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گوشت با من نيست!
اگر عالقه مند هستيد هنر و مهارت گوش دادن موثر ( )Effective Listeningرا بياموزيد
پيشنهاد مي كنيم ادامه مطلب را بخوانيد و خوب گوش دهيد!
چرا مي گوييد من خوب گوش نمي دهم؟
نتایج یک بررس ی نشان می دهد که یک مدیر  54درصد وقت
روزانه خود را به طور متوسط به گوش دادن سپری می کند و
 03درصد به سخن گفتن 61 ،درصد به خواندن و  9درصد به
نوشتن .اگر كارمندان احساس كنند گفته هايشان با گوش دل
شنيده شده ،رفتارهاي مناسب تري خواهند داشت و احساس
مسئوليت و استقالل در كارمندان اولين ارمغان گوش دادن موثر مديران مي باشد.
گوش كردن داراي موانع بيشماري است .اگر حداقل يكي از موارد ذيل در مورد شما صادق
است يعني شنونده خوبي نيستيد.
 .6مقايسه :شما دائم در تالشيد تا بفهميد چه كس ي باهوشتر ،داناتر يا تواناتر است.
شما يا ديگري؟ به اين ترتيب نميتوانيد در بحث شركت كنيد ،چرا كه سخت گرفتار
سنجش خودتان هستيد.
 .2ذهن خوانی :به حواش ی بیش از معنای اصلی صحبتهای گوینده ،توجه می کنید و بر
اساس لحن کالم ،حالت چهره و  ...در پی حدس منظور اصلی گوینده هستید.
 .0مرور ذهنی :شما به جای گوش دادن ،در حال آماده کردن یک جواب به حرفهای قبلی
هستید.
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 .5دلجويي كردن :شما ميخواهيد مهربان ،خوشايند و حمايتگر باشيد ،پس با تمام گفتههايشان
موافقت ميكنيد .قبل از بیان همه جزئیات یک موضوع ،به سرعت با آن موضوع موافقت
میکنید که همين موجب می شود منظور اصلی گوینده را متوجه نشوید.
 .4حق به جانب بودن :اگر شما نميتوانيد اصالح شويد ،نميتوانيد شيوه تغيير دادن اخالق خود
را فرا گيريد و علم شما خدشه ناپذيرند ،پس به نصایح و صحبت های دیگران گوش نمی دهید.
 .1پند دادن :با شنيدن چند جمله از مخاطب ،سر كيسهی پند و اندرز را باز كردن ،نميگذارد كه
با مخاطب ارتباط صميمانهاي داشته باشيد .هرگز به محض شنيدن مشكالت گوينده موعظه
نكنيد چون مخاطب (گوينده) در نهايت احساس تنهايي خواهد كرد.
 .7همخوانسازي :بسياري از مردم ما هر آنچه ميشنوند ،به ياد كاري ميافتند كه خود انجام
دادهاند و آنچنان در خاطرات خود غرق ميشوند كه ديگر فرصتي براي گوش كردن واقعي به
حرفهاي گوينده و يا تالش ي در جهت شناخت او ندارند.
 .8رؤيا پردازي :در حال گوش كردن هستيد ،يكي از گفتههاي گوينده ناگهان زنجيرهاي از وقايع را
در ذهن شما تداعي ميكند و به رؤيا فرو ميرويد ،در اين صورت تعهدي به شناخت يا احترام
به گوينده در خود احساس نميكنيد و اين نشانگر آن است كه ارزش چنداني براي گفتههاي
او قائل نيستيد.
 .9قضاوت كردن :قضاوت عجوالنه درباره يك گفته ،بحث را واپس ميزند .يكي از قوانين درست
گوش كردن آن است كه پس از شنيدن تمام گفتهها درباره آن قضاوت شود .الزمه قضاوت
درست به كار گرفتن زبان توضيحي است نه زبان داوري.
 .63پااليش كردن :بسياري از افراد حرفهاي گوينده را پااليش ميكنند؛ يعني برخي از نكات را گوش
ميدهند و مابقي را نشنيده ميگيرند؛ در حقيقت به حاالت فرد توجه ميكنند.
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