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سالم
دوست عزيز من

برای اينكه بتونيم به هدف اصلی خودمون در برنامه  7جادويی برسيم بايد قدم به قدم و هر روز براساس برنامه و موضوع مهم اون
روز حركت كنيم.

بده.
با دقت مطلب رو بخون و بعد همراه من تمرينها رو انجام v

 7روز با  7تمرين

info@parisanasri.com

امروز درس اول و تمرين اول ما در رسيدن به شخصيت قوی مهارتی به نام «خوب گوش دادن» هست.
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از همين االن به تو تبريك ميگم ،چرا كه اگر فرد قدرتمندی نبودی قطعاً تصميم به تغيير خودت نمیگرفتی.

فقط يادت نره بايد به انجام تمرينها متعهد باشی...

2

استاد پریسا نصر ی

بريم ببينيم اولين مهارتی كه ما رو قدرتمند میكنه و شخصيت توانمندی از ما میسازه چيه؟
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مهارت گوش دادن

گوش دادن مثل فن بيان ،يك مهارت آموختنی است كه در ادامهی اين مقاله با اصول اوليهی آن آشنا خواهيد شد.
گوش دادن يعنی توانايی دريافت و درک صحيح پيامها در فرآيند ارتباط .اين توانايی ،كليد همهی ارتباطات موثر است .چنانچه به
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مهارت گوش دادن يكی از مهمترين مهارتهايی است كه در موفقيت شغلی و كيفيت روابطمان با ديگران تأثير بسزايی دارد .خيلی
از ما چون به اشتباه فكر میكنيم كه يك شنوندهی سراپا گوش هستيم ،هيچ وقت به صرافت يادگيری اين مهارت نيفتادهايم .خوب

مهارت گوش دادن مسلط نباشيد ،به آسانی ممكن است پيامهای ارسالی از سوی طرف مقابلتان را اشتباه برداشت كنيد .در چنين
همانطور كه پيداست گوش دادن يكی از مهمترين مهارتvهای ارتباطی به شمار میرود ،آنقدر مهم كه بسياری از كارفرمايان
برجسته برای كارمندانشان جلسات آموزش مهارت گوش دادن ترتيب میدهند .افزايش سطح رضايت مشتريان ،بهبود كارآمدی
در نتيجهی اشتباهات كمتر و افزايش تبادل اطالعات چند نمونه از مزيتهايی هستند كه در پی يادگيری مهارت گوش دادن حاصل
میشوند.
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شرايطی ،فرآيند ارتباط بیاثر شده و به سادگی موجب نااميدی و رنجش فرستندهی پيام خواهد شد.

بسياری از رهبران و كارآفرينان موفق ،موفقيت خود را مديون خوب گوش دادن هستند .به اعتقاد ريچارد برانسون ،مهارت گوش

ماست كه كمی وقت بگذاريم و مهارت گوش دادن را كه عنصر سازندهی موفقيت است در خودمان پرورش دهيم.
بزرگساالن به طور متوسط  7۰درصد اوقاتشان را درگير فرآيندهای ارتباطی هستند كه  ۴۵درصد آن به گوش دادن ۳۰ ،درصد به
حرف زدن ۱۶ ،درصد به مطالعه و  ۹درصد به نوشتن اختصاص میيابد .كيفيت  ۴۵درصدی كه صرف گوش دادن میشود فقط در
حوزهی كسبوكار مؤثر نيست ،بلكه بر زندگی شخصی افراد نيز تأثير گذاشته و موجب گستردهتر شدن تعداد دوستان و شبكههای
اجتماعی ،ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس ،كسب نمرات عالیتر در دوران تحصيل و حتی تقويت سالمتی و تندرستی عمومی
بدن میشود .همچنين مطالعات نشا ن داده است كه حرف زدن موجب باال رفتن فشار خون خواهد شد ،در حالی كه گوش دادنِ با
دقت به اُفت فشار خون میانجامد.
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دادن يكی از مهمترين عوامل موفقيت شركت هواپيمايی ويرجين آتالنتيك ) (Virgin Atlanticبوده است .با توجه به اينكه
خوب گوش دادن از جمله مهارتهايی محسوب میشود كه در زيربنای تمامی روابط انسانی مثبت قرار دارد ،پس به نفع همگی
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گوش دادن با شنیدن يکی نیست

