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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

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

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

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

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

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

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

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

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  نی همکارا شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه 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»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می 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:  گونهکنیم باید به  وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  م در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که میخواه 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 ریف میگیرید و یک داستان یا یک رویداد را تع فرض کنید در یک جمع قرار می

 .که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیمشود و به همین دلیل است  و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 شویم؟ میلیاردر چگونه

 

 باشید داشته بزرگ رؤیاهای. 1

 و بدهد تغییر را ها زندگی بتواند و باشد مفید و فرد منحصربه که دهید ارائه جهان به توانید می چیزی چه
 .است نکرده اندازی راه را شرکتش متوسط موفقیتی برای میلیاردری هیچ کند؟ ایجاد جدید وکارهای کسب

 قدر آن شخصی کامپیوترهای عملکرد اگر شد متوجه که بود افرادی اولین از یکی سالگی، 11 سن در گیتس بیل
 و ارتباطات آموزش، وکار، کسب در توانند می ها دستگاه این کنند، استفاده آنها از بتوانند همه که شوند ساده

 آمازون، بنیانگذار بزوس، جف. شد مایکروسافت تأسیس به منجر دیدگاه این. کنند پا به انقالبی سرگرمی
 و بیشتر های انتخاب تر، پایین ی هزینه با توانند می مجازی فروشان خرده آن در که کرد بینی پیش را ای آینده

 ماهر شود انجام تواند می آنچه تشخیص در میلیاردرها. کنند واقعی عملیات جایگزین بهتری مشتری خدمات
 .کنند می تبدیل حقیقت به را آن و بوده

 

 کنید توجه جزئیات به. 2

. «است جزئیات از ای مجموعه موفقیت» فایرستون، الستیک و تایر شرکت بنیانگذار فایرستون، هاروی قول به
 همکارانش، ی گفته به. بود شهره جزئیات به توجهش دلیل به مشهور رؤیاگرای و اپل بنیانگذار هم جابز استیو

 صبح بار یک جابز آر، پی ان گزارش طبق. بگیرد نادیده را آنها که نبودند کوچک جابز برای قدر آن جزئیاتی هیچ
 نمایش ی صفحه روی گوگل لوگوی رنگ از که دهد می توضیح و گرفته تماس گوگل اجرایی مدیر با تعطیل روزی

 شکست جزئیات گرفتن نادیده دلیل به زیاد احتمال به ها شرکت اولیه، مراحل در. است ناراضی فون آی
 .دارند شان مقابل در که بزرگی تصویر آن به کارآفرین توجهی بی دلیل به نه خورند، می

 

 نترسید شکست از. 3

 حتی نترسید، شکست از بنابراین است، غیرممکن مشکالت و اشتباهات ی همه از جلوگیری که بدانید
 اپل شرکت نیوتون فرم پلت. شد ورشکسته آرکانزاس در والتون سام فروشگاه اولین. تحقیرآمیز های شکست
. شد فون آی و پد آی تولید به منجر داشت، همراه به شرکت این برای که تجربیاتی اما بود، بزرگی شکست
 .داد دست از شرکت این در را خود موقعیت جابز که بود بزرگی شکست چنان اپل لیزای کامپیوتر
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 اولیه ی نمونه 1125 سال، 11 طول در دایسون، جاروبرقی انگلیسی مخترع ،(313 ی شماره) دایسون جیمز
 بزرگترین که دارد عقیده اسلیم کارلوس. کند عرضه بازار به را خود محصول بتواند نهایت در تا ساخت
 وجود به بحرانی وقتی: »گوید می او. ترسند می شکست از دیگران که آیند می وجود به شرایطی در ها فرصت

 .شویم وارد داریم دوست ما که اینجاست و هستند خروج دنبال به همه آید، می

 

 بدهید گوش خود درون صدای به. 4

 آن کشف روی بر. کنید کپی اند، داده انجام سایرین که را آنچه نکنید تالش. بیابید را خود مخصوص ی جاویژه
 .دارد نیاز و خواهد می جهان که کنید تمرکز چیزهایی

 در و کند پیدا تاکسی پاریس در کرد می تالش 2003 سال در که جوانی مرد فوربز، گزارش طبق مثال، برای
 مسافران که داد توسعه را موبایلی اپ و کرد تأسیس را اوبر بعد وقت چند نشد، کار این به موفق هم نهایت
 در 2010 سال در اپ این. کند می متصل گذاری اشتراک اقتصادی تاکسی رانندگان به را شهری

 دو. است دسترس در جهان سراسر در مختلف کشورهای در حاضر حال در و شد اندازی راه فرانسیسکو سان
 یک هر داشتند، اختیار در را 233 جایگاه فوربز فهرست در که کمپ گرت و کاالنیک تراویس یعنی اوبر، بنیانگذار

 .هستند دالر میلیارد 1٫3 تقریبی خالص ارزش دارای

 فایلی از میزبانی سرویس 2005 سال در فردوسی آرش و هیوستون درو تی، آی ام دانشجوی دو فوربز، از نقل به
 نام با آنها سرویس! کردند می فراموش را خود درایوهای فلش مدام که خاطر این به هم آن گذاشتند، بنیان
 خصوصی شرکتی همچنان که باکس دراپ. کرد تر امن حال عین در و تر آسان را فایل ریگذا اشتراک باکس، دراپ
 دارای شرکت، این مدیرعامل( 1133 ی شماره) هیوستون درو. است دالر میلیارد 10 از بیش ارزش دارای است،
 را شما و هستند کننده مجذوب که کنید دنبال را هایی ایده. است دالر میلیارد 1٫21 ی شده برآورد خالص ارزش
 .دهید ادامه پیشروی به چنان هم شرایط، سختی هنگام کنند وادار

