
 گوش دادن فعال

خواسته ها و انتظارات و ابراز عالقه و شنیدن روشی است برای درک بهتر  صحبت کردن راهی است برای انتقال

 یکدیگر انتقال اهمییت دادن به دیگری و  صمیمیت.

پیش نیاز اصوو ی یا ارابام مو ر ها زمانی به وجود می ایند که خوب گوش نمی کنی . گوش دادن  سووو اهاه 

ش به نام گواست که نوعی گوش دادن استن منظور ما از گوش دادن شنیدن نیست زیرا همه ما می شنوی  ب که 

 نامیده می شود. دادن فعال 

برخالف شونیدن که یا ویگگی مادرزادی برای انسوان استگ گوش دادن فعال یا مهارت است که می اوان با   

ما نقش فعال اری دارید و انرژی بیشتری صرف می کنید و . در گوش دادن فعال شامرین آن را بهبود بخشوید  

وش گبه موانع یا ارابام مو ر ابتدا چند راهکارساده برای بهتر گوش دادن و بعد باید حواس اان را جمع کنید.

 می پردازی :  دادن

 برای بهتر گوش دادنهکارهایی ار

. کنید. این نکته ای ساده ولی بسیار مه  است چشمی برقرار کنید: به سادگی به چشمان طرف مقابل نگاهارابام 

ما دوسوت داری  هنگامی که با کسوی صحبت می کنی  فرد طرم مقابل نگاهش به ما باشدگ این یعنی امام اوجه   

 او به سمت ما است. 

ه صحبت او برای شما به او نشوان دهید ک ت چهره ای مناسو  بگیرید به طوری که طرف مقابل ح  کند ک لحا

 اهمیت دارد. 



سراان را اکان دهید. حتما خوداان هنگام صحبت کردن متوجه شده اید که ارابام با کسی که هنگام گوش دادن 

اایید یا فه  موضوع اکان می دهد.همسراان احساس می کند به او اوجه صوحبت های ما سرش را به نشانه ی  

 دارید و به اهمییت می دهید.

 جه چیزی نشدید سئول بپرسید.اگر متو

می  "یا  "می دان "مثال در لحظات مناسووو  به فرد صوووحبت کننده بگویید: اهمییت دادن خود را نشوووان دهید.

پیام را  به طرف مقابل این "آها"یا  "خ "یا در مورد بحثتان سوووالی بپرسووید یا حتی می اوانید با گهتن  "فهم 

 ا درک می کنید ب که عالقه مند به ادامه ی بحث هستد. منتقل کنید که نه انها صحبت های او ر

 ؟فقط ظاهرقضیه نیست ببینید منظور همسراان چیست؟ چه می خواهد

پیگیری کنید:  گوش دادن فعال با اامام مکالمه به پایان نمی رسود. سوی کنید موضوووعی را که همسراان دیروز   

ما داشته سی یا اگر درخواستی از ش "روز گهتی چی شد؟قضیه ای که دی "گهته بود گ پیگیری کنید. مثال بپرسید 

 کنید آن را انجام دهید. 

همانطور که مالحظه می کنید راهکارهای ارائه شده بسیار ساده هستند اما اا یر فوم العاده ای در اراباطات شما 

 خواهند داشت. 

   گوش دادنمه  ارین موانع 

 بیشترین شکایت زوج ها چیه؟ میدونید:

 .دارم با همسرم حرف میزن  اره روزنامه میخوونهوقتی 



 .گوشی رو نگاه می کنه

 .حواسش جای دیگه اس

 .پشتش به منه

 .نگاه نمی کنه

 و او ذوق  میزنه . ای بابا چقدر حرف میزنی

 بازم شروع کردی او.....

 موانع با ال را رفع کنید. گوش دادن را جدی بگیرید

 یه سوال 

 میزنی همسرت چیکار کنه؟شما دلت میخواد وقتی حرف 
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