


تقدیم به : ...........................................................

از طرف: ............................................................





تقدیم به همسر خوب و مهربانم

که با دلسوزی و همراهی فراوان

در شلک گیری این کتاب نقش بسزایی داشت



سرشناسه:  گنجی، کامران،   ۱۳۶۶ -
 عنــوان و نــام پدیــدآور:  تــو خمیــِر بــازی دیگــران نیســتی!  : ۱+20 گام ســاده بــرای 

غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی  / نویســنده کامــران گنجــی.
 مشخصات نشر:  تهران   : سخنوران  ، ۱۳97

 مشخصات ظاهری:    20۱ص.
 شابک:    2۳0000ریال  : 978-۶00-455-000-0

 وضعیت فهرست نویسی:  فیپا
 عنوان دیگر:    ۱+20 گام ساده برای غلبه بر خجالت و کمرویی.

 موضوع:  ارتباط گفتاری
 موضوع: خجالت

 موضوع:  کمرویی
 موضوع:  ارتباطات
 موضوع:  سخنوری
Shyness  :موضوع 

 موضوع:  رفتار - تغییر و تعدیل
Behavior modification  :موضوع 

    P95 /رده بندی کنگره: 1395 3 ک9 گ 
 رده بندی دیویی: ۳02/2242

 شماره کتابشناسی ملی:  45۱۳489

تو خمیِر بازی دیگران نیستی!

نویسنده: کامران گنجی
ویراستار: فاطمه گنجی

طراح جلد و صفحه آرا: مصطفی جهان بخش
ناشر: نشر سخنوران

نوبت چاپ: اول | بهار ۱۳97
شمارگان: ۱000 جلد
قیمت: 2۳000 تومان

شابک: 978-600-455-049-9

۱+20 گام ساده برای غلبه بر خجالت و کمرویی

 www.KamranGaji.com
Book@KamranGanji.com



فهرست مطالب

۱۳مقدمه
۱۳آیا این کتاب برای من مفید است؟

۱۶چرا تغییر نمی کنم؟
۱۶شکاف دانشی: زمانی که نمی دانیم

۱۶شکاف مهارتی: زمانی که نمی توانیم
۱7شکاف انگیزشی: زمانی که نمی خواهیم

۱7شکاف محیطی: زمانی که دیگران اجازه نمی دهند
۱8من هم روزی مثل شما ...

23فصل اول: خجالتی هستم یا ...
29چرا باید از سد خجالت و کمرویی عبور کنم؟

۳۳خجالت و خیانت!
۳5من دروغگو نیستم!

۳۶چه نقابی می زنم؟
۳۶نقاب خوب بودن
۳۶نقاب درونگرایی

۳7نقاب تواضع
۳7نقاب دینداری

۳8نقاب فداکاری و ایثار
۳9اقدامک

41فصل دوم: ریشه خجالت و کمرویی

45انسان های اولیه و خجالت
4۶چرخه نحس خجالت و کمرویی



49فصل سوم: چاره درمان خجالت، ساخت مسیر عصبی

5۱مسیر عصبی
۱5۳. تیز حسی و پیدا کردن الگوهای رفتاری و کالمی در دیگران

5۳حالت اول – افرادی که رفتار خوبی دارند یا به خوبی صحبت می کنند
5۳حالت دوم – افرادی که رفتار یا گفتار صحیحی ندارند

54حالت سوم – جایی که نمی دانیم
54حالت چهارم – افرادی که معمولی هستند

255. تکنیک اگه جاش بودم
۳5۶. ضبط صدا و فیلم از صحبت یا کارهای خودمان

457. اگه ... جای من بود چیکار می کرد؟
558. کمک گرفتن از نوروساینس

59فصل چهارم: من کدام را انتخاب می کنم؟
۶۱رفتار قاطعانه

۶4رفتار قاطعانه و عزت نفس
۶4ویژگی افرادی که خجولی گری می کنند

۶5ویژگی افرادی که پرخاشگری می کنند

67فصل پنجم: عوامل ایجاد خجالت را بریز دور

۶9چه اتفاقی بر سر ما افتاده؟
7۱عوامل ایجاد خجالت را بریز دور

72بلوغ روانی

75فصل ششم: من چه حقی دارم؟

77حقوق انسانی ما

فهرست مطالب



فهرست مطالب

83فصل هفتم: آیا اعتماد به نفس دارم؟

85اعتماد به نفس چیست؟

89فصل هشتم: اولین بال کبوتر، تصور ذهنی
9۱تصورات ذهنی

93فصل نهم: چطوری با خودم حرف می زنم؟

95اصالح ادبیات
97اصل تعمیم

98اقدامک

101فصل دهم: اداش رو دربیار

۱0۳ادای موفقیت
۱04اقدامک

۱0۶تسلط به بدن و پرهیز از کارهای ممنوع با تمرین پانتومیم
۱08اقدامک

109فصل یازدهم: آیا صفر و یک می بینم؟

۱۱۱کامل گرایی
۱۱5قانون 5 ثانیه مل رابینز

۱۱5اقدامک

117فصل دوازدهم: تبدیل نه شنیدن به تفریح

۱۱9نه شنیدن
۱2۱اقدامک



123فصل سیزدهم: آخه بعضی جاها دست خودم نیست!

B ۱25نقشه دوم یا پلن
۱29اقدامک

131فصل چهاردهم: همه این ها درست ولی من می ترسم

۱۳۳مواجهه با ترس ها
۱۳5ناحیه امن

۱۳۶من می خواهم از منطقه امن خارج شوم
۱۳7حساسیت زدایی نظام مند

۱۳8غرقه سازی
۱40فرق تمرین و مسابقه

۱4۳اقدامک

145فصل پانزدهم: بال دوم کبوتر، مهارت

۱47مهارت

149فصل شانزدهم: خودمان را حرفه ای معرفی کنیم

۱5۱نحوه معرفی خودمان
۱54از خودتان فیلم بگیرید
۱54جلوی آینه تمرین کنید

۱54بازخورد بگیرید
۱55اقدامک

157فصل هفدهم: همه چیز رو طی کنیم، ولی از اول!

۱59طی کردن همه چیز از قبل
۱۶0زمان دقیق
۱۶۱مبلغ دقیق

فهرست مطالب



فهرست مطالب

۱۶۱نحوه عملکرد دقیق
۱۶2تبعات دقیق

۱۶2به صورت مکتوب
۱۶۳یادآوری و تأیید دوم 

۱۶4اقدامک

165فصل هجدهم: بعضی وقت ها مغزم قفل میشه

۱۶7زمان خریدن
۱۶9اقدامک

171فصل نوزدهم: صدای من ضعیفه

۱7۳فن بیان و صدای قدرتمند
۱74تمرین اول – تمرین خودکار

۱75تمرین دوم – مشدد خوانی

177فصل بیستم: بعضی ها حرف توی کله شون نمی ره

۱79تکنیک دارکوب
۱84اقدامک

۱84موقعیت اول:
۱84موقعیت دوم:

۱85موقعیت سوم:

187فصل بیست و یکم: سحابی باشیم

۱89تکنیک سحابی
۱90مبارزه با کودک

۱92ُکشتی گرفتن با خوک
۱92معجون دارکوب و سحابی



۱95دو نکته در استفاده از تکنیک سحابی
۱95اقدامک

۱95موقعیت اول:
۱9۶موقعیت دوم:

۱9۶موقعیت سوم:
۱9۶موقعیت چهارم:
۱9۶موقعیت پنجم:

