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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

 برای صحبتیافتن موقعیت مناسب 
العاده بامزه در  دانستند. بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنم؛ ممکن است که ما یک لطفه فوق موضوع اول در صحبت کردن در جمع این بود که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن را نمی

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه به این موضوع صحبت بکنیم یا مثالً در یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش می ه ختم راجعذهنمان باشد، اما آیا درست است که در یک جلس

 چیز؟ های بسیار شدید و زیر سوال بردن همه انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شروع کنیم به انتقاد

آیا بهترین زمان همین زمان هست یا این که نه! ما باید زمان دیگری را انتخاب کنیم مطمئناً این سخنرانی محکوم به شکست خواهد بود. خب پس بسیار مهم است که موقعیت را خوب بسنجیم و قبل از هر صحبتی بررسی کنیم ببینیم 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید یگران هم اعتمادبهنفس داشته باشید و به د اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ا صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میهر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش ر

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می ه شاید به بهبود عملکردتان بینجامد، استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی ک

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران ریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیهشان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تع همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 اشیدخودتان ب
گویم  می کنم، نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 ت زیادی داشته باشیداطالعا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می قرار می فرض کنید در یک جمع

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ه حال ما واقعاً بد میو یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است ک
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 چگونه پولمان راخرج کنیم که هیچوقت بی پول نشویم؟

 

 مخارج ماهیانه خودرا یادداشت کنید

ها را نگه دارید  تان داشته باشید. فاکتور مخارج و درآمدتان را کنترل کنید تا تصویر دقیقی از موقعیت اقتصادی
 .تان اضافه کنید بندی ها را هم به بودجه ی قبض ی ماهانه را بالفاصله در دفتر بنویسید. جمع هزینه  و مخارج

 هاشتد کنی شان هزینه می قالمی که بابتصورتی کلی از اهمیشه مخارج ماهانه خود را یادداشت کنید تا بتوانید 
ها هزینه کنید  از سبد مصرفی خانوار اطالع داشته و طبق برنامه زمانی و اولویت.بدانید را ها هزینه میزان و باشید

 .بدانید را ها هزینه میزان و باشید .تا از مخارج زائد و غیرضروری اجتناب کرده باشید

 

 مخارج را گروه بندی کنید

های خانوار  کنید. هزینه کردن را کشف می خرج ها جاهای هدررفت سرمایه و حتی نابجا بندی هزینه شما با دسته
 -9تفریحی  -8فرهنگی  -7آموزشی  -6انرژی  -5درمانی  -4بهداشتی  -3پوشاکی  -2مصارف خوراکی  -1شامل:

 .تزئینی و تجملی است -11خدمات نگهداری و تعمیر 

کنند، آنها را  ی بسیار زیادی مصرف می ها هزینه شوید بعضی از گروه بندی مخارج متوجه می احتماال پس از گروه
 .انداز کنید تر بررسی کنید تا مخارج غیر ضروری را بیابید و پول بیشتری پس دقیق

 

 کنید ریزی برنامه  برای مخارج     

 ای تصمیم نگیرید، هنگامی که در منزل هستید با آرامش لیست برای اینکه کمتر خرج کنید لحظه 
 .خریدتان را بنویسید

 های مدنظرتان را یادداشت کنید، بدون  قبل از خرید از چند مغازه دیدن کنید، قیمت تقریبی جنس
اینکه چیزی بخرید به خانه برگردید و در آرامش کاالی مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر بدانید دقیقا 

 .کنید ل کمتری خرج میمانید و پو خواهید بخرید، کمتر در مغازه می چه چیزی می
 گیرید تر تصمیم می عنوان یک تصمیم مهم نگاه کنید، عاقالنه اگر به هر خرید به. 
 های رایگان را نپذیرید، در غیر این صورت حتی اگر قصد  کاالیی را برای سرگرمی امتحان نکنید و تست

 .شوید خارج از برنامه خرید کنید خرید نداشته باشید وسوسه می
 ی ماهانه یا هفتگی اختصاص  تان را کنترل کردید، برای هر گروه بودجه مدتی مخارج پس از آنکه

 .انداز کنید تان باشد کل بودجه از درآمدتان کمتر باشد تا جای ممکن پس بدهید. حواس
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 آن چیزی را بخریدکه موردنیازشماست       

 آن چیزی را بخرید که مورد روید، سعی کنید  هنگامی که برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه محل می
توانید مایحتاج خود را به ترتیب اولویت روی یک صفحه کاغذ یادداشت  نیاز شماست. برای این کار می

های زیبا شما را تحت تأثیر خود قرار  بندی گاه کاالهای متنوع فروشگاه با بسته کنید. مراقب باشید هیچ
 .ندهد

