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2 چگونه فعاالنه گوش دهیم

چگونه فعاالنه گوش دهیم؟

حتمًامتوجهشدیدکهبخشزیادیازروابطمابادیگرانبهصحبتکردن

وگوشدادنمیگذرهکهایجاداینروابطواقعًامهمهست.امابااین

حالهیچوقتیابهتِربگمبهندرتدردورانتحصیل،کسیاینهاروبه

ماآموزشدادهوازطرفیهممیتونمبگمافرادخیلیخیلیکمیهستند

کهبتونندفعاالنهگوشبدندتامابتونیمازشونالگوبرداریکنیم.

شایدبراتونجالبباشهکهبدونیدبیشتِرجروبحثهاوبگومگوهایی

کهپیشمیادوخیلیسادهمیشدحلبشهنتیجهفعاالنهگوشندادن

بهصحبتهایطرِفمقابلهست.

یکیازدالیلیهمکهافراددرصحبتهاشونبهنتیجهدرستیامطلوبی

نمیرسندبازهمبهدلیلگوشندادنفعاالنهاست.

ازمواردومسائلیکهممکن بدیمخیلی بتونیمفعاالنهگوش اگر قطعًا

هستبرامونپیشبیادبهسادگیقابلحلشدنهست.

دراینمقالهمیخامدرمورداینکهچگونهفعاالنهگوشبدیمصحبتکنم.
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3 چگونه فعاالنه گوش دهیم

قبلازاینکهبریمسراغاینمبحثیکتجربهکوچیکروبراتونبگم:

حدودسهماهقبلبرایخریدخودروواسهیکیازاقوامرفتهبودیمپیش

فروشنده بود. داده را اش خودرو فروش آگهی روزنامه در که شخصی

صحبتمیکرد،خریدارجوشمیآورد،خریدارصحبتمیکردفروشنده

جوشمیآورد،چونهیچکدومشونحرفهاومنظورهایهمدیگهرو

فارسی نفرمون اینکههرسه با و متوجهنمیشدندودرکنمیکردند

برای و داشتم رو مترجم یک نقش وسط اون من کردیم می صحبت

شخصشنوندهمنظورگویندهروبازگومیکردم،خوشبختانهمعاملهبه

خوبیوخوشیانجامشد.

فرق بین گوش دادن و شنیدن

میدونیدفرقبینگوشدادنوشنیدنچیه؟
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4 چگونه فعاالنه گوش دهیم

چندتامثالازشنیدنبراتونمیزنمکهحتمًابهشبرخوردید:

آره،گوشمباشماست!)درحالیکهحواسشجایدیگهاست(◄

چیگفتی؟حواسمنبود!◄

میشهدوبارهبگید!◄

و….◄

بهعبارتدیگر،شنیدن،تالشفیزیکیبرایدریافتپیاِمفردسخنگواست،

امالزومًابهمعنیایننیستکهپیاِمدریافتیپردازششدهویابهآن

پاسخدادهمیشود.
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5 چگونه فعاالنه گوش دهیم

گوشدادنیعنی،دریافتپیامازسخنگو،پردازشودرکمعنییامعانی

اما باشه، منظورسخنگو از درکی که گونهای به پیام آن به پاسخ و آن

شنیدنفقطدریافتپیاِمسخنگواست.

بهاحتمالخیلیزیادفعاالنهگوشدادنوگوشدادنموثرمیتونهخیلی

برعکِسآن،گوشنکردِنموثرهممیتونهخیلی باشه،و برایمامفید

مخربباشهواگهتجربیاتخودمونروازگوشدادِنموثروغیرموثربه

یادبیاریمحتمًاازفایدهاینکاراستفادهکردیموهمینطوربهایبیدقت

گوشدادنروهمپرداختم.

     مالکوم فوربس می گه:

    هنر مکالمه در گوش دادن است

ضرورت فعاالنه گوش دادن

مندرکالساییکهبرگزارمیکنم،شرکتکنندههارودرگروههایدونفره

از قرارمیدمویکنفرازاعضایهرگروهرومیخامکهچندلحظهبیرون

برایهمگروهی رو ِبرهویکصحبتجذابدودقیقهایمهیج کالس
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6 چگونه فعاالنه گوش دهیم

خودشآمادهکنه.