198به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست؟
۱99سخن پایانی

200تقدیر و تشکر
20۱لیست منابع

فهرست مطالب







مقدمه 
از اینکــه ایــن کتــاب را بــرای تقویــت مهارت هــای ارتباطــی خــود برگزیدیــد، 
سپاســگزارم و بــه شــما تبریــک مــی گویــم کــه بــه فکــر تغییر هســتید، چــرا کــه تغییر 
کار ســختی اســت و هــر کســی حاضــر نیســت کــه تــن بــه تغییــر دهــد و بعضــی از 
ــا خریــدن ایــن کتــاب نشــان دادیــد کــه  افــراد نیــز جــرأت آن را ندارنــد امــا شــما ب

ــر هســتید. فــردی شــجاع و تغییرپذی

ــا  ــد و ب ــاب را بخوانی ــده در کت ــر ش ــب ذک ــر مطال ــه اگ ــم ک ــول می ده ــما ق ــه ش ب
ــه  ــوید بلک ــا می ش ــی ره ــت و کمروی ــد خجال ــا از بن ــه تنه ــازید، ن ــراه س ــل هم عم
ارتباطــات شــما بــه شــکل فزاینــده ای ارتقــاء خواهــد یافــت و بــه دنبــال آن شــاهد 
ــن  ــریعتر ای ــه س ــر چ ــد ه ــس بیایی ــود. پ ــد ب ــود خواهی ــه روز خ ــای روزب موفقیت ه

مهارت هــا را بیاموزیــم و در زندگــی روزمره مــان پیــاده کنیــم.

آیا این کتاب به درد من می خورد؟
در فصل هــای بعــدی ایــن کتــاب بــه ایــن نتیجــه خواهیــد رســید کــه بیشــتر افــراد 

دچــار خجالــت و کمرویــی هســتند در حالیکــه خودشــان از آن آگاهــی ندارنــد.

هرچنــد کــه عنــوان ایــن کتــاب بــه گونــه ای انتخــاب شــده کــه افــراد خجالتــی را 
در بــر می گیــرد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه همــه می تواننــد از آن اســتفاده کننــد 
ــی  ــت و کمروی ــار خجال ــتر دچ ــه بیش ــرادی ک ــه اف ــود دارد ک ــت وج ــن حقیق ــا ای ام

ــد. ــتفاده را از آن می برن ــترین اس ــتند، بیش هس
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قبل از هر چیز از شما چند سؤال دارم:

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه چــه اتفاقــی در مغــز مــا رخ می دهــد کــه مــا دچــار 
خجالــت و کمرویــی می شــویم؟

• آیا دوست دارید بدانید که خجالت و کمرویی چطور به ما ضربه می زند؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد در چــه مواقعــی خجالــت و کمرویــی مــا پنهــان اســت و 
ــه آن نقــاب می زنیــم؟ ب

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه مســیر عصبــی چیســت و چــه ارتباطــی بــا غلبــه بــر 
خجالــت و کمرویــی دارد؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه چــه کارهایــی می تــوان انجــام داد کــه مســیر غلبــه 
بــر خجالــت و کمرویــی ســریع تر طــی شــود؟

ــه  ــن ب ــد بدانیــد کــه چطــور رفتــاری را انتخــاب می کنیــم و از ای ــا دوســت داری • آی
بعــد چگونــه بهتریــن رفتــار را انتخــاب کنیــم؟

• آیا دوست دارید بدانید که به بلوغ روانی رسیده ایم یا خیر؟

ــه  ــت ک ــا چیس ــانی م ــوق انس ــن حق ــه ابتدایی تری ــد ک ــد بدانی ــت داری ــا دوس • آی
بیشــتر اوقــات از آن بی خبــر هســتیم؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه اعتمــاد بــه نفــس چیســت و چــه ارتباطــی بــا غلبــه 
بــر خجالــت دارد؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه اصــل تعمیــم چیســت و چــه کمــک بزرگــی بــه مــا در 
غلبــه بــر خجالــت می کنــد؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه کامل گرایــی چیســت و چــه راه هایــی بــرای غلبــه بــر 
کامل گرایــی وجــود دارد؟

• آیا دوست دارید بدانید که قانون 5 ثانیه مل رابینز چیست؟
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• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه چطــور می تــوان "نــه گفتــن" دیگــران را بــه تفریــح 
تبدیــل کــرد؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه در جایــی کــه مــا اختیــار عملــی نداریــم، چگونــه 
بایــد رفتــار کنیــم؟

• آیا دوست دارید بدانید که ناحیه امن چیست و چطور باید از آن خارج شد؟

• آیا دوست دارید بدانید که چطور می توانیم خودمان را حرفه ای معرفی کنیم؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه چطــور یــک اشــتباه را از طــرف دیگــران در مــورد 
خودمــان دو بــار نبینیــم؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه وقتــی مغزمــان َهنــگ می کنــد چــه بگوییــم کــه بــه 
ضررمــان تمــام نشــود؟

• آیــا دوســت داریــد بدانیــد کــه اگــر صدای مــان ضعیــف اســت، چطــور آن را 
قدرتمنــد و  دلنشــین کنیــم؟

ــه  ــا افــرادی کــه حــرف در کله شــان نمــی رود، چگون ــد بدانیــد ب ــا دوســت داری • آی
برخــورد کنیــم؟

• آیا دوست دارید بدانید که چطور می توانیم از فروشندگان تخفیف بگیریم؟

• آیا دوست دارید بدانید که چطور بدون جنگ و خونریزی حرف مان را بزنیم؟

• و ...

ــه ده هــا و صدهــا پرســش  ــر پرســش هایی کــه ذکــر شــد، ب در ایــن کتــاب عــالوه ب
ــود. ــخ داده می ش ــر پاس ــابه دیگ مش

اگــر جــواب شــما بــه پرســش هــای مطــرح شــده مثبــت اســت، بایــد بگویــم کــه ایــن 
کتــاب بــرای شــما نوشــته شــده اســت امــا اگــر پاســخ ها بــه گونــه دیگــری اســت، 

احتمــااًل کتاب هــای مفیدتــری بــرای شــما وجــود دارد.
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چرا تغییر نمی کنم؟
ــی  ــای مختلف ــته ها و کتاب ه ــه نوش ــد ک ــاده باش ــاق افت ــم اتف ــما ه ــرای ش ــاید ب ش
را مطالعــه کــرده باشــید و یــا در ســمینارها و کالس هــای گوناگونــی شــرکت کــرده 
ــا اگــر تغییراتــی شــکل  ــه نتیجــه دلخــواه خــود نرســیده اید و ی باشــید امــا هنــوز ب
گرفتــه اســت، بــرای مدتــی محــدود بــوده و پــس از چنــد روز، مجــددًا بــه وضعیــت 

ــته اید. ــل بازگش قب

بــه همیــن دلیــل بخــش بســیار کوتاهــی از ایــن قســمت کتــاب را بــه ایــن اختصــاص 
ــه ای  ــا مقال ــرد ام ــن ب ــوان آن را از بی ــه می ت ــت و چگون ــکل از کجاس ــه مش داده ام ک
مفصل تــر در همیــن زمینــه نوشــته ام کــه می توانیــد در آدرس زیــر آن را مطالعــه کنید:

ما در بحث یادگیری، با چهار شکاف رو به رو هستیم:

۱. شکاف دانشی

2. شکاف مهارتی

۳. شکاف انگیزشی

4. شکاف محیطی

شکاف دانشی یا زمانی که نمی دانیم
ایــن شــکاف زمانــی رخ می دهــد کــه مخاطــب مــا اطالعاتــی نســبت بــه موضــوع 
نــدارد و بــا دادن اطالعــات بــه او، ایــن شــکاف ُپــر می شــود و با ایــن کار مشــکل را در 

ــم. ــن می بری ــان از بی مخاطب م

در واقع مشکل یادگیری افراد در این قسمت از ناآگاهی و ندانستن است.

