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  به جای مقدمه 

برای موفقیت آماده شوید ! 

از این که این کتاب را تهیه کرده اید متشکریم. به شما قول می دهیم اجرای دستور العمل های 
این کتاب در 30 روز، تغییرات اساس��ی در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. شما با خواندن این 
کتاب، به جدیدترین نقطه نظرها، روش ها و تکنیک های مناسب مجهز می شوید. برای صرفه جویی 
در وقت، برای کمک به شما )می دانیم این روزها چقدر سرتان شلوغ است( نقطه نظرهایی را بیان 
می کنیم که حاصل سال ها تجربه و مطالعه صدها جلد کتاب و مقاله درباره استراتژی زندگی 
انس��ان های موفق و ش��رکت در کالس ها و استفاده از مطالب اساتید بزرگی مثل جک کنفیلد، 
برایان تریسی )نویسنده 50 جلد کتاب(، دومنیک اُبراین )قهرمان 8 دوره جهانی(، دیوید توماس 
)قهرمان حافظه جهان(، کوین گسکل )مدیرعامل شرکت BMW (، دنیل پینک، دنیل گلمن، 

ناتانائیل براندن، چارز داهیگ، دارن هاردی، یو آکیم دی پوزدا و ...  می باشد. 
هر روز که علم پیشرفت می کند و ارتباطات انسانی بیشتر می شود، شبکه های اجتماعی و 
مخاطبان آن ها نیز افزایش می یابند. جهان با سرعت بسیار باال در حال تغییر و پیشرفت هر 
روزه است، ولی این موضوع موجب شده که عملکرد و بهره وری افراد به شدت کاهش یابد. 

در حال حاضر، بیشتر مردم، بسیار کم حوصله تر از قبل شده اند.
آیا با توانمندی های فعلی و روند کنونی زندگی تان می توانید به آرزوهای خود برسید؟

این کتاب به گونه ای طراحی شده که ابزارهای الزم را در اختیار شما قرار دهد تا در 
مدیریت کسب و کار و زندگی تان، تبدیل به فردی ممتاز شوید. شخصی برجسته خواهید 

شد که نگرش تازه ای به دنیا دارد.



بیشترین حجم کار را در کمترین زمان انجام می دهید. تسلط کاملی بر زندگی خواهید 
یافت، ارتباطات شما به واسطه موفقیت های بی شمارتان افزایش یافته و هر روز ثروت بیشتری 
به دست می آورید. پس بیاید هر چه سریع تر این اصول را بیاموزیم و در زندگی مان پیاده 

کنیم. 
                                 دوستدار شما

         سعید محمدی 



پیمودن هزاران کیلومتر، تنها با یک قدم شروع می شود.
اولین قدم شما، لحظه ای است که صفحه را ورق بزنید. 

  

   مهم ترین قاعده این کتاب این است.
   تبدیل به چیزی خواهید شد

 که برای رسیدن به آن تمرین کرده اید. 
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15 بخش: صفــــر

 قبل از هرچیز؛ انسان 2020 چیست؟

ای��ده نگارش این کتاب، زمانی به ذهنمان خطور کرد که در جلس��ه  برنامه ریزی 
برای آموزش های آینده، این سوال پیش آمد که چند سال بعد، یعنی در سال 2020 

میالدی، یک انسان موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
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وقتی به خودمان آمدیم، متوجه ش��دیم که گویا چند س��اعتی اس��ت که در حال 
صحب��ت در این رابطه هس��تیم و آنچه موضوع را جالب تر ک��رد، این بود که متوجه 
شدیم، انسان 2020 با انسان فعلی تفاوت های زیادی دارد و اگر مهارت های خاصی 
را نداند، از چرخه رقابت بیرون خواهد رفت و هیچگاه رنگ موفقیت را نخواهد دید.

همین گفت و گوی اتفاقی، باعث شد که تصمیم بگیریم که برنامه ای آموزشی برای 
مردم کشورمان طراحی کنیم تا تغییرات شدید آینده، برایمان بسیار آسان، جذاب و 

دوست داشتنی باشد تا یک بحران!
امی��دوارم با مطالعه این کتاب، موفقیت های فوق العاده ای کس��ب کنید و ما را در 

جریان موفقیت های خود قرار دهید.

 چطور این کتاب را نخوانیم؟
تقریب��اً همه ما اولین کتاب های زندگیمان مربوط می ش��دند به دوران مدرس��ه )و 
برخی شاید آخرین کتاب  خواندن هایشان هم به همان دوران مربوط می شود!(. در این 
دوران، یاد نگرفته ایم که واقعاً چطور باید یک کتاب را بخوانیم و از آن استفاده کنیم.
بسیاری از ما، هنوز بر طبق عادت دوران مدرسه هستیم و وقتی کتابی برای عالقه 
خودمان می خوانیم و قصد داریم از آن استفاده کنیم، به گونه ای آن را می خوانیم که 
انگار قرار است از آن امتحان بدهیم و این در حالی است که ما کتاب را می خوانیم 

که تغییر کنیم.
بنابراین وقتی این کتاب را می خوانید، قرار نیس��ت که زیر تعاریف خط بکشید و 
تعداد عوامل را حفظ کنید! بلکه هدف این است که، در هر جایی از زندگی خودتان 

که صالح دانستید تغییری ایجاد شود، کنار آن بخش از کتاب بنویسید که، مثال:
حواسم باشه با مشتری ها هم همدلی کنم. مخصوصاً وقتی ....

قرار نیست این کتاب سالم بماند! شما حسابی باید با این کتاب درگیر شوید، زیر 
مطالب کاربردی اش خط بکشید، مطالب مهمی را که به ذهنتان می رسد، حاشیه نویسی 
کنی��د و هر جایی که با آن موافقید و یا مخالفید، اعالم کنید! آنجایی که از خودتان 

 :بکشید و گاهی هم  راضی هستید و درست رفتار  کردید، شکلک های



17 بخش: صفــــر

  چرا هرچه یاد می گیرم به دردم نمی خورد؟
شاید برای شما نیز این سوال پیش بیاید، چرا من که در سمینارهای مختلف شرکت 
ک��رده، دوره های زیادی دیده و کتاب های مختلفی خوانده ام، هنوز، تغییراتی در من 

شکل نگرفته و اگر هم تغییری بوده،  بسیار زودگذر بوده است؟
برای همین الزم است که، در ابتدای این کتاب، نکاتی را برای بهتر استفاده کردن 

از این دوره برای شما عزیزان ذکر کنیم.
ب��ه همین منظور، در س��ایت )www.bahrampoor.com(، دوره ای برای ش��ما 
طراحی کرده ام که کامالً رایگان اس��ت و در چند فیلم آموزش��ی که اختصاصاً برای 
شما ضبط شده، خواهم گفت که چطور از آموزش هایی که می بینیم، بهترین استفاده 

را ببریم و اجازه ندهیم که اثر آنها فوراً از بین برود.
شما برای شرکت در این دوره رایگان، می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://bahrampoor.com/?p=24943
 useit  :رمز عبور

  آموزش های مهارتی
همانطور که در فیلم باال نیز اش��اره کردیم، آموزش هایی که مهارت محور هستند، 
با آموزش هایی که دانش محور هستند، کامالً متفاوتند و اگر ما فقط در آنها شنونده 
باشیم و یا فقط آنها را بخوانیم، تقریباً مطمئنم که هیچ تغییری نمی کنیم و عمالً، دانستن 

به معنی توانستن نخواهد بود!
اما اگر تمرینات را انجام دهیم، آنگاه داس��تان متفاوت می شود. متأسفانه، بسیاری 
از ما، مهارت ها را فقط می خوانیم و یاد می گیریم و بدون هیچ تمرینی توقع داریم که 

تغییر کنیم!
درس��ت مثل این که ما به کالس بس��کتبال برویم و بعد بدون هیچ تمرینی و فقط 
صرف ش��نیدن و دیدن توضیحات استاد، توقع داشته باشیم که بسکتبالیست خوبی 

باشیم! خنده دار نیست؟
برای همین، در چنین موضوعاتی باید تمرین کنیم، آزمون و خطا کنیم، رفتارهایمان 
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را تغیی��ر بدهی��م و ببینیم که چه جاهایی نیاز به تمرین بیش��تر و چه جاهایی نیاز به 
اطالعات بیشتر داریم.