از زبان ،لحن و حركات بدن گ وينده نيز دقت داشته باشيد .به عبارت ديگر ،گوش دادن يعنی درک همزمان پيامهای كالمی و
غيركالمی .پس فقط شنيدن كلمات گفته شده كفايت نمیكند ،بلكه برای گوش دادن ،به چيزی بيشتر از گوشها احتياج داريد.
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گوش دادن با شنيدن فرق دارد .شنيدن يعنی توانايی درک صدا ،حال آنكه گوش دادن نيازمند تمركز عميقتر و استفاده از ساير
حواس است .برای گوش دادن نه تنها بايد به ماجرايی كه تعريف میشود دل بدهيد ،بلكه الزم است به طرز بيان ،شيوهی استفاده

در مجموع ،مهارت خوب گوش دادن بستگی به اين دارد كه چه مقدار از حرفهای طرف مقابلتان را شنيده و به مفهومشان آگاه
ارتباط با ديگران است .فقط گوش دهيد .شايد مهمترين چيزی كه همواره
گوش دادن اساسیترين و قدرتمندترين شيوهی برقراری v
به يكديگر ارزانی میكنيم همين توجهمان باشد.
خوب گوش دادن شامل زير نظر گرفتن زبان بدن و توجه به ناهماهنگیهای احتمالی بين پيامهای كالمی و غيركالمی ارسال
شده از سوی گوينده است .به بيان سادهتر ،يك شنوندهی خوب فقط به چيزی كه گفته میشود گوش نمیدهد ،بلكه به چيزهايی
كه گفته نمیشوند يا نصفهكاره به زبان میآيند نيز گوش میدهد .مثال اگر كسی به شما گفت كه زندگی خوب و خوشی دارد ،اما

4

استاد پریسا نصر ی

حين انتقال اين پيام دندانهايش را به هم فشرد يا اشك در چشمهايش حلقه زد ،بدانيد كه بين پيام كالمی و غيركالمی او مغايرت
وجود دارد.
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هستيد .دكتر راشِل نائومی رِمِن) ، (Rachel Naomi Remenترويجدهندهی طب تلفيقی ،در اين باره میگويد:
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جدول امتیازات
شماره سوال۸ 7 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ :
گزينههای دارای امتياز :صحيح /صحيح /غلط /غلط /غلط /غلط /غلط /غلط
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روش محاسبه نمره آزمون
پس از آنكه به تمامی سواالت آزمون پاسخ داديد ،نوبت محاسبه نمره است .برای اين كار بايد مطابق جدول امتيازات عمل كنيد؛
يعنی به ازای هر پاسخی كه مطابق اين جدول باشد بايد يك امتياز برای خودتان در نظر بگيريد .به عبارت ديگر اگر در سوال دوم
گزينه صحيح را عالمت زدهايد يك امتياز برای خودتان در نظر بگيريد ،در حالی كه گزينه صحيح در سوال ششم بدون امتياز است.