شکاف مهارتی یا زمانی که نمی توانیم
گاهــی اوقــات مــا نســبت بــه موضــوع اطالعــات کافــی داریــم امــا نمی دانیــم کــه 
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چگونــه بایــد آن را انجــام دهیــم. در واقــع دانــش موضوعــی را داریــم امــا مهــارت آن 
ــم.  ــت نیاورده ای را بدس

موضــوع خجالــت و کمرویــی نیــز یکــی از همیــن شــکاف هایی اســت کــه بایــد دانش 
را بــا مهــارت تلفیــق کــرد و بــه صــورت عملــی آن رفتــار یــا گفتــار را انجــام داد تــا آن 
شــکاف از بیــن بــرود و از بیــن رفتــن شــکاف یعنــی غلبــه مــا بــر خجالــت و کمرویــی.

شکاف انگیزشی یا زمانی که نمی خواهیم
گاهــی اوقــات مــا نســبت بــه موضــوع بی انگیــزه هســتیم و برایمــان فرقــی نمی کنــد 
کــه دربــاره آن موضــوع اطالعــات کافــی داریــم یــا نــه و یــا از مهــارت الزم برخــوردار 

هســتیم یــا خیــر؛ فقــط نمی خواهیــم آن را انجــام دهیــم.

در ایــن شــرایط کســی کــه بــا مــا ســر و کار دارد می بایســت بــه مــا انگیــزه دهــد تــا 
ایــن شــکاف ُپــر شــود. 

شکاف محیطی یا زمانی که دیگران نمی گذارند
گاهــی اوقــات دربــاره موضوعــی اطالعــات کافــی داریــم، از مهــارت الزم نیــز 
ــم امــا اطرافیــان، اجــازه انجــام  برخورداریــم، انگیــزه و قصــد انجامــش را هــم داری
ــد.  ــاد می کنن ــل ایج ــا خل ــم، در کار م ــام دهی ــر انج ــا اگ ــد و ی ــا نمی دهن ــه م آن را ب

ــه  ــس از آن ب ــه ام و پ ــی پرداخت ــکاف دانش ــه ش ــاب ب ــن کت ــمتی از ای ــن در قس م
ــر  ــه ُپ ــدد ب ــات متع ــه تمرین ــا ارائ ــاب را ب ــتر کت ــت بیش ــی و در نهای ــکاف انگیزش ش

کــردن شــکاف مهارتــی اختصــاص داده ام.

اگــر ســالیان ســال کنــار اســتخر بایســتیم و بهتریــن مربــی دنیــا، نحــوه شــنا کــردن 
در آب را بــا روش هــا و ســبک های مختلــف بــه مــا آمــوزش دهــد، تــا وقتــی کــه بــه 
داخــل اســتخر نرفته ایــم و از روش هایــی کــه مربــی بــه مــا آمــوزش داده اســت بــه 

صــورت عملــی اســتفاده نکنیــم، هیــچ نتیجــه و فایــده ای برای مــان نــدارد.
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در ایــن کتــاب بــا کاربردی تریــن و مهمتریــن مهارت هــای غلبــه بــر خجالــت و 
ــد.  ــد ش ــنا خواهی ــی آش کمروی

تمــام ســعی مــن بــر ایــن بــود کــه بــرای هــر مبحثــی، تمرینــی عملــی در نظــر گرفتــه 
شــود کــه پــس از آشــنایی بــا آن مبحــث، بالفاصلــه دانــش خــود را کاربــردی نمائیــد. 
بــرای همیــن منظــور الزم اســت کــه تمرینــات ارائــه شــده را انجــام دهیــم، آزمــون 
ــم و  ــوض کنی ــا ع ــام مهارت ه ــان را در انج ــات روش م ــی اوق ــم، در بعض ــا کنی و خط

دائمــًا بازخــورد بگیریــم و اگــر نیــاز بــود، اطالعــات بیشــتری را کســب کنیــم.

ــه صــورت  ــد را ب ــا اطالعــات بیشــتری کــه الزم داری شــما مــی توانیــد هــر ســؤال و ی
ایمیــل بــا مــا در میــان بگذاریــد و در کوتاه تریــن زمــان، پاســخ خــود را دریافــت نمائید.

book.KamranGanji.com

ــه  ــا در ارائ ــن دارد. روش م ــه تمری ــاز ب ــی نی ــر مهارت ــل ه ــی مث ــای ارتباط مهارت ه
ــه  ــی ک ــوده. فرمول ــا ب ــان اقدامک ه ــا هم ــن ها ی ــاس میکرواکش ــر اس ــات، ب تمرین
ــاب +  ــوری انتخ ــق تئ ــم، تلفی ــر گرفته ای ــی در نظ ــت و کمروی ــر خجال ــه ب ــرای غلب ب
فرمــول اعتمــاد بــه نفــس + عــزت نفــس و نوروپالستیســیته اســت و ســعی کرده ایــم 
کــه در انتهــای بخش هــای مختلــف کتــاب، کارهــای کوچکــی را بــه عنــوان تمریــن 
ــن  ــم. ای ــی در نظــر بگیری ــر کــردن شــکاف مهارت ــاب و پ ــردی کــردن کت ــرای کارب ب
تمرینــات و فعالیت هــا بــه مــا کمــک می کننــد تــا مطالبــی کــه ذکــر شــده اســت را 

بهتــر بیاموزیــم.

ــن  ــرای ای ــردی ب ــل و کارب ــه ای کام ــید و برنام ــا باش ــات کوش ــام تمرین ــس در انج پ
قســمت ها در نظــر بگیریــد. 

من هم روزی مثل شما ...
25 ســال تمــام بــا خجالــت و کمرویــی درگیــر بــودم و بــه طــور دقیق تــر، رفتارهــای 
ــر  ــر کالس حاض ــه س ــتان ک ــان دبس ــی دادم. از زم ــان م ــود نش ــه از خ خجولی گران
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می شــدم و جــرأت و جســارت جلــوی جمــع صحبــت کــردن و اظهــار نظــر را نداشــتم 
و زمانــی کــه معلــم ســؤالی را مطــرح می کــرد، هیچوقــت نتوانســتم خــودم را قانــع 

کنــم کــه مــن هــم می توانــم دســتم را بــاال بگیــرم و پاســخ بدهــم.

هرچــه کــه بــزرگ و بزرگتــر شــدم، شــکل و شــمایل خجالــت و کمرویــی من نیــز تغییر 
ــه  ــی ک ــا و فعالیت های ــردم در میهمانی ه ــم را می ک ــام تالش ــه تم ــوی ک ــه نح ــرد ب ک
مرتبــط بــا جمــع بــود، حضــور پیــدا نکنــم و اگــر مجبــور بــه شــرکت در آنهــا می شــدم 
بــا ســرگرم کــردن خــود یــا بــا گوشــی تلفــن همــراه و یــا کمــک کــردن بــه میزبــان، از 

رویارویــی بــا دیگــران فــرار می کــردم.

