
کردید آهنگ اگر احساس. تند و بلند صحبت نکنید*
، نفس عمیقی بکشید و تمام سعی صدایتان یکنواخت است

خود را به کار ببرید تا هنگام صحبت با قدرت بیشتري هوا را 
ن خود را بیشتر این کار مستلزم آن است که دها. بیرون بدهید

.باز کنید
سعی کنید از طریق نگاه با طرف مقابل ارتباط برقرار کنید *

، حقیقات نشان می دهد که در مکالمهت. اما هرگز خیره نشوید
اغلب آن فردي که از توانایی ابراز وجود بیشتري برخوردار 
است، اول تماس چشمی خود را قطع نمی کند بلکه بعد از

.آرام آرام این کار را می کند نه یکبارهثانیه 3تا 2
در پایان جمالت صدایتان را پایین نیاورید زیرا شنونده*

این طور برداشت می کند که خسته و بی حوصله شده اید یا 
.عالقه اي به این صحبت ندارید

هنگامی که با طرف مقابل صحبت می کنید نگذارید مسایل *
تمام .رت کندحواستان را پدیگري که در اتاق رخ می دهد

از نظر طرف مقابل . گویتان معطوف کنیدتوجه خود را به گفت
بسیار ناشایست و بی ادبانه است که نگاهتان مرتب به این سو 

.و آن سو حرکت کند
عقاید خود را به گونه اي مطرح نکنیـد کـه گـویی حقیقـت     *

نه » شدبا.... به نظر می رسد که « : محضند، براي مثال بگویید
اکراه نداشته باشید قبول کنید کـه  . »این طور هست « : آنکه 

اما تعلل نکنید یـا مـدام در   . تصمیم گیري برایتان دشوار است
فکر مساله خاصی فرو نروید زیرا به نظر مـی رسـد کـه قـدرت     

.تصمیم گیري ندارید
از عالیم غیر کالمی براي نشـان دادن عالقـه و توجـه خـود     *

مانند لبخند، تکان دادن سر به نشـانه تائیـد، در   استفاده کنید 
هر وقت الزم بـود بـا کلمـاتی    . هم کشیدن چهره و اخم کردن

طـرف  » البتـه «و » ادامـه بدهیـد  «، » واقعـا «،»بله«مانند 
.مقابل را تشویق به صحبت کنید

سریع صحبت نکنید زیرا این امر نشان دهنده عـدم اعتمـاد    *
.تبه نفس اس

مراقب استداللهاي . ثیر کلمات احساسی قرار نگیریدأتحت ت*
.غیر منطقی باشید که میان حرف هایتان به کار می برید

نوسانات با دقت به حرف هاي طرف مقابل گوش دهید و به *
صداي او دقت کنید زیرا این امر اغلب کمک می کند بهترین 

.طرز فکري را که در پس گفتار او نهفته است درك کنید
هنگامی که کسی با شما صحبت. سعه صدر داشته باشید*

. فرضیه بافی نکنید. می کند به حرف هاي او گوش کنید
بحثی اگر موضوع یا .ممکن است تصورات شما اشتباه باشد

برایتان جالب نیست، اجازه ندهید تمرکزتان به هم بخورد و 
شود که قصد گفتنش را نگذارید حواستان متوجه موضوعی 

. دارید
. از جمالت کوتاه و سبک نگارشی معمول استفاده کنید*

نشانه گذاري ها را به کارببرید تا در درك پیام به خواننده 
تا انتها بخوانید و پیش نویس خود را از ابتدا . کمک کند

براي . کلمات و عبارتهاي غیر ضروري را حذف کنید
تاثیر گذاري بر طرف مقابل از سبک نگارشی فخر فروشانه، 

کار تنها خواننده را گیج       با این. خشک یا کتابی استفاده نکنید
تا آنجا که . می کنید بی آنکه به نتیجه دلخواهتان دست یابید

