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به عقايد همديگر احترام بگذاريم 

 گفت وگوي موفق 
و  احساسات  بيان 
حقي  ما  خواسته هاي 
است كه گاهي در روابط 
ناديده گرفته مي شود؛ اينكه 
نتوانيم خواسته هايمان را با صراحت بيان 
كنيم، دير يا زود رابطه را به جايي مي برد 

كه نمي توانيم »خود« واقعي مان باشيم. 
گفت وگوي درست و موفق هم مانند هر 
دارد؛  آگاهي  كسب  به  نياز  ديگري  كار 
وقتي نمي دانيم چطور مي توانيم احساسات 
مطرح  ديگری  با  را  خود  خواسته هاي  و 
كنيم، طرف مقابل هم نمي تواند ارتباط موثر 
باشد. درواقع، همه  ما داشته  با  و موفقي 
ما به شهامت و شجاعت برقراري ارتباط 

صادقانه نيازمنديم. 
ديگران  با  ارتباطي  چگونه مي توان چنين 
داشت؟ در اين زمينه با دكتر بهزاد تريوه، 
دانشگاه  استاد  روان شناسی،  متخصص 

گفت وگو كرده ايم. 

: مكالمات ما معموال چگونه شكل 
مي گيرند؟

توجه  آن  به  بايد  ابتدا  كه  موردي  نخستين 
داشته باشيم، تعريف ساده اي از انسان است؛ 
كه  بگيريم  نظر  در  موجودي  را  انسان  اگر 
غريزه، ژنتيك، تربيت والدين، جامعه اي كه 
در آن بزرگ شده و... بر رفتارهاي بسيار او 
موثر است مي توانيم به اين باور برسيم كه 
قطعا انواع مختلفي از ذهنيت ها، طرحواره ها و 
شناخت واره ها وجود دارد كه مي تواند كامال 
دو نفر را حتي در يك خانواده و با يك نوع 
تربيت هم از همديگر متفاوت كند بنابراين 
همه ما پراكندگي هاي تربيتي زيادي داريم كه 
گفت وگو كردن هم از اين مورد مستثنا نيست؛ 
يعني افراد با توجه به شخصيت هاي متفاوتشان 
درواقع،  دارند.  هم  مختلفي  گفت وگوهاي 
اگر به »شخصيت« به عنوان عاملی ريشه اي 
از  را  خود  انتظارات  مي توانيم  كنيم،  نگاه 
گفت وگوي معمولي پيش بيني كنيم و تصوري 
از چگونگي پيشرفت گفت وگو هايمان داشته 
باشيم و تشخيص دهيم مي توانيم نتيجه اي از 

آنها بگيريم يا نه. 
اساس  بر  اغلب  افراد  با  ما  گفت وگوي 
انتظار  درواقع  مي گيرد.  شكل  انتظاراتمان 
داريم گفت وگو بر اساس آنچه در ذهن ما 
مي گذرد پيش برود و مدام مضطرب هستيم 
يا واكنشي عمل كرده و به طرف مقابل هم 
القا مي كنيم بايد به نتيجه مشابه ما برسد؛ يعني 
اغلب به قالب »اثبات گفت وگو« درمي آييم. 
به اين ترتيب از حالت »گفت وگو« خارج و 
مي شويم؛  نزديك  بي»گو«  »گفت«  قالب  به 
انگار مي خواهيم فقط مواردي را بگوييم تا 
ديگران آن را تاييد كنند و حتي منتظر شنيدن 

گفته هاي ديگران نيستيم. 
توجه داشته باشيم تا زماني كه »تفاوت« را 
به عنوان عامل بنيادي و اساسي قبول نداشته 
باشيم، آن را نپذيريم و دركي از آن نداشته 
باشيم به قالب »كتاب قانون« خود درمي آييم 
و تمام تالشمان را به كار مي بريم كه آن را 

به طرف مقابل ثابت كنيم. 
اين موضوع درواقع نخستين مشكلي است 
كه افراد در گفت وگوهاي خود با آن مواجه 

خيلي  واكنش هاي  گاهي  البته  كه  مي شوند 
تندي هم در پي خواهد داشت. 