از همین رو، ما این کتاب را بر اساس میکرواکشن ها )یا همان اقدامک ها( نوشته ایم. 
به این معنی که در انتهای هر بخش آموزش��ی، فعالیت ها و اقدام های کوچکی وجود 
دارد که ما بر اس��اس موضوع ، آن ها را انتخاب کرده ایم که انجام دادن آنها به ش��ما 

کمک می کند تا مهارت مذکور، بسیار بهتر آموخته شود.
دقت کنید که تا زمانی که این اقدامک ها انجام نش��وند، این کتاب، عمالً کاربرد 
زیادی نخواهد داش��ت و انجام این فعالیت هاس��ت که باعث می شود مهارت مذکور 
در ش��ما تقویت گردد. بنابراین، حتماً باید برنامه ای کام��ل و کاربردی برای اجرای 

اقدامک ها برای خود داشته باشید.
تحقیقات نشان داده اند که اگر می خواهیم در هر کاری جزو چند نابغه انگشت شمار 
جهان باشیم، باید آن مهارت را ده هزار ساعت تمرین کنیم. ده هزار ساعت یعنی ده 

سال روزی دو ساعت تمرین منظم و درست. یا 5 سال روزی 5 ساعت تمرین.
پیشنهاد می کنم که همین االن تصمیم بگیرید که 5 یا 10 سال بعد قصد دارید که 

در کدام مهارتتان جزو برترین نفرات باشید؟

���������������������������������������������������������������������
پیشنهاد می کنم هدیه خرید این کتاب را از آدرس زیر دانلود کنید:

http://bahrampoor.com/2020
رمز عبور:  2020 
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به قلم سعید محمدی

اول



قوانین کاربردی برای  

 انسان 2020

چگونه است که افراد کمی، خیلی موفق هستند، عملکرد خیلی خوب و دستاوردهای 
بزرگ در زندگی ش��ان دارند، ولی بسیاری از افراد )حدود 97% ( در همان موقعیت 

قبلی خودشان باقی می مانند و هیچ گاه پیشرفت نمی کنند؟
شاید این سؤال مهمی باشد که باید پاسخ دهید. مهم ترین ویژگی افراد موفق در 

جهان این است که کارهای سخت خود را به  صورت یک عادت درآورده اند.

اول
   فصل 

20202020
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اگر بتوانید کارهای مهم زندگی تان را به عادت تبدیل کنید، آنگاه بس��یار شاد تر 
زندگی خواهید کرد و مانند افراد موفق جهان به دستاوردهای بی نظیری در ارتباطات، 

ثروت، کسب وکار و .... خواهید رسید.

 قانون 5 ضربه:
ای��ن قانون را از یکی از بهترین س��خنرانان جهان ش��نیدم ک��ه می گفت: یکی از 
مهم ترین اهداف زندگی تان را در نظر بگیرید. حاال تصور کنید در جنگل و در میان 
درختان سرس��بز در حال قدم زدن هس��تید. حاال یک درخت را انتخاب کنید. این 
درخت همان هدف شماست. اگر شما حتی فرصت بسیار کمی در روز داشته باشید 
با این روش ساده می توانید درخت را قطع کنید )یعنی به هدفتان برسید( به شرط این 

که این 2 قاعده را رعایت کنید:
1 - تبر داشته باشید و هر روز با صرف کمترین وقت، فقط پنج ضربه به این درخت 

بزنید.
2 - به این درخت تعهد داشته باشید و تا رسیدن به هدفتان درخت تان را تغییر ندهید.

با همین روش ساده بعد از گذشت چند ماه یا یک سال، این درخت می افتد و شما 
به هدفتان می رسید. در بخش های بعدی روش هایی را با هم می آموزیم که تبرمان را 

تیز کند تا با هر ضربه، به هدفمان نزدیک و نزدیک تر شویم.
همه انسان ها یک روزی به دنیا می آیند و این شانس را دارند، چندین سال زندگی 
کنند و بعد به پایان مسیر می رسند و از این دنیا می روند. بسیار اهمیت دارد که این 

یک باری که شانس زندگی داریم به چه دستاوردهایی می رسیم.
و چه زیبا، ژاله اصفهانی این موضوع را بیان می کند:

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست  
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صفحه رود    

صفحه پیوسته بجاست  
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ی�اد.    
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قانون 5 ضربه را در مورد چه هدفی می خواهید اجرا کنید؟
این 5 ضرب��ه را چگونه و از چه راهی می خواهید به مهم ترین هدفتان 

وارد کنید؟
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 قانون دانه:
گاهی از طبیعت می توان درس های بزرگی گرفت. در یک باغ سیب ممکن است 
صدها درخت س��یب وجود داشته باش��د و هر درخت، حدود 500 سیب را به عمل 
می آورد که هرکدام حاوی چندین دانه است. واقعاً این  همه دانه الزم است که چند 

درخت سیب دیگر اضافه شوند؟
آیا یک  دانه نمی تواند رشد کند و سال ها بعد یک درخت تنومند و پر میوه باشد؟ 

اینجا از طبیعت یاد می گیریم:
اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند، پس اگر واقعاً دنبال رشد هستید، بهتر است بیش 

از یک بار تالش کنید. همواره به یاد داشته باشید:
باید در بیست مصاحبه شرکت کنید، تا یک شغل مناسب به دست آورید.

باید با چهل نفر مصاحبه کنید، تا یک فرد مناس��ب را برای س��ازمانتان استخدام 
کنید.

باید با پنجاه نفر صحبت کنید، تا محصولتان را بفروشید.
باید با صد نفر آشنا شوید، تا یک رفیق شفیق و وفادار پیدا کنید.

اگر این درس طبیعت را به  درستی درک کنیم، دیگر ناامید نمی شویم و به راحتی 
شکست را نمی پذیریم.

طی دوره ای که در دانشگاه، MBA می خواندم و برای تحقیق به شرکت های بزرگ 
مراجعه می کردم، متوجه شدم که مؤسسان شرکت های بزرگ ایرانی همچون صنایع 
غذایی بهروز، صنایع غذایی مهرام و مادیران، بیشتر ازدیگران شکست  خورده اند، ولی 

همواره دانه های بیشتری کاشته اند.
یک دانه خوب، جنبه های دیگر زندگی را بهبود می بخشد.

دقت کرده اید که هر وقت به طور منظم ورزش می کنید، میل به غذاهای س��الم و 
کم کالری تر دارید؟ آیا متوجه این تغییر ش��ده اید که وقتی غذاهای سالم و رژیمی 

می خورید، انرژی بیشتری داشته و دوست دارید ورزش کنید؟
همه  چیزها در زندگی به هم مربوط هستند. روش تفکر شما، روی روحیه شما مؤثر 
است. روحیه شما، بر نوع راه رفتن تان مؤثر است. راه رفتن شما، روی نحوه گفتارتان 
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اثر می گذارد و روش حرف زدن تان، روی طرز فکرتان مؤثر واقع می شود.
تالش برای پیشرفت در یک بعد زندگی، بر سایر ابعاد زندگی اثر می گذارد. وقتی 
در خانه خوش��حال هستید، در محل کار نیز احساس شادی بیشتری خواهید داشت. 
وقتی با همکاران خود رابطه گرمی دارید، در خانه نیز، با همس��ر و فرزندانتان بهتر 
برخورد خواهید کرد. برای پیش��رفت در زندگی می توانید از هر نقطه ای که هستید، 
ش��روع کنید. بسیار هیجان انگیز است، وقتی به ده س��ال گذشته زندگی خود نگاه 
می کنم، شوق آینده، خواب از چشمانم می گیرد. می توانید همین االن در هر شرایطی 
که هستید برنامه ای برای نوشتن اهداف، پیشرفت در شغل، یادگیری مهارت جدید 
و ... داشته باشید. همین تغییر کوچک، باعث بروز نتایج بزرگ خواهد شد، زیرا همه 

امور به هم مربوط هستند.
عکس این قضیه نیز صادق اس��ت، یعنی اگر یک بخش از زندگی تان خراب شد، 
س��ایر ابعاد هم به  زودی خراب می ش��وند. هر کاری که انجام می دهید، به  نوبه خود 

اهمیت دارد، زیرا به امور دیگر مربوط است.



   

       

بخش

گزیده ای از کتاب: شکسنت مرزهای موفقیت

دوم
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 مسئولیت ۱00 درصد 
همه ما مردان و زنان خود س��اخته ای هستیم، اما فقط موفقیت ما نشانگر آن است. 
سال ها قبل در یک همایش با ایده مسئولیت فردی آشنا شدم و این مفهوم، زندگی مرا 
به کلی دگرگون کرد. اگر ادامه کتاب را نخوانید و فقط همین یک مفهوم را تمرین 
کنید، در مدت 2 تا 3 سال، تغییرات زندگی تان آن قدر بزرگ خواهد بود که دوستان  

و خانواده به  سختی شخصیت قبلی شما را به یاد می آورند. 
س��خنران  آن همایش پرس��ید: »چه درصدی از وظایف مشترک در پیشبرد یک 
رابطه سهم شماست؟« جواب دادم: »پنجاه، پنجاه«. مشخص است که هر دو نفر باید 

مسئولیت یکسانی را بپذیرند و گرنه یکی از آن ها آسیب می بیند. 
یکی دیگر داد زد: »51/49« و دلیلش این بود که یکی باید مایل باشد تا بیش از 

نفر دیگر کار کند. آیا روابط بر پایه ایثارگری و سخاوت ایجاد نمی شوند؟ 
دیگری فریاد زد: »80/20« 

س��خنران پای تخته برگشت و با حروف درش��ت بزرگ نوشت: 100 درصد. باید 
100 درصد مسئولیت را بپذیرید و انتظار هیچ جبرانی را نداشته باشید. فقط وقتی 100 
درصد مس��ئولیت پیشبرد یک رابطه را بر عهده بگیرید، آن رابطه ادامه خواهد یافت. 
در غیر این صورت، رابطه  ای که پیشبرد آن اتفاقی باشد، همیشه مستعد ویرانی است. 

