود را اصالح كنند.  

اين آدم ه��ا انرژي بااليي براي رهب��ري كردن يك گروه 
يا جامعه را دارند و به راحتي مي توانند با اس��تعداد هاي 
درونش��ان كه منجر به ارتباط قوي با ديگران مي ش��ود 
به ش��هرت و ثروت دلخواهشان برس��ند. همه اينها كه 
گفتيم مي تواند ويژگي ه��اي يك فرد با هوش اجتماعي 

باال باشد. 

اگر هوش اجتماعي تقويت شود 
ب��راي اصالح ي��ك جامعه الزم اس��ت افراد 
بيشتري هوش اجتماعي خود را تقويت كنند 
و راه هاي ارتباط مؤثر با ديگران را به خوبي 
بياموزند. اگر اين هوش نباش��د افراد قدرت 
تطاب��ق ب��ا م��ردم را از دس��ت مي دهند و 
نمي توانن��د در مقابله ب��ا افراد جديد ك��ه وارد زندگي و 
رابطه شان مي شود واكنش درست نشان بدهند. تقويت 
اين هوش باعث مي شود افراد بتوانند با هرگروه از افراد با 
مش��خصات فكري و اعتقادي مختلف كن��ار بيايند و به 

سازگاري مطلوب برسند. 
اگر اين هوش تقويت شود مي توان اميد داشت مناقشات 
پيش آمده ميان افراد را بتوان مسالمت آميز و هوشمندانه 
حل و فصل كرد. مثل بزرگ ترهايي كه با صبوري و ريش 
سفيدي شان به اختالفات پايان مي دهند اما اگر اين هوش 

پايين باشد مي تواند به دعوا و اختالف منجر شود. 
اگر اين هوش تقويت شود افراد به درك فرهنگي درستي 
از يكديگ��ر مي رس��ند و مي توانند اختالف��ات قومي و 
فرهنگي را به راحتي بپذيرند و راحت تر كنار هم زيست 
كنند. تقويت اين هوش مس��اوي است با احترام اقوام به 
يكديگر و آن وقت كمتر كسي به جوك هاي ساخته شده 
عليه اقوام و قش��ر هاي مختلف مي خندد و ديگران را با 
ديگران به اشتراك نمي گذارد. هوش اجتماعي يعني يك 
درك عميق از مسائل جامعه كه همه را به درك درستي 

از ش��رايط يكديگر وا مي دارد و چ��ون يكديگر را درك 
مي كنند پس بهتر مي توانند به يكديگر ياري رسانند. 

اگر اين هوش تقويت شود افراد منعطف بيشتري تربيت 
مي شوند كه مي توانند به راحتي در مواقع الزم اشتباهات 
خود را بپذيرند و بلد باشند از ديگران عذرخواهي كنند. 
عذرخواهي كردن يكي از مهم ترين مش��خصات فردي 
است كه مي تواند به ايجاد رابطه اي مفيد و بي تنش منجر 
شود. فكر كنيد راننده هاي ما هوش خود را تقويت كنند 
و ياد بگيرند در مواقعي كه اشتباهي سهوي رخ مي دهد 
پياده ش��وند و با آرامش و احت��رام عذرخواهي كنند. به 
نظر شما در چنين شرايطي كار به دعوا و فحش دادن و 
استفاده از قفل فرمان مي رسد؟ آيا همان زبان نرم به قول 

قديمي ها مار را از النه بيرون نمي كشد؟ 
اش��كال ما اين اس��ت كه همه خود را حق ب��ه جانب و 
عذرخواهي در مواقع بروز اشتباه را نشانه تحقير مي دانيم، 
در حالي كه عذرخواهي نشان از رشد اجتماعي ما دارد و 
مي تواند در بسياري موارد گره را به جاي دندان با دست باز 
كند. اگر ما خطاي خود را بپذيريم و مسئوليت خطايمان 

را به جان بخريم حتم��اً ديگران م��ا را درك مي كنند و 
كمك بهتري خواهند كرد. مثالش همان راننده اي است 
كه زير بار اشتباهش نمي رود و مدام با فحش و عصبانيت 
منتظر افسر مي ش��ود. اين آدم گره را سفت تر مي كند، 
اما اگر كسي عذرخواهي كند و منطقي با مقوله تصادف 
كنار بيايد طرف مقابل به او احترام مي گذارد و دنبال حل 
و فصل از طريق قانون مي روند. چه بس��ا افراد زيادي كه 
به جاي دعوا و كشاندن پاي پليس به ماجرا خودشان با 
گفت وگو اختالف را حل مي كنند و به اجماع مي رسند. 