ــر و  ــاط مؤث ــگان ارتب ــمینارهای رای ــا س ــه ب ــی ک ــا زمان ــت ت ــه داش ــد ادام ــن فراین ای
بهبــود فــردی آشــنا شــدم و آنجــا تــازه متوجــه شــدم کــه مــن بــه خاطــر اینکــه بعضی 
ــی  ــه نوع ــد ب ــن فراین ــوم و ای ــری می ش ــار خجولی گ ــتم، دچ ــد نیس ــا را بل مهارت ه
بــه شــکل عــادت در مغــز مــن تبدیــل شــده بــود و هرجــا کــه وارد جمــع جدیــدی 
ــرک  ــتور ت ــن دس ــه م ــزم ب ــن و مغ ــردم، ذه ــر می ک ــار نظ ــد اظه ــا بای ــدم و ی می ش

موقعیــت و یــا ســرگرم کــردن بــه کار دیگــر را مــی داد.

ــا و  ــاعت ها، روزه ــدم، س ــه آن آگاه ش ــبت ب ــم و نس ــکل را یافت ــه مش ــه ریش زمانی ک
ماه هــای زیــادی را بــه مطالعــه در منابــع داخلــی و خارجــی در زمینــه مهارت هــای 
مــورد نیــاز بــرای افــرادی کــه بــا خجالــت و کمرویــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد، 

پرداختــم و آن مطالــب را بــه صــورت عملــی تمریــن و تمریــن و تمریــن کــردم.

پــس از مطالعــه و تمریــن فــراوان، بــه نتایــج فوق العــاده ای دســت یافتــم و راه هــای 
ــم  ــرأت می توان ــه ج ــه ب ــردم ک ــدا ک ــد پی ــن فراین ــودی ای ــرای بهب ــریع تری را ب س
ــا  ــر و ب ادعــا کنــم کــه طــول مســیر غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی را بســیار کوتاه ت

می کنــد. کیفیت تــر 

حــس و حالــی کــه اکنــون دارم اصــاًل قابــل مقایســه بــا زمانــی کــه دچــار خجالــت و 
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کمرویــی بــودم نیســت و بــه ایــن مــورد ایمــان دارم کــه اگــر کســی بتوانــد بــر خجالت 
و کمرویــی خــود غلبــه کنــد، فــارغ از بــاال رفتــن میــزان درآمــد، میــزان رضایــت از 

زندگــی و شــاد بودنــش بســیار بیشــتر می شــود. 

ــال  ــون در ح ــه هم اکن ــی ک ــنده کتاب ــد، نویس ــه بدانی ــردم ک ــر ک ــوارد را ذک ــن م ای
ــود و  ــر ب ــی درگی ــت وکمروی ــا خجال ــما روزی ب ــل ش ــز مث ــتید نی ــدن آن هس خوان
مطالبــی را کــه بــه شــما می گویــد، خــودش انجــام داده و بــه نتیجــه رســیده اســت.

ــه  ــت ک ــم اس ــک تصمی ــط ی ــی فق ــت و کمروی ــر خجال ــه ب ــما و غلب ــن ش ــه بی فاصل
خوشــبختانه شــما آن تصمیــم را گرفته ایــد.

از شما به خاطر سه مورد سپاسگزارم:

ــالش  ــان ت ــود و جامعه ت ــودن خ ــر ب ــرای بهت ــه ب ــتید ک ــان هایی هس ــما انس اول: ش
می کنیــد و ســعی می کنیــد بــا آمــوزش، دنیــا را جایــی بهتــر بــرای زندگــی کنیــد و 

ایــن بســیار ارزشــمند اســت.

ــا گفتــاری کــه از مــا ســر زده اســت،  ــه امــروز هــر رفتــار و ی ــا ب واقعیــت ایــن اســت ت
بهتریــن رفتــار و گفتارمــان بــوده و مــا بهتــر از ایــن را نیاموختــه بودیــم کــه عمــل کنیم.

پــس اگــر در موقعیتــی اشــتباهی از مــا ســر زده اســت و یــا در ارتبــاط بــا دیگــران اگر 
حرفــی را کــه نبایــد می زدیــم را زده ایــم، خودمــان را ســرزنش نمی کنیــم! چــرا کــه 
مــا در آن موقعیــت بهتریــن خودمــان بوده ایــم و امــروز نیــز تصمیــم می گیریــم رفتــار 

و گفتارمــان را بیشــتر بهبــود ببخشــیم تــا نســبت بــه گذشــته بهتــر عمــل کنیم.

دوم: بــرای آمــوزش و تغییــر خودتــان پــول پرداخــت می کنیــد، وقــت  می  گذاریــد 
ــتن  ــده داش ــان دهن ــن نش ــد و ای ــرمایه گذاری کنی ــان س ــد روی خودت و حاضری

ــت. ــوی در شماس اراده ق

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــئولیت پذیری باع ــن مس ــتید. ای ــئولیت پذیر هس ــوم: مس س
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ــوند. ــوض ش ــا ع ــد و ی ــما کاری کنن ــرای ش ــا ب ــید ت ــران نباش ــر دیگ منتظ

ــای  ــن ویژگی ه ــود ای ــر وج ــه خاط ــان ب ــز از خودت ــما نی ــه ش ــم ک ــما می خواه از ش
ارزشــمند تشــکر کنیــد.

با من همراه باشید تا تغییرات فوق العاده ای را با همدیگر رقم بزنیم.

کامران گنجی

مربی و مدرس رفع خجولی و کمرویی

فروردین  ماه ۱۳97
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فصل اول

من خجالتی هستم
 یـــــــــا ...





من خجالتی هستم یا ...
هنگامــی کــه از شــرکت کنندگان در کارگاه هــای رفــع خجولــی می پرســم کــه 
خجالــت و کمرویــی چیســت؟ آنهــا یــک ســری نشــانه های ظاهــری افــراد خجالتــی 

را بیــان می کننــد.

ــن  ــد، در ذه ــال دیده ای ــه ح ــا ب ــه ت ــردی را ک ــن ف ــم خجالتی تری ــما می خواه از ش
خودتــان مجســم کنیــد.

چه ویژگی هایی را در رفتار او می بینید؟

خیلــی از افــراد ایــن طــور بیــان می کننــد کــه: وقتــی بــا افــراد جدیــدی می خواهیــم 
صحبــت کنیــم، یــا در برابــر جمــع بایــد ســخنرانی کنیــم، یــا از کســی درخواســت 
کنیــم و یــا درخواســت کســی را رد کنیــم؛ بــه علــت خجالتــی بودن مــان دچــار ایــن 

نشــانه ها می شــویم:

ــش  ــد قلب ــور می کن ــرد تص ــه ف ــت ک ــدید اس ــان ش ــی آنچن ــب )گاه ــش قل - تپ
می خواهــد از دهانــش خــارج شــود(

- سردرد و یا سبکی سر

- دست های گره کرده

25

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



- لرزش صدا یا لکنت زبان و یا بند آمدن زبان

- صدای ضعیف و آهسته

- قوز کردن

- عرق کردن

- این پا و آن پا کردن

- خشک شدن آب دهان

- لرزش اندام و احساس شل شدن پاها

- شانه های افتاده

- نفس نفس زدن

- عدم ارتباط چشمی

- برافروختگی )قرمز شدن پوست، خصوصًا صورت(

- اختالالت گوارشی )تهوع، اسهال و یا دل درد(

- بازی کردن با لباس یا چیزی که در دستشان است

- خارش صورت

- عرق کردن )خصوصًا کف دست خیس و سرد می شود(

- گوشه گیری

- خشکی دهان

- داوطلب نشدن

- تنش و سفتی عضالت )گردن و تنه(

- لبخند بی خودی
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- اختالل در تمرکز حافظه

- و ...

