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مقدمه

:61سوره توبه ، بخشی از آیه •

لْ  وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُ•
 رَحْمَةٌ  أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ

لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ
دهند و و از جمله منافقان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى•

راى او گوش خوبى ب: بگو. گوش است[ سراپا]او : مى گویند
و به خدا ایمان دارد، و مؤمنان را تصدیق مى کند،;شماست

رحمتى است براى کسانى از شما که ایمان آورده اند



چه خواهیم آموخت؟

تفاوت گوش دادن با شنیدن•
دالیل اهمیت خوب گوش دادن در زندگی•
انواع خوب گوش دادن  •
شناسایی موانع درونی و بیرونی خوب گوش دادن•
توجه به تفاوت های زنان و مردان در خوب گوش دادن•
شناسایی روش هایی برای افزایش توانایی خوب گوش•

دادن  



اهمیت خوب گوش کردن در زندگی ما
:ما اهمیت بسیار زیادی داردحرفه ایو شخصیخوب گوش کردن در زندگی •

رانایجاد ، نگهداری و تقویت ارتباط فکری و عاطفی با دیگ•

موفقیت های تحصیلی و شغلی•
افزایش درک منظور دیگران•
افزایش میزان تفاهم و همدلی•
افزایش میزان یادگیری•
کمک به روحیه مشارکت جویی•
کمک به خودآگاهی بیشتر•



گوش کردن چیست؟
ین جزء شنیدن، نخست. گوش کردن، مساوی با شنیدن نیست•

.مهارت گوش دادن، یعنی دریافت کردن صدا می باشد
:اجزاء شش گانه درگیر در فرایند گوش دادن•
(Hearing)........................شنیدن -1
(Understanding)..........فهمیدن -2
(Remembering)...........یادآوری -3
(Interpreting)........تفسیر کردن -4
(Evaluating)...................ارزیابی -5
(Responding)..........جواب دادن -6



چهار نوع گوش کردن

...خبرگیری، درددل، یادگیری، نظرخواهی، حل مسئله، : دالیل گوش دادن

(Active Listening............................)فعاالنه شنیدن -

(Empathic Listening.......................)همدالنه شنیدن -

(Critical Listening...........................)نقادانه شنیدن -

(Listening For Enjoyment......)شنیدن برای لذت بردن -



(Active Listening)فعاالنه شنیدن 

ذهن تالش برای یافتن معنای گفتار دیگران در•
خود

.شنیدن درگیر با هدف است•



(Empathic Listening)همدالنه شنیدن 

گوش دادن هدفدار و تالش برای درک شخص  •
.دیگر است

صی دنیاست، چنان که شخدیدنتوانایی : همدلی•
درکو سهیم شدندیگر آن را می بیند و 

ی احساسات ، نیازها نگرانی ها و شرایط هیجان
.اوست



(Critical Listening)نقادانه شنیدن

نده را  گوش دادن به گونه ای که در آن بتوان پیام گوی•
به با ارزیابی از میزان صحت، معناداری، و سودمندی

.چالش کشید
.نقادانه شنیدن، تابعی از تفکر نقادانه است•



شنیدن برای لذت بردن
(Listening For Enjoyment)

مربوط به موقعیت هایی است که در آن محرک های  •
ود  شنیداری آرام بخش، سرگرم کننده و هیجان آور وج

.دارد



تفاوت های جنسیتی در گوش کردن

.تسبک ارتباط کالمی بین مردان و زنان متفاوت اس•
واجه با موضوعات موظیفه محورو ابزاریبیشتر مردان•

.هستندارتباط مداربیشتر زنانمی شوند، اما 
دان در زمینه گوش کردن هم تفاوت هایی بین زنان و مر•

:مثال. مشاهده می شود
گوش می دهند تا هیجاناات  : زنانهدف از گوش دادن •

.دشخص دیگر را بفهمند و عالئق مشترک را بیابن
گوش می دهند تا واکانش  : مردانهدف از گوش دادن •

.نشان دهند و مشکالت را حل کنند



تفاوت های جنسیتی در گوش کردن

ترجیح مای دهناد کاه    : زنانترجیحات در گوش دادن •
بی نیاز اطالعات ریز و پیچیده ای را بگیرند که برای ارزیا

.دارند
ترجیح می دهناد کاه   : مردانترجیحات در گوش دادن •

.اطالعات کوتاه، خالصه، بدون ابهام و خطا باشند
کنند خیلی کم کالم را قطع میزنان: ایجاد وقفه در کالم•

.و وقفه هایشان برای موافقت یا حمایت است
ی خیلی زیاد کالم را قطع ما مردان: ایجاد وقفه در کالم•

صالی  کنند و وقفه هایشان غالبا برای تغییر موضاوعات ا 
.است



موانع خوب شنیدن

چرا خوب گوش نمی دهیم؟•
عاادت ، اشاتغا   :معموال این دالیل بیان می شاود •

ذهنی، وجود عوامل مزاحم دیداری یاا شانیداری،   
...تفاوت جنسیتی، غلبه هیجانات، 

انجام دسته بندی علمی و دقیق تر این دالیل و موانع•
شناخت از این موارد و توجه به آنهاا در . شده است

هباود  ارتباط هایی که باید شنونده موثری باشایم، ب 
.  روابط اخانوادگی و اجتماعی را به همراه دارد



موانع خوب شنیدن

همه محرک هایی که: عوامل فیزیکی•
در محیط، تمرکز شما را بر پیام گوینده 

مثل صدای بلند موسیقی. کاهش می دهند
...شنیداری، –در جشن عروسی، رسانه های دیداری 

سرگردان بودن ذهن، هنگامی که بایاد روی : عوامل ذهنی•
امه شغلی فکر کردن به برن: مثل. کلمات گوینده متمرکز باشد

