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 کردن در جمعصحبت آموزش 

 

 رد تاناضطراب و استرس از زیادی حدود تا تواندمی دیگران، با مناسب و خوب ارتباط ایجاد

 تسالم کلی طور به باشید، داشته بهتری اجتماعی حمایت اگر حقیقت، در. کند کم زندگی

 رد «گیر ضربه» یک مانند تواندمی خوب دوستان داشتن چون شد، خواهد بهتر هم تانروان

 مه بسیار و بوده اجتماعی اضطراب دچار اگر. کند عمل حوصلگیبی و اضطراب احساس برابر

 یشیوه درمورد یا بترسید شدت به کار این از یا اما کنید برقرار دوستانه ارتباط باشید مایل

 بیشتر اعیاجتم یپشتوانه داشتن به نیاز باشید، داشته تردید دیگران با کردن برقرار ارتباط

 فرار اجتماعی هایموقعیت از شود موجب تواندمی مضطربانه احساسات. کرد خواهد جلوه

 .بگوییم بیشتر جمع در کردن صحبت درباره خواهیممی مقاله این در. کنید

 

 

 تفرص هرگز شما که است این اجتماعی هایموقعیت از اجتناب پیامدهای از یکی متاسفانه،

 :داشت نخواهید را موارد این

 

 کنید کسب نفس به اعتماد دیگران، با تعامالت در

 افزایش را آمیز موفقیت روابط شانس و کرده پیدا دست ارتباطی موثر و خوب هایمهارت به

 دهید

 مبودک باشید، داشته هراس کسی، با مالقات قرار درخواست یا مهمانی به رفتن از اگر مثال،

 مه دشوارتر تانبرای را هاموقعیت این کردن مدیریت چگونه تان،تجربه و نفس به اعتماد

 … و بگویید چه بپوشید، چه اینکه مثال کرد؛ خواهد

 این از استفاده برای الزم نفس به اعتماد اما دارند را الزم هایمهارت افراد، یهمه معموال

 هایمهارت و شده نفس به اعتماد افزایش باعث کردن رینتم حال، هر به. ندارند را هامهارت

 .دهدمی ارتقا را تاناجتماعی
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 هستند؟ مهم اجتماعی هایمهارت چرا

 هایمهارت که بدانیم باید اول شویم، آشنا جمع در کردن صحبت مهارت با اینکه برای

 یک ایجاد و دوستانه یرابطه برقراری رمز اجتماعی، هایمهارت. هستند مهم چرا اجتماعی

 دیگران نیازهای به اینکه حین کندمی کمک شما به که است قوی اجتماعی حمایت یشبکه

 هایمهارت با ذاتا افراد، یهمه. کنید برآورده هم را خودتان نیازهای گذارید،می احترام

 باید دیگری، مهارت نوع هر مانند درست هم را هامهارت این اند؛نشده متولد خوب اجتماعی

 .گرفت فرا خطا و آزمون و مکرر تمرین با

 

 :کنید تمرین را آنها باید که ارتباط نوع سه

 کالمی غیر ارتباط (Non-verbal communication) 

 گفتگو هایمهارت (Conversation skills) 

 وجود ابراز جرأت (Assertiveness) 

 

 کالمی غیر ارتباط

 کنید کسب را غیرکالمی ارتباط مهارت جمع، در کردن صحبت برای

 

 تاندنب زبان با یا هاچشم با که چیزی. است کالمی غیر دیگران، با ما ارتباطات از بزرگی بخش

 یوقت. است قدرتمند گوییدمی کلمات با که چیزی یاندازه به درست گوییدمی دیگران به

 یجادا دیگران با ارتباط برابر در سدی که کنید رفتار ایگونه به است ممکن دارید، اضطراب

 بارتیع به. بزنید حرف سطحی خیلی اینکه یا کنید اجتناب چشمی تماس از شاید مثال. کند

 هیدخوانمی چون نکنید؛ برقرار ارتباط دیگران با کنیدمی سعی دارید، اضطراب وقتی دیگر،

 ذاریتاثیرگ هایپیام تان،صدای لحن و شما بدن زبان. بکنند درموردتان بدی قضاوت دیگران

 :کرد خواهد رو شما یدرباره را زیر موارد که رساندمی دیگران به
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 (ترس و ناشکیبایی مثال) تاناحساسی و هیجانی وضعیت 

