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 موثر دادن گوش و ارتباطات مدیریت های مهارت

 

 
 سعید خلبانی همدانی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 

 

 

 

 

به منظور اخذ تصمیمات  سازمان  یک  به مدیر اطالعات سرعت انتقال . یکی از اهداف مهم ارتباطات تبادل اطالعات است  :چکیده 

و با ، سریعترین گوش کردن به صحبتهای کارکنان یکی از متداول ترین   .از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است  به هنگام موثر و 

فقیت مدیران سازمان نقش مهمی را ایفا میکند راههای اخذ اطالعات برای مدیران است و تقویت این مهارت مسلما در مواهمیت ترین 

دریافت در این مقاله مروری ضمن بررسی نحوه انتقال پیام و تبادل اطالعات به مهارت گوش کردن موثر و موانع مختلفی که روند .

 .راههای از بین بردن این موانع پرداخته شده است  همچنین مختل مینماید و اطالعات توسط گوش کردن را 

 

 ، شنیدن ، موانع گوش کردن استرس ارتباطات ، گوش کردن موثر ، پیام  ،:  د واژهکلی
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 مروری   :نوع مقاله 

امروزه سازمانها علی رغم پیشرفت سریع . مهارتهای یک مدیر بر قراری ارتباطات موثر در سازمان میباشد  مهمترین  یکی از  :مقدمه  

در تکنولوژی و افزایش شدت جریان انتقال اطالعات از ماشین به انسان ، از تبادل اطالعات در میان نیروی انسانی بی نیاز نیستند 

 سمت به را امور جریان و نموده تسهیل را کارها انجام فرآیند پیام یک از مشترک وممفه و درک به رسیدن و اطالعات صحیح انتقال.

 خود وظایف انجام برای دارد وجود مدیریت اصول در که ویژگیهایی بدلیل سازمان مدیر.  کرد خواهد هدایت سازمانی اهداف به رسیدن

 دارد را کنترل تحت  مخاطبین خود ذهنی پیام انتقال و اطالعات دریافت به نیاز رهبری و هدایت ، کنترل ، ریزی برنامه راستای در

 افراد با مطمئناً شغلی، منزلت و پست هر در ما همه. هاست مهارت مهمترین جمله از اجتماعی مناسبات ایجاد و ارتباط برقراری  توانایی

 طریق از ما میان ارتباطی پل مهمترین و دارد اختصاص آنها به اجتماع در حضورمان زمان از نیمی شاید که هستیم رو روبه زیادی

در این مقاله مروری سعی شده است چگونه حاصل خواهد شد ؟  از طریق گوش دادن  ولی ارتباط موثرگیرد   می صورت «دادن گوش»

تا ضمن بررسی فرآیند ارتباطات و نحوه انتقال پیام به مهارت گوش کردن موثر و موانع عدم دریافت صحیح پیام از طریق گوش کردن 

نگاشته APA (ASSOCIASIONS PHSICOLOGICAL AMERICAN  )   شیوه ارجاع درون متنی بر اساس فرمت   . پرداخته شود 

 .ست شده ا
 تعریف ارتباط

ارتباط موثر همچنین . ارتباط  درک عاطفه و منظور های پشت اطالعات است.  ارتباط چیزی فرا تر از صرف مبادله ی اطالعات است

ارتباط صرفآ در مورد چگونگی منتقل کردن یک پیام برای دست یابی به این هدف که از سوی فرد دیگر . یک خیابان دو طرفه است

نظر داشته اید دریافت و درک شود ، نیست ، بلکه عالوه بر آن  در مورد چگونگی شنیدن ، به منظور  دقیقآ به همان شکلی که شما در

رسیدن به معنای کامل آن چه که گفته می شود میباشد  ، تا این حس به شخص دیگر که شنیده و درک می شود دست دهد نیز 

 (   5102رابینسون ،سگال و اسمیت ،. ) ی برید در واقع کاری فرا تر از صرف واژه هایی که شما به کار م.  هست

 ( .گیرنده پیام)به فرد دیگر ( فرستنده پیام)از فردی( پیام)ارتباط عبارتست از فراگرد انتقال اطالعات از  متداول علی رغم آنکه تعریف 

 .لکن ارتباط موثر چیزی فراتر از انتقال صرف اطالعات از گیرنده به فرستنده میباشد  ( 0182،   سلیقه دار)
 مدل های ارتباط

مدل های ارتباطی انواع گوناگونی دارند و نخستین کسی که ارتباط را به صورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود، وی هرارتباطی را دارای 

 (0181لتون ،بو)سه جزء گوینده، گفتار و مخاطب می دانست

 ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده است فرآیند ( John kotter)جان کاتر

در یک سازمان، فرستنده پیام کسی است که دارای اطالعات است . آغازگر ارتباط است( ( : Senderفرستنده پیام یا منبع پیام      -

 . و هدف وی این است که آن را به یک یا چند نفر اطالع دهد 

زمانی انجام می شود که فرستنده پیام، اطالعات را به صورت یک رشته عالمت یا نماد ( : Encoding)به رمز درآوردن پیام      -

 . به رمز درآوردن پیام از آن جهت الزم است که اطالعات تنها باید بین یک نفر و نفر دیگر از طریق عالمت و نشانه مبادله شود . درآورد

پیام ممکن است به هر . اطالعاتی است که فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده است(: Message)پیام     -

 .شکل و صورتی باشد و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند

(. وا برای انتقال صوتمثل ه)ای است برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام  وسیله(: Channel)کانال یا مجرای ارتباطی     -

 .غالبا نمی توان کانال ارتباطی را از پیام جدا کرد
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. شخصی است که اندام های حسی او احساس می کنند که پیام را دریافت کرده اند(: Receiver)دریافت کننده یا گیرنده پیام     -

 .امکان دارد گیرنده پیام، یک یا چند نفر باشند

گیرنده باید ابتدا پیام . فرایندی است که به وسیله آن گیرنده پیام، پیام را تفسیر می کند(: Decoding)از رمز خارج کردن پیام      -

 .را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند

پیام به مسیری دارد که در جهت عکس فرایند ارتباط است که در آن واکنش گیرنده (: Feedback)بازخورد نمودن نتیجه     -

 .بازخورد ممکن است مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم باشد. فرستنده پیام داده می شود

وجود پارازیت ممکن است از فرستنده، وسیله ارتباط و . کند پارازیت را می توان عاملی تعریف کرد که پیام را تحریف می: پارازیت     -

 (0131،  صفیه مرادی )  .یا گیرنده باشد 

 ارتباطات موانع

تواند در دنیای واقعی آنها را شناسایی  در مسیر ارتباطات اثربخش موانعی موجود است که مدیریت با شناخت و آگاهی داشتن از آنها می

 .زدایی کند کرده و به شیوه صحیح جهت ایجاد پویایی در ارتباطات عمل کرده و تنش

شوند، احتمال  طی مراحل توسط افراد مختلف از صافی گذرانده و دستکاری میدر صورتی که اطالعات هنگام : از صافی گذراندن     -

 . این که در پایان مسیر آن اطالعات برای گیرنده نهایی تحریف شده باشد زیاد است

 . منامی بینیم از دیدگاه خود تفسیر کرده و واقعیت می بینیم زیرا چیزهایی را که می ما واقعیت را نمی: های شخصی ویژگی   -

زنان و مردان به دالیل مختلف باید بین خود ارتباط گفتاری برقرار کنند و تحقیقات نشان داده که مردان با زبانی صحبت : جنسیت  -