ــان  فکــر می کنیــد شــما چنــد نشــانه از نشــانه هایی کــه ذکــر شــد را در ارتباطات ت
بــا دیگــران داریــد؟

وقتــی کــه از افــراد خجالتــی ایــن ســؤال را می پرســم، معمــواًل مــی گوینــد 90 درصد 
نشــانه هایی کــه ذکــر شــد را در ارتباطاتشــان بــا دیگــران، می بیننــد.

امــا وقتــی آنهــا را در برابــر جمعــی قــرار می دهــم )موقعیتــی کــه آنهــا از آن هــراس 
دارنــد و بــه قــول خودشــان خجالــت می کشــند( و از آنهــا می خواهــم کــه صحبــت 

ــًا ۱0 درصــد نشــانه ها را حضــار می بیننــد. کننــد، تقریب

واقعیــت ایــن اســت افــراد خجالتــی خیــال می کننــد دیگــران همــه نشــانه هایی کــه 
ذکــر شــده را در آنهــا می بیننــد در حالیکــه حتــی همــان نشــانه هایی کــه از خــود 

بــروز می دهنــد نیــز، قابــل کنتــرل اســت.

ایــن موضــوع یــک حقیقتــی را بــرای مــا روشــن می کنــد کــه بــا پنهــان کــردن ایــن 
ــم. ــان برداری ــودن را از خودم ــی ب ــب خجالت ــوان برچس ــانه ها می ت نش

فــرد خجالتــی بــا نشــان دادن رفتارهــای خجولی گــری باعــث می شــود دیگــران او 
را فــردی خجــول ببیننــد.

به عبارت دیگر:

فرد خجالتی وجود ندارد!

اما خجولی گری وجود دارد!

ــای  ــان دادن رفتاره ــا نش ــرد ب ــرد: ف ــان ک ــه بی ــوان اینگون ــر می ت ــور واضح ت ــه ط ب
ــد  ــان می ده ــی نش ــود را خجالت ــم، خ ــی می گویی ــا خجالت ــه آنه ــا ب ــه م ــرادی ک اف
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ــب  ــرد برچس ــه ف ــود ب ــث می ش ــه باع ــت ک ــات اس ــا و احساس ــل آن رفتاره و در اص
ــه  ــز ب ــان نی ــه بیشترش ــانه ها را ک ــا و نش ــن رفتاره ــر ای ــورد و اگ ــودن بخ ــی ب خجالت
ــتند  ــرل هس ــل کنت ــتقیم قاب ــورت غیرمس ــه ص ــز ب ــی نی ــتقیم و برخ ــورت مس ص

ــد. ــا نمی زن ــه آنه ــودن ب ــی ب ــب خجالت ــس برچس ــد، هیچک ــت کن مدیری

خجالــت و کمرویــی یــک رفتــار طبیعــی اســت کــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت ایــن 
رفتــار درســت نباشــد و شــخص در زمــان مواجهــه و تعامــل بــا دیگــران )خصوصــًا افراد 
غریبــه و ناآشــنا( و یــا قــرار گرفتــن در موقعیــت جدیــد، احســاس ناراحتــی، اضطــراب 
و تــا حــدی تــرس کنــد و در ابــراز احســاس و یــا بیــان افــکارش بــا مشــکل روبــرو شــود. 

بــرای اینکــه تــا انتهــای کتــاب یــک تعریــف روشــنی از خجالــت و کمرویــی داشــته 
باشــیم، منظــورم را بــرای شــما اینگونــه بیــان مــی کنــم: 

ــدم  ــل ع ــه دلی ــت ب ــار درس ــا رفت ــدادن کار ی ــام ن ــی: انج ــی یعن ــت و کمروی خجال
ــتباه ــرات اش ــتن تفک ــارت و داش مه

ــیار  ــراد بس ــردم، اف ــرکت می ک ــان ش ــن بی ــخنرانی و ف ــای س ــه در دوره ه ــی ک زمان
اجــرای  مــورد  در  فراوانــی  ادعــای  اول  جلســات  در  کــه  می دیــدم  را  زیــادی 
سخنرانی شــان داشــتند امــا زمانــی کــه نوبــت بــه اجــرای آنهــا می رســید، بــه دلیــل 
ــود. ــده ب ــته کنن ــان خس ــخنرانی، صحبت هایش ــای س ــا مهارت ه ــنایی ب ــدم آش ع

ــن  ــتند و ای ــکل داش ــان آن مش ــا در بی ــتند ام ــی داش ــات خوب ــا اطالع ــه آنه البت
ــود. ــا مهــارت اجــرای ســخنرانی ب ــه جهــت عــدم آشــنایی آنهــا ب ــًا ب موضــوع صرف

در مقابــل آنهــا افــرادی بودنــد کــه اطالعــات خوبــی در زمینــه کاری شــان داشــتند 
را مطــرح می کردنــد،  نفــره موضوع شــان  و هنگامــی کــه در صحبت هــای دو 
ــد نمی تواننــد جلــوی  ــه خوبــی صحبــت کننــد امــا تصــور می کردن می توانســتند ب
جمــع چنــد نفــره صحبــت کننــد و ممکــن اســت ُتُپــق بزننــد، صدای شــان بلــرزد و 
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یــا بــه نفــس نفــس بیفتنــد.

در هر کدام از گروه ها یک کمبود باعث خراب شدن  سخنرانی شان می شد:

در گروه اول: نداشتن مهارت

در گروه دوم: نداشتن باور به توانمندی های خود

موضوع خجالت و کمرویی نیز به همین صورت است:

یــا فــرد مهــارت مــورد نظــر را در موقعیت های مختلــف نــدارد و یا اینکــه توانمندی های 
خــودش را بــاور ندارد.

یکی از دوستانم شاعر است و صدای خوبی هم برای خواندن دارد.

به واسطه ی صدای خوبش در برنامه های مختلف او را دعوت می کنند تا بخواند.

اگــر جمعــی کــه برای شــان می خوانــد، افــراد معمولــی باشــند، بــه راحتــی از 
عهــده ی مجلــس بــر می آیــد امــا بــه محــض اینکــه یــک نفــر سرشــناس در برنامــه ی 

ــد. ــرزه می افت ــه ل ــش ب ــد، صدای ــته باش ــور داش او حض

ــاده  ــدن فوق الع ــارت او در خوان ــدم مه ــه ش ــتم، متوج ــا او داش ــه ب ــی ک ــا صحبت ب
ــخص  ــه ش ــی ک ــش در زمان ــه توانمندی های ــاور ب ــاوری و ب ــزان خودب ــا می ــت ام اس

ــود.  ــم می ش ــد، ک ــته باش ــور داش ــش حض ــاخصی در مجلس ش

افــرادی کــه دچــار خجالــت و کمرویــی هســتند، در مواجهــه بــا شــرایطی کــه از آن 
فــرار می کننــد، مغزشــان فایــل مناســبی بــرای آن موقعیــت نــدارد. در فصــل بعــدی  

بــه صــورت کامــل بــه ایــن موضــوع خواهــم پرداخــت.

چرا باید از سد خجالت و کمرویی عبور کنم؟
تاکنــون برای تــان پیــش آمــده اســت بــا فــردی مواجــه شــوید کــه یکــی از عالئــم زیــر 
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ــته باشد: را داش

- در اثر خوردن شکالت، روی دندانش مقداری شکالت باقی مانده باشد.

- بین یکی از دندان هایش، پوست گوجه فرنگی یا سبزی باشد.

- دهانش بو بدهد.

- بوی جورابش شما را آزار دهد.

- بوی عرق بدنش وقتی کنارتان می ایستد، به مشامتان برسد.

- صدای هورت کشیدن نوشیدنی یا ملچ ملوچ غذا خوردنش به گوش تان برسد.

- و ...