 (کردن تحقیر یا بودن پذیر سلطه مثال) مقابل فرد به نسبت تاندیدگاه 

 نظر مورد موضوع از تاندانش 

 (نه؟ یا دارید کردن پنهان برای چیزی آیا) بودن پیله شیله بی و راستگویی 

 کنید برقرار چشمی تماس جمع، در کردن صحبت برای 

 

 حبتص سطحی و آرام و بگیرید فاصله دیگران از کنید، اجتناب چشمی تماس از اگر بنابراین،

 مطمئنا و!« نزنید حرف من با» یا!« بگیرید فاصله من از: »که کنیدمی ارسال را پیام این کنید،

 شما به هک گوییممی را نکاتی اینجا در. بفرستید دیگران به دارید قصد که نیست پیامی این

 دبهبو را تانغیرکالمی هایمهارت و کرده شناسایی را تانهاینقص و کمبودها کندمی کمک

 .ببخشید

 

 تانایرادهای شناسایی: اول قدم

 :بپرسید خودتان از را هاسوال این شروع، برای

 

 نم؟ک برقرار چشمی ارتباط آنها با توانممی سختی به کنم،می صحبت دیگران با وقتی آیا

 زنم؟می لبخند کم زنم؟می لبخند خیلی زیاد، اضطراب خاطر به آیا

 کنم؟می قوز آیا

 گیرم؟می پایین را سرم آیا

 زنم؟می حرف خجالتی صدایی با آیا

 زنم؟می حرف تند تند هستم مضطرب وقتی آیا

 کنم؟می ضربدری را پاهایم و هادست آیا
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 :کنید توجه آنها به باید که کالمی غیر رفتارهای از برخی

 

 مایلمت جلو به کمی باشید، زنگ به گوش و هشیار و بگیرید باال را سر مثال) بدن وضعیت

 (باشید

 (نکنید ضربدری سینه روی را تانهایدست مثال) دست و سر حرکات

 (شوید ترنزدیک آنها به زنید،می حرف دیگران با وقتی مثال) فیزیکی یفاصله

 (کنید برقرار خوبی چشمی تماس گفتگو، هنگام مثال) چشمی تماس

 (آمیزمحبت لبخند مثال) چهره حاالت

 (شود شنیده راحتی به و باشد رسا تانصدای تُن) صدا رسایی

 (کنید صحبت مطمئن لحنی با مثال) صدا لحن

 

 کالمی غیر هایمهارت یتجربه و تمرین: دوم قدم

 سراغ رفتن از قبل تا شوید، متمرکز خاص مهارت یک روی تنها زمانی، هر در کنید سعی

 .ایدرسیده الزم تبحر به مهارت این در شوید مطمئن بعدی، مهارت

 تانکالمی غیر مهارت بازخورد بخواهید اعتماد قابل فامیل یا دوست یک از باشد الزم شاید

 دانیمنمی واقعا ما اوقات بیشتر چون باشد، مفید بسیار تواندمی بازخورد این. دهد نشان را

 .آییممی چطور دیگران نظر به

. است ونهچگ تانبدن زبان ببینید و بگیرید فیلم خودتان از گفتگو هنگام هست امکانش اگر

 .کنید شانبرطرف تمرین با کنید سعی کردید، شناسایی را احتمالی ایرادهای وقتی

 .کنید تمرین آینه جلوی را کالمی غیر ارتباط هایمهارت توانیدمی همچنین

 کنید تمرین آینه جلوی جمع، در کردن صحبت مهارت کسب برای
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 ببرید، باال را تاننفس به اعتماد کمی توانستید خانه، در کالمی غیر هایمهارت تمرین با وقت

 با که است خوب خیلی. کنید امتحان خانه از بیرون واقعی هایارتباط و تعامالت در را خودتان

 شروع هافروشگاه صندوقدارهای و بانک کارمندهای ها،فروشنده مثال با کوچک مکالمات

 لبخند تربیش کنید؛ برقرار بیشتری چشمی تماس دیگران، با صحبت هنگام کنید سعی. کنید

 بانک دکارمن با بیشتری چشمی تماس یوقت مثال. کنید توجه دیگران هایواکنش به و بزنید

 کند؟می تگوگف شما با بیشتر یا شودمی تردوستانه او رفتار آیا زنیدمی لبخند بیشتر و دارید