به همگروهیتون ))وقتی گفتم: موندن، باقی کالس در که افرادی به 

کالسبرگشت،یکداستانمهیجروبهمدتدودقیقهبرایشماتعریف

میکنهوشماهمبایدنقشیکشنوندهفعالروبازیکنیدوبااشتیاقبه

صحبتهاشگوشکنید،طوریکهسخنگوازگفتنداستانشلذتببره،و

بعدازیکدقیقه،دیگهباسخنگوارتباطچشمیبرقرارنکنیدوحواستون

روازشبرداریدواصاًلبهشگوشندید،مثالباگوشیتونبازیکنیدیا

جایدیگهرونگاهکنید((.

وقتیافرادیکهبیرونکالسبودنبهداخلاومدنوتمرینشروعشد،

اتاقپرازانرژی،هیجانوسروصداشد.

امابعدازیکدقیقه،شنوندههادیگهبهحرفهایهمگروهیخودشون

گوشنمیدادند،

فکرمیکنیدچهاتفاقیافتاد؟
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7 چگونه فعاالنه گوش دهیم

همونطورکهاحتماالًحدسمیزنید،صداوانرژیصبحتهاپاییناومدو

دیگهسخنگوهاتمایلیبهگفتنداستانمهیجشوننداشتند.

منبارهاوبارهااینموضوعروتویکالسهامتستکردموحتیخودم

نتیجه یک به وهمیشه کردم امتحان ازکالس خارج  رو موضوع این

رسیدم:

فعاالنهگوشدادنبسیاربسیارضروریاست.

چگونه موثر و فعاالنه گوش بدیم؟

بهاحتمالخیلیزیادافرادبسیارکمیدرمحیطاجتماعِیماهستندکه

بامهارتگوشدادنموثروفعاالنهآشناباشندواونروبهکاربگیرند.

بنابراینخیلیسختهکهشخصمناسبیروپیداکنیمتاازشالگوبرداری

کنیم.

حتمًاتااالنبهاینموضوعپیبردیدکهگوشدادنموثرنقشکلیدیدر

موفقیت)شغلی،تحصیلیو…(وهمچنینبهبودروابِطمابادیگرانداره.

می موثر دادن گوش مورد در مختلف افراد از سوالی تحقیقاتم در من

پرسیدم:
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8 چگونه فعاالنه گوش دهیم

”موقعیکسیواقعًابهشماگوشمیدهدچهاحساسیدارید؟”

نکته بهیک استثناء بدون دادهمیشد افرادمختلف از که جوابهایی

مثبتاشارهداردواینکهوقتی،شخصیبهخوبیبهصحبتهایماگوش

میدهواقعاتجربهمثبتیهست.

احساسخوبیبهمدستمیده◄

احساسموفقیتمیکنم◄

بهمناحترامگذاشتهمیشه◄

بهمنتوجهمیشه◄

منبرایشخصمقابلممهمهستم◄

احساسمفیدبودندارم◄

و…◄

بهعبارتدیگرمابافعاالنهگوشکردنمیتونیمدردیگرانتأثیرمثبت

دیگران با میتونیم رو بسیارخوبی ارتباطات اینشیوه با و کنیم ایجاد

ایجادکنیم،وقتیازقدرتیکهگوشدادنفعاالنهبهمامیدهمطلعباشیم،
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9 چگونه فعاالنه گوش دهیم

قطعًابااشتیاقبیشتریبرایاینموضوعوقتمیزاریمتابهیکمهارت

تبدیلشکنیم.

البتهمهارتگوشدادنفعاالنههممثلخیلیازمهارتهایدیگهنیازبه

تمرینووقتدارهتابصورتیکمهارتناخودآگاهدروجودمانهادینه

بشه.

تااینجاباهمدرموردفوایدگوشدادِنموثرصحبتکردیم،

مراحل گوش دادن موثر:

دریافت◄

پردازش◄

پاسخ◄

۱–دریافت:دراینمرحله،پیاِمفرِدسخنگوراازطریقحسشنواییو

پیاممهم دریافت در بیناییدریافتمیکنیم،همانقدرکهحسشنوایی

باچشمهایخودمون ما دیگر عبارت به است، مهم بیناییهم است،

میشنویموچشمهایمادردریافتجنبههایغیرکالمیپیامبهماکمک

بصورت مهم و حساس های صحبت که بهتره خاطر همین به میکند.