به  بايد  سالم  گفت وگوي  براي   :
چه مواردي توجه داشته باشيم؟

نخستين نكته اينكه بپذيريم ممكن است طرف 
مقابل از معيارهاي ذهني ما دور باشد بنابراين 
بايد شنونده فعال و خوبي باشيم تا بتوانيم 
نظريات آن فرد را بشنويم؛ ضمن اينكه سعي 
هم  خودمان  نظريات  كوركورانه  اثبات  در 
ترتيب  اين  به  باشيم. مي توان گفت  نداشته 
»گفت وگو« شكل مي گيرد و آغاز مي شود. 

پس از آن مي توانيم با استدالل هاي مختلف 
مانند استدالل استقرايي، قياسي و... واكنش 
نشان دهيم و نظر طرف مقابل را از زوايای 

مختلف بررسي كنيم. 
نفي  كامال  را  ديگران  نظر  نبايد  وقت  هيچ 
كرده و تالش كنيم درستي و صحت گفتار 

خودمان را ثابت كنيم. 
قطعا هر فرد به شناخت و نظر خاصي رسيده 
و ذهنيتي نسبت به موضوعات مختلف پيدا 
كرده است اما از منظر خود به موضوع توجه 
بگيريم،  قرار  فرد  روبروي  نبايد  ما  مي كند. 
بلكه بايد كنار فرد به درك و شناخت بهتري 
برسيم و اجازه بدهيم فرد مقابل و خودمان 
برسيم،  از موضوع  درستي  و درك  باور  به 

مگر در موارد خاصي كه فرد قرار نيست و 
انگار  يعني  برسد؛  نتيجه اي  به  نمي خواهد 
ديواري دور خودش كشيده و مقصودش از 
مباحثه هم اين است كه اجازه ندهد مكالمه اي 

شكل بگيرد. 
اين قبيل افراد اغلب فقط مي خواهند در برابر 
ديگران از خودشان دفاع كنند بنابراين شناخت 
فرد مقابل و صبوري كردن در رابطه بسيار 
مهم است تا بتوان تا حدودي با فضاي ذهني 

ديگران آشنا شد. 

گفت وگو  در  مهم  مشكالت   :
چيست؟

در  دارند  تمايل  افراد  بعضي  اوقات  گاهي 
اين موضوع بسيار مهم  پيروز شوند.  بحث 
است و باعث مي شود مقاومت طرف مقابل 
باال برود. وقتي تمام توان خود را به كار ببريم 
تا به ديگران ثابت كنيم حق با ماست و ما 
گير  تله اي  در  درواقع  ميدان هستيم،  پيروز 
مي افتيم كه باعث مي شود در قالب »مجادله« 

از همديگر برنجيم. 
جدل به معناي به زور ثابت كردن خودمان 
هنگام جدل  اينكه  است. ضمن  ديگران  به 
»جنگ ناهوشيار كالمي« بين افراد رخ مي دهد 
و عمال بحث كردن فايده اي ندارد. معموال 
درنهايت نيز ختم به تنش، صداي باال، نفي 

طرف مقابل و رفتار هاي تهاجمي مي شود. 
مشكالتي  چنين  در  نيفتادن  گير  براي  پس 
بايد به گونه اي گفت وگو را پيش ببريم كه به 
اين مراحل نرسيم اما وقتي مضطرب هستيم 
و چارچوب ذهنمان محدود و تهديد شده، 
و  وجود  احقاق  براي  تا  برمي آييم  درصدد 
بحث هاي  وارد  ديگران  با  خودمان  هويت 

طوالني شويم. 
در بحث بين زن و شوهرها معموال وقتي يك 
نفر شروع به دفاع از عقايد خودش مي كند و 
مي خواهد خودش را ثابت كند، بهتر است 

بحث را خاتمه داد. 
در اين زمان بايد به خودمان فرصت دهيم تا 
متوجه شويم وقتي كل سيستم ذهني طرف 
كيان  و  عقايد  نظر،  از  دفاع  در حال  مقابل 
خودش است نمي توانيم به نتيجه برسيم چون 
فرد در اين هنگام نمي تواند شنونده خوبي 
باشد و فقط به فكر دفاع از خودش است، 
غير  به  هم  ديگري  نظر  به  اينكه  جاي  به 
دنبال  مي توان  اما  كند  فكر  نظر خودش  از 
فرصت مناسبي بود و با آرامش با ديگران وارد 
گفت وگو شد. مي توان حتما هم به افراد يادآور 
شد با داشتن واكنش هاي شديد و حالت هاي 
دفاعي نمي توان حتي حرف زد؛ چه برسد به 
اينكه بخواهيم به نتيجه برسيم. البته گاهي هم 
افراد سعي مي كنند هنگام گفت وگو  بعضي 