به نظر شما چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

آیا فرد مقابل به این مسائل آگاه نیست؟

ــان آگاه  ــا گفتارش ــار و ی ــه رفت ــبت ب ــراد نس ــیاری از اف ــه بس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
نیســتند و زمانــی کــه آنهــا را بــه ایــن موضــوع آگاه می کنیــم، برخــی از آنهــا نســبت 

ــد.  ــدام می کنن ــود آن اق ــه بهب ب

ــال  ــی مبت ــت و کمروی ــه خجال ــه ب ــراد جامع ــی از اف ــیار باالی ــد بس ــفانه درص متأس
ــد! ــه بدانن ــدون آنک ــی ب ــتند، حت هس

البتــه مــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتیم و هــر یــک بــه نوعــی بــا ایــن مشــکل 
روبــه رو هســتیم.

موضــوع خجالــت و کمرویــی یــک طیــف اســت و اینگونــه نیســت کــه اگــر فــردی 
دچــار خجالــت و کمرویــی باشــد، در تمــام زمینه هــا و موقعیت هــای زندگــی، 
ــک  ــردی در ی ــت ف ــن اس ــت و ممک ــه نیس ــر؛ اینگون ــت، خی ــی اس ــردی خجالت ف
موقعیــت رفتارهــای خجولی گــری از خــود نشــان دهــد امــا در موقعیــت دیگــر بــا 
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اعتمــاد بــه نفــس رفتــار کنــد.

- یک نفر در برخورد با خانواده

- یک نفر در برخورد با دوستان

- یک نفر در برخورد با همکاران

- یک نفر در برخورد با فرزند خود

- یک نفر در برخورد با همسر خود

- یک نفر در برخورد با جنس مخالف

- یک نفر در برخورد با مدیر خود

- یک نفر در برخورد با کارمند خود

- یک نفر در برخورد با شریک خود

- یک نفر در موضوع پول خجالتی است.

- یک نفر در حرف زدن خجالتی است.

- یک نفر در نه گفتن خجالتی است.

- یک نفر در درخواست کردن خجالتی است.

- یک نفر در بیان احساسات خجالتی است.

و آنقــدر ایــن طیــف گسترده ســت و در زندگــی مــا مثــل هوایــی کــه تنفــس 
ــوارد  ــن م ــا در ای ــم م ــوش می کنی ــات فرام ــی اوق ــه، گاه ــت ک ــم جاری س می کنی

ــتیم. ــی هس ــت و کمروی ــار خجال دچ

اگــر مســئولین کشــور می دانســتند خجالــت و کمرویــی بــه صــورت روزانــه، چقــدر 
ــی  ــه در زندگ ــی ک ــای مختلف ــای درس ه ــه ج ــد، ب ــان وارد می کن ــرر و زی ــا ض ــه م ب
امروزمــان اســتفاده کمتــری دارد، از یــک درس بــا عنــوان مهارت هــای رفــع 

31

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



خجالــت و کمرویــی اســتفاده می کردنــد.

مــا بیــش از آنچــه کــه فکــرش را بکنیــم، از خجالــت و کمرویــی زیــان می بینیــم و در 
بیشــتر اوقــات از ضررهــای آن نــاآگاه هســتیم!

ــر  ــه خاط ــط ب ــرد، فق ــورت می گی ــان ص ــرر و زی ــارد ض ــا میلی ــه میلیارده - روزان
اینکــه بــه دیگــران پــول یــا وســیله ای را قــرض می دهیــم امــا خجالــت می کشــیم 

ــم! از آنهــا پــس بگیری

- روزانــه میلیاردهــا میلیــارد ضــرر و زیــان صــورت می گیــرد، فقــط بــه خاطــر اینکــه 
خودمــان را خــوب پرزنــت نمی کنیــم و در اداره یــا ســازمانی کــه مشــغول بــه فعالیــت 

هســتیم رشــد نمی کنیــم!

- روزانــه میلیاردهــا میلیــارد ضــرر و زیــان صــورت می گیــرد، فقــط بــه خاطــر اینکــه 
ــرای مــا  ــا در جمــع اظهــار نظــر نمی کنیــم و دیگــران ب ــر ســخن دیگــران و ی در براب

ــد! ــم می گیرن تصمی

- روزانــه میلیاردهــا میلیــارد ضــرر و زیــان صــورت می گیــرد، فقــط بــه خاطــر اینکــه 
عمل هــای زیبایــی مختلــف می کنیــم تــا مــورد تأییــد دیگــران باشــیم!

- روزانــه میلیاردهــا میلیــارد ضــرر و زیــان صــورت می گیــرد، فقــط بــه خاطــر اینکــه 
ــه مطــرح نمی کنیــم  در مراســم خواســتگاری خواســته های مان را شــفاف و قاطعان

و مجبوریــم خواســته ای ماننــد مهریــه را در طبقــات دادگاه هــا حــل کنیــم!

- روزانــه میلیاردهــا میلیــارد ضــرر و زیــان صــورت می گیــرد، فقــط بــه خاطــر اینکــه 
خواســته های زناشــویی خــود را بــا همســرمان در میــان نمی گذاریــم و چقــدر 
زندگــی افــراد صرفــًا بــه خاطــر خجالــت در ایــن موضــوع از هــم گســیخته می شــود! 

ــه  ــًا ب ــم، صرف ــاد می کنی ــان ایج ــرای فرزندان م ــی ب ــای ذهن ــیار چالش ه ــه بس - چ
ــا سن شــان در اختیارشــان  خاطــر اینکــه موضوعــات جنســی ضــروری را متناســب ب
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ــه آنهــا  ــدون در نظــر گرفتــن ظرفیــت فرزند مــان، ب ــد دیگــران ب قــرار نمی دهیــم و بای
بگوینــد!

ــد،  ــر، فرزن ــرادر، همس ــر، ب ــادر، خواه ــدر، م ــران )پ ــه دیگ ــات ب ــراز احساس - از اب
دوســتان، اطرافیــان و ...( خجالــت می کشــیم و زمانــی کــه آنهــا را از دســت دادیــم، 

ــم! ــدوه می خوری ــوس و ان ــیار افس ــه بس چ

- از انجــام امــور مذهبــی مثــل نمــاز، روزه، تــالوت قــرآن و یــا جــدای از امــور 
مذهبــی، چــه بســیار از انجــام امــور معنــوی مثــل: دســتگیری از نیازمنــدان، کمــک 
ــرس صحبــت دیگــران  ــات و ... فقــط و فقــط از ت ــه حیوان ــه دیگــران، رســیدگی ب ب

خــودداری می کنیــم!

- و چــه بســیار کالهبــرداری، اغفــال و خیانت هــا شــکل می گیــرد، فقــط بــه خاطــر 
انتخــاب رفتارهــای خجولی گرانــه

- و ...

