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همه ما انسان ها دوست داریم جذاب و دوست داشتنی باشیم تمایل به دوست 

 این کسی داشته شدن و مورد توجه واقع شدن در همه انسانها هست واگر 
  !کنه تردید کمی باید شاید باشد نداشته را ویژگی

ا خوب به داشته باشیم ت خوبی لباس تا کنیممی هزینه ما که طبیعیه خیلی این
ظاهری رو رعایت می کنیم تا جذاب تر و دوست  ویژگی هاینظر بیایم و تمام 

 کامالً ها  جذابیت نوع  این که کنیم داشتنی تر باشیم اما معموالً فراموش می
تر خیلی بیشتر و طوالنیآن چیزی که باعث میشه ما . هستند گذرا و ظاهری

عنوان به ه از ما جذاب و دوست داشتنی بمونیم اون چیزی هستش ک

 .ساطع میشه رفتار
کالم ما و نوع ارتباط ما با دیگران هستش که میتونه به ،یعنی رفتارهای ما 

 .ظاهر ما اعتبار ببخشد

 ا میکه ظاهر خیلی زیبایی دارند و ما جذب ظاهر آنه ها رو دیدینقطعا خیلی 

 دوست اصالً  فرد  این بینم می بعد و گیریممی ارتباط آنها با میریم و شویم 

 رو تحمل کرد بنابرین متوجه آدم این  ای لحظه نمیشه اصالً . نیست داشتنی
 .همتر از ظاهرمان باشدیم که مدل ارتباطی ما میتونه خیلی مشمی

ما هیچ  .دنیا هستدقیقاً مثل یک سری مفاهیم دو قطبی در  جذاب بودن 
الً امکان اص .وقت نمی تونیم روشنایی رو بدون دونستن تاریکی تعریف کنیم

و ر پذیر نیست وقتی که چیزی همیشه وجود داشته ما نمیتونیم عدم وجود اون
 .کنیم خیلی راحت اعالم 
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 بینی زیر آب بریم یا ای  لحظه اگه همین هوا که تنفس می کنیم مثالً 
امکان نداره متوجه  آن بگیریم و هر اتفاق دیگری افتاد تا قبل ازمون رو خود

 . نمیشم اون وجود متوجه ما و هست هواچی این اصالً که بشیم 
 اگر کسل کننده و خسته کننده بودن وجود نداشته باشه ههمینطورهم جذابیت 

 .توجه جذابیت نمیشیم ما م

ور چط بدونیم ما  گام اولین عنوان به که است مهم خیلی خیلی این بنابر 

 خیلی بد دارم بسیاری از انسان ها خسته کننده و خبر یک  .کننده نباشیم کسل

 نندک می فکر حال عین در کسل کننده هستند اما خودشان متوجه نیستند و 

 قطف دیگران  که صورتی در ب و جالب و دوست داشتنی هم هستندجذا بسیار
 .کنندمی تحمل رو اونها مجبورند

در سالیان سال دیدم که اتفاق افتاده و افراد بسیاری رو دیدم اعالم می  

خیلی جذاب و دوست داشتنی هستند ولی وقتی  ونخودش نظر به که کنند 
 .اطرافیانشون میبینیم که نه واقعاً اینطور نیستن  از کنیمنظرسنجی می

ما خودمون جذاب نباشیم و  هاول این بود که خیلی وقت ها ممکن بد پس خبر
کننده باشیم اما متوجه نباشیم و خبر دوم اینکه ممکمه ما در جاهای کسل

 .بروزبدیم ن ومختلفی از خودم های مختلفی ویژگی
 
 
 :بزارید یک مثال صادقانه بزنم  
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مهارت هایی رو که  معمل می کن خوب که کنم در ارتباطاتم فکر می خود من
و خوشحالم عده زیادی تمایل دارند با من  مکناجرا میبه خوبی م یاد گرفت

اما  .های مختلف حضور دارندارتباط داشته باشد و در سمینارها و برنامه
هم جذاب  صالفامیل قرار میگیره اتفاقاً ا شخصیت من موقعی که در کنار

زود متوجه شدم و میتونم نیست و خیلی خوشحالم که این موضوع رو خیلی 
 .مکنمدیریتش 

 مکنهمدر محیط کار بسیار جذاب هستید  بنابراین باید حواستون باشه حتی اگر 
 این ویژگی ها تفاوت هجا ممکنتا  بنابرین جا .در جاهای دیگه اینطور نباشید

با مهارتهای  باید آن را به خوبی مدیریت کنید وما و حت هداشته باش
ن اولین گام برای اینکه جذاب باشید ای پس .آشنا بشید تر شدن داشتنیدوست

م راجع به هیاواین دوره می خ درکه کسل کننده نباشید و ما عمالً هستش 
 .همین صحبت کنیم

برسی کنیم و ببینیم که آیا این  .ویژگی های افراد کسل کننده رو بگیم 
و بعد ویژگی  بعد اونها رورفع کنیمها در ما وجود داره یا نه و ویژگی

 پلی بین این دو شکل وقتی و مریبگی رو داشتنی دوست و جذاب  افراد های 
خودمون در کجای این مسیر قرار  از نظرمیگیره قشنگ متوجه میشیم که 

 .داریم و به کدام سمت باید حرکت کنیم 
یک پیشنهاد برای شما دارم به خودتون  کتاببه عنوان آخرین کار در این 

 ؟چه نمره ای میدید ۱۱تا  ۱برای جذابیت از 
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یعنی اینطور فکر می کنید عدد ده  ،اگر خیلی جذاب و دوست داشتنی هستید 

 .بدید خودتونبه پایین رو  عددکنید میتونید  مینو اگر اینطور فکر  رو بدید
نفر از اطرافیانتون این سوال رو بپرسید به  ۱۱یک کاغذ و خودکار بردارید و از  

آنها بخواهید از مم و چقدر دوست داشتنی هستناب هستنظر شما من چقدر جذ
بین یا آمیانگین نمرات رو بگیرید و ببینید که  ند.دهببه شما نمره  ۱۱تا  ۱ از

زیادی وجود  لین افراد به شما دادند اختالف خینمره ای که خودتون دادید و ای
ر این فکبه باید  شد!اگر اختالف خیلی زیاد بود واقعا باید نگران  .داره یا نه