اين افراد اغلب ش��ادند و راحت تر از ديگ��ران مي توانند 
جلب اعتماد كنند. اينها نيازهاي ديگران را به خوبي و به 
موقع متوجه مي شوند. به عنوان مثال اگر نيازمندي در 
كوچه شان باشد قبل از درخواست كمك خودشان به او 
كمك مي كنند يا اگر پدر يك نوجوان باشد قبل از همه 

متوجه نياز او مي شود و سعي دارد آن را برطرف كند. 
اين افراد اغل��ب محبوبند، از اعتبار و احت��رام كافي نزد 
ديگران برخوردار ب��وده و برونگرا هس��تند و به راحتي 

احساسات خودرا بروز مي دهند. 

هوش اجتماعي مهم تر از بهره هوشي است
اما خ��وب اس��ت بدانيد داش��تن هوش 
اجتماعي از بهره هوش��ي خيلي مهم تر و 
كارسازتر است. ممكن است كسي باهوش 
تلقي شود اما درونگرا باشد و نتواند ارتباط 
مؤثري با ديگران برقرار كند. پس اين علم 
و هوش خيلي نمي تواند مؤثر افتد. حاال بر عكس آدم هاي 
زيادي هستند كه بهره هوشي پايين تري دارند اما چون 
بلدند با ديگران ارتباط ايجاد كنند انسان هاي موفق تري 
هستند. فرض كنيد شما بهره هوشي بااليي داشته باشيد 
اما در ارتباط گيري ضعيف باشيد. چطور مي توانيد بهره  
بالقوه خود را بالفعل كنيد؟ اما او كه هوش اجتماعي دارد 
بلد است با همان ميزان هوشي كه دارد به موقع و درست 
ارتباط برقرار كند و به خواس��ته هايش برس��د. شايد به 
همين دليل اس��ت كه بچه هاي ش��يطان و پر شر و شور 
نوجواني اغلب در بزرگسالي كارهاي مهم و پر مخاطبي 
دارند و از ش��رايط مالي خوبي هم برخوردار هس��تند و 
نابغه ها بيش��تر دركارهاي انف��رادي و تك بعدي حضور 
دارند. ش��ايد اصطالح عاميانه اش مردم دار بودن هوش 

برتر ها باشد. 

هوش هيجاني خميرمايه هوش اجتماعي 
الزمه هوش اجتماعي برخورداري از هوش 
هيجاني است كه ش��امل كنترل هيجان و 
رفتارهاي فرد مي شود. پس اول بايد هوش 
هيجان��ي را تقويت كرد و برخ��ورد با انواع 
احساس ها را آموخت. اين هوش كه تقويت 
شود راحت تر مي شود احساسات را كنترل كرد كه همين 

به تنهايي مي تواند در ايجاد رابطه سالم مؤثر باشد. 
بعضي ها ه��وش بااليي دارند يعني ب��ه خوبي مي توانند 
س��اعت ها براي مردم حرف بزنن��د و همچنان محبوب 
بمانند اما شعور اجتماعي ندارند، يعني نمي توانند قوانين 
شهروندي را بپذيرند و اغلب حقوق ديگران را خواسته يا 
ناخواسته تضييع مي كنند. شعور اجتماعي يعني زباله ها 
را هر جا دلمان خواست رها نكنيم. خودروي خود را هر جا 
دلمان خواست و جلوي هر تابلوي توقف ممنوعي پارك 
نكنيم. يعني ماشين خود را بدون معاينه فني در خيابان 
رها نكنيم. شعور اجتماعي يعني بدون اجازه  كسي از او در 
هر حالتي كه هست فيلم و عكس نگيريم. بي اجازه كسي 
مسائل خصوصي اش را انتشار ندهيم و با تخطي از قانون 
در رانندگي جان ديگران را به خطر نيندازيم. همين يك 
شعور اجتماعي به تنهايي جاي كار بسياري دارد. خيلي 
از رفتارهاي اجتماعي نياز به تعمير يا ترميم دارند و بايد 