 

 آورید چنگ به را ها فرصت همه. 1

 سوم ی دهه اوایل در که( 303 ی شماره) کیوبن مارک. شعف و شور یعنی موفقیت کنید، فراموش را مندی عالقه
 اینکه مگر نکنید، تأسیس شرکتی: »کند می توصیه شد میلیاردر یاهو به شرکتش فروش از پس و اش زندگی

 خروج استراتژی اگر. باشید داشته دوست وجودتان تمام با را آن و بوده مند عالقه حد از بیش کار این انجام به
 دوستانش با توانست نمی شرکتش، اندازی راه و ایده روی کار حین در کیوبن. «نیست شعف و شور این دارید،
 ی حوزه از خارج کتاب یک حتی مدت این طول در کرد، سر تعطیالت بدون سال هفت کند، برقرار خوبی ارتباط
 .«بودم متمرکز کامال: »گوید می او. نکرد مطالعه اش کاری
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یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  نی همکارا شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه 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»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می 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:  گونهکنیم باید به  وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  م در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که میخواه 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 ریف میگیرید و یک داستان یا یک رویداد را تع فرض کنید در یک جمع قرار می

 .که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیمشود و به همین دلیل است  و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 مرخصی به هم روز یک هرگز کرد، می بنا را مایکروسافت که حالی در اش، زندگی سوم ی دهه طول در گیتس بیل
 .کند می تشویق «وکار کسب سنتی های روش شکستن» و تر سریع حرکت به را کارآفرینان زاکربرگ مارک. نرفت

 

 دهید توسعه را خود خدمات. 3

 را رابین بتمن، که طور همان. دارند نیاز کمک به مسیر این در همه. شود میلیاردر تنهایی به تواند نمی کس هیچ
 و جابز) «استیو دو. »داشت خود کنار در را بالمر استیو مایکروسافت، ساخت هنگام هم گیتس داشت،
 در 1113 ی شماره) مانگر چارلی با 1151 سال از بافت وارن. کردند می اداره هم با را اپل ابتدا در هم( وزنیاک

 .کرد کار( فهرست

 وقتی و کند خدمت شما به عقاید انتشار عامل عنوان به کند، پشتیبانی شما از تواند می اعتماد مورد همراه
 نادیده یا شدن گم از اطمینان حصول برای او باشید، قطار رئیس اگر. ندارد ترسی هم انتقاد از رسد، می زمانش
 .است متمرکز و کند می محافظت شما از او. کند می عمل بان دیده عنوان به الزم موارد شدن گرفته

 نداشته هراس هستید، آنها فاقد شما که دارند ابزارهایی که کسانی یا خود، از تر باهوش افراد با کار از هرگز
 .باشید

 

 بیاورید دست به را خود مشتریان رضایت. 5

 عنوان به را مشتری رضایت همیشه دهید، خرج به گذاری سرمایه و نوآوری اختراع، خود خدمات و محصوالت برای
 1115 سال در آمریکایی ثروتمندترین را او فوربز ی مجله که گتی پل جی. باشید داشته نظر در یک شماره هدف

 یا تر سریع بهتر، صورت به چیز همه تولید یا کارها ی همه انجام ابزارهای به که فردی: »است گفته نامید،
 .«داشت خواهد دست در را خود ثروت و آینده یابد، دست تر اقتصادی

 جهان در 2011 سال میلیاردرهای از درصد 51 که است کرده اشاره دورمن جفری نام به فوربز همکاران از یکی
 به بهتری موارد آنها که گفته او. اند آورده دست به خواهند می مشتریان که چیزهایی فروش طریق از را خود پول

 را خدمات یا محصول که اند آورده وجود به میلیاردری و مشتری برای برد-برد ای نتیجه و دادند ارائه مشتریان
 .کنید کار بیشتر مشتری رضایت جلب به مربوط های مهارت روی است بهتر اینکار برای. است داده ارائه
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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

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

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

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

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

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

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

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

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  نی همکارا شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه 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»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می 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:  گونهکنیم باید به  وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  م در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که میخواه 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 ریف میگیرید و یک داستان یا یک رویداد را تع فرض کنید در یک جمع قرار می

 .که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیمشود و به همین دلیل است  و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 آخر سخن

 با.  باشید درست جای در درست زمان در که کند می کمک شانس.  دارد موفقیت در مهمی بسیار نقش شانس
 خیلی تواند نمی شانس ، بکنید باید کار چه هستید درست مکان در درست زمان در وقتی ندانید اگر وجود این
 در مدت بلند گیری یاد و رشد و هوشمندانه های گذاری سرمایه ، هوشمندانه های موقعیت.کند کمک شما به

 دست به را خود میلیاردی درآمد اولین وقتی.  شوید میلیاردر یک که کرد خواهد کمک شما به شانس کنار
 . بودید خوانده اینجا را مطالب این که بیاورید خاطر به آوردید
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