 یلی کم بود خبر خیلیباشیم که این مشکل را رفع کنیم اما اگر اختالف خ
وفرد جذابی هستید البته به شرطی که نمره باالیی بگیرید و وقتی  خوبیه

 یجایگاه ها تونخودمطمئن شدید که فرد جذابی هستید  می تونید برای 
ارشید پس همین االن دست به ک د.خیلی خیلی بهتری رو بدست بیاری

  .حساب کنید رو خودتون جذابیت  نمره و 
رار ما در این دوره ق.اجازه بدید همین ابتدا یک نکته بسیار بسیار مهم رو بگم 

دیگه  .نیست معجزه کنیم قرار نیست یک کارهای بسیار عجیبی رو انجام بدیم
شدیم دیگه همه نگاه ها به سمت ما یک جمعی از این به بعد وقتی وارد 

 !خواهد شد و همه به شما توجه خواهند کرد 
منظور من از جذابیت و دوست داشتنی بودن روابط بلند مدت است اینکه 

اطرافیانتون و کسانی که با آنها ارتباط دارید ما را دوست بدارند و از کنار با ما 

 هب نسبت خوبی هم احساس بودن لذت ببرند و خوشحال باشند و همینطور ما 
جیب و ع چیز های خیلی رار نیستباشیم بنابراین در این دوره ق داشته دیگران
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یا تکنیک های بسیار خارق العاده رو انجام بدید  مغریب با شما در میون بزاری
در حقیقت ما می  !دنوجود ندار اصالیا چیزهای بسیار خاص و چیزهایی که 

م راجع به این صحبت بکنیم که دالیل کسل کنندگی چی هستند مراقب یخوا
 نها نباشیم و چه طور میآما وجود داشته باشند و ما متوجه باشیم شاید اینها در 

به خودمون اضافه کنیم و رو تونیم متوجه انها باشیم چطور ویژگی افراد جذاب 
 :این در سه حالت شکل میگیره

 جمالت.مدل بیان ما صحبت کردن ما و مطرح کردن . اولی نوع ارائه ما است 

 ایدب ما میکنه صحبت داره یکی وقتی مثالً .دومی رفتارها و واکنش ما است  
دمون چطور باید رفتار بکنیم و خو زدن حرف موقع حتی یا و کنیم رفتار چطور

 یمواکنش نشان بدچه طور 
مدل ذهنی ما و محتوای صحبت ما هست خیلی مهمه ممکن  و در حالت سوم 

رفتار  و درا عالی ارائه کنی جملهیک است شما خیلی خوب صحبت می کنید و 
حتوایی که اما مدل ذهنی ما و و م دواکنش های مناسبی هم داشته باشی و

 .اثر منفی بذاره کامال مکنهداریم بیان می کنیم م
یم کن عیتک این موارد رو بررسی کنیم و سک دوره ت در این میمی خوا حاال 

  .که جذاب تر و دوست داشتنی تر به نظر برسیم

ت داشتنی بودن سه قسمت خوب همون طور که گفتیم بحث جذاب و دوس
میشه نوع بیان و ارائه ما دومی میشه نوع رفتارها و واکنش های ما و  داره اولی

 بریم میخوایم حاال است ما صحبت محتوای و ذهنی مدل بحث مورد سومین 
 : یعنی اول بخش سراغ
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 نحوه ارائه و بیان ما 

در ارائه ما یک قسمت بسیار بسیار مهم نحوه بیان ما است چه در 

 چه میکنم، من مثالً با یک دوست دارم صحبت که تک به تک ارتباطات 
 ایه ویژگی این میکنم. برگزار را بزرگ بسیار کنفرانس یک دارم که زمانی

 خسته فرد یک ما تردید بدون نشود رعایت اگر و است مهم بسیار کالمی
 .آمد خواهیم نظر به کننده

افراد بسیاری را دیده ام که دانش بسیار باالیی دارند در بهترین دانشگاه های  
کنند اما هیچ دنیا تحصیل کرده اند همه به لحاظ علمی اونها رو ستایش می

به  ؟چرا  .بشینه دقیقه پای صحبت های آنها کسی حاضر نیست بیشتر از ده 
 .دلیل اینکه بیان این افراد مشکل دارد

ی کنید فردفرض  . یکنواخت بودن کالم استبحث  ،اولین مشکل در بیان 
 یلندب تاکید، ،طوری صحبت میکنه که کامال یکنواخت بدون هیچگونه مکث

 کامال آرام وو صدای  هنداشته باش وینی صدا و چیز هایی از این دست رو پای
بدون شک شنونده احتمال زیاد به خواب خواهد رفت و  هیکنواخت داشته باش

 .این خیلی مهم هست که این موضوع را رعایت کنیم 

اطر خب اما باشیم داشته خوبی محتوای ما ممکنه میبینید که همونطور پس 
 .اشیمب اینکه یکنواخت صحبت می کنیم باعث میشه که کامالً خسته کننده

 .دنافراد جذاب به هیچ عنوان به طور یکنواخت صحبت نمی کن
 ؟حال از کجا متوجه بشیم که ما یکنواخت صحبت می کنیم یا نه 
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 اب عادی صورت به داریم که انیزما بهترین کار ضبط صدای خودتون هست 
 حالتو نیست مهم خیلی و گوی ما گفت که وقتی کنیممی صحبت دوستان

 مداری چطور که ببینیم و  کنیم ضبط رو صدامون میتونیم نداره محرمانه
ای رب که زیادی افزارهاینرم از استفاده با میتونین شما کنیم می صحبت

موبایل هستند صدای خودتون رو ضبط کنید و با همین تکنیک ساده ببینیم 
 :که

 ؟آیا یکنواخت صحبت می کنیم یا خیر 
 ؟صدامون فراز و فرودی داره  

 .رو گاهی اوقات کم و زیاد میکنیم و یا تغییرات دیگه می دهیم یا خیر سرعت
مون ع بیاننو همین کافیه که چندین بار به این صدا گوش کنیم آگاه بشیم به 
 .رو رفع کنیماون که  اگر مشکلی داشت سعی کنیم و
برای یکنواخت بودن تمرین های بسیار زیادی وجود دارد  شما میتونید یک  

را بر  کیدابیان کنید یعنی هر بار تتاکید  مختلفه را انتخاب کنید با حاالت جمل
ی جمله به طور کامل بذارید به طوری که معنجمله روی یک کلمه از اون 