 

 گفتگو هایمهارت

 در کردن صحبت شروع دارد، اجتماعی اضطراب که کسی برای هاچالش ترینبزرگ از یکی

 که زنندمی حرف زیاد دارند، اضطراب که اشخاصی از بعضی. است آن تداوم حفظ و جمع

 .باشد داشته دیگران روی منفی تاثیر تواندمی

 

 تانایرادهای شناسایی: اول قدم

 شانروی است الزم که هاییزمینه شناسایی برای که کنیممی مطرح را هاییسوال اینجا در

 :بپرسید خودتان از باید کنید، تمرین

 

 است؟ دشوار برایم گفتگو شروع آیا

 ندارم؟ گفتن برای چیزی دیگر که رسممی جایی به زود خیلی آیا

 ادارو شانهایصحبت یادامه به را دیگران سر، دادن تکان و گفتن «بله» با کنممی سعی آیا

 نزنم؟ حرف خودم تا کنم

 ندارم؟ خودم مورد در زدن حرف برای رغبتی و تمایل آیا
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 :مکالمه شروع برای نکاتی

 هوا دمور در: مثال شخصی، موضوع یک با نه کنید، شروع کلی موضوع یک بیان با را گفتگو

 شما هب خیلی پولیورتان) کنید تحسین ؛(نیست؟ اینطور است، خوبی بسیار روز) بزنید حرف

 ماش خواندید،می قایقرانی درمورد کتابی داشتید که دیدم) بگویید تانمشاهدات از ؛(آیدمی

 … من باشیم، دیده را همدیگر قبال کنمنمی فکر) کنید معرفی را خودتان یا ؛(دارید؟ قایق

 .(هستم

 .باشید ریابی و صمیمی ساده، است بهتر. کنید شوخی خیلی نیست الزم

 موضوعات سراغ که است خوب دارید، او از شناختی اگر مخصوصا کردید، گفتگو کمی وقتی

 . … و معنوی باورهای فردی، احساسات خانوادگی، موضوعات روابط، مثال بروید، ترشخصی

 تانصدای و کنید برقرار چشم تماس باشید؛ تانکالمی غیر رفتارهای مراقب باشد یادتان

 .دبشنون را تانیصدا بتوانند دیگران تا باشد رسا آنقدر

 

 گفتگو تداوم برای نکاتی

 در. نزنید حرف زیاد خیلی یا کم خیلی است؛ طرفه دو خیابان یک مانند گفتگو باشد یادتان

 .باشد ماش به متعلق هاصحبت از نیمی دارد امکان که جایی تا کنید سعی نفره، دو گفتگوی یک

 مورد فوتبال تیم تان،هفته آخر هایفعالیت مثال بدهید، ارائه خودتان از شخصی اطالعات کمی

 وانیدت می باشد؛ «شخصی خیلی» تانشخصی اطالعات نیست الزم. تانسرگرمی یا تان،عالقه

 دارید دوست که کارهایی یدرباره صحبت یا کنید، شروع کتاب و فیلم درمورد نظرتان بیان با

 .دهید انجام

 میک که کنید اعتراف است خوب خیلی حتی: دهید نشان خود از پذیریآسیب کمی کنید سعی

 دبای چه ارتباط در شدن پیشقدم برای دانمنمی هرگز من: »مثال. هستید مضطرب و نگران

. «شناسممی را کسی سختی به که دارم اضطراب آنقدر هامهمانی در همیشه من» یا ،«بگویم

 ار دیگران است ممکن کنید فاش را خودتان زود خیلی اگر گاهی باشید؛ مراقب حال، این با

 .کنید دور خودتان از
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 تگوگف که هستید کسی اولین «شما» اگر اما بپرسید هاییسوال هم تانمقابل طرف درمورد