این جوابی نبود که انتظارش را داش��تم! اما به سرعت فهمیدم که این ایده، چطور 
می توانست همه جنبه های زندگی را دگرگون کند. اگر مسئولیت 100 درصدی همه 
کارهایی را که انجام می دادم، می پذیرفتم و مالکیت همه انتخاب ها و واکنش هایی را 
که به اتفاقات نشان می دادم، داشتم، قدرت از آِن من بود. همه چیز به خواست من 
بود. من مسئول همه کارهایی که انجام می دادم یا نمی دادم و همه واکنش هایم بودم. 
می دانم که فکر می کنید مس��ئولیت زندگی تان را بر عهده دارید. اما آن وقت به 
عملک��رد اکثر مردم دنیا ن��گاه می کنید؛ مقادیر زیادی اته��ام، قربانی کردن، مقصر 

دانستن و انتظار داشتن از شخصی دیگر یا دولت برای حل مشکل وجود دارد. 
اگر تا به حال پیش آمده که ترافیک را مقصر دیر رسیدن یا رفتار فرزند، همسر یا همکارتان 

را دلیل بداخالقی خود بدانید، 100 درصد مسئولیت فردی خود را بر عهده نگرفته اید. 
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آیا به این دلیل دیر رس��یدید که کارها دیر تمام ش��د؟ شاید نباید تا لحظه آخر 
منتظر می ماندید. همکاران صحبت شما را خراب کرده اند؟ آیا نباید قبل از سخنرانی 
دوباره آن را چک می کردید؟ با دوس��ت تان کنار نمی آیید؟ کتاب ها و کالس های 

فوق العاده ای وجود دارد که می توانید اصول برقراری رابطه را در آن ها بیاموزید. 
فقط خودتان مسئول کارهایی که انجام می دهید یا نمی دهید یا عکس العمل تان به 
رفتار دیگران هستید. این طرز فکر نیروبخش، زندگی مرا متحول کرد. آنچه اهمیت 
داشت، شانس، شرایط یا موقعیت مناسب نبود. اگر قرار بود باشد، به اختیار من بود. 

مهم نیست سرعت اینترنت چقدر است، وضعیت اقتصادی چگونه است، یا دیگران 
درب��اره موفقی��ت ما چه فکری می کنند، من 100 درصد کنترل خودم را در دس��ت 
داشتم. با انتخاب این که از قربانی بودن در گذشته، حال، آینده خالص شوم، به آنچه 

می خواستم، رسیدم. من نیروی نامحدودی برای کنترل سرنوشتم داشتم. 

 مسئولیت ۱00 درصد
موفقیت شما زمانی آغاز می شود که ۱00 درصد مسئولیت تمام موارد مربوط 
به خودتان را به عهده بگیرید و بهانه گیری را بر خود ممنوع کنید!

 بهانه گیری ممنوع!
یکی از موانع بزرگ موفقیت آن است که بهانه هایی برای انجام ندادن کارهای مهم 
و ارزشمند پیدا کنیم. در بسیاری از جلسات، همیشه عده ای درباره شرایط اقتصادی 
نامناسب، س��رعت پایین اینترنت و موانعی صحبت می کنند تا عملکرد پایین خود را 
توجیه کنند. ولی افراد تاثیرگذار، افرادی هستند که تمامی بهانه ها را فراموش می کنند 
و به این فکر می کنند که در ش��رایط کنونی، چگونه می توان کارهای ارزشمند انجام 
داد. هن��ری فورد جمله بس��یار معروفی دارد که می گوی��د: »اگر فکر می کنید موفق 
می شوید و یا اگر فکر می کنید شکست می خورید، در هر دو صورت حق با شما است«. 
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 شانس یا انتخاب های بهتر
شاید باورتان این باشد که بدشانس هستید. اما واقعاً، این هم یک بهانه دیگر است. 
تفاوت بین ثروتمند، سالم و شاد بودن با ورشکسته، ناامید و بیمار بودن به انتخاب های 
زندگی بستگی دارد. هیچ چیز دیگری منشا این تفاوت نیست. همه ما به اندازه کافی 
خوش شانس هستیم. اگر در معرض خطری جدی نباشیم، تا حدی سالم باشیم و کمی 
غذا در خانه  مان پیدا شود، به طرزی باورنکردنی خوش شانس هستیم. همه این فرصت 
را دارند که خوش شانس باشند، زیرا جدای از الزامات اولیه سالمتی و تغذیه، شانس 

صرفاً به مجموعه ای از انتخاب ها بستگی دارد. 
همه ما خوش ش��انس هستیم. اگر نفس می کش��یم، پس هنوز خیلی خوش شانس 
هس��تیم. خوش شانس��ی، هر روز ما را احاطه می کند؛ ما همواره شانس می آوریم. من 
هرگز از فرد دیگری خوش ش��انس تر یا بدش��انس تر نیس��تم. تف��اوت، زمانی ایجاد 

می شود که وقتی فرصتی سر راه من قرار می گیرد، از آن بهره ببرم. 
پ��س، دیگر از شکس��ت های بزرگی که ش��ما را آزرده اند، ش��کایت نکنید. افراد 
بیش��ماری ناکامی ها و موانع بزرگتری نسبت به ش��ما دارند و با این حال، موفق تر و 
راضی تر از ش��ما هستند. شانس برای همه فرصت های مس��اوی به ارمغان می آورد. 
شانس بر همه می بارد، پس، به جای این که چترتان را باز کنید، روی تان را به سوی 

آسمان برگردانید.  

 شهریه زیاِد دانشگاِه مشکالت
چندی پیش با ش��ریکم کس��ب وکاری جدید راه انداختیم که مبلغ زیادی در آن 
س��رمایه گذاری کرده و دو سال به سختی برای موفقیت آن تالش کردیم. آن موقع 
بود که به سوء مدیریت شریکم و بر باد دادن تمام سرمایه توسط او پی بردم. هرگز 
سعی نکردم از او شکایت کنم، حتی یکبار دیگر برای مسئله ای شخصی، مبلغی به او 
قرض دادم. نتیجه این که، این زیان تقصیر من بود، زیرا بدون تحقیق و آگاهی کامل 
از س��وابق و شخصیت او پذیرفته بودم که شریکش باشم. در دوران کاری، آنچه را 

انتظار داشتم، ارزیابی نکردم. 
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می توانستم خودم را این گونه توجیه کنم که به او اعتماد کرده ام، اما حقیقت این بود 
که تقصیر از من بود، زیرا مسائل مالی را با پشتکار کنترل نکرده بودم. نه تنها خودم 
تصمیم به ایجاد این رابطه و کس��ب وکار گرفته بودم، بلکه انتخاب های فراوانی برای 
نادیده گرفتن عالئم هشدار انجام داده بودم. از آنجا که انتخابم این بود که مسئولیت 
کامل کسب وکار را بر عهده نگیرم، در نهایت، خودم هم مسئول نتایج بودم. وقتی که 
از اشتباهاتم درس گرفتم، انتخابم این بود که زمان بیشتری را برای مقابله با آن هدر 

ندهم. در عوض، بر زخم هایم مرهم گذاشتم، درس هایم را آموختم و پیش رفتم. 
اکنون شما را به این کار تشویق می کنم. مهم نیست که چه اتفاقی برای شما افتاده 
است، مسئولیت کامل آن  را، خوب یا بد؛ بر عهده بگیرید. به گفته جیم ران: »روزی 
که از کودکی به بلوغ می رسید، روزی است که مسئولیت کامل زندگی تان را بر عهده 

می گیرید«.
امروز، همان روز اس��ت. از امروز به بعد تصمیم بگیرید که 100 درصد مسئولیت 
زندگی تان را بر عهده بگیرید. همه بهانه ها را کنار بگذارید. این حقیقت را بپذیرید 

که در انتخاب ها آزاد هستید، اما تا زمانی که مسئولیت آن ها را بر عهده می گیرید. 
اکنون وقت آن رسیده که اختیار زندگی خود را در دست گیرید. 

 ابزاری ساده و جادویی
می خواهیم ابزاری خارق العاده و ساده به شما معرفی کنیم که در کوتاه ترین مدت 
ممکن، مسئولیت پذیری شما را افزایش داده و باعث می شود تصمیمات بهتری بگیرید.

همین االن یکی از حوزه های زندگی تان را که مایل به کسب بیشترین موفقیت در 
آن هستید، انتخاب کنید. آیا می خواهید پس انداز بیشتری داشته باشید؟ این قدرت 
را داش��ته باش��ید که در یک مسابقه ورزشی شرکت کنید؟ رابطه بهتری با همسر و 
فرزندانتان داش��ته باش��ید؟ همین االن جایگاه خود را در آن ش��رایط، مجسم کنید. 
اکنون جایگاهی را که مایلید داشته باشید، مجسم کنید. این که موفق تر، شادتر و ... 
باشید. اولین گام به سوی تغییر، آگاهی است. اگر می خواهید از جایی که هستید به 
جایی که می خواهید برسید، باید انتخاب هایی را که شما را از مقصد منحرف می کند، 
بشناسید. همه انتخاب هایی را که امروز انجام می دهید، بشناسید، در نتیجه می توانید 
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در ادامه کار، انتخاب های هوشمندانه تری انجام دهید. 
برای این که از انتخاب هایتان آگاه باشید، می خواهم همه اقداماتی که به زندگی تان 
مربوط است و می خواهید آن ها را بهبود دهید، یادداشت کنید. آن ابزاری که قول دادیم 
معرفی کنیم، همین دفترچه یادداش��ت است. البته می توان اطالعات را در تلفن همراه 
ذخیره کرد. ریچارد برانسون که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است و عالقه ای به 