هنگام تدریس استاد
که تمرکز دقیق روی جزییات، به نحوی: حواس پرتی واقعی•

رانی و گوش دادن به جزییات ساخن : مثل. نکته اصلی گم شد
فراموش کردن اهداف اصلی آن



موانع خوب شنیدن

ا پاسخ زیاد دادن به یاک کلماه یا   : حواس پرتی معنایی•
وقتی صاحبت باه موضاوع    : مثل. مفهوم مملو از هیجان

.ارتباط با خانواده همسر می رسد
اختصاص توجاه بار اساا    : برداشت از جایگاه گوینده•

: مثل.برداشت از جایگاه، رتبه یا ارزش اجتماعی گوینده
.م شدهبی توجهی به بیان نظرات یک کارمند تازه استخدا

ه گاروه  در نظر گرفتن فرد با ویژگی هایی که ب: کلیشه ها•
او تعلاق ...( سن، نژاد، قومیت، جنسیت، دیان، شاغل،   )

.  همه افراد بزرگسا  نظرات مشابه دارند: مثل. دارد



موانع خوب شنیدن

اجازه دادن به این که کیفیت ظااهر یاا   : ظواهر و صداها•
گاوش : مثال . صدا روی فرایند گوش دادن تاثیر بگذارد

.ندادن به سخنان شخصی که صدای تیزی دارد
تمرکز افراطی بر خود، یا خود را به عناوان : خودمحوری•

هدایت جریان: مثل.محور مرکزی در هر مکالمه ای دیدن
.مکالمه به سمت مشکالت خاص خود

نجام احسا  این که باید از آن چه گفته یا ا: دفاعی بودن•
ناده،  فرض این که سخنان گوی: مثل. داده اید، دفاع کنید

.حربه ای برای انتقاد از شماست



موانع خوب شنیدن

ه ای کاه  نگاه به سخنان دیگری به گونا : برتر نمایی تجربه ها•
سانی به ک: مثل. تجربه های او به خوبی تجربه های شما نیست

.که تجربه کمتری دارند، گوش نمی دهید
هاای  اجازه دادن به تمایالت شخصی و باور: سوگیری شخصی•

جزمی خود که در توانایی بارای تفسایر درسات اطالعاات     
تگو فرض این که مردم معموال راس: مثل. موجود، تداخل کنند

.هستند( یا فریبکار ) 
تظاهر به گوش دادن، اما اجازه دادن به : گوش دادن ظاهری•

: مثال . ذهن و توجه خود که به چیزی دیگر مشاغو  باشاد  
.خیالپردازی به هنگام حضور در کال  در 



؟چگونه می توانیم شنونده بهتری باشیم

.عوامل مزاحم را در محیط، حذف یا کنتر  کنید•
.در وضعیت بدنی مناسب قرار بگیرید•
.ارتباط مناسب چشمی برقرار کنید•
.به محتوای صحبت گوینده توجه کنید•
.به زبان بدن او توجه کنید•
در ذهن خود، به این سوا  جواب دهید کاه چارا ایان    •

دردد ، نظرخااواهی، طاار  )سااخنان را ماای گویااد؟ 
...(مشکل،



؟چگونه می توانیم شنونده بهتری باشیم

.  یا منطقی سخنان توجه کنید/ به محتوای احساسی و•
وع نگاه سعی کنید در جایگاه گوینده قرار بگیرید و به موض•

(همدلی. )کنید
.به اصل پیام ارسالی توجه کنید•
.مراقب باشید که سخن گوینده را قطع نکنید•
ود قدرت و توان شنیدن سخنان مخالف دیدگاه خود یا نقد خ•

.  را باال ببرید
.به هیجان و احسا  موجود در کالم گوینده توجه کنید•
.دمحتوای اصلی سخنان گوینده را در ذهن خود خالصه کنی•



؟چگونه می توانیم شنونده بهتری باشیم

.در مورد هدف گوینده، چند سوا  باز بپرسید•
آیا : یدفکر کن. برای پاسخ دادن عجله نکنید و آرام باشید•

واقعا الزم است که پاسخی بدهم؟ پیام اصلی از جنس  
هیجان است یا از جنس منطق یا هر دو؟ آیا جواب درست 

این سخنان را می دانم؟ 
.  دحد و مرز پاسخ خود را از نظر زمان و محتوا مشخص کنی•
.  دخالصه ای که از سخنان او آماده کرده اید، به او بگویی•

.نظر گوینده را در مورد خالصه دریافت خود، بپرسید
ا واضح، مختصر، کامل، محترمانه، و صریح مطالب خود ر•

.بیان کنید



؟چگونه می توانیم شنونده بهتری باشیم

وهین،  پاسخ های همراه با تحقیر، ت) مراقب موانع ارتباطی باشید •
... (.دستور، تهدید، موعظه، نصیحت، قضاوت، 

:  تمرین کنید•
ای  با دقت در نوع ارتباط کالمی در فیلم ها، در همکاران، در اعض•

خانواده و خویشاوندان، افرادی را که شنونده خوب هستند 
. شناسایی کنید

.دلیل آن را برای خود و همسرتان بیان کنید•
.را با دقت گوش دهیدهای رادیو و تلویزیون سخنرانی •
.دعواملی را که مانع خوب گوش دادن می شوند، شناسایی کنی•
ته در فضای صمیمی خانواده، نکاتی را که در این کارگاه آموخ•

.اییداید، انجام دهید و در صورت موفقیت، یکدیگر را تشویق نم



شاد ، 
پیروز 

و 
سربلند باشید