حضوریانجامشه.درهنگامدریافتپیامبایدبهمواردیکهموجبسد
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10 چگونه فعاالنه گوش دهیم

تا باشیم پیامهایطرِفمقابلهستدقتداشته به شدِنحواسما

بتونیمبدونهیچمزاحمتیوبهدرستیوبدونپارازیتپیامرودریافت

کنیم،مثاًلاگرجعبهایجلویماومخاطبقرارداره،یاجعبهروکناربزنیم

یابهجایدیگهایبریم،یااگردراتاقخیلیشلوغیهستیمواگرامکانش

هستبهمکاندیگهایمثلحیاطیااتاقدیگهایبرایصحبتکردن

برویم.بهعبارتیتااونجاکهمیشهموانعروبرایبرقرارییکارتباطموثر

ازسرراهبرداریمتابتونیمبهدرستیپیامرودریافتکنیم.

۲–پردازش:وقتیکهپیاِمطرِفمقابلرادریافتکردیم،ذهِنمابهتفکر،
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11 چگونه فعاالنه گوش دهیم

تحلیلوارزیابِیپیاممیپردازهتابهشمعناببخشه.دراینمرحلههرچقدر

بتونیماستدااللهایدرستیازصحبتهایطرِفمقابلمونداشتهباشیم

خیلیراحترمیتونیمپیامدریافتیرودرککنیم.بهتِرکهدراینمرحله

ازچندجنبهبهموضوعنگاهکنیمتاپردازشهایبهتریروازچندزاویه

داشتهباشیم.

اینمرحلهشنوندهبهشیوههایمختلفکالمیو ۳–پاسخگویی:در

غیرکالمیبهگویندهاعالممیکندکهپیامرادریافتودرککردهاست.

پاسخگویییابازخوردمراحلگوشدادِنموثرروتکمیلمیکنه.

بهاحتمالخیلیزیادشماهمدرصحبتهاتونباافرادیروبروشدید

کهفقطحرفخودشونرومیزنندوبدوناینکهبخانحرفهایطرف

کنندفقطعقاید وتحلیل وتجزیه بدند بهدرستیگوش رو مقابلشون

خودشونروبازگومیکنند،ودرآخرهمحرفهاشونبهجروبحثهای

بدوننتیجهختممیشه،اینجروبحثهانتیجهگوشندادِنفعاالنه

است.متأسفانهخیلیهاچشماشونرومیبندندوگوشهاشونرومی

گیرندوفقطحرفخودشونرومیزنند،فقطمیخانحرفحرِفخودشون

باشهوحرِفخودشونروبهُکرسیبنشونند،واصاًلهمبهایندقتنمی

کنندکهطرِفمقابلچیمیگه.
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12 چگونه فعاالنه گوش دهیم

نقش در نوبت به گفتگو در درگیر شخص هر موفق گفتگوهای در اما

سخنگووشنوندهقرارمیگیرند،دراینجابهجایاینکههرفردبدونفکر

کردنبهحرفهایطرفمقابلفقطحرفخودشروبزنه،طرفینبیشتر

و تجزیه از بعد و بشند آشنا دیگه دیدگاههایهم با تا میکنند سعی

تحلیلصحبتهایهمدیگهبهیکنتیجهخوبوتفاهمدوطرفهبرسند.

بنابراین،اینموضوعخیلیمهماستکهوقتیباشخصیصحبتمی

کنیم،صبرکنیمحرفشراکاملتمامکند،سپسماحرفهاییکهشنیدیم

روبرایخودمونتجزیهوتحلیلمیکنیموبعدیکبازخوردیایکپاسِخ

مناسببهفردمقابلمیدیم،حاالاینبازخوردمیتونهجوابیبهسواِل
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13 چگونه فعاالنه گوش دهیم

طرِفمقابلباشهیااینکهدرموردموضوعیصحبتکردهومامواردیرو

کهدرککردیمدوبارهبازگومیکنیمتاازدرکصحیحخودمونمطمئن

شدهباشیم.