فناوری و کامپیوتر ندارد، همیشه با خود یک دفترچه یادداشت حمل می کند.
اگ��ر می خواهید قرض تان را بپردازید، باید حس��اب هر ریالی را که از جیبتان در 
می آورید، داشته باشید. اگر تصمیم گرفته اید وزن کم کنید، باید مراقب هر چیزی 
که می خورید، باشید. اگر تصمیم گرفته اید برای مسابقات قهرمانی آماده شوید، باید 
ه��ر گام و هر تمرینتان را با مطالعه انج��ام دهید. تمام جزئیات مربوط به هدفتان را 
در آن دفتر یادداشت کنید. باید همه چیز را هر روز بدون وقفه، بدون بهانه و بدون 

استثنا  بنویسید. 
می دانیم که نوشتن چیزهایی روی یک تکه کاغذ کوچک، چندان ارزشمند به نظر 
نمی آید، اما ثبت پیش��رفت و گام های اش��تباه، یکی از دالیل موفقیت است. این کار، 
شما را مجبور می کند که به تصمیمات خود توجه کنید. کاری که انجام دادنش آسان 
است، انجام ندادنش هم آسان است. جذابیت، در پیچیدگی وظیفه نیست، جذابیت 
در انجام کارهای آس��انی است که مکرر و به مدت کافی تکرار می شوند تا نتایجی 

خارق العاده به بار آورند. 
بنابراین، مراقب غفلت از چیزهای کوچکی باشید که منشا اتفاقات بزرگ زندگی تان 
هستند. بزرگترین تفاوت میان افراد موفق و ناموفق این است که، افراد موفق مشتاق 
انجام کارهایی هستند که افراد ناموفق از انجام آن ها سر باز می زنند. بدانید که این 
نکته در مواجهه با انتخاب های مشکل، خسته کننده و سخت زندگی، بسیار مفید است.

 بزرگترین تفاوت میان افراد موفق و ناموفق این است که 
افراد موفق مشتاق انجام کارهایی هستند که 
افراد ناموفق از انجام آن ها سر باز می زنند.



   

       

بخش

سوم

به قلم محمد پیام بهرام پور
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شما به عنوان انسان 2020، تا اینجای کتاب، مهارت های مختلفی را کسب کرده اید 
و اما نکته مهم این است که که فن بیان، حرف های شما، ادبیات شما، یا به طور کلی، 
نحوه صحبت کردنتان، ویترین تفکرات شما هستند! چندین سال پیش متوجه شدم 

که:
 اگر بد صحبت کنید، کسی شما را جدی نخواهد گرفت.

چه ایده هایی را می شناس��م که فقط و فقط به دلی��ل ناتوانی فرد ارائه دهنده، نابود 
شدند. استیو جابز اعتقاد دارد که:

نحوه ارائه هرچیز، اهمیت آن را مشخص می کند.

و من شدیداً به این موضوع اعتقاد دارم، زیرا در طول زندگی خود و تجربیات کاری 
و اجتماعی بسیار زیادی که داشتم، بارها و بارها این اصل را دیده ام.

امیدوارم با مطالعه این بخش از کتاب، عالوه بر یافتن روش های موفقیت، و اصول 
سیس��تمی آموزش، به عنوان انس��ان 2020 بتوانید در ارائ��ه توانمندی های خود نیز 

فوق العاده عمل کنید.
محمد پیام بهرام پور      

روزهای میانی زمستان 1393      
تهران      
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 جادوی همدلی 
مهارت همدلی، مهارتی است که همه ما در مورد آن شنیده ایم، ولی بارها و بارها 
در دوره ه��ای مختلف آموزش��ی دیده ام ک��ه، همدلی برای اکثر اف��راد، فقط در حد 
شنیده هاست و کمترین میزان بروز آن در زندگی روزمره را شاهد هستیم و امیدوارم 
که با مطالعه این بخش، با کس��ب این مهارت و اس��تفاده از آن، ارتباطات فوق العاده 

خوبی را ایجاد کنید.
به نظر من، بهترین توضیح همدلی، همین توضیحی است که از تصویر زیر به نظر 
می رس��د. زمانی که از همدلی صحبت می کنیم، منظورمان این اس��ت که بتوانیم با 
کفش های فردی دیگر قدم بزنیم، با عینک فرد مقابلمان دنیا را ببینیم و به طور کلی تا 
حد ممکن، بتوانیم خودمان را جای افراد مقابل بگذاریم و آنچه را برای ما مهم است، 
فراموش کنیم و آنچه را برای فرد مقابل اهمیت دارد، بیابیم. البته همدلی و دلسوزی 

تفاوت هایی دارند که در ادامه باید توجه ویژه ای به آن ها داشته باشیم.
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 دلسوزی چیست؟
در نزدیکی ه��ای همدلی، مقول��ه ای وجود دارد به نام دلس��وزی که به اعتقاد من، 
می تواند درست نقطه مقابل همدلی باشد. در حقیقت با موضوع دلسوزی، ما به جای 
ای��ن ک��ه با فردی همدلی کنیم و از منظر او به دنی��ا نگاه کنیم،  کامالً برعکس عمل 
می کنیم و از جایگاهی باالتر به داستان می نگریم و فعالیت های ما، بیشتر به نصیحت 

و ... خالصه می شود.
همدل��ی باع��ث ایجاد ارتباطات و بهبود آن و دلس��وزی باعث از دس��ت رفتن آن 
می ش��ود. شاید بهترین توضیح برای این موضوع، مشاهده فیلمی چند دقیقه ای است 
که برای شما عزیزان در وب سایتم قرار داده ام. برای این موضوع می توانید به آدرس 

www.bahrampoor.com/?p=11004   :زیر مراجعه کنید

 سوء تفاهم از آنجا شروع می شود که 
ما بنا را بر آن می گذاریم که، دیگران نیز باید 
مثل ما فکر کنند، درحالی که انسان ها با هم متفاوتند.
پروفسور رابرت سومر

 کاربرد همدلی چیست؟
ش��اید فکر کنید که همدلی فقط برای فرد مقابل ما خوشایند بوده و برای ما هیچ 
کاربردی ندارد، اما این موضوع به کلی اشتباه است. یعنی نه تنها همدلی باعث می شود 
که شما فردی بسیار دوست داشتنی تر و معتبر تر به حساب بیایید، بلکه باعث می شود 
که یک درک عمیق ش��کل بگیرد و وقتی دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل 
برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر است. همدلی به ما فرصت بزرگتری 

می دهد تا بتوانیم نیازها و ارزش هایمان را به واقعیت برسانیم.
اگر بتوانیم همدلی را شکل دهیم، بدون شک می توانیم ارتباطات موثری را برقرار 

کنیم. در دوره های آموزشی ارتباط موثر بارها به این اصل اشاره کرده ایم که:
اگر من ش��بیه شما باشم، شما مرا دوست خواهید داشت و اگر مرا دوست بدارید 
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می خواهید با من به توافق برسید.

 

خب چه فرصتی بهتر از این که، با همدلی بسیار خوبی، دیگران احساس کنند که 
شبیه ما هستند. پس به همدلی فقط به عنوان یک امتیاز برای دیگران نگاه نکنیم، بلکه 

به عنوان یک وسلیه ارتباطی که به نفع شما و اطرافیانتان است، بنگرید.

 کاربرد همدلی کجاست؟
همدلی در بسیاری از ابعاد زندگی ما کاربرد دارد. در ادامه، به چند موضوع مرتبط 

به این بخش از کتاب می پردازیم.

 ارتباطات روزمره
همسر، همکالسی، دوست و یا فرزند شما بدون شک ترجیح می دهند که به جای 
این که شما خودتان قضاوت کنید، خودتان را جای آن ها بگذارید. اجازه دهید مثال 

یک زندگی بدون همدلی را بزنم:
مردی خس��ته از محیط کار، به منزل می آید و همسرش هم ساعت ها منتظر مانده 
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تا همسرش بیاید و با او به گردش برود. مرد خسته است و خانم هم ساعت ها منتظر 
بوده و به قول خودش در خانه پوسیده است!

خب، اگر همدلی نباشد؛ این مرد از نظر همسرش یک مرد خودخواه است که فقط 
و فقط به خودش فکر می کند و اصاًل  به فکر تفریح همسرش نیست!

از آن طرف هم مرد می گوید، این زن اصالً مرا درک نمی کند و مالحظه خستگی و 
کار چندین ساعته ام را نمی کند!

حال فرض کنید که هر دو همدلی داش��ته باش��ند! کامالً مش��خص است که یک 
زندگی فوق العاده را مشاهده خواهیم کرد.

 سخنرانی
همدلی در س��خنرانی یک ابزار فوق العاده است! اگر سخنران بتواند با مخاطبانش 
همدلی داشته باشد، می داند که به چه صورت توجه مخاطبان را جلب کند؟ و اصاًل  به 
طور کلی در شناخت مخاطب بسیار قوی خواهد بود. این موضوع آنقدر مفصل است 

که شاید در یک کتاب به آن خواهم پرداخت.