 مناسب هایسوال. نپرسید خصوصی خیلی هایسوال باشد تانحواس کرده، شروع را

 درمورد اشعقیده یا و هایشاولویت درمورد باشد، او یهفته آخر تفریحات درمورد تواندمی

 «چیست؟ جدید رستوران آن یدرباره نظرتان: »مثال. ایدگفته شما که چیزی

 نه باشد آزاد دادن، جواب برای مقابل طرف که بپرسید هاییسوال بیشتر کنید سعی

 چند با فقط که است سوالی است محدود جوابش که سوالی. کند محدود را او که هاییسوال

 الیسو اما «دارید؟ دوست را تانشغل آیا» خیر؛ یا بله با مثال داد، پاسخ را آن توانمی کلمه

: مثال گیرد؛می بر در را بیشتری جزئیات است، آزاد آن به دادن جواب برای مقابل طرف که

 .«زنم؟می حرف خیلی دارم، اضطراب وقتی آیا» یا و «شدید؟ حرفه این وارد چطور»

 

 گفتگو یک به دادن پایان برای نکاتی

 نزدیک انشپای به تانگفتگوی وقتی. رسندمی پایان به زمانی یک گفتگوها تمام باشد، یادتان

 ندارید گفتن برای چیزی دیگر اگر. نکنید شدن طرد احساس یا نشوید مضطرب شود،می

 .هستید کنندهخسته یا ایدخورده شکست که نیست این اشمعنی

 بروید ایدب بگویید توانیدمی مثال. باشید خوشایند و مطبوع راه یک دنبال گفتگو، اتمام برای

 کارتان محل به کنید، مالقات مهمانی آن در را دیگری شخص کنید، پُر مجددا را تانلیوان و

 خواهید ادامه را تانگفتگوی دیگر، زمانی یا بعد کمی که دهید قول توانیدمی یا برگردید،

 همین به بیایید» یا «باشیم داشته را هم با گفتگو فرصت بازهم امیدوارم: »مثال. داد

 «.بگذاریم باهم ناهار برای قرار یک ها،زودی

 کنید تجربه و تمرین را تانگفتگوی هایمهارت: دوم قدم

 تانمولمع عادات از بعضی کنید سعی داشتید، را مکالمه یک پایان یا شروع فرصت که بار این

 ربیشت کمی کنید سعی بزنید، حرف خودتان درمورد ندارید تمایل اگر مثال. بشکنید را

 منتظر معموال اگر یا. افتدمی اتفاقی چه ببینید و کنید صحبت تاناحساسات و افکار یدرباره

 ایهشیو به که باشید کسی شما کنید سعی کند، تمام را گفتگو مقابل طرف تا مانیدمی

 .دهدمی خاتمه را مکالمه خوشایند
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 :داریم بیشتر هایموقعیت تمرین برای توصیه چند اینجا در

 

 در که وقتی یا آسانسور در اتوبوس، ایستگاه در مثال: کنید باز را صحبت سر غریبه یک با

 .کشیدمی انتظار صف،

 .است افتاده تانمحل در که اتفاقی یا هوا درمورد مثال: کنید گفتگو تانهایهمسایه با

 اب خوردن، ناهار هنگام یا استراحت زمان در مثال: شوید تعامل و گفتگو وارد تانهمکاران با

 .بزنید گپ تانهمکاران

 فصر به را تانآشناهای یا همکاران از یکی مثال: کنید دعوت مالقات یک به را تاندوستان

. نیدک دعوت را اقوام و دوستان و بگیرید مهمانی تولدتان، مناسبت به یا کنید، دعوت قهوه

 .باشید داشته تعامل و ارتباط تانمهمانان با حتما

 رجیحات دهید؛ ارائه تمجید و تعریف دو حداقل روز هر بگیرید تصمیم: کنید تحسین و تعریف

 و لغ بی و صادق همیشه که نکنید فراموش اما. کنیدنمی را کار این معموال که کسانی برای

 عتقادا واقعا گوییدمی که چیزی به خودتان که کنید تحسین و تعریف زمانی تنها. باشید غش

 .باشید داشته

 

 نظر اظهار جرات یا وجود ابراز

 .است جمع در کردن صحبت الزامات از نظر ابراز مهارت

 