شنوند  کنند و مطالبی را می شنوند که درباره مقام سازمانی و استقالل در کار باشد و زنان با زبانی صحبت می کنند و مطالبی را می می

 . باشد البته این امر نسبی است ولی باید آن را مدنظر داشت ه روابط و صمیمت میکه دربار

احساسات شدید مثل . گذارد کند اثر می نوع احساس گیرنده پیام هنگام گرفتن پیام بر تفسیری که او از محتوای پیام می: عواطف  -

تواند بخردانه و معقول عمل کند و  در این شرایط فرد نمی. ندک اندوه و یا خوشحالی بیش از حد شبکه ارتباطی مؤثر را خدشه دار می

سن، میزان تحصیالت و زمینه فرهنگی . زبان کالم برای افراد مختلف معانی مختلف دارد. نوع قضاوت او بر پایه عاطفه و احساسات است

در صورتی که . دهند تحت تأثیر قرار می سه متغیر مشخصی هستند که کلمه ها، معانی و مفاهیمی که ما برای این کلمات قائلیم را

 . رسید هایی از کلمات داریم مشکالت ارتباطی به پایین ترین حد خود می دانستیم هر یک از ما چه برداشت می

 در صورتی که طرفین ارتباط توافق کامل با. اکثر اوقات ارتباطات گفتاری با ارتباطات غیرگفتاری همراه است: رتباطات غیرگفتاریا -

ها  کنند ولی هنگامی که ارتباطات غیرگفتاری با پیام کنند که رفتار یکدیگر را تقویت می ای رفتار می یکدیگر داشته باشند به گونه

 . داند پیام واقعی چیست شود و نمی سازگار نیست دریافت کننده پیام دچار سردرگمی می

ادراک فرد از یک پدیده ممکن . کند روانی مختص به خود درک می هر فرد حوادث را برحسب زمینه فرهنگی، اجتماعی و: ادراک  -

. است با ماهیت واقعی آن متفاوت باشد، از طرفی هر پدیده واحد ممکن است به وسیله افراد مختلف به صور گوناگون درک شود 

فرد با نیازهای شخصی رابطه نزدیک  ادراک. های مختلفی انجام گیرد ها و طریقه تواند از راه همچنین فهم و درک یک پدیده واحد می

 . باشد بیند می دارد و به طور کلی امری است فردی و منحصر به فرد که نمایانگر تمام یا قسمتی از موقعیت آن گونه که فرد می
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ن ایجاد تنش شایعه یکی دیگر از عواملی است که در سازما. شود پارازیت و جمالت بی سر و ته در ارتباطات مانع پویایی روابط می -

یابد که مردم  شایعه زمانی رواج می. کنند ها آن را تأیید نمی ولی واقعیت. یابد شایعه پیامی است که در بین مردم رواج می. کند می

های کاهش شایعه در سازمان عبارتند از اطالع رسانی، برگزاری  راه. مشتاق خبر باشند ولی نتوانند آن را از منبعی موثق دریافت کنند

جلسات حضوری و گفت و شنود، استقرار نظام پیشنهادها در سازمان، توجه ملموس به امنیت خاطر شغلی کارکنان، تلفیق سازمان 

 .های اخالقی رسمی و غیر رسمی، خنثی کردن شایعه و آموزش

. ای در آورد که روشن و واضح باشد مدیر باید ساختار پیام را به گونه. زبان نیز ممکن است به مانعی بر سر راه ارتباطات تبدیل شود  -

 . همچنین کلمات باید با دقت انتخاب شوند و زبان در خور فهم شخص گیرنده باشد

گوش دادن یعنی به صورت فعال به دنبال . گوش دادن شنیدن نیست. ها را بکاهد تواند ارتباطات را بهبود داده و تنش گوش دادن می  -

دهد مغز او نیز در حال تجزیه و  هر گاه مدیر به کسی گوش می. معنی و مقصود گشتن در حالی که شنیدن یک اقدام غیر فعال است

 . تحلیل و مصرف انرژی است

بهترین . ها را به شکل صحیح دریافت و ارسال کنیم توانیم پیام ای آشفته و دچار احساسات شویم نمی در صورتی که در مورد مسئله   -

 (0131داود آبادی ، ) . راه این است که چنانچه دچار احساسات شدیم اندکی تأمل نماییم و صبر کنیم تا به وضع عادی برگردیم 

 :م است به موارد زیر توجه نمایند قویت مهارت در  جریان ارتباط خود با کارکنان  الزمدیران سازمان برای ت

 موضوعات مناسب برای برقراری ارتباط انتخاب نمایید  -0

 .(چرا که ابهام یک نوع پارازیت است)پیام خود را بدون ابهام ارسال نماید  -5

شرایط کار آنان به دست آورد تا بتواند قابلیت پذیرش پیام را قبل از صدور دستور، اطالعات الزم و کافی درباره مخاطبان و  -1

 .بررسی کند

 .رسانه مناسب برای انتقال پیام انتخاب کند -1

 .تر دریافت می کند واکنش منفی نشان ندهد های پایین در قبال اطالعاتی که از رده  -2

 .تالش نماید اطالعات واقعی و کافی را به زیر دستانش ارایه دهد   -6

توسط زیر دستان اطمینان حاصل ( از سوی مقام باالتر) اری ارتباط تفهیم درست اطالعات اقدام بر اساس دستوراز برقر -7

 .نماید

 .خوب گوش دادن را تمرین کند   -8
 

 ارتباط موثر چیست؟

شامل ارتباط غیر کالمی ، شنیدن فعال ، مدیریت استرس در لحظه ، توانایی ارتباط  است که ارتباط موثر یک مجموعه از مهارت ها 

برقرار کردن همراه با اطمینان ، و قابلیت شناخت و درک عواطف خود ، و شخصی که در حال برقراری ارتباط با او هستید را در بر می 

د با دیگران را تعمیق ببخشید ، و کار تیمی ، تصمیم گیری ، و ارتباط موثر چسبی است که به شما کمک می کند پیوند های خو. گیرد

ارتباط موثر به شما این امکان را می دهد که بتوانید پیام های منفی یا دشوار را بدون ایجاد اختالف یا از . حل مسئله را بهبود ببخشید

 .میان بردن اعتماد انتقال دهید

  ( 5: 5102رابینسون ،سگال و اسمیت ،)  
 ت مخاطب شناخ

هرچند که شناخت انسان بدلیل پیچیدگیهای فیزولوژیکی و . شناخت مخاطب است  موثر  یکی از نکات اصلی جهت برقراری ارتباط

روان شناختی کار بسیار مشکلی است ولی آشنایی با روحیات و خلق و خوی افراد بطور نسبی انجام فرآیند ارتباطات را به نحو موثری 

 :تر سعید رجحان در مقاله خود به نقش های کلیدی ارتباطات موثر بدینگونه اشاره نموده است دک. بهبود میبخشد 
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برای تحقق ارتباط صحیح وموثربا دیگران الزم است که ازسه قاعده مهم روانشناختی انسان ها که خواست درونی وفطری آن ها است ، 

 . آگاه باشیم

 

 :ضررهستند انسان ها طالب منفعت ودافع : قانون اول

 :سه نتیجه مهم این قانون عبارت است از

مگراین که بتوانیم تصویرذهنی مخاطب را از انتقاد . پس یک ارتباط موفق با انتقاد حاصل نمی شود. تایید طلب وانتقاد گریزند -0

 . عنوان انتقاد سازنده برای همین منظورانتخاب می شود. تغییردهیم 

در این رابطه . ق خواهید شد که در بانک عاطفی مخاطب ، از میزان حساب باالیی برخوردار باشیددراین صورت شما در صورتی موف