خجالت و خیانت!
کســی کــه رفتارهــای خجولی گرانــه را انتخــاب می کنــد، بــه خــود، خانــواده، 

اطرافیــان و جامعــه خیانــت می کنــد:

- زمانــی کــه بــه خاطــر انتخــاب رفتــار خجالــت و کمرویــی مــا، راننــده تاکســی یــا 
ــه از او  ــیم ک ــت می کش ــا خجال ــد و م ــس نمی ده ــا را پ ــول م ــده پ ــازه دار باقیمان مغ
تقاضــای الباقــی پــول را کنیــم، راننــده تاکســی یــا مغــازه دار و یــا هــر کــس دیگــری 

ــراد ادامــه می دهــد. ــه اف ــار را در مــورد بقی ــن رفت جــرأت می کنــد و ای

ــا می ایســتد و  ــوی م ــی وارد صــف می شــود و در جل ــر روی ــا ُپ ــردی ب ــی کــه ف - زمان
ــد؟ ــه نمی ده ــن کار را ادام ــا ای ــم، آی ــراض نمی کنی اعت

- زمانــی کــه مدیــری بــا پرخاشــگری بــا مــا کــه کارمنــدش هســتیم صحبــت می کند 
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و مــا فقــط بــه خاطــر انتخــاب رفتارهــای خجولی گرانــه ســکوت می کنیــم، آیــا ایــن 
رونــد در مــورد بقیــه همکاران مــان نیــز ادامــه نمی یابــد؟

بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد اگــر همــه ایــن رفتــار را تکــرار کننــد، جامعــه مــا بــه چــه 
شــکل تبدیــل خواهــد شــد؟

ــا ایــن موضــوع را خدمــت شــما  از شــما اجــازه می خواهــم تــا خاطــره ای مرتبــط ب
تعریــف کنــم:

مــن در گذشــته معلــم مدرســه ای بــودم و در حــال حاضــر صرفــًا بــه کار آمــوزش و 
ــردازم. ــی می پ ــع خجول ــس و رف ــش اعتمادبه نف ــه افزای ــاوره در زمین مش

شــبکه های  در  را  مــن  بــودم،  آنهــا  معلــم  قبــاًل  کــه  دانش آمــوزان  از  برخــی 
اجتماعــی و یــا از طریــق ســایت پیــدا می کننــد و بــا مــن ارتبــاط می گیرنــد.

ــرای  ــی ب ــه وقت ــود ک ــام داده ب ــن پیغ ــه م ــوزان ب ــی از دانش آم ــه یک ــن رابط در همی
خریــد جنســی بــه مغــازه مــی رود، فروشــنده یــا جنــس را بــه او گران تــر می فروشــد 

و یــا باقیمانــده پولــش را پــس نمی دهــد و بدنبــال راه حــل بــود!

در فصل بیستم به راه حل این موضوع خواهم پرداخت.

حــس و حــال بــدی کــه فــرد بــا انتخــاب رفتارهــای خجولی گرانــه بدســت مــی آورد، 
قابــل مقایســه بــا هیــچ ضــرر و زیانــی نیســت.
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زمانــی کــه دچــار خجالــت و کمرویــی می شــویم حال مــان بــا خودمــان بــد می شــود 
ــا  ــان ب ــدن حال م ــد ش ــی، ب ــت و کمروی ــان خجال ــرر و زی ــن ض ــن بدتری ــر م ــه نظ و ب

خودمــان اســت.

ــد باشــیم، رفتارهــای مناســبی را انتخــاب نمی کنیــم و همیــن  ــا خودمــان ب ــا ب اگــر م
موضــوع باعــث یــک چرخــه بــا عنــوان افســردگی گری می شــود کــه دائمــًا حالمــان بــا 

خودمــان بــد اســت و بــه تناســب آن، رفتارهــای مناســبی انتخــاب نمی کنیــم.

ــردم  ــی ب ــه خودمــان( پ ــد نســبت ب ــه اهمیــت ایــن موضــوع )حــال ب ــی ب مــن زمان
کــه چنــد نفــر در مشــاوره ای کــه بــا آنهــا داشــتم، بــه ایــن حــس و حــال بــد اشــاره 

داشــتند و طبــق گفتــه آنهــا، بــه فکــر خودکشــی افتــاده بودنــد!

من دروغگو نیستم!
یکــی از بزرگتریــن عوامــل دروغگویــی تــرس اســت و همچنیــن یکــی از بزرگتریــن 

عوامــل تــرس، تأییدطلبــی اســت. اینکــه دائمــًا بــه دنبــال تأییــد دیگــران برویــم.

راضی نگه داشتن دیگران یکی از ویژگی های افراد خجالتی است. مثاًل:

ــه عنــوان قــرض  ــا وســیله ای را ب ــا مــا تمــاس می گیــرد و از مــا پــول ی دوســت مان ب
می خواهــد.

ــود  ــا وج ــم، ب ــب کنی ــد او را جل ــیم و تأیی ــتنی باش ــه دوست داش ــرای اینک ــز ب ــا نی م
اینکــه پــول یــا وســیله مــورد نظــر را نداریــم، می گوییــم داریــم و زمانــی را بــرای واریــز 

ــا تحویــل وســیله مشــخص می کنیــم. ــول ی پ

امــا در زمــان مــورد نظــر نــه تنهــا حضــور نمی یابیــم، بلکــه تلفــن، پیامــک و یــا هــر 
ــم! ــواب نمی دهی ــری را ج ــز دیگ چی

این مدل افراد به خاطر ترس از عدم تأیید دیگران، دچار دروغگویی می شــوند!
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چه نقابی می زنم؟
گاهــی اوقــات مــا مشــکالت ناشــی از خجالــت و کمرویی مــان را پشــت نقــاب قایــم 
ــار  ــه دچ ــی ک ــان در موقعیت های ــه رفتارهای م ــات ب ــی اوق ــی بعض ــم و حت می کنی

خجولی گــری می شــویم، روبان هــای زیبــا می آویزیــم و تزئینــش می کنیــم.

نقاب خوب بودن
ــکوت  ــرش س ــای همس ــا و رفتاره ــر زورگویی ه ــه در براب ــم ک ــی را می شناس خانم
می کنــد و مهــارت ایــن را نــدارد کــه بــه صــورت قاطعانــه و محترمانــه بــا همســرش 
مشــکالت را حــل کنــد و رنــج ناشــی از خجولی گــری را ســالیان ســال تحمــل نکنــد.

ایــن خانــم مثــل خمیــِر بــازی توســط همســرش مدیریــت می شــد ولــی زمانــی کــه 
ــه او گفتــم خجولی گــری می کنــد، خــودش را پشــت نقــاب "مــن همســر خوبــی  ب

ــم می کــرد! هســتم" قای

نقاب درونگرایی
مــن شــخصی درونگــرا هســتم و یکــی از ویژگی هــای شــخصیتی افــراد درونگــرا تنهــا 

بــودن و کســب انــرژی از خودشــان اســت.

اگــر دوســت داریــد تیپ هــای شــخصیتی درونگــرا و برونگــرا را بیشــتر بشناســید وارد 
ــوید: آدرس زیر ش

رابطه افراد درونگرا و کم حرفی
ــراد  ــاد اف ــه زی ــر عالق ــه خاط ــود، ب ــت نش ــر مدیری ــی اگ ــات درونگرای ــتر اوق در بیش
درونگــرا بــه تنهــا مانــدن و دوری از اجتمــاع، ســبب کاهــش مهارت هــای ارتباطــی و 

ــود. ــری می ش ــع آن خجولی گ ــه تب ب

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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همین موضوع در من نیز شکل گرفته بود.

ــی از  ــر کس ــردم و اگ ــرار می ک ــی ف ــای جمع ــا برنامه ه ــا ی ــرکت در میهمانی ه از ش
مــن علــت را می پرســید، نقــاب درونگرایــی را بیــرون مــی  آوردم و می گفتــم کــه مــن 

شــخصیت درونگــرا دارم و دوســت دارم تنهــا باشــم.

امــا حقیقــت ایــن بــود کــه بــه ارتباط گیــری بــا افــراد مســلط نبــودم و بــه جــای اینکــه 
بگویــم مهارت هــای گفتگــو را بلــد نیســتم، نقــاب درونگرایــی را بــه صورت مــی زدم!