بسياري از زيرساخت ها دوباره احيا شوند. 
خوبي هوش اجتماعي اين اس��ت كه اكتس��ابي است و 
مي توان آن را با ممارست و تالش به دست آورد. به نظر 
مي رسد براي داش��تن يك جامعه ايمن و س��الم بايد از 
تقويت ش��عور اجتماعي و آموزش هوش اجتماعي آغاز 
كرد. اگر افراد زيادتري مهارت برقراري ارتباط را بياموزند 
و راحت تر بتوانند هوش هيجاني خود را كنترل كنند به 
يقين آمار جرم و تخلف كاهش خواهد يافت و افراد زندگي 

بي دغدغه و شادتري در كار هم تجربه خواهند كرد. 
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تربيت كامل با پرورش هوش هيجاني
كودك من احساس غريبي مي كند

سبك تربيت  

   ريحانه رضايي
فرزند من در مهدكودك احساس غريبي مي كند و دور از دوستانش مي نشيند. دختر 
من در مقابل زورگويي هاي دوستش كوتاه مي آيد و فقط گريه مي كند. آن يكي هم وقتي 
دوستانش با وس�ايلش بازي مي كنند قدرت اختيار ندارد و اجازه مي دهد دوستانش 

وسايلش را خراب كنند و اتاقش را به هم بريزند. 
احتماالً درد دل هاي شايع را كه خوانديد از زبان مادرهاي بسياري شنيده ايد؛ آنهايي 
كه وقتي يك بچه  سر و زبان دار مي بينند قربان صدقه اش مي روند و به مادرش حسادت 
مي كنند. هر چه مادر بچه پر هيجان مي گويد كه از دستش ذله شده است  و به همه زور 
مي گويد آن يكي بيشتر ذوق مي كند كه كاش بچه او هم مثل اين كودك در بازي رئيس 

بازي در مي آورد و او و پدرش را در خانه ذله مي كرد. 
اينگونه بچه ها هوش اجتماعي ضعيفي دارند. قادر نيس�تند احساس�ات و هيجانات 
دروني شان را كنترل كنند. به همين دليل اغلب گوشه گير و تنها هستند. توان دوست 
پيدا كردن ندارند و از اعتمادبه نفس پاييني برخوردارند. بر خالف بچه هايي كه به محض 
ورود در يك محيط تازه دوس�ت پيدا كرده و همان يك ساعت بازي در پارك را با يك 

همراه سپري مي كنند. 

در دنياي كنوني اكثر بچه ها باهوش هستند و 
از لحاظ درك مفاهيم درس��ي مشكل خاصي 
ندارند. چيزي ك��ه آنها را از ديگ��ران متمايز 
مي كند رفتارهاي اجتماعي شان است. آنهايي 
كه ياد گرفته اند عواطف و احساس��ات خود را 
كنترل كنند و به حقوق ديگران احترام بگذارند 
راحت تر ارتباط برقرار و اغلب دوستان زيادي 
دور خودش��ان جمع مي كنند. آنه��ا فعاليت 
گروهي بيشتري دارند و از محبوبيت خاصي 
برخوردارند. آنها اغلب مسئوليت هاي كالس را 
به عهده مي گيرند و مدام توي چشم هستند، 
زيرا س��ر و زبان دارند و ي��اد گرفته اند چگونه 

روابط مختلف را مديريت كنند. 
به بچه ها در راستاي تقويت هوش هيجاني بايد 
آموخت عصباني شدن بسيار آسان است. چيزي 
كه دشوار است و مهارت مي خواهد بجا عصباني 
شدن و كيفيت عصبانيت است. آنچه مهم است 
نوع آموزش به اين كودكان است. آنها بايد مهارت 
كنترل احساس��ات را بياموزن��د. آن وقت ديگر 
مي توانند خشم يا عصبانيت خود را كنترل كنند و 
سر هر موضوع بي اهميتي از كوره در نروند و دعوا 
راه نيندازند. يكي از اين ش��يوه ها كنترل خشم 
والدي��ن در مقابل ديدگان كودك اس��ت. اولين 
جايي كه كودك هوش هيجاني خود را مي آزمايد. 
جايي كه پدر و مادر دعوايش��ان مي شود و رفتار 
آنها در مقابل اين احساس تعيين كننده خواهد 
بود. پدر و مادري كه هنگام دعوا داد و فرياد  كرده 
يا وسيله پرتاب مي كنند يا مي شكنند يا پدراني 
كه موقع عصبانيت فحش مي دهند هر قدر هم 
روشنفكر و تحصيلكرده باشند نمي توانند براي 
رشد هوش كودك خود كاري كنند. كودك در 
آن لحظه مسائل را حين ديدن حالجي مي كند 
و نحوه تعامل با ديگران را ياد مي گيرد. حاال اگر 
بناي اين رابطه بر عذرخواهي باش��د يا طرفين 
حين دعوا به حري��م يكديگر احت��رام بگذارند 
كودك عين رفتارهاي آنان را در مواجهه با روابط 
بيرون خانه تكرار خواهد كرد و اين يعني همان 

