
اصل گوش دادن 

فعال به صحبت های 

فـرزنـدان

اصل گوش دادن 

فعال به صحبت های 

فـرزنـدان

ë دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران

ë حامد مغربی سینکی
کارشناس ارشد روان شناسی

آواز خدا هميشه در گوش دل است
کو دل، که دهد گوش به آواز خدا
فؤاد کرمانی

چند سؤال
ë چرا گــوش دادن فعال به صحبت هــای فرزندان 

ضرورت دارد؟
ë منظور از گوش دادن فعال به صحبت های فرزندان 

چيست؟ 
ë آیا شما به تفاوت »گوش دادن« با »شنيدن« توجه 

دارید؟
ë آیا شما، به عنوان پدر یا مادر، فعاالنه به صحبت های 

فرزندتان گوش می دهيد؟
ë گــوش دادن فعال به صحبت هــای فرزندان چه 

فوایدی به دنبال دارد؟
ë برای اینکه بتوانيم فعاالنه به صحبت های فرزندان 

گوش دهيم، چه نکاتی را باید رعایت کنيم؟

مقدمه
برقراری ارتباط مطلوب و مؤثــر با فرزند یا فرزندان، 
می تواند شــاخص و کليدی مهم بــرای ارزیابی ميزان 
موفقيت هر پدر و مادری به شمار آید و گوش دادن فعال 
و پویا به صحبت هــای فرزندان، یکی از مؤلفه های مهم 
برقراری ارتباط موفق است )به پژوه، 1392و 1393(. در 
دســترس بودن یک فرد مورد اعتماد، که به حرف های 
ما گوش کند، یکی از نيازهای اساسی هر فرد محسوب 
می شــود. حضور پدر و مادری که فعاالنه به حرف های 
فرزنــدان گوش می کنند، موجب جلب اعتماد و آرامش 

   اصول فرزندپروری: 
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آنان می شــود. از این رو، ضرورت دارد ما به عنوان پدر یا 
مادر به صحبت های فرزندان خود به خوبی گوش بدهيم 
تا آنها بتوانند با ما درد دل کنند و در نتيجه احســاس 
آرامش کنند. گوش دادن فعال و پویا نياز به یادگيری و 
تمرین دارد، که پدر و مادر باید آن را بياموزند و با استفاده 
از آن به فرزند خود کمک کنند تا احساســاتش را بيان 
کند و در نتيجه موجب نزدیک تر شدن آنها به فرزندشان 
و فرزندشان به آنها  شود. از این رو، هدف نوشتار پيش رو 
این است که شما والدین گرامی با این اصل بسيار مهم در 

فرزندپروری آشنا شوید. 

معرفی يــک مورد از گوش نــدادن به صحبت های 
فرزند، به عنوان يک خطای بزرگ تربيتی!

رضا، پنج ساله است و امروز در مهدکودک یک نقاشی 
بســيار زیبا کشيده و مورد تشــویق مربی مهد و سایر 
دوستانش قرار گرفته است. رضا، وقتی از مهد کودک به 
خانه برگشت، در حالی که بسيار خوشحال و خندان بود 
و نقاشــی اش را در دست داشت، به سمت پدرش رفت. 
پدر روی صندلی نشسته و مشغول تماشای فوتبال بود. 
رضا، هنگامی که نزدیک پدر رسيد، با لحنی بسيار شاد و 
هيجان زده به پدرش گفت: »بابا! بابا! ببين نقاشيم چقدر 

قشنگه! امروز همه توی مهد کودک از نقاشی من تعریف 
کردن و خانم معلم یک عالمه خوشحال شد! ببين بابا!!، 
بابا!! با تو هستما! نقاشيمو نگاه کن!« پدر کمی در جای 
خود جا به جا شد )گویی آن قدر غرق در تماشای فوتبال 
بود که انگار صحبت های فرزند پنج ســاله اش را نشنيد! 
انگار حتی متوجه نشد که فرزندش از مهد کودک به خانه 