.پیام ها را ساده تر بنویسیدمی توانید 

چگونه دیگران را به توافق بر سرایده هایمان ترغیب کنیم: مواجهه طالیی:منبع
پروفسور جان رابرت پارکینسون:نویسنده
آرش نصیر زاده:مترجم
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حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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ایـن  . هـا نشـان دهیـد   اشتیاق خـود را بـراي بیـان دیـدگاه    *
ــع     ــه در واق ــت، بلک ــنعی نیس ــاختگی و تص ــاهري س ــار تظ ک

.ابـــراز صـــادقانه عقایـــد و باورهـــاي عمیـــق شـــما اســـت 

زور و .هنگــام عصــبانیت صــداي خــود را بلنــد نکنیــد     *
ت شــما متقاعــد کننــده تــر خشــونت باعــث نمــی شــود نظــرا

.ر قوي تري است، حربه بسیامنطق. شود

شما نیست که در خاطر اربه یاد داشته باشید تنها گفت*
ماند، بلکه نحوه بیان شما نیز در ذهن ثبت می شود می 

.بنابراین از لحن تند و خشن اجتناب کنید
هیچ گاه به قصد لطمه و طعنه زدن به طرف مقابل چیزي *

می توانید اگر چنین کاري کردید دیگر ن. نگویید یا ننویسید
.حرف خود را پس بگیرید حتی اگر اظهار پشیمانی کنید

اگـر  . براي آنکـه حرفتـان تـاثیر گـذار باشـد مبالغـه نکنیـد       *
طرف مقابل تصور کنـد همیشـه مسـایل را بـزرگ مـی کنیـد       
ــید      ــد اندیش ــین خواه ــما چن ــاي ش ــامی حرفه ــاره تم . درب
ــوثر تـــر اســـت  ــیار مـ ــایل بسـ .کوچـــک جلـــوه دادن مسـ

ــح      * ــا واض ــد ام ــان کنی ــود را پنه ــه خ ــد لهج ــعی نکنی س
ــد  ــحبت کنی ــما     . ص ــار ش ــل در درك گفت ــرف مقاب ــر ط اگ

مشــکل دارد آرام تــر صــحبت کنیــد و در نگــاه او دقیــق      
شوید و دنبال نشانه هـاي شـک و تردیـد بگردیـد تـا متوجـه       

.شوید حرف هاي شما را فهمیده است یا خیر
یـــا » آهـــا«یـــا» اوم«از عالیـــم غیـــر کالمـــی ماننـــد *

ــد  ــایی مانن ــد«عبارته ــی دانی ــوال« ، »م ــع « و » اص » در واق
ایـن  . براي جلب توجه فرد بـه سـخنان خـود اسـتفاده نکنیـد     

عبارت ها تنهـا مکـث هـاي کـالم شـما را پـر مـی کننـد و از         
.ارزش پیام می کاهند

، توضیح بخواهید تا مطلب را درك اگر مطلبی را نمی فهمید*
رف مقابـل را  ر به فهمیدن نکنید امـا طـ  هیچ وقت تظاه. کنید

خیلی ببخشید اما « : براي مثال بگوئید. خسته و ناراحت نکنید
»ممکن است آن مطلب را دوباره توضیح بدهید؟ 

در برخورد اول تصمیم بگیرد که با طرف مقابل دست بدهید *
محکم و . جلوگیري کنیدسعی کنید از سوء تفاهم . یا خیر
دست بدهید اما زیاد دست او را در دست خود نگیرید هدوستان

هنگامی که طرف .از تماس نگاه با او اجتناب نکنید. و نفشارید
بر مطالب مهم . مقابل شما نگاه می کند به نگاه او پاسخ دهید

با . گفته هاي خود با چشم دوختن به طرف مقابل تاکید کنید
می توانید گفتگو را حول مطلبی که می خواهید سئوال کردن 

.متمرکز و از اتالف وقت جلوگیري کنید
هنگامی که مشکلی پیش می آید خونسردي خود را حفظ *