هوش هيجاني. 
كودك خسته و عصبي از راه مي رسد. از دست 
دوستش خيلي عصباني است و شروع مي كند 
با آب و تاب تعريف كردن از اختالفشان. اما مادر 

يا پدر توجهي به كالمش ندارد و بدون شنيدن 
حرف هايش يا او را متهم مي كند يا خشمش 
را بي دليل مي داند. ناديده گرفتن احس��اس 
خشم كودك باعث از بين رفتن آن نمي شود 
بلكه همه آنها در ذهن و روح بچه جمع و بعد از 

مدتي تبديل به كابوس مي شوند. 
آنها براي يادگيري و تقوي��ت هوش هيجاني 
خود نياز به آرامش دارند؛ چيزي كه از والدين 

خود دريافت مي كنند. 
والدين بايد در مواجهه با اش��تباهات كودك 
حساب خودش را از اش��تباهاتش جدا كرده و 
وقتي مي خواهن��د او را مؤاخذه كنند به جاي 
اينكه بگويند دوس��تت نداريم يا تو خيلي بد 
هس��تي و ما را اذيت مي كني، بايد به او حالي 
كنند كه كارش را دوست ندارند. مثاًل بگويند 
كار تو باعث دلخوري عمه ش��ده است يا ما از 

درس نخواندن تو ناراضي هستيم. 
به كودكان هرگز و هرگز برچسب نزنيد. سعي 
كنيد هنگام قضاوت آنها خود را در دنيايشان 
ره��ا نماييد و ب��ا كفش هاي آنه��ا راه برويد و 
دنيا را از منظر كودكان تماش��ا كنيد. آن وقت 
خواهيد دانس��ت كه خيلي از اشتباهات براي 
آنها بي معناست و كودكان در دنياي خيالي و 

رنگارنگ خود سير مي كنند. 
نبايد كودكان را تحقي��ر كرد. اين بزرگ ترين 
خيانتي است كه مي توان به آنها كرد و موجب 

سركوب هوش هيجاني آنها مي شود. 
والدين بايد بدانند رسيدگي به نيازهاي كودك 
فقط خريد مايحتاج خوراك و پوشاك نيست، 
بلكه آنها در قبال پرورش هوش هيجاني كودك 
مسئولند، زيرا آنها هس��تند كه زنان و مردان 
آينده را تربيت مي كنند و يادش��ان مي دهند 
در مواجهه با مشكالت زانوي غم بغل بگيرند 
يا با قدرت راهش��ان را ادامه بدهند. والدين به 
كودكان ياد مي دهند ب��دون دعوا اختالفات 
خود را حل كنند و به حقوق و خواس��ته هاي 
ديگران احترام بگذارند. ي��اد مي دهند ترس 
يك واكنش طبيعي است و بايد به درستي اين 