 .و روی هر کلمه مکث کنیدیشه یا اینکه جمله رو با مکث بیان کنیدبعوض 
ت شما میتونید بهترین نوع حال کث،و م تاکیدانتخاب جمالت مختلف و  پس با 

 .ندک می تغییراتی چه شما لحن انتخاب کنید و ببینید  ور تونبیان خود
 مشکل دوم
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اصله د و فاست یعنی اینکه یک جمله را با مکث بسیار زیا بیان سرعت کم  
ونه از اشه میتپس اگر سرعت بیان ما کم ب .بیان کنیمانداختن بین کلمات 
 .الزمه سرعت استاندارد داشته باشیم  ه.کنجذابیت بیان ما کم 

 وقتی مثال طور به میتونه متفاوت باشه.  فبه جاهای مختل با توجهسرعت این 
م به کسی تسلیت بگیم باید سرعت کالم رو پایین بیاریم و برعکس یخوا می

اال بگیم باید سرعتمون و انرژی بیانمون بم به کسی تبریک یوقتی که می خوا
 ه.باش

 دما بای خواهد شد.پس وقتی سرعت کالم عوض میشه معنی کالم هم عوض  
 کنیم سرعت بیان مون پایین عیبتونیم سرعت مون رو کم و زیاد کنیم و س

 . هنگین سرعت عموم مردم باالتر باشنباشه و از میا
تمرین این مورد هم با ضبط کردن صدا حل خواهد شد ما میتونیم با ضبط 

 .العاده عالی بگیریم صدای خودمون نتایج فوق

 که یک تمرین دیگه برای اینکه سرعت مون رو افزایش بدیم این هست 
نیست  کنیم البته قرارکار می بریم بسیار سریع بیان  به که عباراتی و جمالت

کار را انجام بدیم و ما فقط باید تمرین کنیم تا سرعت بیان در حالت عادی این 
در ابتدا این تمرین بسیار مشکل هست و شاید به  .مون افزایش پیدا کنه

ال بیارید رو با نتومرین و تکرار می تونید سرعت کالممشکل بر بخورید اما با ت

اشه و بقرار نیست که با دیگران  کردن صحبت سریع این مهم اینه که  و نکته
سریع و پشت سر هم بدون در تمرین برای خودمون جمالت رو  یدما فقط با
 م.کنی مکث ادا 
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پس سرعت خیلی پایین یا سرعت خیلی باال در کالم موجب میشه که از  
 .جذابیت ما کم بشه 

 گفتن …اِاِ به میشه مربوط بیانی نکته آخرین و 
 استفاده میکنیم.که  تکیه کالم هاییو  

این درواقع گفتن  میبینید. ……در واقع اگر بخوام در واقع خدمت شما در واقع 
و شما را جدی نگیرند و یا  ندیگران خسته بشهای اضافی موجب می شه که 

اینکه دائما از اِاِ... استفاده کنیم که در زبان خارجی به انها فیلر یا جا پرکن ها 
یاره مای کم مهکل این عبارات را می سازد تا وقتی گفته می شود مغز ما معموالً
 و.تا فکر کنه و عبارات جدید رو جایگزین کنیم  هجاهای خالی را باهاش پر کن
 اماستند ه ناپذیراجتناباز آنها  کمی خیلی دادتع این ها بسیار بسیار بد هستند

 این هک استم هنر این بنابرین شد خواهد کننده اذیت بشه زیاد ها نآ تعداد اگر
 .کنیم حذف رو ها

هست اگر در هنگام گفتگو با النی صحبت کردن طو  ارائه در بعدی مورد 
 .کنم شخص مقابل خسته میشه ن متکلم وحده باشم و دائما صحبت دیگران م
  .که گفت و گو ها دو نفره و تعاملی باشد هخیلی مهم

د معموالً افرادی خسته کننده هستند نکنکه به طور مدام صحبت می کسانی
پس اگر شما در  .مقدار استاندارد گفت و گو های دو نفره هفت جمله است.

جمله استفاده می کنید مطمئن باشید که شما فردی  هفتگفتگو ها بیش از 
 هستید.خسته کننده 
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یک تایید از طرف مقابل  یمچند جمله میگ امهم است که وقتی مبسیار  
  ،بگیریم

 ظر طرف مقابل رو بپرسیم ن

ظر تو ن ؟بهت گفته بودم این داستان رو ؟بودید شنیده را این موافقی؟ بگیم:
 ؟تو بودی چه کار می کردی ؟چیه

 و دکن شرکت بحث در تا کنیدشخص را مجبور میشه باعث هاصحبت نای
 .بده او به را خوبی حس

 اروک این هم دیگران با البته و کنیدرو ضبط  نخودتو روزمره مکالمات صدای 
د چند جمله ببینی نفر دارند با هم صحبت می کنند یعنی که وقتی دو دام بدیانج

 که دقیق بشیم تا مشکالت بیانی مهمهدارند استفاده می کنند و این خیلی 
 .کنیم حلو ر خودمون

ه گفتن باعث خستجزئیات اضافه  .استجزئیات بیش از اندازه مشکل بعدی 
 و توضیح بدنیک موضوع ر نمثالً بعضی افراد می خوا شه.شدن مخاطب می

 تاناون داس که کل تان را با تمام جزئیات بیان کردنیک داس شروع می کنن
 !چهار تا جمله بیان کرد دررو میشه 

 ؟اما راه حل این مشکل چه هست 
 وناصحبت کنیم خیلی خوبه که قبل ازما قبل از اینکه با یک نفر می خوام  

ی هست از صحبت کردن ترسخت کار نوشته م.چونقراره بگی یچ بنویسیم
باعث میشه که ما خودمون رو کنترل کنیم تا کمتر بنویسیم و در نتیجه کمتر 

گر می بینید که نوشتن شما هم طوالنی شده خودمون اصحبت خواهیم کرد و 
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زیاد  گرا این مقدار رو بنویسیم و باز فکنیم و بگیم که باید حتما نص لزمو مر
همینطور اون را کم می کنیم تا به .کنیم  فکنیم باز اون رو نصصحبت می

 ستنده عقیده این بر حرفه ای ترین سخنرانان دنیا  .یک حد استاندارد برسیم
میگن اون در یک جمله هم بیان کرد که به  یراحت صحبت یک میشه که