 ن خریداری کنیدهمیشه آنچه را نیاز دارید در محل اصلی آ. 
 های مدنظرتان را یادداشت کنید، بدون  قبل از خرید از چند مغازه دیدن کنید، قیمت تقریبی جنس

اینکه چیزی بخرید به خانه برگردید و در آرامش کاالی مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر بدانید دقیقا 
 .کنید ری خرج میمانید و پول کمت خواهید بخرید، کمتر در مغازه می چه چیزی می

 گیرید تر تصمیم می عنوان یک تصمیم مهم نگاه کنید، عاقالنه اگر به هر خرید به. 
 های رایگان را نپذیرید، در غیر این صورت حتی اگر قصد  کاالیی را برای سرگرمی امتحان نکنید و تست

 .شوید خارج از برنامه خرید کنید خرید نداشته باشید وسوسه می

 

 صرفه جویی کنید       

  های  اگر برایتان مقدور است زودتر از خانه بیرون رفته و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا هزینه
  .وذهاب به شما فشار نیاورد نگهداری ماشین و مخارج سنگین ایاب

 را به  بعضی از مواد غذایی انرژی بیهوده دارند؛ مانند انواع شیرینی و نوشابه که هزینه سنگینی
 .کنند؛ پس در خرید آنها با احتیاط رفتار کرده و برایشان هزینه نکنید خانواده تحمیل می

  اید خریداری نکنید موادی که فسادپذیر هستند و عمر کوتاهی دارند را تا مصرف نکرده. 
  مصرف  مهای ک جویی کنید؛ مانند استفاده از المپ های مختلف صرفه در مصرف انرژی با استفاده از روش

گردانند.  تر باشند ولی در درازمدت هزینه اولیه را برمی از جمله مهتابی و فلورسنت که شاید گران
 .تر اعالم شده است هایی که قیمت تلفن ارزان استفاده از تلفن در ساعت

 وشو نیاز به آب گرم ندارید، بکار نبرید. و همیشه بدانید  در مصرف سوخت نیز زمانی که برای شست
 .شود نه مصرف انرژی، تصاعدی حساب میهزی
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 اشیدخودتان ب
گویم  می کنم، نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 ت زیادی داشته باشیداطالعا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می قرار می فرض کنید در یک جمع

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ه حال ما واقعاً بد میو یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است ک
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         ها بمانید ها و تخفیف منتظر حراجی       

 ی آن ضرورتی ندارد، منتظر حراج بمانید یا سعی کنید کارت  اگر کاالیی را نیاز دارید، ولی امروز تهیه
 .تخفیف پیدا کنید

 قصد خریدشان را  از حراج و کارت تخفیف فقط و فقط برای کاالهایی که واقعا نیاز دارید یا از قبل
های رایج تحریک مشتری برای خرید  ها یکی از روش اید استفاده کنید. پایین آوردن قیمت داشته

 .محصولی است که به آن نیاز ندارد
 آیند، هنگامی که بازارشان کساد است تهیه  محصوالتی را که تنها در زمان معینی از سال به کار می

 .تر است تان ارزانکنید. پالتوی زمستانه در فصل تابس

 

 تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرید       

 خواهید  عوامل محیطی تاثیر زیادی روی پول خرج کردن ما دارند. هوشیار باشید و دقیقا بدانید چرا می
 .فالن محصول را بخرید

 بندی محصول،  تحت تاثیر تبلیغات خرید نکنید. چه تبلیغ را در تلویزیون دیده باشید، چه روی بسته
اند تا شما را برای پول خرج کردن تشویق کنند و تصویر  د به صداقت آن شک کنید. آنها طراحی شدهبای

 .دهند، نه آنچه واقعا هست آلی از محصول نشان می ایده
 خواهید کاالیی را تهیه کنید بسیار خوب است که از  هیچ محصولی را تنها به دلیل ارزانی نخرید. اگر می

درصد تخفیف دارد 51ها استفاده کنید، اما خرید یک کاال تنها به دلیل اینکه  های تخفیف و حراجی کارت
 .شود پس انداز محسوب نمی

 هزار تومان است. ارزش هر کاال  211ار تومان همان هز 199گذاری باشد؛  های قیمت تان به حقه حواس
تواند با  شود. فروشنده می را با کیفیت خودش بسنجید، نه با کاالهای دیگری که به شما پیشنهاد می

تر را در نظرتان گران جلوه بدهد و  های محصولی که به آن نیاز ندارید، محصول ارزان نمایی قابلیت بزرگ
 .تان نیست پول بیشتری خرج کنید کند برای امکاناتی که مورد استفادهدر نهایت شما را وادار 
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