احساس را كنترل كرد. 
اگر اين هيجانات كنترل نش��ود به اضطراب و 
افسردگي تبديل مي ش��ود. بچه هاي منزوي 
و گوشه گير كه اغلب دوس��ت دارند در كالس 
تنها باشند. بچه هايي كه درسشان خوب است 
اما جرئت مشاركت در مسائل كالس را ندارند. 
كار گروهي و مبصر بودن را دوس��ت دارند اما 
چون هرگز مثل بقيه دست خود را باال نمي برند 
اين ني��از و عالقه در آنها س��ركوب مي ش��ود. 
بچه هايي كه تحملشان پايين است و با شنيدن 
باالي چشم تان ابروست قهر مي كنند و به هم 
مي ريزند. بچه هايي كه از سرگروه شدن و قبول 
كوچك ترين مسئوليت ها مي هراسند. بچه هايي 
كه قدرت پذيرفتن اش��تباه خ��ود را ندارند و 
همه خطاها را گردن ديگران مي اندازند. اينها 
بچه هايي بار مي آيند كه حوصله شنيدن حرف 
ديگران را ندارند و دوست دارند هميشه گوينده 
باش��ند. بچه هايي كه اغلب درونگرا هس��تند 
و قادر نيس��تند احساس��ات و عواطف خود را 
بروز دهند. اين بچه ه��ا نمي توانند بحران هاي 
پيش آمده را درس��ت مديري��ت كنند و كمي 
بزرگ تر كه بشوند نمي توانند در موقعيت هاي 
مختلف از حق خود دفاع كنند چون اين مهم را 
آموزش نديده اند.  برقراري ارتباط را از كودكي 
به فرزندانمان بياموزيم ت��ا بتوانند در جامعه 
انسان هاي موفقي باشند و از حقوق خودشان 
و ديگران دفاع كنند. تقويت هوش اجتماعي را 

در كودكان جدي بگيريم. 

به بچه ها در راستاي تقويت هوش 
هيجان�ي باي�د آموخ�ت عصباني 
شدن بس�يار آسان اس�ت. چيزي 
كه دشوار است و مهارت مي خواهد 
بج�ا عصبان�ي ش�دن و كيفي�ت 
عصبانيت اس�ت. آنچه مهم است 
نوع آموزش به اين كودكان اس�ت

رس�يدگي به نيازهاي كودك فقط 
خريد مايحتاج خوراك و پوش�اك 
نيست، بلكه آنها در قبال پرورش 
هوش هيجاني كودك مس�ئولند، 
زي�را آنه�ا هس�تند ك�ه زن�ان و 
مردان آين�ده را تربي�ت مي كنند

سبك ارتباط

ش�عور اجتماعي يعني زباله ه�ا را هر جا 
دلمان خواس�ت ره�ا نكنيم. خ�ودروي 
خ�ود را هر جا دلم�ان خواس�ت و جلوي 
هر تابلوي توقف ممنوعي پ�ارك نكنيم. 
يعني ماش�ين خود را ب�دون معاينه فني 
در خيابان ره�ا نكنيم. ش�عور اجتماعي 
يعن�ي ب�دون اج�ازه  كس�ي از او در ه�ر 
حالتي كه هس�ت فيلم و عك�س نگيريم. 
بي اجازه كس�ي مس�ائل خصوصي اش را 
انتش�ار ندهي�م و با تخط�ي از قان�ون در 
رانندگي جان ديگران را به خطر نيندازيم

هوش اجتماعي الزمه ارتباط سالم با ديگران است

آنهايي كه باهوشند ولي شعور اجتماعي ندارند!

ب�راي اصالح ي�ك جامع�ه الزم اس�ت 
افراد بيش�تري هوش اجتماع�ي خود را 
تقويت كنن�د و راه هاي ارتب�اط مؤثر با 
ديگران را ب�ه خوبي بياموزن�د. اگر اين 
هوش نباشد افراد قدرت تطابق با مردم 
را از دس�ت مي دهن�د و نمي توانن�د در 
مقابله ب�ا اف�راد جديد ك�ه وارد زندگي 
و رابطه ش�ان مي ش�ود واكنش درست 
نش�ان بدهند. تقويت اي�ن هوش باعث 
مي ش�ود افراد بتوانند با هرگروه از افراد 
با مش�خصات فكري و اعتقادي مختلف 
كنار بيايند و به سازگاري مطلوب برسند

ه�وش اجتماعي از بهره هوش�ي خيلي 
مهم تر و كارس�ازتر اس�ت. ممكن است 
كس�ي باهوش تلقي ش�ود اما درونگرا 
باش�د و نتواند ارتباط مؤثري با ديگران 
برقرار كند. پس اين علم و هوش خيلي 
نمي توان�د مؤثر افت�د. حاال ب�ر عكس 
آدم هاي زيادي هستند كه بهره هوشي 
پايين تري دارند اما چون بلدند با ديگران 
ارتباط ايجاد كنند انسان هاي موفق تري 
هس�تند. فرض كنيد ش�ما بهره هوشي 
بااليي داشته باشيد اما در ارتباط گيري 
ضعي�ف باش�يد. چط�ور مي تواني�د 
به�ره  بالق�وه خ�ود را بالفع�ل كني�د؟