 .مطالعه کتاب هیچکس کامل نیست نوشته دکتر هندری وایزینگر ، ترجمه پریچهر معتمد گرجی را پیشنهادمی کنم 

حقیررا ایجاد کنیم ودر نقطه مقابل هرچقدربتوانیم بنابراین هرگز در ارتباط خود نباید احساس ت. تکریم پذیروتحقیر گریزند  -5

این نتیجه بیش از همه باید مورد توجه . احساس تکریم را در مخاطب فعال نماییم از سطح ارتباطی موفق تری برخوردار خواهیم شد 

 .اجازه دهیم زیردستان ما ، فقدان مارایک کمبود احساس کنند ونه یک فرصت. مدیران وپدران باشد

می توانیم به عنوان یک انسان برتر در کمین . هیچ گرفتن به منظورتنبیه در رفتار ما بسیار رایج است. شویق پذیروتنبیه گریزندت -1

می توانیم دوروی سکه ای در نظربگیریم که یک روی آن . تشویق وتنبیه را همچون دوبال در نظر نگیریم. تشویق دیگران برآییم 

 .دراین صورت محروم شدن ازتشویق، خودیک تنبیه موثراست. بر مخاطب قرارداشته باشدتشویق بوده وهمواره در برا

به همین دلیل . لذا در برابر عواملی که این آرامش را برهم می زندواکنش نشان می دهند. آرامش خواه وامنیت طلب می باشند -1

 .ان نمی دهندچندان روی خوشی به تغییرات وتحوالت ، به ویژه درسازمان ها از خود نش

 .انسان ها کمال خواه ونقص گریزند: قانون دوم 

. قانون دوم عبارت ازاین است که انسان ها به دنبال دست یابی به کمال مطلقند ولذا ازهرچه مایه نقص وضعف آنان باشد، گریزانند 

نتایج . اساسی در ارتباطات آنان می گردد البته مصادیق کمال ونقص از زوایای دید آنان متفاوت است وهمین امرباعث بروز اختالفات

 :مهمی که ازاین قانون روانشناختی به دست می آید وماباید در ارتباطات خود آن را مورد توجه قرار دهیم عبارتنداز

فانه افراد کم اما متاس. لذا به عنوان یک رفتار مهم مدیریتی ، یک مدیر باید رفتار مقتدرانه داشته باشد . اقتدارگرا وضعف ستیزند -0

. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقدار با قدرت طلبی نیز متفاوت است . تجربه رفتار مقتدرانه را با مستبدانه اشتباه می گیرند

 .مهمترین شاخص اقتدار نفوذ ومهترین شاخص استبداد وقدرت طلبی ، سیطره است

 .ه اعتماد به نفس آنها را تضعیف نماید، به طور خودناآگاه مقاومت می کنندلذا در برابر هر عاملی ک. اعتماد به نفس طلب هستند -5

 . خواهان ابراز وجود بوده وبه حق این موقعیت را برای خود کمال می پندارند -1

ذاری درصورت عدم وجود نقطه تاثیرگ. ابرازوجود ، به معنای تبیین نقطه تاثیرگذاری یک فردمی باشد که عامل شادمانی درونی است 

لذا به منظور دست یابی به یک ارتباط موفق ، می توانیم درپی کشف این نقاط در رابطه . ، فرد احساس پوچی وبی مصرفی می نماید 

 .البته باید توجه کنیم که اشکال ابراز وجود در سنین مختلف متفاوت است . با طرفین ارتباط باشیم 

به الگوی . دنبال کشف الگوی انسانی کامل می باشندودرصورتی که بدان دست نیابند به منظورتبدیل به الگوی کامل انسانی ، به -1

 .جمعی حاصل از ارتباطات روی می آورند، یعنی همه چیز را همگان دانند وهمه کاررا همگان می توانند

 :عدالت خواه وظلم ستیزند: قانون سوم 

ولذا اگر در حرکت های عمومی جوامع در انقالب های بزرگ دقت کنیم ، . انسان ها فطرتا عدالت خواه وظلم ستیزدند : قانون سوم 

 . همواره نشانه های بارزی از این عامل خواهیم یافت

 : نتایج حاصل از این قانون

تبعیض گریزند ؛ لذا به محض اساس تبعیض ، به ویژه درسازمان ها محیط خالقیت وابتکارواحساس مسئولیت درافراد از بین می  -0

حتی به عنوان یک تجربه شخصی دریافته ام که مخاطبین انتظاردارند که به طوریکسان مورد توجه گوینده در نگاه به آنان قرار  .رود

 . گیرند
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) به سرعت دربرابرظالم جبهه گیری می کنند وبه طرفداری ازمظلوم برمی خیزند( . به ویژه ایرانیان) حامی مظلوم وخصم ظالمند -5

 (0181رجحان ، 
 شهای یک مدیر در سازمان نق

یک مدیر نقشهای متفاوتی را در سازمان ایفا میکند از برنامه ریزی منابع مالی و انسانی ، تنظیم زمان انجام کار مذاکرات متعدد با 

 سازمانهای پیرامونی و واحدهای داخلی 

بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که  هنری مینتزبرگ تحقیقاتی که روی مدیران صورت گرفته بود را به مقیاسی وسیع مورد

او چنین استدالل کرد که همه مدیران در رابطه با واحد های سازمانی خود اختیارات رسمی . کارهای همه مدیران تقریباً مشابه اند

ود را درگیر روابط بین پست یا مقام اداری باعث می شود که مدیر خ. دارند و مقام خود را با توجه به آن اختیارات به دست می آورند

گروهی با زیردستان و سرپرستانی کند، که آنها هم به نوبه خود، اطالعات مربوط به آنچه را که وی باید در آن واحد بر آن اساس 

مینتزبرگ اینها را مجموعه ای از رفتارهای  .بنابراین همه مدیران چنین نقش هایی را ایفا می کنند. تصمیم گیری کند به او ارائه کنند

 .سازمان یافته نامید 

دریافت کننده اطالعات، اطالع رسان، سخنگو نقش : رئیس تشریفات، رهبر، رابط نقش های ارتباطی شامل: نقش های ارتباطی شامل

 . ه خالق یا نوآور، مسئول رفع بحران، تخصیص دهنده منابع،مذاکره کنند: های تصمیم گیری شامل

مدیر . نقش های ارتباطی نقش هایی هستند که در خالل آن، وظیفه اصلی مدیر به طریق خاص با دیگر اشخاص ارتباط پیدا می کنند

دعوت مهمانان به ناهار و شرکت در مراسم افتتاحیه از آن  -گاهی ممکن است برای سازمان نقش رئیس را به عهده داشته باشد، 

در نقش گیرنده اطالعات مدیر در . عاتی مدیران به جمع آوری اطالعات، پردازش و تبادل آنها می پردازنددر نقش های اطال. جمله اند

 (0131ترکمندی ، )  .پی کسب اطالعاتی است که عملکرد واحد او را افزایش دهد

نشدن پیام های مدیر به عنوان یک آید از عدم شناخت مدیر و درک  هایی که بین مدیر و کارکنان پیش می باید بدانیم بیشتر سوءتفاهم

شخصیت مدیر را رفتارها و . شخصیت هر فرد عبارت است از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتا پایدار او. شود فرستنده ناشی می

یت شخص. دهد های وی که برای دیگران شناخته شده است و همچنین حوزه ای که برای دیگران ناشناخته است تشکیل می نگرش