برگشته است(.
رضا که دید پدرش به او توجهی نمی کند و حتی یک 
نگاه به نقاشی اش نمی اندازد؛ دستان خود را روی شانة پدر 
گذاشت و بار دیگر با همان لحن بسيار شاد و هيجان زده 
که داشــت، به پدرش گفت: »بابا.... بابا.... ببين نقاشــيم 
چقدر قشنگه )در حالی که نقاشی را دقيقًا مقابل صورت 
و چشمان پدر گرفته بود تا دیگر پدر نتواند فوتبال تماشا 
کند!!(«. پدر این بار با لحنی آرام و خونسرد پاسخ داد: »باشه 
پسر عزیزم، نقاشی ات را بگذار روی ميز، اآلن می بينمش! 
اما بگذار اول این مسابقة فوتبال رو ببينم، باشه پسر خوبم؟ 
راستی خوب شــد یادم افتاد، برو از مادرت بپرس امروز 
قبض ها رو پرداخت کرده یا نه؟ آخرین مهلتش بودا! بگو 

یک چایی هم برای من بریزه، آفرین پسرم!!«
ارزیابی شــما از رفتار این پدر چيست؟ به طور حتم 
خواهيد گفت که این پدر بزرگوار از گوش دادن صحيح، 
مناسب و فعال به صحبت های فرزندش غفلت کرده است.
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ضرورت دارد 
ما به عنوان 

پدر يا مادر به 
صحبت های 

فرزندان خود 
به خوبی گوش 
بدهيم تا آنها 

بتوانند با ما درد 
دل کنند و در 
نتيجه احساس 
آرامش کنند. 
گوش دادن 

فعال و پويا نياز 
به يادگيری و 

تمرين دارد، که 
پدر و مادر بايد 
آن را بياموزند و 
با استفاده از آن 
به فرزند خود 
کمک کنند تا 
احساساتش را 
بيان کند و در 
نتيجه موجب 

نزديک تر شدن 
آنها به فرزندشان 
و فرزندشان به 

آنها  شود. 



شاید اضافه کنيد که این پدر با انجام 
این عمل، عالوه  بر گوش ندادن 

به فرزندش، مرتکب خطای 
است  دیگری هم شــده 

و آن اینکــه از پاداش 
دادن به پسرش برای 
کشيدن نقاشی بسيار 
کودک،  مهد  در  زیبا 
غفلت کــرده و با این 
خطا، ناخواسته انگيزة 

فرزند خــود را کاهش 
داده است.

اهميت گوش دادن 
فعال به صحبت های فرزندان 

یادگيری برقراری رابطه بــا فرزندان و فعاالنه گوش 
دادن به صحبت ها و حرف های آنان، بخش مهم و حياتی 
فرزندپروری اســت )به پژوه، 1392؛ سيگل و هارتسل، 
2003؛ ترجمة شــهرآرای و اسفاری، 1390(. برای آنکه 
بتوانيد به خوبی با فرزندتان رابطه برقرار کنيد، الزم است 
با دقت به حرف های او گوش بدهيد و با او محترمانه حرف 
بزنيد. چرا توجه به احساســات فرزنــد و گوش دادن به 
صحبت های او مهم است؟ چون به کودکان می فهماند که 
ما به عنوان پدر یا مادر در عمل برای آنان ارزش قایل ایم و 
احساسات آنان را می فهميم. این شيوة رفتار ما به کودکان 
کمک می کند تا آنان احساس خود ارزشمندی کنند و به 
ارزش وجودی خود پی ببرند. توجه به احساسات کودکان 
موجب می شود که آنها یاد بگيرند دربارة احساسات خود 
با پدر و مادر صحبت کننــد و بدانند حرف زدن دربارة 
احساســات خود با افراد مورد اعتماد، کار خوبی اســت 
)دینک مایر و مکی، 1997؛ ترجمة فيروزبخت، 1392(. 