بنابر این شما هم روی این موضوع کار بکنید و .هسته مرکزی سخنرانی 

ون را منظور خودت جمالت و عبارات ترین کوتاه با توانید می چطور بکنید فکر 
 صحبت کنید جذاب تر ترتر و مختصر گزیدههرچقدر که  د.به مخاطب برسانی

ا مشما باال خواهد رفت مطمئناً  واهید رسید و اعتبار و ارزش حرفبه نظر خ
 م.ه زیاد حرف میزنند رو دوست نداریافرادی ک

چی داشتم در میره  اونها دست رشته کالم ازمورد بعدی افرادی هستند که 

 این لدلی  دقیقاً. …به راجع میکردم صحبت داشتم.…میگفتم اااا.. از خاطرم رفت
مال احت  سلمام کنیم می صحبت زیاد ما اگر و است حرفی پر خاطر به موضوع

ممکن از این شاخه به اون و  هاز دستمون خارج بشه زیاد ته کالماین که رش
 .که داشتیم در مورد چه چیزی حرف میزدیم ون برهو در آخریادم مپریشاخه ب

پس این هنر ماست که یاد بگیریم تا حد ممکن کم صحبت کنیم تا از دست 
 رفتن رشته کالم هم از بین بره چرا؟

 ۷بت نکنیم بعید میدونم کسی چون اول قرار شدم بیشتر از هفت جمله صح 
در مورد چه چیزی داشته صحبت میکرده و دوم  هو بعد فراموش کن هجمله بگ

قرار شد که ما تا میتونیم خالصه صحبت کنیم پس اگر این دو رو رعایت کنیم 
 .دیگه رشته کالم از دست ما خارج نخواهد شد و فراموش نخواهیم کرد
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و مورد بعدی یک سری جمالت هستند که روی اعصاب مخاطب راه  

 ! بگم شما به تونم نمی االن گفت احمدی آقای چیزی یه مثالً  .میره

راحت شدن دیگران این کار عمال باعث نا. میگی داری چی برای پس خوب 
ست که اگر چیزی رو قرار نیست بگیم رازدار باشیم و مطرح میشه این هنر ما

این رفتارها واقعاً رفتارهای . بگیم درست بگیم هاگر چیزی رو قرار نکنیم و
ه یم که شخص مقابل بزننده ای هستند ما یک جمله رو میگیم و کاری می کن

د و بگه تو رو خدا بگو که مثال چی شده و بقیه جمله را به ما ما التماس کن
 :پس اگر این نکات رو رعایت بکنیم .بگو

حذف کردن جزئیات اضافه و اینکه ،کم صحبت کردن  ،مون بیان و لحن نوع 

رائه ا و بیان نبریم کار به را کن خورد اعصاب چیز رو فراموش نکنیم و جمالت 
باشه و بهترین تمرین برای موضوعات ضبط  تر ما میتونه خیلی خیلی جذاب

باید اینکارو  احتم .زانه و گوش دادن به آنها استصدای خودمون به صورت رو
و که از خودتون میگیرید ر تا مدت خیلی زیادی انجام بدیم و فایل های صوتی

نگه دارید و بعد از چند ماه آنها را مجدد گوش بدید و ببینیم که چه تغییرات 
 ها خواهید خندیدده و روزی به آنزیادی در صداتون و لحن بیان تون ایجاد ش

 و کردید ایجاد رو بزرگی پیشرفت چه االن و کردیدمی صحبت طور چهکه 
 دکردی تغییر

 قسمت دوم

 فتارر بحث دوم ویژگی و بود ما بیان و ارائه اول ویژگی دوم ویژگی سراغ بریم
 است ما
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 گوش مدل بودن جذاب در مهم بسیار بسیار های واکنش و رفتارها از یکی 
 یا .دهند نمی گوش هم خوب مسلما نیستند جذاب که افرادی . است دادن

 ماش به یا کنید می صحبت دارید شما وقتی  مثالً. دهند نمی گوش فعاالنه
 مشغول ای کنید می صحبت آنها با وقتی ترسید می اقطع شما که شوندمی خیره
 یک دیگه طرف از یا هستند اطراف  به کردن نگاه یا و دیگه کار دادن انجام

 . تنیس خوشایند اصالً این که دهند می بروز خودشون از بدی خیلی رفتارهای

 گوش هنگام مثالً کنیم تقویت خودمون در را دادن گوش های مهارت باید ما 
 های معنا سر دادن تکون مدل البته بدیم تکون رو سرمون گهگاهی دادن

 چقدر و کنیم استفاده اینها از باید آگاهانه که بدونیم باید ما و  داره مختلفی
 در دفر که زمانی .بدیم اختصاصشخص  به را خودمون توجه تمام که زیباست

 مبینی می که هایی انسان و داره شدن شنیده  به تمایل است صحبت حال
 وشگ خوب خیلی هااون باشه این میتونه دالیل ازیکی  هستند جذاب خیلی
 و دنکن می ایجاد ما در را خوبی حس دهند می گوش خوب خیلی چون. میدن
 .داریم دوست هم را آنها باشیم داشته خوبی حس ما که زمانی

 و میدهن گوش شما به فرد اون و کنید می صحبت کسی با وقتی کنید فرض 
 می ترجیح شما و داد خواهدبه شما  راحس بدی   هست دیگر جای حواسش

 کننده هخست میتونه آدم اون چون باشید نداشته ارتباط اون فرد با دیگه که دید
 هیجان یک با که کسی اما کند می منتقل شما به را دیچون حس ب  .باشه
 مسلما میده گوش شما به داره هاش چشم درون خاصی برق یک با و زیاد

 و میکنه منتقل شما به داره را خوبی حس چون است داشتنی دوست و جذاب
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 سته مهم خیلی پس کنیدمی تقلمن خودش به و میگیرید رو خوبحس  شما
 .بدهیم گوش فعاالنه که

 اطارتب باید چطور بدونیم ما که مهمه خیلی است چشمی ارتباط بعدی مورد 
  ارتباطات در داره مختلفی های روش چشمی ارتباط .کنیم برقرار چشمی
  ماش  .کنیم حرکت چشم اون به چشم این از که خوبه خیلی میگن دوستانه

 بتهال میدهند انجام را کار این چطور که ببینید آموزش بازیگرها ازمی تونید 
 یکنیمم صحبت باهاش داریم که وقتی شخص یک به  بشیم خیره نیست قرار
 موقع رو استانداردی یک ما که هست قرار  کند  وحشت  شخص اون که