 فروش
مطمئنم ش��ما هم همیشه، فروش��ندگانی را که بس��یار غیرحرفه ای هستند و اصاًل 
نمی توانن��د خودش��ان را ج��ای مخاطبان قرار دهن��د و به جای توجه ب��ه نکاتی که 
برای مش��تریان مهم اس��ت، به نکاتی توجه می کنند که برای خودشان اهمیت دارد، 
دیده اید. )در مورد ارتباط با مش��تری مطالب زیادی در وب سایتم وجود دارد و البته 
اگر می خواهید به باالترین درجات همدلی در فروش برس��ید، به بسته فتح قله های 

متقاعدسازی مراجعه کنید و از آن لذت ببرید.(

 چطور همدلی کنیم؟
همه این توضیحاتی که در مورد بحث همدلی ارائه ش��ده، اگر به کار بسته نشود، 
بدون ش��ک بی کاربرد خواهد ماند و از همین رو در این بخش به ش��ما راهکارهایی 

کاماًل  عملی در مورد مهارت های همدلی خواهم گفت.
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  گوش دادن فعال
یکی از اصلی ترین مهارت هایی که هر فرد موفق در موضوع ارتباطات باید به آن 
تسلط کامل داشته باشد، مهارت گوش دادن فعال است، متأسفانه ما در هیچ جایی 
این مهارت بس��یار ضروری را فرا نگرفته ایم و از همین رو دچار مش��کالت زیادی از 

جمله سوء تفاهم، درست متوجه نشدن، نبود تمرکز و ... می شویم.
گوش دادن فعال به این معنی اس��ت که، ش��ما هم تمام تمرکز خود را متوجه فرد 
گوینده کرده و بیش��ترین میزان دریافت اطالعات را داشته باشید و هم این که این 

حس را به فرد مقابل خود منتقل کنید که تمام توجه شما به اوست.

لطف��اً یک روز کامل، به صحبت های روزم��ره ای که در اطراف 
خود می ش��نوید و می بینید، توجه کنی��د. ببینید که دیگران چقدر 
راحت و آس��وده کالم یکدیگر را قطع می کنند و به اصطالح وسط 

حرف یکدیگر می پرند...

اقدامک باال صرفاً برای این است که بتوانید شرایط را از بیرون ببینید، و نازیبا، اما 
متداول بودن این رفتار را مش��اهده کنید. بنابراین خودتان باید با تمام وجود، توجه 
داشته باشید که تحت هیچ شرایطی حرف مخاطبان خود را قطع نکنید و در تمام طول 



انســـــان 2020 166

صحبت همراه او باشید.
از دیگ��ر مهارت هایی که در مورد گوش دادن فعال باید در نظر داش��ته باش��ید، 
این است که تا حد ممکن سعی کنید با بروز رفتارهایی ساده، به مخاطب این حس 
را منتق��ل کنید که در حال گوش دادن به او هس��تید. گاهی اوقات با گفتن کلماتی 
همچون بله، جّدی؟، عجب! و ... و یا تکان دادن س��ر، این حس را در مخاطب خود 
ایجاد کنید که با تمام وجود به او توجه دارید. مراقب این دام باشید که تحت هیچ 
شرایطی، ارتباط چشمی خود را معطوف به کار دیگری )مثل نگاه کردن به تلویزیون، 
موبای��ل ی��ا روزنامه( نکنید و در بیش��تر از 60 درصد مواقع س��عی کنید به چهره و 

چشم های مخاطبتان نگاه کنید.

 قضاوت نکنید
بعد از گوش دادن فعال، دومین مهارت مهم در ایجاد همدلی، قضاوت نکردن است. 
اگر می خواهید در همدلی به درجه استادی برسید، تا زمانی که تمام – تأکید می کنم: 

تمام – یک ماجرا را متوجه نشده اید، در مورد آن قضاوت نکنید.
مثالً فرض کنید دوستی به شما می گوید که در قراردادی که با دوست مشترکتان 
بسته است، شکست خورده و دوست مشترکتان سرش کاله گذاشته است! و شما نیز 

قبالً به او گفته اید که این کار را نباید انجام دهد....
در چنین شرایطی اگر که ما مهارت همدلی را نیاموخته باشیم، بدون شک، حرف 

شخص مقابل را قطع می کنیم و با حالتی حق به جانب خواهیم گفت: 
من که بهت گفته بودم این کار را نباید می کردی...

اما فردی که مهارت همدلی را آموخته است، می داند که با گفتن چنین موضوعی، 
هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و فقط فشار روانی را که بر روی دوست شما خواهد آمد، چند 
براب��ر می کند. در این حالت می توانید با او همدلی کنید، اجازه بدهید که به صورت 
کامل ماجرا را برای ش��ما تعریف کند و در انتها از او بپرس��ید که آیا خدمتی از شما 

ساخته است یا خیر؟
درست زمانی که مشغول نوشتن این بخش از کتاب بودم، یکی از کارمندانم با من 
تماس گرفت و با صدایی بسیار ناراحت گفت که یک اشتباه بزرگ انجام داده است 
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و وقتی از او پرسیدم که چه کار کرده؟ واقعاً حیرت زده و ناراحت شدم!
ایش��ان هزینه اجاره یک س��الن همای��ش را پرداخت کرده، ولی ق��رارداد و زمان 
همایش را نهایی نکرده بود و درس��ت در س��اعت همایش ما، آن سالن به مجموعه 

دیگری اجاره داده شده بود!
خب، در این حالت من واقعاً ناراحت بودم و اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید 
بگویم که دوس��ت داش��تم فریاد بزنم و بگویم که: من چند مرتبه به شما گفتم، اول 

قرارداد، بعد پرداخت وجه و... 
اما لحظه ای درنگ کردم و با خودم گفتم که من که به دیگران آموزش مهارت های 
همدلی می دهم، خودم باید در این موضوع سرآمد باشم و به جای این که واکنشی از 

خودم نشان دهم به او گفتم:
می دانم که در ش��رایط سختی هستی و زیادی کارها باعث شده که این اتفاق رخ 

بدهد، اما مشکلی نیست و اجازه بده ببینیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم! 
پس از این صحبت، کارمندم به من توضیحات بیش��تری داد و من متوجه شدم که 
اصالً تقصیر او نبوده و مسئولین آن سالن، در کار خود کوتاهی کرده اند و از همین رو از 
کار خودم و این که قضاوت خود را بیان نکردم، بسیار خوشحال بودم. روز بعد متوجه 

شدم که انرژی این کارمند و انگیزه اش برای کار کردن بسیار بیشتر شده است.
یک مثال دیگر، زمانی بود که مجبور بودم با یکی از همکارانم مسیری را با مترو طی 
کنم، اتفاقی که رخ داد این بود که پس��ری جوان و با قدی بسیار رشید روی صندلی 
نشسته، و دقیقاً رو به روی او، پیرمردی کهنسال، با قدی خمیده که بسیار خسته به نظر 
می رسید، ایستاده بود. فردی که همراه من بود به من اشاره کرد که چقدر این جوان 
بی فکر و بی شخصیت است که به احترام این پیرمرد از جای خود بلند نمی شود... و در 
همین حین بود که این جوان از جای خود بلند شد و دیدم که عصای خود را از گوشه 
مترو برداش��ت و لنگان لنگان قصد داشت از درب مترو خارج شود که به دلیل یک 
ترمز بسیار جزئی مترو زمین خورد. همین قضاوت زودهنگام باعث شد که فردی که 

همراه من بود، بسیار شرمنده شود و از این کار خود ناراحت باشد. 
حال فرض کنید که این فرد با به کار بردن همدلی، از صحبت راجع به این مقوله 

خودداری می کرد...
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  من از تو بدبخت تر هستم!
در یکی از شبکه های اجتماعی جمله جالبی خواندم که دوست دارم آن را با شما نیز 
به اشتراک بگذارم. مضمون این جمله این بود که، در این زمانه اگر با کسی درددل 
کنی و مش��کالتت را برایش بگویی، تا زمانی که به ش��ما اثبات نکند که مشکالتش 

بیشتر از شما و در کل، بسیار بدبخت تر از شماست، دست از سرتان بر نمی دارد!
خود من به ش��خصه، بارها و بارها این داس��تان را دیده ام که واقعاً رخ می دهد و 
بسیاری از افراد، به اشتباه تصّور می کنند که اگر این حس را به دیگران منتقل کنند 
که شرایطشان بسیار بد است و مشکل آن فرد خیلی هم بزرگ نیست، به او کمک 

می کنند!
در صورتی که این رفتار اصالً صحیح نیست و مشکالت زیادی در پی خواهد داشت 

و به صورت کلی، با مهارت های همدلی در تناقض است!
در همدلی، قرار نیست که شما بدبختی و مشکالتتان را به رخ کسی دیگر بکشید! 

بلکه فقط باید گوش کنید و همدلی کنید، همین.

 الزم نیست خالف چیزی را ثابت کنید.
رفتار اشتباه دیگری که برخی دائماً آن را انجام می دهند و بازهم هیچ ارتباطی به 
موضوع همدلی ندارد، این است که نباید سعی کنیم خالف چیزی را ثابت کنیم و یا 

وقتی کسی حس خود را بیان می کند، دنبال مثال نقض آن بگردیم.
مثالً خواهر شما می خواهد با شما درددل کند و می گوید که من هیچ دوستی ندارم! 
این بزرگترین اشتباه است که به او بگوییم: نه! امکان ندارد! حتماً یک دوست رو 

که داری مثالً نادیا!
در ای��ن موارد، بهترین روش این اس��ت که حس آن فرد را ب��رای خودش و از زبان 
خودش منعکس کنیم، یعنی مثاًل  بگوییم که: پس تو احس��اس می کنی، هیچ دوس��تی 

نداری؟
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 الزم نیست خالف چیزی را ثابت کنی، فقط آن را منعکس کن!