رفتار افرادی که فعاالنه گوش نمی دهند

معمواًلرفتارهایافرادیکهفعاالنهگوشنمیدهندبهاینصورتاست:

بابیمیلیوبیعالقگینگاهمیکنند◄

موقعشنیدنبیحسوحالهستند◄

وقتیازشونسوالمیپرسیمبیعالقهوبدونانرژیپاسخمیدهند◄

درطولصحبتساکتهستند◄

نسبتبهموضوعیاماخنثیهستند◄

هیچعالئمحیاتیازخودشونبروزنمیدند��◄

موضوعصحبتراعوضمیکنند◄

حالتتدافعیبهخودشونمیگرند◄
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14 چگونه فعاالنه گوش دهیم

واکنشهایشدیداحساسیانجاممیدهند◄

رفتار افرادی که فعاالنه گوش می دهند

معمواًلرفتارافرادیکهفعاالنهگوشمیدهند،بصورتزیرهست:

ارتباطچشمِیمداومباگویندهداشتهباشیم◄

قضاوتنمیکنند:بادقتبهپیامگویندهگوشمیدهندوسپس◄

درصورتلزومباطرحسواالتیازدرستیدریافتپیاممطمئنمیشوند

تابهدامتصورهاوفرضیهپردازیهاینادرستنیافتند.

نگاههایُپرشوروعالقهمندوصادقانهایبامخاطببرقرارکنند◄

تکاندادِنَسربهنشانهدریافتودرکصحیحپیام)همونکاری◄

کهدردورانمدرسهوقتیمعلمبهموننگاهمیکردانجاممیدادیم��

توصیهونصیحتممنوع:تازمانیکهکسیازشونمشورتنخواسته◄

نصحیتنمیکنند.

پرسیدنسوالهایمرتبطباصحبتهایطرفمقابل◄

http://amirmostafa.com/


15 چگونه فعاالنه گوش دهیم

داشتِننگاهیجدیهنگامشنیدنپیامهایجدی◄

صبورانهگوشمیدهند:خیلیقشنگتروحرفهایترهکهوسط◄

حرفکسینپریم،صبوریراتمرینکنیم.

رامتوجه◄ ازحرفهایسخنگو پرسیدنسوالدرصورتیکهقسمتی  

نشدند

احترامطرفمقابلروحفظمیکنند،فعاالنهگوشدادنبدون◄

تالشبرایبرقراریروابطیاحترامآمیز،بینتیجهاست.

ودرآخرجمعبندیوتکرارمواردیکهدرککردهاند◄

نکته:درگوشدادن،ماتصویرمیکنیمکهمنظورگویندهرادرککردهایم،

امادرگوشدادِنفعاالنهمایقینداریمکهمنظورگویندهرادرککردهایم.

بر عالوه هستیم مقابل طرف های صحبت شنیدن حال در هنگامیکه

رفتارهایغیرکالمیبهترهرفتارهایکالمینیزداشتهباشیمتابهفردمقابل

شنیدن مشتاق من و بده ادامه میدم، گوش هات حرف به “من بگیم

صحبتهایشماهستم”مثل:
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16 چگونه فعاالنه گوش دهیم

بله◄

درسته◄

بسیارعالی◄

میفهمم◄

همینطوره◄

صحیحمیفرمایید◄

دقیقاً◄

واقعًا؟!◄

اوه◄

چهخوب◄

آهان◄

چهجالب◄

عالیه◄

بسیارعالی◄
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17 چگونه فعاالنه گوش دهیم

نهبابا!!!ُخب◄

و…◄

لحنصدایمابایدصادقانهومهربونوبهدورازقضاوتباشه.بایددقت

داشتهباشیمکهلحنماطعنهآمیز،خوشونتآمیزیاتمسخرآمیزنباشه.

ازاینبهبعدوقتیدونفرباهمدرحالصحبتهستندبهشوندقتکنید،

ببینیمچهرفتارهاییروازخودشونبروزمیدن،چطوربهنتیجهمیرسند،

مواردمثبتومنفیکهازاونافرادمتوجهمیشیدرویادداشتکنیم.

ودرمرحلهبعدبهصحبتکردِنخودموندقتکنیموآگاهانهبایدهاو

نبایدهایگوشدادِنفعاالنهرارعایتکنیم.

فعاالنه نداِن گوش یا دادِن گوش از مشابهی های تجربه هم شما اگر

داشتیدخوشحالمیشیمبامنودیگردوستاندرقسمِتنظراتهمین

مقاالنهکهدرپایینصفحههستبهاشتراکبذارید.

وهمچنیناگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

بیشترداردهممیتوانیددرقسمتنظراتمطرحبفرماییدتادرسریع

ترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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