افراد که مدیر هم جزیی از آنها است بر حسب آنچه برای خود مدیر یا دیگران شناخته شده و یا ناشناخته است به چهار ناحیه تقسیم 

 :می شود

 .رفتارها و ویژگی هایی که هم برای مدیر و هم برای دیگران شناخته شده است: ناحیه عمومی

 .دیر شناخته شده است ولی برای دیگران ناشناخته استرفتارها و ویژگی هایی که برای م: ناحیه خصوصی

 .رفتارها و ویژگی هایی که برای مدیر ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است: ناحیه کور

 (0131داود آبادی ،) .رفتارها و ویژگی هایی که هم برای مدیر و هم برای دیگران ناشناخته باقی مانده است: ناحیه ناشناخته

 موثر توسط مدیر  گوش کردن 

موفقیت و عدم موفقیت یک مدیر به دریافت صحیح اطالعات بستگی بسیار زیادی دارد بدون اطالعات تصمیم گیری برای مدیر بسیار 

درنظرگرفت که مسیر مشخص و جریان دریافت اطالعات توسط مدیر را میتوان  به مثابه چراغ های یک اتومبیل . دشوار خواهد بود 

بدون وجود روشنایی کافی مدیر که همانند یک راننده خودرو را به جلو میراند نخواهد توانست مسیر . را طی میکند هدف معینی 

برای آنکه یک مدیر بتواند بدرستی از منابع مالی و . صحیح را تشخیص دهد و یا با اتالف وقت و هزینه بیشتری به مقصد خواهد رسید 

بیشترین جریان دریافت اطالعات یک . اده کند باید اطالعات صحیحی را در اختیار داشته باشد انسانی جهت اداره سازمان خود استف

 .مدیر در طول روز از طریق شنوایی او حاصل میشود 
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مطالعه بر روی افراد شاغل . دهد در حالت کامالً عادی، گوش کردن بیش از هر فعالیت دیگر زمان بیداری فرد را به خود اختصاص می

درصد،  3از این زمان نوشتن . گذرد های بیداری افراد به برقراری ارتباط می درصد لحظه 71های متفاوت، نشان داده است که  نهدر زمی

اما با این وجود، متاسفانه فقط عده . دهد درصد را به خود اختصاص می 12درصد و گوش کردن  11درصد، صحبت کردن  06مطالعه 

اند که حتی در سطوح اطالعاتی خاص و وقتی که شنونده برای  محققان مدعی. روند به شمار می معدودی از افراد شنوندگان خوبی

. شود شود و یا به سرعت فراموش می شود، اشتباه درک می درصد ارتباط کالمی نادیده گرفته می 72دهد نیز  کسب معلومات گوش می

کنند  ، از این هم نادرتر است و شاید بر همین اساس بوده که نقل میگویند توانایی گوش کردن، برای درک معنای عمیق آنچه افراد می

 (0182سلیقه دار ، ) .اگر چه یک گوش تو کامالً شنواست، اما گوش دیگرت ناشنواست: فرمود( ع)حضرت عیسی
 ؟ میرسد انسان گوش به صدا چگونه

 بدن به امواج این.کنند می ایجاد موج ما اطراف هوای در فشار ایجاد با ها صدا. شود می شنیده مختلفی های صدا همواره ما اطراف در

 می تبدیل مکانیکی انرژی به صوتی انرژی جا این در. رسند می گوش استوانه به گوش کانال طریق از فشار با صدا امواج.میرسند ما

 می مرتعش صدا دریافت هنگام در  گوش عصبی زهای پر از عدد 1111 معمول طور به کند می خورد بر گوش پرده به امواج.  شود

 در کنند می فعال را مختلف های پرز مختلف های فرکانس که ای مرحله در. فرستند می پیام مغز در عصبی های سلول به و شوند

 به.  شوند می مغز به گوش از پیام انتقال باعث عصبی های پرز تحریک یعنی.  گردد می تبدیل الکتریکی انرژی به مکانیکی انرژی واقع

 به نیاز کمتر و بیشتر های فرکانس و دارد را شنوایی حساسیت بیشترین هرتز 2111 تا 5111 گستره در انسان گوش میانگین طور

 (12: 5118ریچارد،).دارند شنیدن جهت بیشتری فشارصدای

 
 تفاوت گوش کردن و شنیدن 

نیست بلکه  قراردادن لغات در یک متن و توجه به مفاهیم آن بسیار اهمیت دارد و  کافی لغات به سپردن گوش فقط گوش سپاری در

 بر تأثیرگذاری یعنی خوب مدیریت . در کنار آن توجه به زبان بدن گوینده و عجله نکردن در واکنش نشان ندادن فوری ضرورت دارد  

ه متمرکزی نیاز دارد که صرفا به واژه های گوینده مربوط گوش کردن فعال در سطح باالتر ، به توج و رفتار تغییر برای کارکنان

 شنوندة عالوه، به .میگیرد بر در را او غیرثابت و سایر  کنشهای و ثابت بیانی الگوهای و سها احسا غیرکالمی، رفتارهای بلکهنمیشود 

 به خود هستند  بیشتر تهای مهار خواهان بهبود که کسانی کند  متاسفانه اکثر توجه نیز سهای خود احسا و ها اندیشه به باید فعال

تهای گفتاری توجه میکنند و مهارتهای شنود را نادیده میگیرند، در حالی که بسیاری از صاحبنظران گوش دادن موثر را زیر بنای  مهار

اخت نگرش های مثبت در زمینه برقراری ارتباط فعال مستلزم شن.مهارتهای ارتباطی میدانند و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائلند 

هنوز بسیاری از انسانها گوش دادن . همدلی اعتماد متقابل و تاخیر در قضاوت و تفسیر و همدلی با گوینده و نیز صبرو بردباری است 

نیاز دارد  موثر را مهارت نمیدانند بلکه آنرا مساوی با شنیدن میپندارند در حالی که گوش دادن عملی ارادی است که به دقت و توجه

 (0135عباس زاده ، درویش زاده ،) . اما شنیدن عملی غیر ارادی است که به توجه نیاز ندارد 
 مزایای گوش دادن موثر برای مدیران 

با تبدیل شدن به یک شنونده خوب مدیران قادر هستند که درسطوح بیشتری با زیر دستان ارتباط : گوش دادن سازنده روابط است 

هر کسی به فردی نیاز دارد که احساس کند واقعا : سی نیل استریت میگوید . روابطی قوی ترو عمیق تر را حاصل نمایند  برقرار کنند و

 .به حرفهایش گوش میدهد وقتی شما آن شنونده باشید ، به فرد کمک کرده اید 

وانید در مورد دوستانتان ، خانواده تان ، وقتی شروع به گوش دادن میکنید میبینید که چقدر میت: گوش دادن دانش را زیاد میکند 

یک مشکل عمومی در میان کسانی که مقام باالتری کسب میکنند . شغلتان ، سازمانی که در آن کار میکنید و خودتان چیز یاد بگیرید 
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در صورتی که شما به  تنها. ، این است که غالبا کمتر و کمتر به افراد و به خصوص افرادی که به آنها گزارش میدهند گوش میکنند 

سرعت مهارتهای شنیداری خود را توسعه بدهید و طور مستمر از آنها استفاده کنید ، قادر خواهید بود اطالعات مورد نیاز برای 

 .موقعیتتان را جمع آوری کنید 

با ذهنی باز به آنها گوش  اگر به کارکنان  فرصت بدهید که شمارا در تفکراتشان سهیم سازند و: گوش دادن موجب خلق ایده میشود 