مهارت گوش دادن فعال به صحبت های دیگران، هم 
در ارتباط با کودکان و هم در ارتباط با بزرگساالن اهميت 
دارد. فرزند شما نياز دارد که احساسات و خواست هایش 
را بيــان کند و بر زبان آورد. خواســت ها و احساســات 
فرزندتان را نباید انکار کنيد و آنها را نادیده بگيرید؛ اگر 
شما به درستی به حرف های فرزندتان گوش نکنيد، این 
احساسات در فرزندتان سرکوب می شود و احتمال دارد به 
خشم، عصيان یا سردرگمی منجر  شوند )بيان فر، 1392(. 
زمانی که والدین به احساســات و همچنين نيازهای 
عاطفــی فرزند خود توجه می کنند، پایه های یک رابطة 

ســالم را بنا می نهند و اعتماد وی را به 
خود جلب می نماینــد. برخی از 
والدین، به ویژه پدران، به علت 
اشتغال بيش از حد و عدم 
حضور مؤثر و فعال در 
می کنند:  اظهار  خانه، 
»مــن فقــط تالش 
می کنم شکم فرزندانم 
را ســير کنم! )یعنی 
فقط توجه به نيازهای 
فرزندان(«.  جســمانی 
برخی از والدین می گویند: 
را  اسباب بازی ها  بهترین  »ما 
بــرای فرزندانمان تهيه کرده ایم«! 
به گماِن این گروه از والدین، همين که به 
نيازهای جسمانی و اسباب بازی فرزند خود توجه کرده اند، 
وظایف و مسئوليت های آنان تمام شده است؛ در حالی که 
توجه به نيازهای روانی مهم تر از نيازهای جسمانی است 

)به پژوه، 1390(. 
در واقع، شاید بتوان گفت توجه به نيازهای جسمانی 
همان قــدر اهميت دارد که توجه بــه نيازهای روانی و 
عاطفی. پاسخگویی به نيازهای عاطفی فرزندتان موجب 
می شــود که تعادل حيات روانی او تأمين شود و از نظر 
روانی سالم و شاد بماند )به پژوه، 1394(. شایان ذکر است 
که برخی از پدران و مادران آن قدر که در مورد نيازهای 
جسمانی و شرایط محيطی و فيزیکی فرزندشان حساس 
و نگران اند؛ دربارة نيازهای عاطفی او حســاس نيستند. 
بدیهی اســت که توجه به رفاه مادی خانواده و راحت و 
جذاب کردن محيط فيزیکی خانه خوب است؛ اما هيچ گاه 
خانة بزرگ، مبل های مجلل و فانتزی، فرش های نفيس یا 
وسایل برقی بسيار پيشرفته نمی تواند جای فضای گرم و 
محبت آميز خانواده را ُپر کند )استينبرگ، 2004؛ ترجمة 

علی نيا کرویی و برجعلی، 1389(.

فوايد گوش دادن فعال به صحبت های 
فرزندان

پدر و مادر عزیز! اگر از صميم قلب به سخنان فرزند 
خود گوش دهيد، او احساس اطمينان کرده،  حرف دلش 
را به شــما خواهد گفت؛ زیرا کودکی که مشاهده کند 
بزرگ ترها به ســخنانش به درستی گوش فرا می دهند، 
مســائل خود را با آنان آزادانه در ميان می گذارد )فورد، 
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چرا توجه به 
احساسات فرزند 
و گوش دادن 
به صحبت های 
او مهم است؟ 

چون به کودکان 
می فهماند که 
ما به عنوان 

پدر يا مادر در 
عمل برای آنان 
ارزش قايل ايم و 
احساسات آنان 
را می فهميم. 

اين شيوة رفتار 
ما به کودکان 
کمک می کند 

تا آنان احساس 
خود ارزشمندی 
کنند و به ارزش 
وجودی خود 
پی ببرند. توجه 

به احساسات 
کودکان موجب 
می شود که آنها 

ياد بگيرند دربارة 
احساسات خود 
با پدر و مادر 
صحبت کنند 

و بدانند حرف 
زدن دربارة 

احساسات خود 
با افراد مورد 

اعتماد، کار خوبی 
است



2003؛ ترجمة شهبازی نيا، 1387(. گوش دادن فعال به 
صحبت های فرزندان فواید بسيار دارد که در این بخش به 

برخی از آنها اشاره می شود:
ë بــا گوش دادن فعال به صحبت های فرزندمان این 
احســاس را در وی ایجاد می کنيــم که برایش اهميت 

قایل ایم.
ë گوش دادن فعال به صحبت های فرزندان ســبب 
می شود برداشت های نادرست خود را دربارة آنها اصالح 