 .کنیم رعایت چشمی ارتباط طریق از مقابل طرف با ارتباط

 را یا کننده خسته حالت یک و است بدی حالت بسیار بسیار که بعدی مورد 
  میزنند رو خودشون حرف که هستند افرادی دارند

 یباز رو آنها اما کنید می بیان را مهمی نکات کنید می صحبتاونها  با شما
 بگیریم یاد ما که هست مهم خیلی این .دنکنمی پافشاری خودشون حرف

 هاینک نه کنیم تحلیل وتجزیه  و بشه ما ذهن وارد محتوا باشه باز ذهنمون
 . بگیریم رو جدید اطالعات جلوی ابتدا همون

 تکرار دوبدی توضیح نفر یک  برای بار صد نیست الزم رو چیز یک ید کهبدون
 درس ح دوتا بدین توضیح نفر یک برای بارها و بارها را چیز یک اینکه کنید.

 یما کرده فرض احمق را آنها ما کنند می فکر آنها اینکه یک میشه ایجاد فرد
 هک هست این حس  دومین  و ممیدی توضیح رو چیزی یک داریم بار صد که
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 یمکن تکرار مجدد اگر ممکنه کنیم تکرار بار چند اگر و  میشن خسته ها آن
 بار ندینچ را چیز یک اینکه جای به بگیریم یاد باید ما پس  .بخوره  بر بهشون

 بار یک گیمب شخص به بعد بکنیم بیان مرتبهیک   بدیم توضیح نفر یک برای
 جهمتو شخص که میشیم متوجه آنجا و کنیم کار چه که شد قرار کنیم مرور
 زا گرفتن بازخورد .کنیم می تکرار مجدد بود الزم اگر و نه یا شده ما بیان

 یم بیشتربازخورد ایحرفه و جذاب افراد است مهم بسیار بسیار مقابل شخص
  رو مهم اربسی اصل این پس .کند تکرار بار چندین را ونحرفش اینکه تا گیرند

 . نکنید فراموش

 .است شوخی و طنز ما رفتار و ها واکنش در بعدی مورد

 و نزط با رابطه در را مختلفی های مدل هممکن هستند کننده خسته که افرادی 
 : باشد داشته شوخی

 ره یعنی کنندمی شوخی اندازه از بیش آنها که است این حالت لیناو

 الًک و خندند می و دهدمی ارتباطش شوخی یک بهون رو ا افته می که اتفاقی
 پس شهب افراد سایر شدن ناراحت باعث میتونه این .نیستند جدی اندازه از بیش

 باعث کنیم تکرار را خودمو شوخی این و کنیم شوخی چیزی هر با ما اگر
 دشای ها شوخی این که کنیم توجه باید پس شد خواهیم افراد شدن ناراحت

 ادهاستف  از مدامولی اگر باشد دیگران خنده باعث و باشد جالب دوبار بار یک
 .داشت خواهد عکس نتیجه کنیم
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 کنیم  تعریف بد خیلی ها رو جوک. است مزه بی های شوخی دوم مورد 

 از یا مکنی می انتخاب را مزه بی های جوک اصال یا مکنی تعریف مزه بی خیلی
 که تهس یاتفاق موقعیت طنز .کنیم می استفاده دیگه جاهای در موقعیت طنز

 دوستاناون  بین در و لحظه ونا درخندیدن اما  بهش همه و داده رخ یکبار
 نیست دار خنده که این بر عالوه ممکنه دیگه جمع در و بوده دار خنده ما طنز

 . برسه نظر به مزه بی هم خیلی

 تیوق کنند می کنترل رو خودشون خنده که هستند افرادی بعدی مورد

 ماا خندندمی همه و هست بامزه بسیار که میگید رو لطیفه و جوک یک شما
 چقدر هر شما نیستند جذاب افراد این قطعاً   میداره نگه خودشو خنده فردی
 خوب هم دیگه افراد حال دوم میشه بهتر خودتون حال اوال بخندید بیشتر
 ای فهلطی کسی وقتی که هست این ما بد بسیار هایویژگی ازیکی  شد خواهد
 این ممیگی بهش و خندیم نمی شنیدیم آخرش تا وقتی میکنه تعریف را داره

  ؟ودب جوک این  ؟خندید می دارید لطیفه این چیه به بود مزه بی خیلی ؟بود

 داشت خواهد بدی حس قطعا ؟داشت خواهد حسی چه شخصبه نظر شما اون 
 نه ما مواقع جور این در و کنه منتقل هم ما به را بد حس این میکنه سعی و

 ما نره  پس .هستیم هم  کننده منزجر بلکه بود نخواهیم داشتنی دوست تنها
  نتمری یکحداقل  . مبخندی آن به  شنیدیم قبالً رو جوکی اگر و هست این

  هست! بودن شاد برای
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 که رو چیزی هر شما کردن هستند مخالف ساز افراد رفتارها در بعدی مورد
 دهکنن کسل العاده فوق هم افراد این میگن رو مخالفش اونها بگید میخواید
 با ونیمت نمی و هستند مخالف فرد یک با همه وقتی اوقات گاهی البته .هستند

 اصالً اصل این میکند مصرف مخدر مواد دارند همه مثالً یا باشیم همراه او
 و ستنی این ما منظوربشیم!  همراه آنها با بریم تونیم نمی ما و نیست کارآمد
 خالفم حتی یا نمیشه وارد آسیبی کسی به  که جایی تا که هست این ما هدف
 یگراند با و بیاییم کوتاه خودمون مواضع از  کنه ایجاد آسیب تونه می ما بودن

  اشیمب همراه دیگران با باید ما هست امکانش که جایی تا پس .کنیم موافقت

 نندهککسل  فرد یک را ما و نمیکنه کمک ما جذابیتبه  زدن مخالف ساز پس
 .میده نشون کننده خسته و

 در مورد بحثیجمعی  یک در مثالً است موضوع یک به دادن گیر بعدی مورد 
 جایی یک در قبالً ی بیاد و باتوجه به تجربه ای  کهفرد موضوعی هست .