از طریق گوش دادن به آنها میتوانید جرقه هایی از افکار خالقانه . فرا دهید ، جریانی از ایده های جدید به سوی شما روانه خواهند شد 

 .را در خود یا در دیگران به وجود بیاورند 

دیر بی همتا باید مهارت های شنیداری خود را افزایش مدیران برای تبدیل شدن به یک م: گوش دادن باعث ایجاد وفاداری میشود 

هنگامی که به سخنان کارکنان خود گوش میدهند باید با تایید اظهارتشان نشان دهند به کامال به آنچه میشنوند ، توجه . دهند 

بیشتر ترغیب میکنند و به خود را به صحبت در این صورت است که کارکنان . میکنند و به شنیدن ادامه صحبت هایشان تمایل دارند 

 (0135عباس زاده ، درویش زاده ،) . مهارت خوب گوش دادن کارکنان را به طرف شما جذب میکند .اطالعات بیشتری دست مییابند 
 گوش دادنویژگیهای 

 به بیشتر را خود توجه و پردازد می کردن صحبت به کمتر موثر ارتباط اما ، کنند می تمرکز بگویند باید که چه آن بر غالبآ افراد

 درک معنای به این بر عالوه بلکه نیست شده منتقل اطالعات یا ها واژه درک معنای به صرفآ ، خوب شنیدن. کند می معطوف شنیدن

 .هست نیز کند می تالش آن انتقال برای متکلم شخص که عواطفی

 با شما که زمانی – دهید می گوش واقع به شما که زمانی. دارد وجود درگیرانه دادن گوش و رسیدن گوش به صرف بین بزرگی تفاوت

 چه شخص گوید می شما به که شنوید می شخص صدای در ظریفی های آهنگ شما – هستید درگیر شود می گفته که چه آن

 بهتر را دیگر شخص تنها نه ، هستید درگیر ی شنونده یک شما که زمانی. کند منتقل را عواطفی چه کند می تالش و دارد احساسی

 قوی پیوند یک ایجاد به تواند می که ، کنید می منتقل او به هم را شدن درک و شدن شنیده احساس چنین هم بلکه ، کنید می درک

 .کند کمک شما میان تر عمیق و تر

 سالمت از و دهد می کاهش را استرس که کرد خواهید تجربه را فرآیندی همچنین شما ، شکل این به کردن برقرار ارتباط طریق از

 شکل به دادن گوش ، است آرام هستید صحبت حال در او با شما که شخصی اگر مثال برای. کند می پشتیبانی فیزیکی و عاطفی

 آن کردن آرام به توانید می شما ، است مظطرب شخص همان اگر ، مشابه شکل به. کرد خواهد کمک نیز شما کردن آرام به درگیرانه

رابینسون ،سگال و . ) شود می درک که کنید القا را احساس این شخص به و کنید کمک جمع حواس با دادن گوش طریق از ها

 (   5102اسمیت ،
  فعال دادن گوش

 نمودن منعکس بر اصوالً فن این.باشد می معنا اولین فعال دادن گوش.رود می کار به معنا دو به اجتماعی تعامالت در دادن گوش

 آنچه روی.آوریم عمل به(شنوایی،بینایی)خود حواس از را استفاده حداکثر باید کار این اجرای برای.دارد تکیه مقابل طرف احساسات

 دادن گوش نمود توجه باید.دهیم گوش او به کردن درک هدف با و شویم متمرکز آورد می زبان بر و کند می احساس مقابل شخص

 منفعل دادن گوش معنا دومین.است مقابل طرف به ما توجه از حاکی که دهیم انجام رفتارهایی که شود می نمایان زمانی ما فعال

 پیام فرستادن بدون و پنهانی بطور است ممکن مثال.شود می اطالق شنونده رفتار پنهان های جنبه بر دادن گوش ی نحوه این.است

 . فرادهیم گوش مقابل شخص های صحبت به کالمی، غیر و کالمی های

 می جذب را آنان است،اطالعات دیگران به ما توجه ی نشانه که دهیم انجام خاصی رفتار آنکه بدون منفعل دادن گوش در بنابراین

 . کنیم

 این کسب برای لذا. داریم کار سرو است کالمی غیر و کالمی های پیام شامل که فعال دادن گوش مهارت با ما فردی بین درروابط

 و اصلی نظرهای نقطه به نسبت خود استنباط بیان مانند کالمی پیام.بشناسیم را آن کالمی غیر و کالمی رفتارهای باید مهارت

 چهره حاالت از استفاده با مقابل طرف سخنان طرف سخنان تصدیق مانند غیرکالمی های پیام و دوستانه، لحنی با گوینده احساسات

 و شنیدن فرآیند"از است عبارت دادن گوش: نماییم می تعریف اینطور را دادن گوش فوق مطالب به توجه با بنابراین.باشند می

 تاکید تعریف این در. "غیرکالمی و شنیداری های محرک به مشخص پاسخهای دادن و سپردن خاطر به سازماندهی،و و انتخاب،جذب

 . است غیرکالمی و کالمی عالیم از درست فهم و دریافت بر
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 : کالمی عالیم(الف

 صورت به عالیم این.است کالمی عالیم از استفاده اجتماعی تعامالت در دادن گوش خوب اصلی های نشانه از یکی

 . شود می ظاهر ما گفتار در....  و کردن تفسیر و احساسات،تعبیر تصدیق،تحسین،انعکاس

 گفتار در تفریط و افراط ؛زیرا باشد مقابل شخص احوال و وضعیت با متناسب و متعادل باید اجتماعی تعامالت در گفتار از مندی بهره

 اطالعات کسب عدم نتیجه ودر جواعتماد رفتن بین ،از تعامل ادامه به مقابل طرف شدن انگیزه بی نابجا،باعث سئواالت پرسش یا

 . شود می کافی دریافتی

 

 از. است مقابل طرف گفتار و اعمال با موافقت یا تایید ی نشانه که است عباراتی و کلمات شامل کالمی عالیم از نوع این:تصدیق(0

 ، "بله" از عبارتند آن های نمونه.نماییم می استفاده آن به دادن جهت و تعامل طرف گفتار مهم های قسمت تقویت برای تصدیق

 . "اهوم" مانند لغوی غیر صدای و "گویید می شما که است همینطور" ،"درسته"

 از.است مقابل طرف اعمال و گفتار با توافق یا ساده تایید یک از فراتر ولی.است مثبت تقویت نوعی تصدیق مانند هم تحسین:تحسین(5

 می کار به وضعیت با متناسب که نمود اشاره "عالیه"،"بده ادامه"،"!جالب چه"،"!آفرین" مانند عباراتی به توان می کالمی تحسین انواع

 . روند

 که است زمانی آن کاربرد و آید می حساب به(است زندگی مهارت از ای شاخه)همدردی نوعی احساسات انعکاس:احساسات انعکاس(1

 استفاده فن این از است،باید حال وآشفته ناراحت،عصبانی کسی وقتی مثال.دارد آرامش کسب برای همدرد یک به نیاز مقابل شخص

 شویم خبر با او اصلی مسائل و نیازها از تا فرادهیم گوش مقابل طرف های صحبت به دقت به باید احساسات بازگرداندن برای.نمود

 . نماییم تنظیم نیازها آن براساس را خود وگفتار

 کار این با.کنیم می تفسیر گوینده برای ایم شنیده که را خود،مطالبی شخصی لغات گنجینه از استفاده با: کردن تفسیر و تعبیر(1

 به دقت با تعامل طول در که دهیم می نشان همچنین و ایم فهمیده درست را وی سخنان که شویم می مطمئن که شویم می مطمئن