کنيم.
ë گــوش دادن فعال به صحبت های فرزندان، ارتباط 

دوستانة ما را با آنها تقویت می کند.
ë گــوش دادن فعال به صحبت های فرزندان، انگيزة 
قوی برای ابراز احساسات درونی را به آنها می دهد )قهاری، 

 .)1393

دل گفته های فرزندان
در این بخش به صحبت ها و احساسات فرزندان از زبان 

خود آنان توجه کنيد:
نامة اول

»پدر، ســالم. پدر، خيلــی دوســتت دارم؛ اما زیاد 
نمی بينمت؛ یا من خوابم یا تو خواب هستی! اگر می توانی 
شــب ها زودتر به خانه بيا تا کمی با هم حرف بزنيم و با 
هم بازی کنيم. حرف زدن و بازی کردن با تو خيلی کيف 
دارد. چقدر خوب است که با هم به گردش برویم. وقتی 

دســت مرا در کوچه و خيابان می گيــری، من راحت تر 
قدم برمی دارم. دست های تو گرم است و من در کوچه و 

خيابان گم نمی شوم« )به پژوه، 1390(.
نامة دوم

»پدر و مادر عزیزم، احساســاتم را درک کنيد. قبل 
از انجام هر عمل یا واکنشــی، سعی کنيد دليل رفتارم 
را همدالنه از من بپرســيد. بعضــی وقت ها من خارج از 
کنترل و کج ُخلقم؛ آیا شما نيز گاهی دچار چنين حالتی 
نمی شوید؟! لحظاتی که خارج از کنترل هستم، احساس 
می کنم می ترسم و به حمایت و امنيت نياز دارم. نياز دارم 
که احساساِت مرا بپذیرید و در عمل به من بياموزید که 
چگونه خودم احساساتم را بپذیرم و کنترل کنم. به شما 
نياز دارم، کمکم کنيد تا بتوانم احساســات منفی ام را با 

کلمات بيان کنم و آرام شوم. 
برای مثال، وقتی با عصبانيت تمام مکعب های بازی ام 
را در اتــاق پخش می کنم، نياز دارم که آرامم کنيد و در 
همين حال نشانم دهيد که »می فهميد« دليل این کار 
خستگی شدید من به خاطر عدم توانایی در جفت و جور 
کردن مکعب هاست و اگر شما این را نمی دانيد، من توقع 
دارم که قبل از تنبيه یا داد زدن بر سرم، علت کارم را از 
من بپرسيد و نشانم دهيد که احساساتم را درک می کنيد. 
این نکته برایم جالب خواهد بود که بدانيد رفتار بيرونی 
من انعکاس حاالت روانی و درونی من اســت. بنابراین 
کردار و رفتارم به نوعی بيان وضعيت درونی ام می باشد، 
آن را بی معنا و بيهوده مپندارید و واکنش هایم را جدی 

بگيرید« )صاحبی، 1392(.
نامة سوم

»پدر و مادر عزیزم، سالم؛ وقتی از شما می خواهم به 
حرف هایم گوش کنيد، چرا شما شروع به نصيحت کردن 

8

13
95

ه 
ر   ما

هــ
مـ

44
0 

رة 
مـا

شـ
وند

پی

توجه به رفاه 
مادی خانواده 

و راحت و 
جذاب کردن 
محيط فيزيکی 

خانه خوب 
است؛ اما هيچ 

گاه خانة بزرگ، 
مبل های مجلل 

و فانتزی، 
فرش های 
نفيس يا 

وسايل برقی 
بسيار پيشرفته 

نمی تواند جای 
فضای گرم و 
محبت آميز 

خانواده را ُپر 
کند



و سرزنش کردن می کنيد و حرف های مرا نمی شنوید؟! 
 وقتی می خواهم احساســم را بيان کنــم، چرا توبيخم 
می کنيد، خونســرد و بی تفاوت نگاهم می کنيد و گاهی 
مسخره ام می کنيد؟! چرا وقتی کاری را که خود می خواهم 
و می توانم انجام دهم یا تمام کنم، از دستم می گيرید، مبادا 
خراب کاری کنم؟! چرا به احساس تنهایی ام می افزایيد؟! 
تنها خواهش من از شما این است که به حرف های من 
گوش کنيد، احساساتم را درک کنيد، من را باور کنيد. 
پدر و مادر عزیزم؛ من شــاید کارم را به طور کامل انجام 
ندهــم، اما اجازه دهيد تا من تجربه  کنم و رشــد کنم« 