شکل کنترل اوضاع را در دست بگیرید و مشکل را به . کنید
.و دستپاچه نشویداصولی برطرف کنید ، سراسیمه 

گر دوستان به شما ا. مراقب رفتارهاي عصبی خود باشید*
کنید، دست خود می گویند که حرف خود را مرتب تکرار می 

کنید ، را روي دهانتان می گذارید یا با موهایتان بازي می 
گفته هاي آنها را مد نظر قرار دهید و سعی کنید این عادت ها 

.را کنار بگذارید
کنایه یا طعنه زدن خالف اصل صراحت گویی . صادق باشید*

از به . دواضح آنچه را که می خواهید بیان کنی. عیت استو قاط
یانه یا فنی و تخصصی و اصطالحات عامکار بردن واژه ها 

مگر آنکه مطمئن باشید حرف شما را طرف اجتناب کنید، 
.مقابل درك می کند

حتما یک فرهنگ لغات خوب در اختیار داشته باشید و *
ن جدید است دامنه سعی کنید با پیدا کردن لغاتی که برایتا

دفتر یادداشتی از لغات جدید . لغات خود را افزایش دهید
.معنی آنها براي خود تهیه کنیدهمراه با

افــراد را بــا نامشــان صــدا . فنــون مکالمــه را تمــرین کنیــد*
ســئوال کنیــد، عالقــه نشــان دهیــد و بــا دقــت گــوش . کنیــد
.کنید 

طــرف ســعی کنیــد بــا نگــاه کــردن بــه شــرایط از دیــدگاه*
مقابل و با توضـیح مزایـایی کـه پـذیرفتن نظـرات شـما بـراي        

.او دارد طرف مقابل را متقاعد سازید

نکته هاي مهم و کلیدي در بـاره مهارتهـاي   این بروشوردر
را انگیزه در طرف مقابل، شنیداري، برقراري ارتباط، ایجاد

زند که ارتبـاط  چنین نکاتی به ما می آمو. می کنیممطالعه 
یک مهارت و یا حتی یک هنر می باشد و باید جهت فراگیري 

قبل از تمرین باید آنها را اما. تمرین کنیمو به کارگیري آن 
.بیاموزیماًدقیق

» متشـکرم  « و » بفرمائیـد « از کلماتی ماننـد  . باشیددبمؤ*
در صحبت هایتان استفاده کنید اما بیش از حد آنها را بـه کـار   

بگویید و اگـر بـار نخسـت بـه     » نه« مودبانه اما قاطعانه . یدنبر
جواب منفی شما توجه نشد، روي حرف خود تاکید کنید براي 

».....می فهمم اما« : مثال بگویید
ــاري و   * ــه مالحظــه ک ــارایی توجــه داشــته باشــید ، ن ــه ک ب

گاه الزم است که خشم خود را به طرف مقابل نشان . محبوبیت
ابتدا براي خـود  . شتنداري خود را از دست ندهیددهید اما خوی

معلوم کنید که چه احساسی دارید سپس تصمیم بگیریـد کـه   
مطلـب خـود را بـا    . چه وقت با فرد مـورد نظـر مـذاکره کنیـد    

مـن خیلـی از ایـن    « : براي مثال بگوییـد . آرامش مطرح کنید
»....گفته شما متاسفم ، اما

آه نکشـید یـا   . ابراز کنیداگر از چیزي ناراضی هستید صریح*
اما خـود  . اخم نکنید و با بداخالقی و بی حوصلگی رفتار نکنید

ممکـن  . را زیاد نیز خوش رو نشان ندهید و مرتب لبخند نزنید
ــود      ــی ش ــد تلق ــی و تردی ــما، نگران ــت ش ــن حرک ــت ای .اس

گـو  یع را از یـک گفت سعی نکنید مقدار زیادي اطالعات و وقا*
اطالعــات مهــم و کلیــدي را . ید یــا جلســه بــه خــاطر بســپار

.یادداشت کنید