 . ایم داده گوش سخنانش

 : کالمی غیر عالیم(ب

 نشانه هم برخی و گوینده به توجه ی نشانه رفتارها این از برخی.کنند می بازی دادن گوش در مهمی نقش نیز کالمی غیر های پاسخ

 وضعیت"،"چهره حاالت"،"سر دادن تکان" به توان می رایج کالمی غیر عالیم از.داد اهمیت آنها به باید که اوست به توجهی بی ی

 . پردازیم می موارد این اجمالی تفسیر به ذیل در که نمود اشاره "مستقیم چشمی تماس"،"بدنی

 ی ادامه به گوینده تشویق باعث مساله این.است مقابل طرف های گفته به توجه مذاکره،عالمت در دادن تکان سر:سر دادن تکان(0

 . شود می ما توسط بیشتر اطالعات کسب نتیجه ودر تعامل

 باال" مانند.کنیم می ابراز مقابل شخص های صحبت به نسبت که باشد می ما درونی هیجانات بیانگر چهره حالت: چهره حاالت(5

 . است شنونده تعجب ی نشانه که "ابروها انداختن

 یا نشستن ی نحوه به باید لذا.باشد تمایات و هیجانات سطح و منفی و مثبت های نگرش ،معرف تواند می بدن وضعیت:بدن وضعیت(1

 . گیرد می مذاکره قطع یا ادامه به تصمیم ما بدنی وضعیت از تعامل طرف نمود؛زیرا توجه بسیار ایستادن

 می صحبت که وقتی از بیش باشیم شنونده اگر حال.است مقابل طرف های گفته به دادن گوش ی نشانه:مستقیم چشمی تماس(1

 (0182سلیقه دار، ) .داریم تری طوالنی های ه نگا گوینده به نسبت و نماییم می استفاده نگاه از کنیم
 چگونه میتوان  به یک شنونده ی درگیر بدل شد؟

کردن می پردازد و توجه خود را بیشتر به افراد غالبآ بر آن چه که باید بگویند تمرکز می کنند ، اما ارتباط موثر کمتر به صحبت 

شنیدن خوب ، صرفآ به معنای درک واژه ها یا اطالعات منتقل شده نیست بلکه عالوه بر این به معنای درک . شنیدن معطوف می کند

 .عواطفی که شخص متکلم برای انتقال آن تالش می کند نیز هست

زمانی که شما با  –زمانی که شما به واقع گوش می دهید . یرانه وجود داردتفاوت بزرگی بین صرف به گوش رسیدن و گوش دادن درگ

شما آهنگ های ظریفی در صدای شخص می شنوید که به شما می گوید شخص چه  –آن چه که گفته می شود درگیر هستید 

نه تنها شخص دیگر را بهتر  زمانی که شما یک شنونده ی درگیر هستید ،. احساسی دارد و تالش می کند چه عواطفی را منتقل کند
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درک می کنید ، بلکه هم چنین احساس شنیده شدن و درک شدن را هم به او منتقل می کنید ، که می تواند به ایجاد یک پیوند قوی 

 .تر و عمیق تر میان شما کمک کند

ترس را کاهش می دهد و از سالمت از طریق ارتباط برقرار کردن به این شکل ، شما همچنین فرآیندی را تجربه خواهید کرد که اس

برای مثال اگر شخصی که شما با او در حال صحبت هستید آرام است ، گوش دادن به شکل . عاطفی و فیزیکی پشتیبانی می کند

به شکل مشابه ، اگر همان شخص مضطرب است ، شما می توانید به آرام کردن آن . درگیرانه به آرام کردن شما نیز کمک خواهد کرد

رابینسون ،سگال و ) . از طریق گوش دادن با حواس جمع کمک کنید و به شخص این احساس را القا کنید که درک می شود ها

 (   5102اسمیت ،

اگر . اگر هدف شما درک کامل و مرتبط شدن با شخص دیگر باشد ، گوش دادن به صورت درگیرانه به شکل طبیعی ظاهر خواهد شد

هر چه بیشتر آن ها را تمرین کنید ، تعامالت شما با دیگران به همان میزان . ایی های زیر را امتحان کنیداین اتفاق رخ نداد ، راهنم

 .رضایت بخش تر و پر ارزش تر خواهد شد

ر در تن صدا عواطف را منتقل می کند ، بنابر این اگ. کامآل بر فرد متکلم تمرکز کنید ، زبان بدن او ، تن صدا ، و دیگر عالئم غیر کالمی

حال فکرکردن به دیگر چیز ها هستید ، پیام های خود را چک می کنید یا کاغذ را خط خطی می کنید ، تقریبآ به طور قطع عالئم غیر 

و اگر حواس شخصی که در حال صحبت است نیز به . کالمی و مضمون عاطفی پشت کلماتی که ادا می شود را از دست خواهید داد

اگر متوجه شدید که تمرکز کردن بر برخی از افرادی که صحبت می . به سرعت متوجه آن خواهید شدشکل مشابه پرت شود ، شما 

این کار پیام آن ها را تقویت خواهد کرد و به حفظ  –کنند برایتان دشوار است ، تالش کنید کلمات آن ها را در ذهنتان تکرار کنید 

 .تمرکز شما کمک خواهد کرد

از . سمت چپ مغز مراکز اصلی پردازش هم برای درک سخن و هم برای عواطف را در بر می گیرد. شیدطرفدار گوش سمت راستتان با

آن جا که سمت چپ مغز به سمت راست بدن مرتبط است ، توجه بیشتر به گوش سمت راستتان می تواند به شما کمک کند تا به 

تالش کنید راست و بدون خمیدگی بایستید ، چانه رو به . شکل بهتر به فحوای عاطفی آن چه که شخص در حال گفتن آست پی ببرید

این کار متوجه شدن فرکانس های باال تر گفتار انسان که مضمون  –پایین ، و گوش سمت راستتان را به طرف فرد متکلم بگیرید 

 .عاطفی آن چه که گفته می شود را در بر می گیرد ، تسهیل می کند

اگه واقعآ فکر  "جهت دادن آن به طرف عالئق خود اجتناب نمایید ، از طریق گفتن چیز هایی مثل  از قطع کردن مکالمه یا تالش برای

گوش دادن با انتظار کشیدن برای به دست آوردن . "می کنی هم چین چیزی بد ، پس بزار اتفاقی که برای من افتاده رو بهت بگم 

چه که یک فرد می گوید تمرکز کنید اگر در همان حال مشغول شکل شما نمی توانید بر آن . فرصتی برای صحبت کردن یکسان نیست

اغلب ، فرد متکلم می تواند حاالت چهره ی شما را بخواند و متوجه شود که . دادن به جمالتی باشید که قصد دارید در نوبت بعد بگویید

 .ذهن شما در واقع جای دیگری است

هر چند وقت یک بار سرتان را تکان دهید ، به شخص متکلم لبخند بزنید ، و . هیدعالقه ی خود به آن چه که گفته می شود را نشان د

تشویق  "آه ها  "یا  "بله  "فرد متکلم را با نظرات کالمی کوتاه هم چون . اطمینان حاصل کنید که ژستتان باز و مجذوب کننده است

 .به ادامه ی صحبت نمایید

باط برقرار نمودن به شکل موثر با یک شخص ، لزومی ندارد که حتمآ آن ها را دوست برای ارت. سعی کنید قضاوت را کنار بگذارید

با این حال ، شما عمیقآ باید قضاوتتان را کنار بگذارید و . داشته باشید ، یا این که با نظرات آن ها ، ارزش ها ، یا عقایدشان موافق باشید