همین موضوع ساده می تواند هم به گوش دادن فعال کمک کرده و هم، این حس را 
در طرف مقابل ایجاد کند که شما تماماً در حال گوش دادن به او هستید.

 به جای او فکر کنید.
آخرین گامی که در مهارت همدلی می آموزیم این اس��ت که، یاد بگیریم بتوانیم 
به جای فرد مقابلمان فکر کنیم. این موضوع، کار بسیار بسیار دشواری است و شاید 
در اوایل، امکان ناپذیر به نظر برسد. اما درست لحظه ای که با کفش فرد دیگری راه 
بروید، ممکن است دلیل لنگان لنگان راه رفتن وی را کامالً متوجه شوید. برای این 

کار، بهترین روش، اقدامک زیر است:

هر ش��ب، لحظاتی پیش از خوابیدن، فردی را در نظر بیاورید که 
بیش��ترین تضاد، تعارض یا مش��کل را در طول روز با او داشته اید 
)این فرد می تواند همکار، مش��تری، مدیر یا همس��رتان باش��د( و 
فرض کنید که جای او هستید و می خواهید که خاطره این برخورد 
را بنویس��ید! حال، با نوشتن این خاطرات روزانه، خواهید دید که 

بعد از گذشت 40 روز، استاد همدلی خواهید شد!
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آنچه تا کنون در بخش س��وم کتاب فرا گرفته ایم، ش��اید ارتباط کامالً مستقیمی 
با س��خنوری و فن بیان نداشته باش��د، اما اعتقاد دارم که زیرساخت ها و اساس این 
موضوع هستند و اگر شما در رابطه با مهارت های عزت نفس، ارتباط موثر و همدلی، 
دانش کافی نداشته و فقط بیان خوبی داشته باشید، از دید دیگران، فقط فردی چرب 

زبان شناخته خواهید شد، نه یک فرد محترم و متشخص. 
بنابراین، حاال که زیرساخت های ما آماده شدند، الزم است که به صورت مستقیم 

به سراغ مهارت  های کالمی برویم.

 نحوه پاسخ به سواالتی که دوست نداریم به آن ها پاسخ دهیم.

 نکته بسیار مهم در این فصل، این است که 
در علوم انسانی، هیچگاه فرمول ۱00درصد 
صحیحی وجود ندارد و شما فقط با توجه به 
تجربه، شرایط،  زمان و مخاطبانتان 
باید تصمیم بگیرید که آیا این روش مناسبی است یا خیر

گاه��ی اوقات پیش می آید که افراد، س��واالتی از ما می پرس��ند و یا نکاتی را بیان 
می کنند که پاسخ دادن و یا صحبت کردن در مورد آن ها خیلی مورد عالقه ما نیست 

و یا ممکن است حتی از این کار متنفر باشیم.
در این صورت، چند راهکار وجود دارد:

1( می توانیم بسیار منفعالنه جواب ندهیم و ساکت باشیم.
2( می توانیم پرخاش کنیم و برخورد شدیدی با شخص مقابل داشته باشیم.

3( به شکل منطقی بحث و او را متقاعد می کنیم.
4( می توانیم بحث را عوض کرده و یا محل را ترک کنیم.

5( می توانیم از طنز استفاده کنیم.
این که کدام روش بهتر است و جواب بهتری می دهد، سوال خوبی است، اما مطمئنًا 
جواب بسیار مشخصی نخواهد داشت. زیرا در موضوعات ارتباطی، قرار نیست که همیشه 
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جواب ها از قبل مشخص باشند، و هر موضوعی به صدها پارامتر و عامل بستگی دارد.
برای مثال، اگر فرد مقابل ش��ما، مثالً پدرتان، سوالی را مطرح می کند، که دوست 
ندارید به آن جواب دهید، مثالً می پرسد که شما چرا ازدواج نمی کنید؟، نحوه پاسخ 
دادن، ب��ه گونه ای متفاوت خواهد بود و اگر این موضوع به صورت جمعی و یا فردی 

مطرح شده باشد، نیز جواب های مختلفی را می طلبد.
اما یکی از روش هایی که در اغلب اوقات پاسخ می دهد و حتی اگر پاسخ ندهد و یا 
از آن استفاده نکنیم، بازهم دانستن آن، حس خوبی به ما می دهد؛ بدون شک، حس 

شوخ طبعی در پاسخ به این سؤاالت است.
برای مثال، در پاسخ به این سوال که شما چرا بچه دار نمی شوید؟ فرض کنید که 

فردی با چهره ای تعجب زده بگوید که:
ای وای راست می گویی، اصالً حواسمان نبود. ممنون که یادآوری کردید!

البته در رابطه با موضوع استفاده از طنز در پاسخ به سؤاالت خاص، باید بگویم که 
شرایط و شخص مقابل بسیار مهم هستند و در شرایطی ممکن است که اصالً این کار 
درس��ت نباش��د. اما در 95 درصد اوقات، این روش کامالً کارساز است! حتماً آن را 

امتحان کنید.

 هنر نه گفتن! 
همیشه در مورد هنر نه گفتن و این که چطور بتوانیم به دیگران نه بگوییم در همه 
دوره های ارتباط موثر، مفصالً صحبت می کنم و معموالً این بحث بس��یار مورد توجه 

قرار می گیرد.
نه گفتن، برای انسان ها خیلی ساده نیست و خیلی اوقات، همه ما به دلیل نه گفتن 
دچار مش��کالتی ش��ده ایم و مهارت این که چطور به گونه ای رفتار کنیم که این  نه 
گفتن به ما و به شخص مقابل آسیب نرساند، یک هنر است! هنری که باعث می شود 
هم ما بتوانیم به خوبی به دیگران نه بگوییم و از نه گفتن نترسیم و دوم این که شخص 

مقابل ما ناراحت نشود.
متأسفانه در مورد نه گفتن، دو نوع رفتار اشتباه وجود دارد:

1( سردواندن و واضح جواب ندادن است.
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مثالً فردی از شما خواهش می کند که ممکن است 10 میلیون تومان به من قرض 
بدهی؟ و می گوید که تا 5 روز آینده، آن را به ش��ما برخواهد گرداند. خب معموالً 

پاسخ ها این گونه هست که به فرد می گوییم:
 اجازه بده من حس��ابم را نگاه می کنم و امروز به ش��ما پیامک می فرستم. اگر شد 
خب��رت می کنم. درصورتی که فرد می داند که نمی خواهد این وجه را پرداخت کند، 
یا نمی تواند پرداخت کند. اما جواب مستقیم نمی دهد. به خیال خودش دارد از یک 
نه گفتن فاصله می گیرد. درصورتی که دارد دو کار بزرگ و دو کار اشتباه را انجام 
می دهد. اول این که، آن فرد را امیدوار می کند و منتظر می گذارد. در نهایت نیز، آن 
فرد، نه تنها جواب نمی گیرد، بلکه زمان را هم از دس��ت می دهد. دوم این که اعتبار 
خودش را هم از دست می دهد. هر بار که این گونه رفتار می کند، می گوید نه! ولی 
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در واقع، اعتبار خودش را خدشه دار می کند.
تا اینجا، اولین واکنش متداول – و اش��تباه – در مورد نه گفتن را، بررس��ی کردیم و 

اما مورد بعدی:
 2( پرتاب کردن »نع«!

رفتار بسیار اشتباه دیگر، این است که ما، »نه« را پرت می کنیم به سمت شخص. 
می گوییم:

  نه، نمی شود، نمی کنم، 
نه. حتی حرفش را هم نزن!

در این گونه از نه گفتن ها، بعضاً در انتها حرف عین هم اضافه شده و تبدیل می شود 
به نع!

این نوع از نه گفتن ها نیز بس��یار بسیار بد هستند و من اکیداً آن را نهی می کنم، مگر 
در شرایط بسیار خاص.

اما چطور به یک درخواس��ت جواب منفی داده و آن را رد کنیم، در عین این که، 
»نه« را خیلی محکم بیان نکرده باشیم؟ 

برای این کار دو ترفند خیلی ساده وجود دارد:
1( همراهی اولیه و اظهارنظر مثبت: برای این کار، کافیست وقتی که صحبت فرد را 

شنیده اید، کمی با او همراه شوید. 
2( آوردن دلیل: فرض کنید که یک نفر تماس می گیرد و می گوید می توانم با ش��ما 
صحبت کنم. برای پاسخ، یک روش این است که عذرخواهی کنید و مثالً  بگویید، من 
االن در حال نهار خوردن هستم، ممنون می شوم اگر با من در حدود 15 یا 20 دقیقه 
دیگر تماس بگیرید. این دلیل آوردن، اگر با ارائه راهکار باشد بسیار عالی خواهد بود.