 عین در فرد، احساسات و هاخواسته نیازها، یصادقانه یارائه و نمایش وجود، ابراز مهارت

 وجود، ابراز و جسارت با وقتی. است مقابل طرف احساسات و هاخواسته و نیازها به احترام

 رانهگقضاوت نه و است همراه کشیدن شانه و شاخ با نه شما رفتار کنید،می برقرار ارتباط

 .گیریدمی عهده به را خودتان رفتارهای مسئولیت شما و است
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 لمشک با تاناحساسات و افکار یآزادانه ابراز برای است ممکن دارید، اجتماعی اضطراب اگر

 رازاب» اینکه مخصوصا باشد، سخت تواندمی وجود ابراز هایمهارت فراگرفتن. باشید مواجه

 عادت آن به که باشد ایشیوه با متفاوت ایگونه به رفتار معنی به تواندمی «کردن وجود

 د،ترسیمی توافق عدم و اختالف از شاید مثال،. بریدمی پیش را امورتان معموال و ایدکرده

 ادزی احتمال به نتیجه، در. کنیدمی اجتناب عقایدتان بیان از و هستید، جمع تابع همیشه

 اشیدب داشته دوست است ممکن اینکه یا. است پذیر کنش یا منفعل شما، ارتباطی یشیوه

 ما،ش ارتباطی یشیوه اینصورت، در و باشید داشته تسلط آنها روی و کنید کنترل را دیگران

 مثال. دارد زیادی امتیازات جسورانه، ارتباطی یشیوه حال، هر به. است تازشگر یا فعال

. نیدک برقرار ارتباط کمتری دلخوری و اضطراب با و ترصریح دیگران با تا کند کمک تواندمی

 منا،ض. دهدمی کاهش را ناتوانی احساس و کرده بیشتر را تانزندگی کنترل توانایی همچنین

 خودِ بیان در نیز آنها تا دهدمی را حق این هم دیگران به جسورانه، ارتباطی یشیوه

 .باشند آزاد شانحقیقی

 

 تانایرادهای شناسایی: اول قدم

 :کنید شناسایی را تانضعف نقاط تا بپرسید خودتان از را زیر هایسوال شروع، برای

 

 کنم؟می درخواست سختی به خواهممی که را چیزی آیا

 است؟ دشواری کار برایم عقیده ابراز آیا

 بگویم؟ «نه» توانممی سختی به آیا

 جسورانه ارتباط برای نکاتی

 حق کنندمی احساس و کنند مطرح را شانیهاخواسته توانندمی سختی به افراد از خیلی

: یدکن فکر شما شاید مثال. ترسندمی کردن درخواست عواقب از یا ندارند، کردن درخواست

 .«خواهممی چیزی چنین که هستم گستاخی آدم کند فکر است ممکن» یا «چه؟ بگوید نه اگر»
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 که کنیم شروع چیزی گفتن با بکنیم، درخواستی کسی از خواهیممی وقتی است خوب خیلی

 و دارم سخنرانی آینده یجمعه: »مثال. کنیممی درک را مقابل طرف موقعیت دهد نشان

 همم خیلی.« شوم آماده کار این برای موقع به نتوانم نگرانم و امشده گیج کنممی احساس

. دهید قرار سرزنش مورد را دیگران اینکه نه بزنید، حرف تاناحساسات درمورد که است

 نه ،«شوممی دلخور خیلی من شوی،می حاضر قرارمان سر دیر وقتی: »بگویید است بهتر مثال

 «!دهینمی اهمیت من به اصال! کنیمی دیر همیشه تو: »بگویید اینکه

 نممک که جایی تا. بیفتد اتفاقی چه و باشد چگونه دارید دوست که دهید توضیح سپس،

 هایتمسئولی توانیممی چطور بدانم مایلم واقعا من: »مثال. بزنید حرف مثبت و مختصر است

 «.کنیم تقسیم هم با بهتر را مانکاری

 خواهید احساسی چه و شد خواهد چه بپذیرد را تاندرخواست اگر بگویید او به پایان، در

 انجام مقابل طرف محبت جبران برای است قرار که را کاری نباشد بد شاید گاهی. داشت

 مربوط اسالیدهای تا کنم کمک دهممی قول شما به من: »مثال. کنید اعالم وقت همان دهید،

 «.کنید آماده را بعدتان یهفته سخنرانی به

 اابتد منتظرید شاید. کنند بیان راحت را شاننظرات توانند می سختی به افراد از خیلی

 سوهم آنها نظر با که کنیدمی بیان را نظرتان زمانی فقط شما و بگویند را نظرشان دیگران