 و بار کی براینه  اما ربط بده اتفاق اون به را موضوع این  افتاده برایش اتفاقی
 به رو مختلف های بحث فرد این میشه بحثی که جایی هر و بحثی هر در

 خنده باعث بلکه نیست جذاب تنها نه کار این و میده ربط خودش اتفاق
 چیز همه که کسانی اینکه یا. شد خواهد دیگران توسط شدن مسخره و دیگران

 فالن مقصر میگه نفر او گرمه هوا  میگن بهش مثالً دنکن می سیاسی را
 فرد اون ام خسته امروز و نمونده دیگه واسم جونی میگی مثالً یا است مسئول

 هر عنیی! باشی خسته هم باید اقتصادی وضع این ومملکت  این با بله گهمی
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 وضوعیم هر و اقتصاد ،سیاست به میده ربط ور اتفاق فرد این افته می اتفاقی
 .است مدنظرشان که

نباید در بحث های مختلف راجع به یک موضوع خاص صحبت کنیم و پس ما 
 همه چیز رو به اون ربط بدیم.

 هب کننده کسل آدمی باشیم انرژی کم اگر است بودن انرژی کم آخر مورد و 
 سعی داریم نگه باال رو مون ژیانر سطح ما کهخیلی مهمه  .آمد خواهیم  نظر

 داشته درستی خواب باشیم داشته بدنی فعالیت باشیم داشته درستی تغذیه کنیم
 . نباشیم انرژی بی آدمکه  باشیم

 دنکن می انرژی بی رو جمعی انرژی بی افراد بدانیم که است مهم خیلی این
 .نباشیم بی انرژی افراد جزء بگیریم یاد باید ما پس

 

 سوم  قسمت

 کسانی حاال به سراغ گروه سوم میریم  صحبت کردیم  گروه دو ما راجع به 
ز دنیا این هست من مرک ادارند و این مدل ذهنی عمومی خاصی مدل ذهن که

 !و همه باید به من توجه داشته  مهستم من مهمترین فرد هست

 مورد در ها بتصح همهرد مثال اینکه دا مختلفی رفتارهای دیدگاه این  

 به عراج فقط  کنیدمی صحبت شونهابا ساعت یک وقتی شما .است خودشون
 خودشون عالیق از میگن خودشون مشکالت از کنند می صحبت خودشون

 جواب سلماکنند خوب مشخص مقابل مطرح نمیو هیچ چیزی راجع به  میگن
 و داریم عالقه خودمون به ما همه چون شوندمی خسته یهبق هم مشخص است
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 ستا کسی جذاب و هنرمند انسان .نداریم خودشون از دیگران تعریف به نیازی
 .مقابل طرف از هم کمی و بگه خودش از کمی و کنه طرف دو را ارتباط که

 یک گرا یعنی دهند می انجام بیشتر را کار این هستند جذاب بسیار که افرادی 
به خودشون صحبت می کنند دو برابر یا بیشتر درمورد طرف مقابل  جعدار رامق

صحبت می کنند یا اینکه از طرف مقابل می خواهند که در مورد خودش 
 .صحبت کند و این باعث میشه که این افراد جذاب و جذاب تر شوند

 هب رو خودشون صحبت درستی خواهندمی که هست این افراد مورد بعدی این
ند اعتقادات باش اونتقاداتی دارند همه باید طبق یعنی اگر اع .دکنن اثبات همه

ن با چنیاگر عالیقی دارند همه باید طبق این عالیق عمل کنند مثالً وقتی 
مجبور هستید غذایی را سفارش بدید که اونها سفارش میروید  رستوران   فردی

راد است و ما اف این جالب هست که انتخاب رستوران هم به پیشنهاد .دهندمی
 با ام وقتی مسلما خوب .کردند انتخاب ایشون هم قرار زمان .انتخابی نداشتیم

 آزادی و است نداده قرار ما برای انتخابی حق هیچ که هستیم روروبه فردی
 به و کنه اثبات ما به را خودش قدرت و درستی میخواد و نیست قائل ما برای

 .نداره جذابیتی فرد این قطعاً  درسته میگه هرچه او کهنشون بده  ما
کر ف اشتباهاتشان را نمی پذیرنداینکه این افراد یک ویژگی دیگری هم دارند   

ه ک ر حالید .است که اشتباهات خودشون رو بپذیرند بزرگی عار که کنندمی
افراد جذاب راحت میگن که آره من اینجا اشتباه کردم حق با شماست امیدوارم 

ما ش جالب اینجاست که وقتی .قصد دارم که جبران کنممن رو ببخشید و من 
همه و اینکه هیچ انسانی کامل نیستبا توجه به چند بار عذرخواهی می کنید 
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م کنند وقتی اشتباهی انجام میدیم میتونیانسانها طبیعی هست که اشتباه می
راحت عذرخواهی کنیم و بعد از یک مدت وقتی یک کاری هم انجام شده و به 

ن م ،من نظر به که بگیم راحت خیلی میتونیم نکردیم ن اشتباهودمونظر خ
 فرد نای چون که کنندمی برخورد ما با طور ایناینجا اشتباه نکردم بقیه افراد

 حق ربا این حتما پس کرد می اعتراف خودش دش می مرتکب اشتباه که وقتی
 االب شدت به را شما اعتبار این و است نشده مرتکب اشتباهیو ستاو ه  با

اعتبار و ارزش ما رو پایین میاره  کردن عذرخواهی پس فکر نکنیم که  .یبرهم
بلکه این کار بزرگ منشی بودن ما را نشون میده و عزت نفس باالی ما را 

نشون میده و اینکه اعتبار حرف ما رو باال میبره و دفعات بعد اگر واقعاً 
 .اشتباهاتی نکرده باشیم بقیه خیلی راحت اون رو می پذیرند

ی که به همه چیز منفی نگاه می افراد.استمنفی نگری محض مورد بعدی 
 ،بدبختی ،که هیچی گهدر جواب می :می پرسیم چه خبر شونمثالً از .کنند

حاال وقتی که این افراد به  .تو این مملکت میشه زندگی کرد مگهگرفتاری 
غذای درست و  یک بازهم می نالند و میگن که این جامیرند از کشورخارج 

اینجا هم غربت  ،دارم برمیگردم ایران ،آب و هواش خوب نیست ستحسابی نی
 !رو داریم همه بیچارگی و بدبختی

یعنی در هر حالتی این ها منفی هستند و در هر موضوعی و هر کاری منفی  
بدون شک این افراد باعث پژمرده شدن و پایین آمدن انرژی یک  .نگر هستند