)تبریزی، استکی و تبریزی، 1393(.
ایــن دل گفته هــای فرزندان نشــان می دهد که 

ما پــدران و مــادران، هر روز 
فرصت هایــی را برای برقراری 
پيوندهــای واقعی بين خود و 
فرزندمان از دســت می دهيم؛ 
زیــرا بــه جای گــوش دادن 
و پاســخ دادن مناســب بــه 
احساســات فرزندمان، فقط از 
نظرگاه خود پاســخ می دهيم 

و رفتــار خود را به تجربة آنهــا پيوند نمی زنيم. وقتی 
فرزندانمان می گویند که چه فکری یا چه احساســی 
دارند، مهم اســت که تجربه های آنها را درک کنيم و 
محترم بشــماریم، چه مشابه تجربة ما باشد یا نباشد. 
بهتر اســت والدین به جای اینکه بــه فرزندان خود 
بگویند که افکار و احساسات آنها کودکانه و بی اعتبار 
است؛ به احساســات و تجربه های آنان توجه کنند و 
آنها را درک کنند )سيگل و هارتسل، 2003؛ ترجمة 

شهرآرای و اسفاری، 1390(.

آيا »گوش دادن« با »شنيدن« متفاوت 
است؟

پاسخ این سؤال مثبت است؛ هرگز شنيدن را به 
معنای گوش دادن تلقی نکنيد. بدیهی اســت 
که گوش دادن با شــنيدن متفاوت است. به 
طور معمول، در گفتارهای عاميانه و سخنان 
محاوره ای، بين دو مفهوم »شــنيدن« و 
»گوش دادن« تفاوتی قائل نمی شــوند و 
حال آنکه در متــون علمی بين این دو 

تفاوت بسيار وجود دارد.
شــنيدن، رفتاری است که به طور 
ناآگاهانه و بدون هدف روی می دهد. 
شنيدن، زمانی رخ می دهد 
که شما قصد جدی 
بــــــرای درک 
مطلبی ندارید یا 

ـه
مـ
ــا

ــن
اه
مــ

تی
ربی

ـت
ی
زش
مو
آ

9

وند
پی

وقتی 
فرزندانمان 
می گويند که 

چه فکری يا چه 
احساسی دارند، 
مهم است که 

تجربه های آنها 
را درک کنيم و 
محترم بشماريم، 

چه مشابه 
تجربة ما باشد 
يا نباشد. بهتر 
است والدين 

به جای اينکه به 
فرزندان خود 
بگويند که افکار 

و احساسات 
آنها کودکانه و 
بی اعتبار است؛ 
به احساسات و 

تجربه های آنان 
توجه کنند و 
آنها را درک 

کنند



آن را مهم تلقی نمی کنيد و بدان چندان توجهی ندارید. 
وقتی که از ما می پرسند آیا به این سخنان گوش می دادید؟ 
ما در جــواب می گویيم که نه، مطالبی به گوشــم 
می خورد و چيزهایی را جسته و گریخته شنيده ام، ولی 

واقعيت این است که آنها را با دقت گوش نمی کردم! 
در مقابل، گوش دادن، رفتاری است که به طور آگاهانه، 
ارادی و هدفمند انجام می شود و بيش از شنيدن است. 
پس گوش دادن، شنيدن همراه با دقت است و آن وقتی 
تحقق می یابد که واقعاً قصد کرده ایم که مطالبی را بشنویم 
و آنها را با دقت موشکافی بکنيم و واکنش مناسب نشان 
دهيم )ایمانی، 1391(. همچنين می توان گفت »گوش 
دادن« به معنای درک عميق مطالب شــنيداری است و 
فرد به هنگام گوش دادن، به جزئيات مطالب شنيداری 
توجه می کند و واکنش مناسب نشان می دهد؛ در حالی 
که به هنگام شنيدن، چنين چيزی اتفاق نمی افتد و تنها 
به دریافت سطحی مطالب محدود می شود )دانای طوسی 

و بازیار، 1391؛ آیزنک و کين1 ، 2005(.