دشوار ترین ارتباط ، زمانی که به شکل موفقیت . ل یک شخص را پیدا کنیداز عیب جویی و انتقاد خودداری کنید تا امکان درک کام

 .آمیزی انجام شد ، می تواند به باور نکردنی ترین و عمیق ترین ارتباط با فردی منجر شود

آن چه  ". اگر به نظر می رسد که ارتباط قطع شده است ، آن چه گفته شده است را در فرم ساده تر بازتاب دهید. بازخورد ارائه دهید

راه های فوق العاده ای برای ارائه ی واکنش و بازتاب  "به نظر می رسد که شما دارید می گویید ،  "یا  "که من می شنوم این است ، 

در . شما غیر صمیمی یا کم هوش به نظر خواهید رسید -که فرد متکلم گفته است را کلمه به کلمه تکرار نکنید ،  صرفآ آن چه. است

منظورت چی  "برای روشن کردن نکات مشخصی سوال کنید . عوض ، آن معنایی که واژه های فرد متکلم برای شما دارند را بیان کنید

 (  5102رابینسون ،سگال و اسمیت ، )منظورت اینه؟  "یا  "... وقتی که می گی 
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به منظور موثر بودن گوش کردن به مخاطب و به جهت حفظ  تمرکز بر گفتار گوینده نکات متعددی را میتوان از قبل در نظر گرفت و 

ن است ذهن این نکات که ممک. با تمرین و ممارست به منظور رعایت آنها ، بیشترین اطالعات را از پیام های فرستنده دریافت نمود

 : بسیاری از ما را به خود معطوف نماید به شرح ذیل است 

وگو  ام، زمان گفت ام تا زمانی که کامالً متوجه موضوع نشده ای اعم از همکاران و یا اعضاء خانواده در حین رویارویی با هر مراجعه کننده

 . کنم را به بعد موکول نمی

 . گذاری کالم او در ذهن خودم نیستیم در طول صحبت کردن طرف مقابل، مشغول قضاوت و ارزش -

به این ترتیب ذهن من با نگاهی تازه به تحلیل . کنم ام به سخنان طرف مقابل گوش می های قبلی بدون پیشداوری و فارغ از شنیده -

 . پردازد مسئله مورد نظر می

 . من مجبور نیستم بالفاصله تصمیم بگیرم و یا چیزی بگویم. دهم به خودم فرصت فکر کردن میهای طرف مقابل  بعد از اتمام حرف -

 . گویم تا فرصت الزم برای درک کالمم و نیز صحبت کردن از طرف مقابل وجود داشته باشد کوتاه و روشن سخن می -

کند و رشته کالم را نیز از هم  یادی صرف میبرای ذکر مصادیق در حرفهایم از خاطرات دور و دراز خود که تعریف آنها زمان ز -

 . کنم گسلد، پرهیز می می

 . دهم وگو با حرکات سر و کلمات مناسب تمایل و عالقمندی خود را به شنیدن نشان می در حین گفت -

 . کنم که اصل کالم و منظور طرف مقابل را درک کنم و به برداشت ذهنم اکتفا نکنم وگو تالش می در طول گفت -

کنم با سکوت بیشتر و توجه به بیان و احساس گوینده  نم خشم مانع فهم درست معانی خواهد شد، بنابراین در این زمان تالش میدا می

 . موجب کنترل خشم در خود شوم

تر و با استفاده از کلمات گوینده  ام، با جمالت واضح کنم دقیقاً متوجه منظور طرف مقابل خود نشده در مواقعی که احساس می -

 . کنم سوال می

کنم و حتماً  اما اگر از نظر زمان در تنگنا باشم، این مورد را با لحن مناسبی مطرح می. کنم تا حد امکان سخن گوینده را قطع نمی -

 . کنم وگوی بعدی را معین می قرار گفت

و با وضعیتی گرم و پذیرا، گیرم  ای مناسب رودرروی طرف مقابل قرار می در هنگام شنیدن با بدنی مایل به جلو و در فاصله -

 . دهم هشیاری همراه با آرامش خود را به او انتقال می

کنم عوامل محیطی مزاحم را به حداقل برسانم مثالً تلویزیون و رادیو را خاموش کنم، گاهی حتی  در حین گوش دادن سعی می -

 (0182: سلیقه دار ) . تلفن را قطع کنم و یا در را ببندم

 

یی که به آن ها اهمیت می دهیم را انتقال می دهیم ، ما عمدتآ این کار را از طریق به کار گیری سیگنال های غیر زمانی که چیز ها

ارتباط غیر کالمی یا زبان بدن ، حاالت چهره ، حرکت بدن و ایما و اشاره ها ، تماس چشمی ، ژست ، تن . کالمی انجام می دهیم

شکلی که شما نگاه می کنید ، گوش می دهید ، . نفس کشیدن شما را در بر می گیردصدای شما ، و حتی کشیدگی عضله ی شما و 

جا به جا می شوید ، و نسبت به شخص دیگری واکنش نشان می دهید بیش از آن چه که کلمات به تنهایی می توانند در مورد 

 .را نشان می دهند ه دبیان کننمقصود اصلی  توجه به سیگنالهای غیر کالمی گوینده احساسی که شما دارید 

توسعه دادن توانایی درک و به کار گیری ارتباط غیر کالمی می تواند به شما برای پیوند یافتن با دیگران ، بیان آن چه که به واقع 

 .منظورتان هست ، خالص شدن از دست موقعیت های چالش بر انگیز و ایجاد روابط بهتر در خانه و در سر کار کمک نماید

حالت دستان غیر ضربدری ، ایستادن با حالت باز یا نشستن در لبه ی  –شما می توانید از طریق به کار گیری زبان بدن باز  -

 .صندلیتان ، و حفظ تماس چشمی با شخصی که در حال صحبت کردن با او هستید ، ارتباط موثر را ارتقا دهید

برای مثال بر پشت  –شما هم چنین می توانید از زبان بدن برای مورد تاکید قرار دادن یا ارتقای پیام شفاهیتان استفاده نمایید  -

یک دوست زدن زمانی که در حال تعریف و تمجید از او به خاطر موفقیتش هستید ، یا کوبیدن مشت خود برای تاکید نمودن بر 

 (   5102اسمیت ،رابینسون ،سگال و )  .پیامتان

 کنترل استرس در هنگام گوش کردن 
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و این به معنای یاد گیری . برای برقراری ارتباط به شکل موثر ، شما باید از عواطفتان آگاه باشید و آن را در کنترل داشته باشید

اشتباه تعبیر کنید ، زمانی که تحت استرس هستید ، احتمال این که منظور دیگران را به شکل . چگونگی مدیریت استرس است

سیگنال های سردرگم کننده یا دلسرد کننده بفرستید ، و کارتان به الگو های رفتاری نا به هنجار بدون تعمق و فکر بکشد ، بیشتر 

 (   5102رابینسون ،سگال و اسمیت ،)  .است

رانتان احساس تحت استرس بودن نموده اید و تا کنون چند بار در طی یک عدم توافق با همسر ، فرزندان ، رئیس ، دوستان ، یا همکا

سپس چیزی گفته اید یا کاری انجام داده اید که بعد تر از آن ها پشیمان شده اید؟ اگر شما بتوانید به سرعت استرس را تسکین دهید 

ارد شما قادر خواهید بود و به یک وضعیت آرام برگردید ، شما نه تنها از چنین پشیمانی هایی اجتناب می کنید ، بلکه در بسیاری مو