استاد پریسا نصر ی

این تست رو انجام بدین :شنونده خوبی هستید یا نه؟
*هنگامی كه دوستانم مطلبی در دلشان دارند ،من را محرم اسرار خود میدانند( .صحيح/غلط)
*عالقهای به شنيدن مشكالت ديگران ندارم( .صحيح/غلط)
مخاطب و موضوع صحبتم را عوض میكنم و سراغ ديگری میروم
*در محافل اجتماعی و در جمع ديگران هنگام صحبتv ،
چون فكر میكنم موضوعات بهتر و جالب تری برای سرگرم شدن وجود دارد( .صحيح/غلط)
*از صحبت كردن با فردی كه مدام از حواشی صحبت میكند و سر اصل مطلب نمیرود ،كالفه و عصبی میشوم( .صحيح/غلط)
*معموال صحبت ديگران را تمام میكنم و نشان میدهم كه ادامه جمله آنها را میدانم( .صحيح/غلط)
*وقتی كسی با من صحبت میكند ،به جوابی كه میخواهم به او بدهم يا موضوع بعدی برای صحبت فكر میكنم( .صحيح/غلط)
*شنيدن صحبت بيشتر مردم كسل كننده است( .صحيح/غلط)
*در مقايسه با ديگران ،من بيشتر در جمعها صحبت میكنم( .صحيح/غلط)
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تكنيك «شنیدن فعال» بيش از هر چيز به ابراز همدردی اهميت میدهد .همدردی و ابراز آن به خوبی میتواند ميان افراد ارتباط
قوی ايجاد كند.
همه ما شنيدهايم كه میگويند خوب شنيدن هنر است .آيا آخرين باری را به ياد داريد كه مشغول صحبت با كسی بودهايد و حس
كردهايد او فقط مقابل شما حضور دارد و به حرفهايتان گوش نمیكند؟
اگر میخواهيد بدانيد چقدر شنونده خوبی هستيد ،به سواالت آزمون زير پاسخ دهيد:
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تحلیل آزمون
امتیاز  ۶و بالتر:
اطرافيانتان هنگامی كه درگير مسئلهای شده يا با مشكلی مواجه میشوند ،نزد شما میآيند.
v

امتیاز  ۳تا :۵
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شما شنونده خوبی هستيد .دوستان و اطرافيانتان دوست دارند با شما صحبت كنند و همچنين از صحبت كردن با شما لذت میبرند.
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اگر بدرستی امتياز آزمون را محاسبه كرده باشيد ،امتياز نهايی شما عددی بين صفر تا  ۸خواهد بود كه به شرح زير تفسير میشود:

مهارتهای خوب شنيدن شما در حدميانه است .وقتی به كسی عالقهمند باشيد يا كسی در مورد موضوعات مورد عالقه شما صحبت
كند ،به خوبی به صحبتهای او گوش میدهيد ،اما در مواقع ديگر عالقهای به شنيدن صحبتهايی كه به نظرتان كسل كننده
استاد پریسا نصر ی

میآيد ،نداريد.

امتیاز کمتر از :۳
متأسفانه شنونده خوبی نيستيد .به همين دليل كمتر كسی شما را مخاطب خود قرار میدهد .اگر هنوز افرادی در اطرافتان هستند
كه شما را مخاطب و محرم اسرار خود میدانند ،سعی كنيد با آموختن مهارتهای خوب شنيدن ،آنها را برای خود حفظ كنيد.
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خوب حال از شما میخواهم امروز را به صورت اختصاصی
به اجراي تك تك اين موارد بپردازيد و در نهايت به خودتون امتیاز بدين

توقع تغيير سريع كامال اشتباه).

v
بتونيد درک درست تری رو از هر اصل داشته باشيد.
من در مورد هر اصل برای شما عزيزانم توضيح نوشتم كه

يك موضوع مهم ديگه لطفا سعی كنيد در انتهای شب بنويسيد كه چه نتيجه ايی از اجرای اين اصول بدست آورديد؟
 .1زبان به دهان بگیريد.
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من فقط می خوام شما امروز دقت بيشتری روی اين اصول داشته باشيد و بعد هر روز سعی كنيد اين اصول رو در روابط و زندگی
تون پياده سازی كنيد:

021-88915004

چند اصل هست كه من براتون نوشتم و از تون میخوام به عنوان يه قول امروز سعی به اجراش كنی و در نهايت در انتهای شب
به خودتون امتياز بديد كه چقدر تونستيد تو اين مهارت درست عمل كنيد(البته بدونيد كه هر كاری نياز به مداومت و تمرين داره و