هميشه ما را تاييد كنند. اين روش هم اصال 
نشان دهنده  گاهي  و  نيست  كارساز  و  مفيد 

بي تفاوتي است. 
به  افراد  بعضي  مكانيسم  هم  اوقات  بعضي 
نوعي »واكنش وارونه« است؛ يعني همرنگ 
نظريات ديگران مي شوند. ممكن است اين 
موضوع ابتدا جالب به نظر برسد ولي واقعيت 
اين است كه بايد توجه داشته باشيم اين افراد 
و  چسبنده  بسيار  ديگر  جاي  در  مي توانند 
وابسته باشند يا يكباره زير پاي طرف مقابل 
را خالي كنند، طوري كه يكه بخورد و برايش 

باوركردني نباشد. 

را  گفت وگو  مي توان  چگونه   :
درست پيش برد؟

داشتن اين پيش زمينه براي آغاز گفت وگو كه 
نبايد انتظار داشته باشيم همه افراد عقايد ما را 
بپذيرند و ما را تاييد كنند مي تواند تا حدود 
زيادي به ما كمك كند. ضمن اينكه بايد مقدمه، 
بحث و نتيجه داشته باشيم؛ يعني با پيش زمينه  
خودمان را آماده كنيم. همچنين هر دو طرف با 
موضوعات ذهني مشابه گفت وگويشان را آغاز 
كنند. به اين ترتيب مي توانيم تا حدود زيادي 
به درك درستي از عقايد همديگر برسيم، مثال 
وقتي از ميزان گرم يا سرد بودن هوا حرف 
مي زنيم اين كار را با توجه به ميزان حساسيت 

خودمان نسبت به گرما و سرما بيان مي كنيم 
اما ممكن است طرف مقابل احساس مشابهي 
مانند ما نداشته باشد. به همين ترتيب وقتي 
مي خواهيم به نتيجه برسيم شايد تعجب كنيم 
كه چطور در چنين هواي مطبوعي ديگران 

ممكن است سردشان باشد. 
مقدماتي كه براي ايجاد گفت وگو الزم است، 
مورد  يا  باشد  هم  به  نزديك  خيلي  بايد  يا 
توافق دو نفر باشد تا بتوانند به درك بهتر و 

مشابه تري از يك موضوع برسند. 
بيشتر مشكالتي كه هنگام گفت وگو به وجود 
مي آيد و باعث مي شود نتوانيم موفق شويم 
به اين دليل است كه معموال مي خواهيم از 
و  كنيم  نگاه  چيز  همه  به  خودمان  ديدگاه 
بتواند  هم  مقابل  طرف  تا  نمي كنيم  كمك 

به نتيجه برسد. 
گفت وگوهاي ما با توجه به نوع شخصيت مان 
شروع  براي  بايد  بنابراين  مي گيرد  شكل 
هم  نكته  اين  به  حتما  ديگران  با  گفت وگو 
توجه داشته باشيم؛ يعني ميزان اعتمادبه نفس، 
عزت نفس يا استدالل هاي كالمي مورد استفاده 
هر فرد در گفت وگو بسيار مهم است. ضمن 
اينكه به طور كلي بايد در نظر داشته باشيم 
كه نبايد به هيچ وجه اين پيام را به ديگران 
منتقل كنيم كه ما مي فهميم و حق داريم، در 

حالي كه شما اين گونه نيستيد.

 يكتا فراهاني 

نخستين موردي 
كه ابتدا بايد 

به آن توجه 
داشته باشيم، 

تعريف ساده اي 
از انسان است؛ 

اگر انسان را 
موجودي در 

نظر بگيريم كه 
غريزه، ژنتيك، 
تربيت والدين، 
جامعه اي كه در 
آن بزرگ شده 

و... بر رفتارهاي 
بسيار او موثر 

است مي توانيم 
به اين باور 

برسيم كه قطعا 
انواع مختلفي 
از ذهنيت ها، 
طرحواره ها و 

شناخت واره ها 
وجود دارد
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