 راندیگ اگر حتی بگویید، را تانعقیده بتوانید اینکه یعنی داشتن وجود ابراز جرات. باشد

 .باشد متفاوت نظرتان یا نکنند را کار این

 بررسی را جدید اطالعات بتوانید که است معنی این به همچنین داشتن وجود ابراز جرات

 فکرت طرز خاطر به را نظرتان که نیست این منظور البته. دهید تغییر را نظرتان حتی و کنید

 .دهید تغییر دیگران متفاوت
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 گفتن «نه» برای نکاتی

 بگیرید یاد را گفن نه جمع، در کردن صحبت مهارت کسب برای

 

 به وانیدنت اگر اما. باشد دشوار تانبرای تواندمی گفتن «نه» باشید، منفعلی آدم معموال اگر

 .نیستید تانزندگی مسئول پس بگویید، نه دیگران

 صاف مثال) کنید استفاده جسورانه بدن زبان از باشد یادتان بگویید، «نه» خواهیدمی وقتی

 راحتی به تانمقابل طرف تا کنید صحبت رسا صدای با باشید، داشته چشمی تماس بایستید،

 .(بشنود

 یک به است قرار چطور که بدانید مثال. کنید مشخص را تانموقعیت صحبت، از قبل

 دارم کارهایی اما کنم کمک شما به خواهدمی دلم من: »مثال. بدهید منفی جواب درخواست،

 «.دهم انجام هفته این باید که

 بگوید، ار درخواستش اینکه از قبل. کند مطرح کامال را سوالش مقابل، طرف تا کنید صبر حتما

 .ندهید مثبت جواب

 .تراشیدن توجیه و بهانه تانگفتن نه برای یا نکنید عذرخواهی نیست الزم اگر باشد تانحواس

 ولا قدم برای که بگیرید یاد توانیدمی است، سخت خیلی تانبرای گفتن «نه» صریحا اگر

 تا کندمی کمک شما به شیوه این. «کنم فکر درموردش باید من: »بدهید جواب اینطور

 چیزی درمورد تا دهدمی فرصتی شما به و بشکنید، را گفتن «بله» همیشه معیوب یچرخه

 .کنید فکر خواهدمی تاندل واقعا که

 

 کنید تمرین را جسورانه ارتباط جدید هایمهارت: دوم قدم

 کرده اجتناب تانخواسته بیان یا نظر ابراز از که کنید فکر گذشته از خاطره چند به اول،

 ارتباط یشیوه باشید؟ داشته توانستیدمی متفاوتی رویکرد چه بودید، نگفته «نه» یا بودید

 باشد؟ توانستمی چطور شرایط آن در جسورانه
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 من» ،مثال کنید، عادت آنها به تا بگویید، خودتان برای بلند صدای با را تانجسورانه جمالت

 شما به هفته آخر توانمنمی متاسفانه» ،«بود کننده خسته و طوالنی فیلم، آن کنممی فکر

 .«باشند شده شسته هاظرف ،۹ ساعت از قبل خواهممی» یا ،«کنم کمک

 شما و بیاید پیش تانبرای آینده یهفته است قرار که کنید تصور را موقعیتی سپس

 روعش ترساده هایموقعیت با. کنید استفاده وجودتان ابراز مهارت از شرایط آن در توانیدمی

 بعد و ید،بگوی «نه» آنها به یا بگویید شناسیدمی بیشتر که آنهایی به را نظرتان مثال، کنید،

 .کنید تمرین ترسخت شرایط در را همان

 رفتار بعد، یدفعه آیا کردید؟ توجه تانمقابل طرف واکنش به بود؟ چطور کنید، امتحان

 نزما به نیاز دیگری مهارت هر مانند وجود ابراز جرات باشد یادتان داشت؟ خواهید متفاوتی

 خودتان به اید، نبوده موفق خیلی یا کنیدمی نگرانی و اضطراب احساس اگر. دارد تمرین و

 !کنید تشویق را خودتان شدید، موفق وقت هر. نگیرید سخت

 