که تشخیص دهید آیا این موقعیت مستلزم نشان دادن یک واکنش است و یا این که سیگنال های شخص دیگر به این معناست که 

 (   5102رابینسون ،سگال و اسمیت ،)  .ساکت ماندن تصمیم بهتری خواهد بود
 آرام ماندن تحت فشار

حبه های شغلی ، ارائه های مربوط به کسب و کار ، نشست های پر فشار ، یا معرفی به خانواده برای مثال ، در موقعیت هایی نظیر مصا

ی کسی که دوستش داریم ، این موضوع حائز اهمیت است که بتوانید عواطفتان را مدیریت نمایید ، در موقعیت های دشوار درست 

 :این راهنمایی می توانند کمک نمایند  .تصمیم بگیرید ، و تحت فشار به شکل موثر ارتباط برقرار نمایید

یک سوال را تکرار نمایید ، یا درخواست . تاکتیک های خرید زمان را به کار بگیرید تا زمانی برای فکر کردن به دست بیاورید -

 .روشن تر کردن یک عبارت پیش از این که جوابی به آن بدهید را مطرح کنید

مکث کردن می تواند این حس را القا کند که شما از  –لزومآ چیز بدی نیست  سکوت. برای جمع کردن افکارتان مکث کنید -

 .کنترل بیشتری بر وضعیت بر خوردار هستید تا این که بخواهید در پاسخ دادن عجله کنید

حد اگر پاسخ شما بیش از . یک مطلب اصلی مطرح کنید و برای آن یک مثال یا اطالعاتی که آن را تایید می کند ارائه دهید -

یک مطلب . طوالنی باشد یا شما در مورد مطالب متعددی مردد باشید ، با خطر از دست دادن عالقه ی شنونده مواجه هستید

کلمات .اصلی را با یک مثال دنبال کنید و سپس واکنش شنونده را ارزیابی نمایید که آیا الزم است سراغ مطلب دوم بروید یا خیر

در بسیاری از موارد ، این که شما چگونه چیزی را می گویید می تواند به اندازه ی این که چه . خود را به شکل واضح ادا نمایید

زبان بدن خود را . با وضوح صحبت کنید ، یک تن یکنواخت را حفظ کنید ، و تماس چشمی بر قرار نمایید. می گویید مهم باشد

 .آرام و باز نگه دارید

پاسخ هایتان را خالصه کنید و سپس دست از صحبت کردن بکشید ، حتی . امه ندهیدبا یک خالصه تمام کنید و سپس دیگر اد -

رابینسون ،سگال )  .شما مجبور به خاتمه دادن به سکوت از طریق ادامه دادن به صحبت نیستید. اگر منجر به سکوت در اتاق شود

 (   5102و اسمیت ،

 فرو نشانی سریع استرس برای ارتباط موثر

در میانه ی یک مکالمه در آستانه ی فوران است ، شما به چیزی سریع و فوری نیاز دارد تا شدت عاطفی وضعیت را  زمانی که اوضاع

از طریق یاد گیری پایین آوردن سریع استرس در لحظه شما می توانید با اطمینان خاطر با هر گونه عواطف شدیدی که . پایین بیاورد

زمانی که شما بدانید چگونه یک . ساتتان را تنظیم کنید ، و به شکل مناسب رفتار نماییددر حال تجربه هستید روبرو شوید ، احسا

شما می توانید به لحاظ  –حتی زمانی که اتفاقی ناراحت کننده رخ می دهد  –حالت آرام و تقویت شده ی آگاهی را حفظ کنید 

 .عاطفی آماده و درگیر باقی بمانید

 :ارتباط  برای مواجه شدن با استرس در خالل

زمانی که در حال بر قراری ارتباط هستید بدنتان به شما اجازه می دهد که . تشخیص دهید که چه زمانی دچار استرس می شوید -

یا دردناک است؟ آیا دستانتان به هم فشرده است؟ / آیا عضالتتان یا شکمتان به هم فشرده و . بدانید دچار استرس هستید یا خیر

 ؟ آیا دارید فراموش می کنید که باید نفس بکشید؟آیا نفستان ضعیف است

 . یک لحظه برای آرام شدن صرف کنید پیش از آن که تصمیم بگیرید یک مکالمه را ادامه دهید یا آن را به تاخیر بیندازید -

، یا یاد به کمک حواستان بروید و به سرعت برای مثال از طریق کشیدن چند نفس عمیق ، به هم فشردن و آرام کردن عضالت  -

بهترین راه برای آرام کردن سریع و مطمئن . آوری یک تصویر به لحاظ حسی غنی یا آرامش بخش ، استرس را مدیریت نمایید
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اما هر فرد به ورودی حسی به شکل متفاوت واکنش . بینایی ، شنوایی ، المسه ، چشایی و بویایی: استرس از طریق حواس است 

 .باید چیز هایی را پیدا کنید که برای شخص شما آرامش بخش باشد نشان می دهد ، بنا بر این شما

شوخ طبعی زمانی که به شکل مناسب مورد استفاده قرار بگیرد راه فوق العاده ای برای . به دنبال شوخ طبعی در موقعیت باشید -

بحث را بیش از حد الزم جدی می  زمانی که شما یا دیگر افراد اطراف شما. فرو نشاندن استرس در هنگام بر قراری ارتباط است

 .گیرند ، از طریق در میان گذاشتن یک جوک یا داستان سرگرم کننده راهی برای تلطیف اوضاع پیدا کنید

گاهی اوقات ، اگر هر دو طرف بتوانند اندکی انعطاف به خرج دهند ، شما قادر خواهید بود به یک . برای سازش مشتاق باشید -

اگر شما متوجه شوید که شخص . ح استرس را برای تمام افراد درگیر کاهش می دهد دست پیدا کنیدفضای میانه ی شاد که سط

دیگر نسبت به چیزی بسیار بیشتر از آن چه که شما برایتان مهم است ، اهمیت می دهد ، سازش ممکن است برای شما آسان تر 

 (   5102ابینسون ،سگال و اسمیت ،ر. ) باشد و یک سرمایه گذاری خوب برای آینده ی رابطه محسوب شود

 : نتیجه گیری 

یک . گوش کردن موثر یکی از ضروری ترین ابزار ارتباط موثر با کارکنان یک سازمان و افراد مخاطب در محیط پیرامون یک مدیر است 

. مدیر عالوه بر داشتن سایر مهارتهای مدیریت چنانچه به این ابزار مجهز نباشد هرگز نخواهد توانست سازمان خود را بخوبی اداره نماید 

وثر دریافت پیام از فرستنده و تجمیع اطالعات یک مدیر به حداکثر امکان خود خواهد رسید و مدیر موفق همواره در گوش کردن م

به همین سبب شناخت موانع گوش کردن موثر از جمله استرس ، از . برای انجام هر چه بهتر وظایف خود به اطالعات نیازمند است 

ه ، عدم شناخت مخاطب ، عدم توجه به سیگنال های غیر کالمی ، موضع گیری در دست دادن تمرکز ، بی اهمیتی به گفتار گویند

مقابل گفتار مخالف و راههای از بین بردن این موانع که به تمرین و ممارست در گوش کردن نیاز دارد میتواند منجر به افزایش حداکثر 

یک مدیر باید به مثابه یک کارگر معدن طال کلیه سنگ ریزه در گوش کردن موثر . گردد( مدیر ) ظرفیت دریافت پیام از سوی گیرنده 

 .های رودخانه را به دقت کاوش نماید تا بتواند ذرات طال را در میان آنان بخوبی تشخیص و آنها را جمع آوری نماید 
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