 .2خودتان را براي گوش دادن آماده کنید.
 .4حواس گوينده را پرت نکنید.
 .5همدلی کنید.
 .6صبور باشید.
 .7تعصبات شخصی را کنار بگذاريد.
 .8به لحن گوينده گوش دهید.
 .9به طرز فکر گوينده گوش دهید نه فقط کلماتش.
 .10منتظر نشانههاي ارتباط غیرکالمی بمانید.
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 .3گوينده را راحت بگذاريد.
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اصل خوب گوش دادن
 -1زبان به دهان بگیريد
قتی شخص ديگری در حال حرف زدن است به چيزی كه میگويد گوش دهيد ،وسط حرفش نپريد ،به جای او حرف نزنيد و اجازه بدهيد كه خودش
جمالتش را تمام كند .پس خاموش بنشينيد و فقط گوش دهيد .زمانی كه صحبت گوينده با شما تمام شد ،آن وقت شايد الزم باشد خودتان در مورد
 -2خودتان را براي گوش دادن آماده کنید
آرام باشيد و همهی توجهتان را به گوينده اختصاص دهيد .به عبارت ديگر ،تمام چيزهای اضافهی ديگر را از ذهنتان دور بريزيد .ذهن انسان به آسانی
به سمت افكار ديگر پرت میشود ،مثال اينكه «ناهار چی بايد بخورم؟ كِی بايد از اينجا برم تا به اتوبوس برسم؟ میخواد بارون بياد؟» همهی تالشتان
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چيزی كه گوش دادهايد حرف بزنيد و توضيح دهيد تا مطمئن شويد كه پيام طرف مقابلتان را درست متوجه شدهايد.

را به كار بگيريد و اين قبيل افكار نامربوط را از سرتان بيرون كنيد تا بتوانيد تمام و كمال روی پيامهای ارسالی از سوی طرف مقابلتان تمركز كنيد.
طوری رفتار كنيد كه گوينده برای صحبت كردن احساس راحتی كند .نيازها و عالئق طرف مقابلتان را هم مد نظر قرار دهيد .بد نيست گاهی سر
v