 آن درمورد غلط باورهای و جسورانه رفتارهای موانع

 نشاندن کُرسی به را خود حرف همیشه یعنی وجود ابراز جرات: اول باور

 اب صادقانه ارتباط و نگرش و عقیده بیان یعنی داشتن وجود ابراز جرات. نیست درست این

 به ار تانحرف که نیست این قصدتان کنید،می بیان جرات با را نظرتان وقتی اغلب. دیگران

 به دداری سعی که زمانی و دارید احساسی چه که گوییدمی دیگران به بلکه. بنشانید کرسی

 .قائلید احترام دیگران برای هم و خودتان برای هم که دهیدمی نشان برسید، توافق

 

 بودن خودخواه یعنی داشتن وجود ابراز جرات: دوم باور

 را ندیگرا بخواهید که شودنمی دلیل بگویید را تانخواسته و نظر اینکه. است اشتباه این

 نه) کنید ابراز جسورانه را تانعقیده اگر. بکنید خودتان تصدیق و همراهی به مجبور

 ردف جانب از توانیدمی همچنین. کرد خواهید ایجاد هم دیگران برای مناسبی فضای ،(تهاجمی

 را موردنظر رستوران سوسن هفته، این خواهممی من: »مثال کنید وجود ابراز هم دیگری

 .کند انتخاب
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 است شدن داشته دوست برای ایشیوه بودن منفعل: سوم باور

 زهاجا آنها به همیشه بودن، موافق دیگران با همیشه یعنی بودن منفعل. ندارد واقعیت این

 هاتدرخواس نکردن بیان و کردن رفتار شانمیل باب شان،حرف نشاندن کرسی به برای دادن

 تدوس را شما دیگران که کندنمی تضمین منفعالنه یشیوه به کردن رفتار. خود نیازهای و

 تواننا و حال و حسبی فردی را شما است ممکن واقع، در. کنند تانتحسین یا باشند داشته

 .شد صمیمی او با و شناخت خوبی به تواننمی که کنند تلقی

 است گستاخی و ادبیبی بودن، مخالف: چهارم باور

 را مانصادقانه یا واقعی نظر ما که دارد وجود هاییموقعیت هرچند. است اشتباه این

 که ندگویمی بینندمی عروسی لباس در را شاندوست وقتی افراد بیشتر مثال. )گوییمنمی

 خیلی اما(. گوییممی را مثبت نکات مان،کاری اول روز در فقط معموال ما یا شده، زیبا چقدر

 یمهه اگر کنید تصور. بدانند را تانواقعی نظر مایلند دیگران که هست هم هاوقت

 .داشت خواهید احساسی چه کنند تائیدتان و باشند موافق شما با همیشه تاناطرافیان

 دهم انجام حتما شده خواسته من از که را کاری هر باید من: پنجم باور

 و حد حفظ و تعیین کردن، وجود ابراز و داشتن نظر اظهار جرات اصلی بخش. است نادرست

 نینچ کنیم فکر است ممکن است؛ دشوار افراد بیشتر برای کار این. است شخصی حدودهای

 انشدرخواست به اگر و بدانند خودخواه را ما آنها شودمی باعث ماندوستان برابر در رفتاری

 این ننگرا شاید کار، محل در. نیستیم قائل اهمیتی شانبرای کنند فکر ندهیم مثبت جواب

. داریمن کارآیی و لیاقت یا تنبلیم ما کنندمی فکر کنیم، رد را شاندرخواست اگر که باشیم

 کار فالن از چقدر است، شلوغ سرتان چقدر که دانندنمی نگویید، دیگران به که زمانی تا اما

 ماش بدانند اگر افراد بیشتر. دارید دادن انجام برای کار چقدر حاضر درحال یا آید،می بدتان

 گزارش یک نوشتن مثال) ایدنداشته را فرصتش واقعا که ایدداده انجام شانبرای را کاری

 آن از واقعا که ایدکرده را کاری یا( باشید آن مشغول را هفته آخر تمام کرد مجبورتان که

 .داشت خواهند ناخوشایندی و بد احساس ،(کشیاثاث در کمک مثال) متنفرید

 .کند کمک شما به جمع در کردن صحبت به شد گفته که نکاتی امیدواریم

 