 .جمع خواهند شد
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اصالً  .صص همه ماستاست که این تخقضاوت کردن دیگران مورد بعدی 
ستیم اما امکان نداره که ما قضاوت نکنیم همه ما در حال قضاوت کردن ه

مون رو بلند اعالم نکنیم و اجازه بدهیم که نکته مهم اینه که قضاوت
 .باال بره و بعد اون رو اعالم کنید در مورد موضوع یا شخص اطالعاتمون 
سته کننده افرادی هستند است افراد خبدون اطالع صحبت کردن مورد بعدی 

 .نندکمی د مثالً شایعه ها را خیلی راحت بیان نکه بدون اطالع صحبت می کن

 باراخ این بودن درست از د بدون اینکه ناین خبرها را انتشار می کنهمینطور

ر خیلی رو میشنویم اگ ه ایپس ما باید یاد بگیریم وقتی شایع .د نباش مطمئن
 بررسی کنیم و بعد اگر الزم باشهدقیق اخبار رو  ،مهم است پیگیر آن باشیم

 م.نگیاون رو منتشر می کنیم و حرف بی محتوایی رو 

 کافی اطالعات که موضوعی در مورد  .استنبود دانش مورد بعدی بحث 
الً بگیم مث .بدیم به افراد آگاه عارجا رو اون اینکه یا کنیم صحبت نباید نداریم

 ر من اینطوری است ولیاز این افراد شنیدیم که این اتفاق می افتد یا به نظ
 بخشد.ا اعتبار برو ندارم که این باعث میشه به حرف شم اون من تخصص

مانی ز دیموضوع تخصص کافی ندار چندتی شما چند بار بگید من راجع به وق
وضوع آگاهی و من در این م هست یکبار بگویید این تخصص من که

 ندچبا توجه به اینکه قبالً در  .ما رو می پذیرندش حرف بقیه قطعاً دارم کامل 
رو  یمیگن این فرد وقتی چیز افراد دکه تخصص نداری داعالم کرده بودی مورد

 ومیشن و حرف شمارو می پذیرند  ر موردش حرف نمیزنه پس مطمئن ندونه د
 .ما باال میرهشاینجاست که اعتبار 
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 !می کوبند به سرشان اشتباهات افراد رومورد بعدی افرادی هستند که 
بودم تو رو جمع کردم و گرنه این شکلی نمی خودم  ؟امروز چه کار کردی هیادت

 .شدی
افراد  و فوق العاده بدی در افراد ایجاد میکنه حساین مدل صحبت کردن ها  

ت و نقاط مثبکه لکنند بنمیما رو به شما یادآوری تنها اشتباهات شه جذاب ن
کارهای مثبت شما رو یادآوری می کند و این حس خیلی خوبیه که کامالً 

دوطرف است و منتقل خواهد شد یعنی به شما حس خوبی میدهند و شما هم 
 .اونها رو دوست خواهید داشت

را از فردی دیدید اوالً اینکه مطمئن باشید به قدر  یاین اگر شما اشتباهبنابر 
 هون فرد به اندازه کافی متوجا ون رو سرزنش کردند دوم اینکه خودکافی بقیه ا

ما اون رو براش تکرار کنیم الزم هست که این موضوع است دیگه الزم نیست 
 ه.خوبی رو داشته باشویژگیهای خوبش رو بگیم تا فرد حس 

است هنگام آغاز گفت و گو تا قبل از سالم کردن نباید نفی شروع ممورد بعدی 
با به کار بردن عباراتی موجب بشیم تا حس منفی و حس بدی به طرف مقابل 

بده و باید مواظب عبارات که به کار میبریم باشیم وقتی یک مرتبه یک  دست
 نچیز منفی رو بگیم ذهن افراد یک چارچوبی رو ایجاد میکنه و میگه که ای

 یم.ما باید خیلی مراقب باش پسفرد یک فرد دوست داشتنی نیست 
اجازه نداریم کسی رو است ما به هیچ عنوان نصیحت کردن و آخرین نکته 
کنند تا زمانی که از شما ی نصیحت میکاف اندازه بههمه  نصیحت بکنیم
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 به هبلک ندنکنمی نصیحت جذاب د.افرادرنپرسیده اند اجازه نصیحت وجود ندا
 .اجازه کسب با دهند می درست پاسخ دیگران های پرسش

 باشیم ینداشتن دوست های بزرگ بابا نباید ما که کنیم دقت خیلی باید را این 
یم که هر وقت از ما کمک باش .کسانی است کردن نصیحت کارشون فقط که
خودمون رو هم باال  که ارزش هکنواهند نصیحت بکنیم این کمک میخمی

 ریم.بب
 کننده خسته افراد هایویژگی مورد در اینجا ما بکنیم بندیجمع یکپس 

 افراد هب باشیم نداشته کنیمسعی  را ها ویژگی این از کدام هر و کردیم صحبت
 دش خواهیم تبدیل جذابی

 .رو نداشته باشیم یا همه چیز اثبات درستی چیزی-۱
 اشتباهات خودمون رو بپذیریم-2
 منفی نگر نباشیم-3
 نکنیم قضاوت-4

 بدون اطالع راجع به موضوعی صحبت نکنیم-5 
 اشتباهات دیگران رو بهشون گوشزد نکنیم و ویژگی های خوبشون رو بگیم-6
 با عبارات و جمالت منفی ارتباط را شروع نکنیم-۷

  
 نصیحت کردن ممنوع است  -8

 
 نها اشاره کنیمآد ویژگی که افراد جذاب دارند به در اینجا میخواهیم در مورد چن

 .ارنددکه اکثر افراد با آنها آشنایی  های عمومی هستالبته یکسری ویژگی.
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جذاب باشیم یادمون باشه که مثال دندون  خواهیم مثالً یادمون باشه اگر می
 قرار نیست .تا حد استاندارد تمیز و مرتب باشه ونظاهرم، شهاهامون تمیز ب

 یمکه  لباسی .خیلی خاص باشیم و یک حداقل هایی را باید رعایت کنیم 
 ترین یاصلشاید  موارد رعایت اینعلت  هپوشین تا حدی قابل قبول و زیبا باش

اما حداقل های آنها برای جذاب به نظر  باشهبرای جذابیت یک فرد ندلیل 
 .رسیدن می باشد