بجنبانيد يا از حركات و كلماتی استفاده كنيد كه گوينده برای ادامهی صحبت ترغيب شود .ديگر اينكه ارتباط چشمی فراموشتان نشود ،اما حواستان
باشد كه خيره نشويد .خالصه اينكه يك جوری به طرف مقابلتان نشان دهيد كه داريد گوش میدهيد و حرفهايش را میفهميد.
 -4حواس گوينده را پرت نکنید
فقط و فقط به چيزی كه گفته میشود توجه كنيد .خطخطی كردن يا بازی كردن با كاغذهای جلوی دستتان ،از پنجره بيرون را ديد زدن ،وَر رفتن با
ناخنهای دست و كارهای اين شكلی را كنار بگذاريد .اين رفتارها عالوه بر اينكه موجب وقفههای بیمورد در فرآيند ارتباط میشوند ،حواس طرف
 -5همدلی کنید
بهتر است ديدگاه طرف مقابلتان را بفهميد و به قضايا از ديد او نگاه كنيد .ديدگاههايی را كه از قبل برای خودتان ساختهايد كنار بگذاريد و با ذهنيت باز
وارد مكالمه شويد تا بيشتر بتوانيد با گوينده ابراز همدلی كنيد .چنانچه چيزی گفته شد كه خالف نظر شما بود ،اندكی به خودتان فرصت دهيد تا بتوانيد
به يك استدالل محكم در جهت اثبات مخالفتتان دست پيدا كنيد .در هر صورت به ياد داشته باشيد كه با ديدگاهها و نظرات ديگران با ذهنيت بسته
مواجه نشويد.
 -6صبور باشید
گاهی ممكن است طرف مقابلتان مكث كند ،شايد هم يك مكث طوالنی ،اما مكث كردن هميشه به اين معنی نيست كه حرف گوينده تمام شده است.
پس صبور باشيد و اجازه دهيد كه طرف مقابلتان با زمانبندی خودش پيش برود .گاهی اوقات طول میكشد تا آدمها در مورد اينكه چه چيزی بگويند
و چطور مطلبشان را عنوان كنند به نتيجه برسند .بنابراين هر وقت كسی مكث كرد ،فورا رشتهی كالم را به دست نگيريد و سعی نكنيد كه جملهاش را
با كلمات خودتان تمام كنيد.
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مقابلتان را پرت كرده و اين حس را به او منتقل میكنند كه از حرفهايش خسته شدهايد و به پيامی كه سعی در انتقالش دارد بیاعتنا هستيد.
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 -3گوينده را راحت بگذاريد
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 -7تعصبات شخصی را کنار بگذاريد
بیطرف باشيد .زود نرنجيد و اجازه ندهيد كه عادات و رفتار گوينده حواستان را از اصل مطلب دور كند .توجه داشته باشيد كه هر آدمی طرز بيان خودش
را دارد .بعضیها دستپاچهتر يا خجالتیتر از ديگرانند؛ بعضیها لهجهی محلی دارند يا حركات دستشان زياده از حد است؛ بعضیها دوست دارند موقع
حرف زدن قدم بزنند و بعضی ديگر هم خوششان میآيد كه بیحركت بنشينند .پس فقط و فقط به چيزی كه گفته میشود توجه كنيد و نگذاريد كه
 -8به لحن گوينده گوش دهید
حجم و لحن صدا ،چيزهايی را به آنچه گفته میشود اضافه میكنند .يك گويندهی توانا حجم صدا و لحنش را طوری تنظيم میكند كه از دقت شنونده
كم نشود .مردم در مواقع خاص از زير و بَمی ،لحن و حجم صدا برای رساندن مقصودشان كمك میگيرند و شما میتوانيد با توجه به اين موارد به اهميت

021-88915004

شيوههای فردیِ بيان مطلب حواستان را پرت كنند.

مطلبی كه عنوان میشود پی ببريد.
بايد از حرفهای طرف مقابلتان يك تصوير كلی برداشت كنيد ،نه اطالعات تكهتكه و پراكنده .يكی از دشوارترين قسمتهای خوب گوش دادن همين
v
توانايی برقراری ارتباط بين تكهپارههای اطالعات برای رسيدن به طرز فكر گوينده است .برای آسانتر به دست آوردن اين توانايی به توجه كافی ،پرهيز
از حواسپرتی و تمركز احتياج خواهيد داشت.
 -10منتظر نشانههاي ارتباط غیرکالمی بمانید
به اشارات و حركات بدن ،حاالت چهره و حركات چشمها دقت كنيد .برای خوب گوش دادن فقط به گوشهای خود اكتفا نكنيد ،بلكه از چشمهایتان
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 -9به طرز فکر گوينده گوش دهید نه فقط کلماتش

هم كمك بگيريد ،يعنی حواستان به اطالعات اضافهتری كه از طريق ارتباط غيركالمی منتقل میشوند نيز باشد.

خوب گوش دادن مهارتی نيست كه بتوانيد در عرض يك شب بر آن مسلط شويد ،چرا كه ترک عادات قديمی زمان میبرد .پس صبور باشيد و برای
تبديل شدن به يك شنوندهی سراپا گوش حسابی روی خودتان كار كنيد.

مارك تواین میگوید:
اگر قرار بود بیشتر از مقداری که گوش میدهیم حرف بزنیم ،آن وقت دو زبان و یک گوش میداشتیم.
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تك به تك اين اصول را در مکالمات روزمرهيتان تمرين کنید.
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