 پس ما دو راه را گفتیم: 
یکی همراه کردن با اظهار نظر مثبت  
دوم دلیل آوردن.
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اما یک جاهایی هس��ت که باید یک »نه« بس��یار قاطع گفت. من دوستی داشتم، 
البته بهتر اس��ت بگویم، متأسفانه دوستی داشتم که همکارم بود و مصرف سیگارش 
بس��یار زیاد بود. وی اعتقاد داشت دوس��تانش هم باید سیگاری باشند، هر تالشی را 
انجام می داد تا مرا هم سیگاری کند. من قاعدتاً بارهای اول، از روش همراه کردن با 
اظهارنظر مثبت، بهره گرفته و گفتم که: خب خوبه که تو عالقه داری، ولی من خیلی 
عالقه ندارم. آدم ها متفاوت هستند، عالیق هر کسی متفاوت هست. یا دلیل آوردن، 
که مثالً به این دلیل، من اصالً اهل س��یگار نیستم، ولی آن فرد باز اصرار می کرد. در 
اینجا، در این شرایط بسیار خاص که کمتر هم پیدا می شود، من پیشنهاد می کنم که 
از »نه« قاطع استفاده کنید. یعنی بسیار محکم بایستید و اجازه ندهید که آن فرد حد 
و مرز خودش را رد کند. چون آن فرد آداب معاشرت را رعایت نکرده، پس ما هم 
در کمال احترام، یک »نه« قاطع می گوییم. این هم یک هنرمندی می خواهد که شما 
تصمیم بگیرید واقعاً به یک فردی، این چنین »نه« قاطع بگویید و خوشحالم که با این 

فرد، دیگر هیچ ارتباطی ندارم.

 چرا منظور ما را دقیقاً متوجه نمی شوند؟
همیش��ه وقتی که دستیارم، گزارش ایمیل ها و نظرات وب سایت را برایم می آورد، 
بدون ش��ک، یکی از س��ؤاالت این اس��ت که، چ��را نمی توانیم منظورم��ان را به نحو 
شایسته ای به دیگران منتقل کنیم و یا این که دیگران منظور ما را به درستی درک 

نمی کنند.
متأسفانه این موضوع در ادبیات و فرهنگ ما بسیار متداول است و در این قسمت، 
راهکارهایی را برای شما مطرح خواهم ساخت که بتوانید به بهترین نحو، منظور خود 

را به دیگران منتقل کنید و از بابت برداشت درست، هیچ نگرانی نداشته باشید. 
همانطور که می دانید، در هر سیس��تم ارتباطی، 3 جزء بسیار فعال وجود دارند، که 
یکی فرستنده )کس��ی که صحبت می کند(، دیگری وسیله ارتباطی و شرایط ارتباط 

)صحبت، سخنرانی، گفت و گو و .... ( و آخرین جزء مهم، گیرنده است. 
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 اشکاالت فرستنده پیام
به احتمال خیلی زیاد، اصلی ترین مش��کل در سوءتفاهم ها، مشکالتی است که در 
فرستنده پیام وجود دارند و اگر ما به عنوان فرستنده پیام، نکاتی را برای بهبود ارتباط 
خود رعایت کنیم، بدون ش��ک، ارتباط ما با کیفیت خیلی باالتر و با سوء برداشت ها 
و اش��تباهات بس��یار کمتری دریافت خواهند ش��د. نکات بس��یار مهمی که معموالً 

فرستندگان پیام، آن ها را به درستی رعایت نمی کنند، موارد زیر هستند.

 ضعف صدا
یکی از جدی ترین موضوعاتی که باعث می شوند مخاطبان ما، متوجه تمام حرف های 
ما نشوند، این است که صدای ما ضعیف بوده، بسیار آرام صحبت می کنیم و در نتیجه 
مخاطب، برخی از کلمات را نمی تواند به درستی متوجه شود و در نتیجه این درست 
متوجه نش��دن ها، گاهی اوقات ممکن اس��ت از شما بپرس��د که:  ببخشید من متوجه 

نشدم! یا ممکن است دوباره تکرار کنید؟
اما بعد از چند مرتبه، به احتمال زیاد شخص خجالت می کشد که دوباره این سوال 
را بپرسد و از همین رو سعی می کند از جمالت و کلمات قبل و بعد، آن قسمت هایی 
که به درستی متوجه نشده را در ذهن خود بازسازی کند و در نتیجه احتمال این که 
شخص بخواهد طبق سلیقه خود آن قسمت ها را ترمیم کند، خیلی زیاد خواهد بود....

امیدوارم تمریناتی که در بخش بعدی برای صداسازی و فن بیان ارائه می شود، به 
شما کمک کند که بتوانید این مشکل را به خوبی پشت سر بگذارید.

 لحن ناصحیح
مشکل دیگری که باعث سوءبرداشت مخاطبمان از صحبت ما می شود، این است 
که لحن درس��تی نداریم و همانطور که می دانید لحن هر جمله می تواند معنی آن را 

به کلی تغییر دهد.
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 عدم هماهنگی ریتم های ذهنی 
یکی از موضوعات بسیار مهم این است که ما هنگام صحبت کردن، دارای ریتمی 
در ذهن خود هس��تیم و دقیقاً همه چیز واضح اس��ت، اما برای کسی که صحبت ما را 

می شنود، این ریتم، اصالً وجود ندارد و از همین رو متوجه منظور دقیق ما نمی شود.
اجازه دهید موضوع ریتم های ذهنی را با یک مثال بیان کنم. در کتابی به نام ساخته 
ش��ده برای جاودانه ماندن1 که توسط چیپ هیت و دن هیت )دو برادر بسیار موفق( 
نوشته شده است، مثالی خواندم در مورد این که در مسابقه ای از افراد خواسته شده 

بود که ....
طبق همین موضوع دوست داشتم خودم هم این موضوع را تست کنم و برای همین، 
در یکی از برنامه های باشگاه سخنرانی برج میالد تهران، از یکی از شرکت کنندگان 
خواستم بر روی سن بیاید و از مخاطبان خواستم که سه موسیقی بسیار معروف ایرانی 
را که همه با آن ها آش��نا هستند، بگویند. پس از آن، در گوش آن فرد، به آرامی نام 
یکی از موسیقی ها را گفتم و ایشان شروع به نواختن کرد. نتیجه، دقیقاً مطابق تحقیق 

باال بود! هیچ کسی نتوانست نام آهنگ را به درستی حدس بزند.
در صحبت کردن هم دقیقاً همین موضوع وجود دارد. ریتم های ذهنی که ما برای 
خودمان داریم، ممکن اس��ت با ریتم افراد دیگر متفاوت باشد و از همین روست که 

برداشت های مختلفی شکل می گیرد.
چندی پیش، وقتی در منزل در کنار همس��رم روی مبل نشسته بودم، با خودم فکر 
می کردم که اگر بشود قرار هفته آینده را که باید به میهمانی یکی از آشنایان قدیمی 
می رفتی��م، لغو کنیم، می توان��م کارهای عقب مانده ام را انج��ام دهم. برای همین به 

همسرم گفتم:
ممکن است که این برنامه را لغو کنیم؟

همسرم با خوشحالی به من گفت که بله! حتماً! و بالفاصله تلفن را برداشت و گفت 
که سفر فردا لغو شده است!

 احتماالً ش��ما هم متوجه ش��دید که من در ذهن خود، در مورد قرار هفته بعد فکر 

1. Made To Stick
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می کردم و همسرم صحبت های ذهنی مرا نمی شنید. او تنها جمله ای که از سوی من 
متوجه شد، این بود که: ممکن است که این برنامه را لغو کنیم؟ و کامالً حق داشت که 

این فکر را کند که منظور من برنامه مسافرت فردا بود!
بهترین راهکار برای این که این موضوعات برای ش��ما رخ ندهد، این است که تا 
حد ممکن در مورد جزئیات فکر کنید و جزئیات را برای دیگران نیز توضیح دهید و 
از زمان، مکان، مخاطب موردنظر و... استفاده کنید تا امکان چنین اشتباهاتی به صفر 

نزدیک شود.

 دقیق صحبت نکردن
مشکل دیگری که اکثر افراد با آن درگیر هستند این است که، به دلیل دقیق بیان 
نکردن صحبت خود، سوء برداشت های زیادی را شکل می دهند. این موضوع، شباهت 
زیادی به بحث ریتم ذهنی دارد، اما از جهاتی نیز با آن متفاوت  اس��ت و از همین رو 

سعی می کنم با چند مثال آن را توضیح دهم.
چندی پیش برای برگزاری کارگاه فن بیان در ارتباط با مش��تری، در پی یافتن 
نمونه های واقعی ارتباط با مش��تری بودم و برای همین با هر سازمانی که برای کاری 
تماس می گرفتم آن را ضبط می کردم، در نتیجه نمونه هایی کامالً عملی و واضح برای 
این کار داشتم. در یکی از این مکالمه ها، شرکتی خدماتی مخاطب من بود. مسئول 
هماهنگی به من گفت که من االن با شما تماس می گیرم– و از آنجایی که احساس 
کردم این حرف دقیق نیس��ت- از او پرسیدم که یعنی دقیقاً چه زمانی با من تماس 

خواهید گرفت؟ ایشان گفتند که تا انتهای هفته!
حال فرض کنید اگر من این سوال را نمی پرسیدم چه اتفاقی رخ می داد! شاید کل 
روز منتظ��ر تماس این فرد می ماندم و در انتهای  روز نیز با ناراحتی زیاد با مجموعه 

تماس می گرفتم و او نیز به من می گفت که تا آخر هفته خبرش را خواهم داد...
بنابراین، همیشه سعی کنید زمانی که گوینده هستید با دقیق توضیح دادن، و زمانی 

که شنونده هستید با سؤاالت دقیق پرسیدن، اختالف نظر ها را به خوبی رفع کنید.
مثال دیگری که فقط می خواهم به جمله غیردقیق آن اشاره کنم و مطمئنم که شما 

می توانید بقیه آن را حدس بزنید، این جمله است: االن می رسم...