چند توصيه
پدران و مادران عزیز، بسياری از اوقات فرزندان ما نياز 
دارند شنيده و دیده شــوند. اگر فکر می کنيد ما فقط با 
گوش هایمان گوش می کنيم، اشتباه می کنيد! اگر کسی 

با شما صحبت کند، اما چشم هایش متوجه شما نباشد و 
ارتباط با نگاه برقرار نشود، چه احساسی خواهيد داشت؟ ما 
با گوش ها، چشم ها و تمام بدنمان گوش می کنيم؛ این نحوة 
گوش دادن، گوش دادن فعال و کامل را نشان می دهد. در 
این بخش به منظور گوش دادن فعال و پویا به صحبت های 

فرزندان، چند توصيه به شرح زیر ارائه می شود:
ë سعی کنيد به روش های گوناگون )مانند: پرسيدن 
سؤال های باز: امروز مدرسه چگونه گذشت؟ نظرت دربارة 
معلم یا معلمانت چيســت؟( فرزندتان را به حرف زدن 
تشــویق و با دقت به حرف های او توجه کنيد و واکنش 

مناسب نشان دهيد.
ë ســعی کنيد هنــگام گوش دادن بــه حرف های 
فرزندتان، فاصلة مناســب را رعایت کنيد و حالت نسبتًا 

نشسته یا خميده به طرف فرزندتان بگيرید.
ë ســعی کنيد با نگاه کردن به فرزندتان و استفاده از 
زبان بدن، مانند تکان دادن ســر به عالمت فهميدن او، 

فعاالنه به حرف های فرزندتان گوش کنيد.
ë بدیهی است که قد شما نسبت به فرزندتان بلندتر 
است، لذا ســعی کنيد هنگام گوش دادن به حرف های 
او  سر و صورتتان مقابل سر و صورت کودک قرار گيرد؛ 

یعنی، چهره به چهرة او باشيد.
ë اجازه دهيد فرزندتان حرفش را تمام کند و پيش از 
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پدران و 
مادران عزيز، 

بسياری از 
اوقات فرزندان 

ما نياز دارند 
شنيده و ديده 
شوند. اگر فکر 
می کنيد ما فقط 
با گوش هايمان 
گوش می کنيم، 
اشتباه می کنيد! 
اگر کسی با شما 
صحبت کند، 

اما چشم هايش 
متوجه شما 

نباشد و ارتباط 
با نگاه برقرار 

نشود، چه 
احساسی 
خواهيد 

داشت؟ ما 
با گوش ها، 

چشم ها و تمام 
بدنمان گوش 
می کنيم؛ اين 
نحوة گوش 
دادن، گوش 
دادن فعال و 
کامل را نشان 

می دهد



تمام شدن حرفش، حرف او را با شتابزدگی قطع نکنيد و 
صحبت نکنيد.

ë به فرزندتان نشــان دهيد که حرف زدن او با شما 
اهميت دارد و از شنيدن مطالبش لذت می برید.

ë اگر فرزندتان مطلبی گفت که مبهم بود، خودمحورانه 
تحليل و تفسير و ذهن خوانی نکنيد؛ بلکه به سادگی از 
او ســؤال کنيد منظورش چيست و از او بخواهيد بيشتر 

توضيح دهد تا نظرش را شفاف بيان کند.
ë سعی کنيد هنگام صحبت کردن با فرزندتان یا زمانی 
که فرزندتان با شما حرف می زند، از تماشای تلویزیون، 
گوش دادن به رادیو، خواندن روزنامه یا کتاب و استفاده از 

رایانه، تلفن و تلفن همراه، خودداری کنيد. 

پی نوشت
1- Eysench & Keane
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ë سعی کنيد 
هنگام گوش 

دادن به 
حرف های 
فرزندتان، 

فاصلة مناسب 
را  رعايت 

کنيد و حالت 
نسبتًا نشسته 
يا خميده به 

طرف فرزندتان 
بگيريد.

ë سعی کنيد 
با نگاه کردن 
به فرزندتان و 

استفاده از زبان 
بدن، مانند تکان 

دادن سر به 
عالمت فهميدن 

او، فعاالنه به 
حرف های 

فرزندتان گوش 
کنيد.