دی که همه می دونیم اما خیلی بسیار کاربر و اما یک موضوع بسیار متداول 
 البته اینکه میگیم لبخند بزنید یک .استلبخند زدن بحث  مکم اجرا می کنی

اما  نکنند که این رو قبال میدونستمی  فکرچیز کامال عادیه و خیلی از افراد 
 .ن استفاده نمی کنندوخیلی از افراد هستند که از ا

لبخند می زنید پس ما باید یاد  خودتون هم دقت کنید ببینید در روز چند بار
 فردی ااین گونه هم نباید باشه که ت بگیریم لبخندی بر لب داشته باشیم البته

 ردیفابتدا باید  مصنوعی دارد  رو دیدیم لبخند بزنیم چون که این یک حالت
 یمد بزنبا او رابطه گرفتیم به و لبخن مدتی کهبشناسیم و بعد از  که می بینیم رو

 .م که چهره عبوس نداشته باشیمو دقت کنی

تکنیک بعدی که فوق العاده عالی هست اینه که هر فردی رو که می بینید و 
مالقات می کنید طوری باهاش رفتار کنید انگار یک دوست بسیار قدیمی که 

و  ددر نظر بگیرید که چقدر خوشحال میشی درو دیدیاون بعد از سالیان سال 
برقرار می کنید و به حرف هایش گوش میدید صبر چقدر عاشقانه با او ارتباط 

و سواالتی را از او می پرسید و منتظرید  داز اطالعات استفاده میکنیمی کنید و 
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تا از او جواب های را با عشق گوش کنید در حقیقت اگر اینطور رفتار کنید 
 .خواهید دید که چه قدر می تونید جذاب باشید

داره  وما وایسادیم و اکه  نیست این که جذاب بودن  بگیدتعجب کنید و  شاید
 قسمت عمده جذابیت حرف نزدن و گوشکه  دور کنیاما با !داره صحبت میکنه

تست کنید افراد خانواده یا افرادی که با آنها .حتما دادن دقیق به مخاطب است 
نگار ادر ارتباط بعدی سعی کنید جوری با آنها برخورد کنید که . رابطه دارید 

بعد از سالیان سال آنها را می بینید اون وقت ببینید چه حسی به فرد منتقل 
 .میشه

مثالً اگر شخص دائما در حال تکان  .استتوجه به عالئم ظاهری مورد بعدی 
بی حوصله جواب میده  ه،ا مدام به ساعت خودش نگاه می کندادن پا است ی

 گیریم بهباید یاد ب.ننده هستیم ما داریم زیاد صحبت میکنیم یا خسته ک ،مسلما
وقتی این عالئم رو دیدید باید سعی  پس م.عالئم ظاهری فرد مقابل توجه کنی

 و گفت و گو رو عوض کنید جهتکنید با پرسش سواالت و پرسیدن نظرات 
 بشه.اجازه ندید که مخاطب خسته 

 است یکی از بهترین تکنیک ها برای جویی یا تعریف کردن حسنمورد بعدی 
ژگی یک وی مبدی خصش و بهر حس خوبیما اینکه  .دوست داشتنی بودن است

 شخص رو میگیم بعد نام اول ،تعریف بکنیم  ،و انتخاب کنیمر خصخوب ش
یف بسیار گفتن دلیل تعر م.می گی وپس دلیل این تعریف رستعریف می کنیم و 

د بگیم سعی مهم است و اون رو از حالت تملق و چاپلوسی خارج میکنه مثال ما
 برخورد مادرت و پدر با طور چه تو که دیدم منچون  تو واقعا مهربون هستی
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چه ب به تو ندیدم وقت هیچ هستی قلبی خوش آدم واقعا تو محمد یا کنی.می
 همیشه بهشون توجه می کنی نار خیابان هستند بی تفاوت باشیهایی که ک

 ی.میکن وننوازشش یا کنی می توجه  بهشون کار خوبی می کنی 
 هبسیار خوبی داره و میدون حسوقتی دلیل یک چیزی رو میگیم شخص 

ملق نیست و نکته مهم این است که هنر ماست که از افرادی که سطح ت که 
ما معموالً از مدیرمون  .اجتماعی پایین تری از ما دارند ازشون تعریف کنیم

 یاما وقت م.دست ندین رو از وتعریف می کنیم چون برامون مهمه که جایگاه م

ای یک چ شما از یک گارسون رستوران هم تعریف و تمجید می کنید یا از 
آبدارچی تعریف می کنید از یک رفتگر تعریف میکنید دیگران می بینند که این 

 .و در تعریف های بعدی شما رو می پذیرند هنداشت تملق تعریف شما حالت 
مند هستید که از دیگران به شکل  دانند که این ذات شماست و شما عالقهمی

 .واقعی تعریف کنید
هست ما معموالً به عالیق خودمون یافتن عالقه های افراد تکنیک بعدی 
و اون هارو  مهم اینه که بدونیم عالیق دیگران چی هست اما توجه می کنیم

.با این کار کنیدن نظر خودتون رو بر آنها تحمیل  صرفاً و مد نظر قرار دهیم
 دیگران عاشق شما خواهند شد.

روشنده ف .عالیق دیگران را در دفترچه یادداشت کنید و طبق عالیق رفتار کنید
عالیق فرد رو متوجه میشوندو دنهای حرفه ای نیز از این روش استفاده می کن

 .دهندپیشنهاد می اون فردبر اساس عالقه به 
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ها و احساسات ی یجو حسناینکه تشکرها و .است  نوشتنآخرین تکنیک 
 .خودمون رو برای دیگران بنویسید

 م.این موضوع خساست به خرج میدی در ما معموالً 
ها هم خوب است این و این جور کارها نیست  منظورم من اس ام اس دادن 

نویسید همسر عزیزم واقعا دوستت دارم اما وقتی شما با دست خط خودتون می
 ب توی جی دهمراه بودی و این رو شب میزارین و ممنونم از اینکه پا به پا با م

حال شما فرض کنید فردا اون شخص دست میکنه تو جیبش و این  ،همسرتون
ه هر کسی رو ک .نوشته رو میبینه ببینید چه حس خوبی به فرد دست میده

ا به بسیار خوبی ر وحس نید با یک کاغذ شگفت زده کنیددوست دارید می تو
 .فرد منتقل کنید
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