انســـــان 2020 178

 صحبت های پراکنده
از دیگر صحبت هایی که باعث ایجاد اختالف نظر و برداشت های اشتباه خواهد شد، 
صحبت های پراکنده و اصطالحاً بدون س��ر و ته است! شما هرچقدر که یکپارچه تر 
صحب��ت کنی��د، می توانید این احتمال را بدهید که مخاطب ش��ما نی��ز منظورتان را 

درست تر متوجه شده است.
برای این که بتوانید بدون پراکندگی و با انسجام و یکپارچگی باالیی صحبت کنید، 
بدون شک بهترین گزینه این است که یک هسته مرکزی برای صحبت خود در نظر 

بگیرید و تالش کنید، تا به هدف نرسیده اید از آن خارج نشوید.
بنابراین، پیش از هر صحبتی سعی کنید تا در یک جمله )کمتر از دو خط( توضیح 
دهید که دقیقاً می خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید و اصطالحاً هسته مرکزی 
کالم ش��ما چیست و در همین ش��رایط، حین صحبت، فقط و فقط در مورد آن سخن 
بگویید و تحت هیچ ش��رایطی به حاش��یه نروید. برای این موضوع، بهترین کار این 
است که در اوایل کار، کاغذی همراه خود داشته باشید و هر ایده ای که به ذهن شما 

می آید روی آن بنویسید تا یکپارچگی صحبت شما از بین نرود.



179 بخش سوم: مهارت های ارتباطی و کالمی انسان 2020

 اشکاالت وسیله ارتباطی و شرایط
در قسمت قبل، در مورد این صحبت کردیم که یکی از اجزای مهم در درک کامل 
ارتباط، گوینده اس��ت و راهکارهایی کامالً عملی برای این موضوع بیان شد. در این 
قسمت قصد داریم چند نکته کوتاه در مورد وسیله مناسب ارتباطی و شرایط مناسب 

مطرح کنیم.

 بازخورد گرفتن
یکی از قدرتمندترین روش ها برای جلوگیری از بروز اشکاالت این است که هنگام 
صحبت، تا می توانید از مخاطب خود بازخورد بگیرید. یعنی به حاالت چهره او توجه 
کنی��د و ببینید که آیا در زمان مناس��ب تعجب، نگرانی، لبخن��د و ... را از خود بروز 

می دهد یا خیر؟
همچنین یکی دیگر از مهارت های حرفه ای بازخوردگرفتن، این اس��ت که شما با 
س��واالتی درست و حساب ش��ده، ببینید که آیا مخاطب منظورتان را درست متوجه 

شده است یا خیر. 

 مرور کردن
آخرین روش��ی که در این قس��مت برای درست ارائه کردن صحبت و اطمینان از 
درک کامل آن برای شما معرفی می کنم، استفاده از روش مرور است. اگر مخاطب 
شما به هر دلیل، لحظاتی از صحبت را دقیقاً با شما همراه نبوده و احتماالً برداشت هایی 
اشتباه داشته و یا اصالً قسمتی را متوجه نشده، شما می توانید در انتهای مکالمه خود، 
شرایطی را فراهم کنید که با یک جمع بندی و مرور ساده، از همه چیز اطمینان حاصل 

کنید.
برای مثال، عادتی که من همیشه در انتهای تماس های تلفنی طوالنی دارم، این است 
که، لحظه ای قبل از خداحافظی به کسی که با او تلفنی صحبت می کنم، می گویم که:
خب، پس قرار ما این ش��د که تا انتهای هفته، من کار )الف( و )ب( را انجام دهم 
و ش��ما هم تا هفته بعد، کارهای )ج( و )د( را انجام دهید. جالب اس��ت که در برخی 
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از تماس ه��ا، فرد به یک��ی از این موارد اعتراض می کند و من پی می برم که اگر این 
جمع بندی را انجام نمی دادم، به دلیل برداشت اشتباه، فاجعه های بزرگی رخ می داد.

 زمان مناسب
یکی از نکاتی که باعث می ش��ود صحبت مهم ما به خوبی درک نش��ود، این است 
که ما زمان مناسبی برای بیان آن انتخاب نکرده ایم. معموالً کارمندان بدترین زمان 
ممکن را برای صحبت با رئیس خود انتخاب می کنند. مثالً فرض کنیم که یک کارمند 
قصد دارد از کار خود استعفا دهد و کارمندان، معموالً این خبر ناخوشایند را، درست 
زمانی به رئیس خود می گویند که یک کار بزرگ در حال انجام است. برداشتی که 
مدیران خواهند داشت این است که، این فرد در حال باج گیری است و چون متوجه 

شده که ما به او نیاز داریم، این کار را انجام داده است.
همین مثال ساده، نشان دهنده این است که یک زمان نامناسب چقدر می تواند در 

روند کاری و برداشت اشتباه، تأثیر داشته باشد.
برخی زمان های پراسترس، مانند آخرین ساعات کاری، لحظه شروع کار و ... که 
ممکن اس��ت بس��ته به هر نوع کاری، این زمان ها متفاوت باش��ند، معموالً زمان های 
مناس��بی برای بیان صحبت نیس��تند. بهترین روش برای یافتن زمان مناس��ب جهت 

صحبت، پرسیدن از خود شخص است؛ کافیست از وی بپرسیم که:

 آیا االن زمان مناسبی است که من 
چند دقیقه با شما در مورد موضوع ....... صحبت کنم؟

 رسانه مناسب
از دیگر عوامل مهم در بیان درست و دقیق پیام این است که ما رسانه درستی را 

برای بیان موضوع انتخاب نمی کنیم. 
گاهی اوقات ب��رای موضوعات مهمی همچون قراردادهای مالی س��نگین، فقط به 
حرف اکتفا می کنیم و هیچ چیزی نمی نویسیم! بدیهی است که برای قراردادهای این 

چنینی، نباید حرف بزنیم و باید به صورت رسمی آن را مکتوب کنیم.
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همچنین اگر می خواهیم موضوع احساسی بسیار مهمی را با همسرمان مطرح کنیم، 
وایبر و یا پیامک، گزینه مناسبی برای این کار نیست!

همیش��ه به این موضوع فکر کنید که بهترین رس��انه برای بیان منظور شما چیست؟ 
بعضی از حرف ها را باید به صورت کامالً حضوری بیان کرد و بعضی دیگر را می توان 
به صورت پیامک ارسال کرد. همیشه در پی این باشید که از غنی ترین و بهترین روش 
ارتباطی بهره ببرید، تا مطمئن باشید که برداشت از صحبت شما، درست و کامل است.

 جمع بندی با پیامک
یکی از ترفندهای فوق العاده کاربردی این است که، شما ساعتی بعد از پایان یک 
تماس تلفنی و یا جلسه حضوری، جمع بندی مکالمه را به صورت پیامک ارسال کنید. 
برای این کار کافیست که اقدامات، تاریخ، اعداد و ارقام را در یک پیامک کوتاه به 

عنوان تشکر برای مخاطب خود ارسال کنید.

 مشکل گیرنده
آخرین قس��مت در بخش ارتباطی، گیرنده پیام )مخاطب( اس��ت، اما حقیقت این 
اس��ت که اگر ما بتوانیم تمام مطالب باال را رعای��ت کنیم، احتمال این که مخاطب، 
منظور ما را – حتی با وجود حواس پرتی– متوجه نشود، بسیار کم است. اما اگر به هر 
دلیل این اتفاق رخ داد و یا مخاطب، عمداً تمایل داشت  که این اتفاق رخ دهد، کار 
زیادی از ما ساخته نیست، زیرا کسی که خواب است با صدایی آهسته بیدار می شود 

و کسی که خود را به خواب زده است...
پیش��نهاد من این است که، اگر می خواهید در موضوعات ارتباطی قدرتمند باشید، 
مسئولیت 100 درصد کار را بر عهده بگیرید و آنقدر تالش کنید و مهارت های خود 
را رش��د دهید که هیچ کس��ی– حتی کس��ی که خود را به خواب زده است– نتواند 

برداشت ناصحیحی داشته باشد.
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برای یافتن اش��کاالت نحوه ارتباط برقرارک��ردن خود، بهترین 
روش این است که، اگر نمی دانید که مشکل از شماست یا مخاطب 
شما، مکالمه خود را ضبط کنید تا با گوش دادن به آن بتوانید بهتر 

قضاوت کنید.
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ش��ما خیلی قدرتمند هستند، مراقب باش��ید که چطور از آن ها استفاده می کنید. 
مبادا دل کس��ی را بشکنید، امید کس��ی را ناامید کنید و لبخند کسی را بر روی 

لبش بخش��کانید...

از این که تا انتهای کتاب با من همراه بودید بسیار متشکرم.
بس��یار خوش��حال خواهم شد اگر نظرات شما و داس��تان های موفقتی که با استفاده از 
Site@bahrampoor.com مطالب این کتاب به دست آورده اید را از طریق آدرس ایمیل

با ما به اشتراک بگذارید.
پیروز و موفق باشید.
خدانگهدار



  آیا هنوز در 
آموزش رایگان دوره 

 سخنرانی و فن بیان
  اید؟شرکت نکرده
Bahrampoor.com/fcwww.  

مطمئناً با دیدن چنین مطالب کاربردي به صورت رایگان 
  شگفت زده خواهید شد!



 

 

  

نسخه کامل برای تهیه 
به  ٢٠٢٠کتاب انسان 

آدرس زیر مراجعه 
 دکنی

http://bahrampoor.com/?p=51039 