نقاب تواضع
زمانــی کــه در مدرســه معلــم بــودم، مدیــری داشــتم کــه بــه مهارت هــای ارتباطــی 
بــا همــکاران مســلط نبــود و همیــن موضــوع باعــث شــده بــود واکنش هــای تنــدی 

نســبت بــه همــکاران داشــته باشــد.

زمانــی کــه کاری براســاس عالقــه ایشــان انجــام نمی شــد، متأســفانه بــا اســتفاده از 
بــاال بــردن صــدا در جلــوی دانش آمــوزان بــر ســر همــکاران فریــاد می کشــید!

در گذشــته کــه مهارت هــای ارتبــاط بــا ایــن نــوع افــراد را نداشــتم، می گفتم کــه احترام 
ِســنش را دارم و مــن متواضعــم! امــا در گوشــه ی دلــم دائم خودخــوری می کردم.

زمانــی کــه مهارت هــای مربــوط بــه ارتبــاط بــا ایــن افــراد را آموختــم، نقــاب دروغیــن 
ــم را  ــه حرف های ــال محترمان ــن ح ــی در عی ــه ول ــتم و قاطعان ــار گذاش ــع را کن تواض

بیــان می کــردم البتــه بــدون ایجــاد درگیــری و خودخــوری! 

نقاب دین داری
ــات و  ــان احساس ــورد بی ــی در م ــع خجول ــای رف ــی از کارگاه ه ــش در یک ــدی پی چن

ــد. ــت ش ــراز آن صحب ــیدن از اب ــت کش ــدم خجال ع

یکــی از شــرکت کنندگان کــه خانمــی حــدودًا ۳0 ســاله بــود اشــک در چشــمانش جمــع 
شــد و اینگونــه بیــان کــرد کــه؛ خانــواده مــا بــه لحــاظ ســنتی بــودن از ابــراز محبــت آشــکار 
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ــوش  ــدرم را در آغ ــوز پ ــال دارم، هن ــه ۳0 س ــک ب ــه نزدی ــون ک ــد و اکن ــودداری می کنن خ
نگرفتــه ام چــرا کــه آن را خــالف دیــن داری می داننــد در حالیکــه همــه مــا می دانیــم کــه در 
تمــام ادیــان آســمانی چــه اســالم، مســیحیت و یهودیــت خالف ایــن موضــوع وجــود دارد.

ــم دیگــری نیــز دقیقــًا همیــن موضــوع را بیــان کــرد امــا اشــک های او بیشــتر  خان
ــراز  ــرای اب ــود و دیگــر فرصتــی ب ــود کــه پــدرش را از دســت داده ب ــه خاطــر ایــن ب ب

ــت. ــات نداش احساس

نقاب فداکاری و ایثار
اگر بخواهم تعریف کوتاهی از ایثار و فداکاری داشته باشم، می توانم بگویم:

ایثــار و فــداکاری یعنــی انجــام کاری درســت بــا میــل و رضایــت کامــل، بــدون هیــچ 
چشم داشــتی.

متأسفانه این واژه در بیشتر اوقات با تجارت اشتباه گرفته می شود:

- مــادری کــه درد و رنــج زیــادی را متحمــل می شــود، بــه خاطــر روزی کــه فرزنــدش 
عصــای دســتش باشــد.

- فــردی کــه در وســایل نقلیــه همگانــی جایــش را بــه افــراد ُمســن تر می دهــد تــا در 
آینــده کســی جایــش را بــه او بدهــد.

- فردی که نماز شب اول قبر برای دیگران می خواند تا برای او نیز بخوانند.

- فــردی کــه در جبهــه جنگیــده و جانبــاز شــده اســت امــا توقــع دارد اســم کوچــه ای کــه 
در آن زندگــی می کنــد بــه نــام او باشــد یــا امتیــاز ویــژه ای در جایــی بــرای او قائــل شــوند.

همــه ی ایــن مــوارد بــه تنهایــی خــوب هســتند البتــه تــا زمانــی کــه چشم داشــتی 
در آنهــا وجــود نداشــته باشــد. می تــوان ایــن مــدل را بیزینــس یــا تجــارت نامیــد کــه 

برخــی از آنهــا طوالنــی مــدت اســت.

و ده هــا مــدل نقــاب مختلــف دیگــر کــه اگــر بــه تک تــک آنهــا بپردازیــم، خــود کتابــی 
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مســتقل خواهــد بود.

من یک دوسِت پایه هستم من قانع هستم   

من دست و دلباز هستم من بی خیال هستم   

من مهربان هستم من با حجب و حیا هستم  

من دیندار هستم من مصلحت اندیش هستم  

من سخت کوش و ُپرکار هستم من ثروتمند هستم   

و ... من اهل فخر فروشی و تظاهر نیستم 

اقدامک
یــک برگــه برداریــد و روی آن نقاب هایــی کــه بــه خاطــر خجولی گــری 
ــز  ــه روی آن نی ــد و در رو ب ــت نمائی ــد را یادداش ــان زده ای ــه صورت ت ب
اقــدام عملــی بــرای عــدم اســتفاده مجــدد از ایــن نقــاب را بنویســید.

اقدام مننقابردیف

ــم نقاب ثروتمندی۱ ــه ه ــه بقی ــم ک ــازه می ده ــتان اج ــع دوس در جم
پــول شــام را حســاب کننــد.

باقیمانــده پولــم را از راننــده تاکســی یا ســوپرمارکت نقاب بی خیالی2
پــس می گیــرم.

۳
4
5
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ریشه خجالت و کمرویی
بــرای اینکــه ریشــه خجالــت و کمرویــی را بشناســیم، الزم اســت مقــداری در مــورد 
مکانیســم های مغــزی صحبــت کنیــم و اینکــه چــه اتفاقــی در مغــز مــا می افتــد کــه 

دچــار خجالــت و کمرویــی می شــویم.

در یک تقسیم بندی کلی، مغز شامل دو قسمت است:

۱. مغز قدیم

2. مغز جدید

مغــز قدیــم وظیفــه حفــظ بقــاء و زنــده مانــدن مــا را بــر عهــده دارد و شــامل تمــام 
ــاًل: ــت. مث ــزی اس ــای غری فعالیت ه

اگــر فــردی بــه ســمت شــما چیــزی را پرتــاب کنــد، مغــز قدیــم ســریع واکنــش نشــان 
ــا زمانــی کــه در یــک  ــه اندام هــا دســتور جــا خالــی دادن را می دهــد و ی می دهــد و ب
شــب زمســتانی خوابیده ایــد امــا پتویــی روی خودتــان نینداخته ایــد، مغز قدیم ســرما 
را حــس می کنــد و می دانــد کــه اگــر شــما بــه همیــن شــکل تــا صبــح بخوابیــد، پــا درد 
و کمــر درد می گیریــد پــس ســریع برای تــان خوابــی فراهــم می کنــد کــه در آن خــواب 
می بینیــد شــما را در اســتخر بســیار ســردی پرتــاب می کننــد و همیــن خــواب باعــث 

می شــود تــا بیــدار شــوید و بــا درک کــردن ســرما، پتــو را روی خودتــان بکشــید.

43

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



در کنار مغز قدیم، مغز جدید وجود دارد که آموزش پذیر و قابل تغییر است.

ــگاهی،  ــی، دروس دانش ــان انگلیس ــیقی، زب ــوزش موس ــر: آم ــا نظی ــام آموزش ه تم
موضوعــات علمــی و آزمایشــگاهی و ... کــه می بینیــم، رفتارهــا و عادت هــای مــا در 

ــود. ــره می ش ــز ذخی ــن مغ ای

زمانــی کــه در موقعیتــی قــرار می گیریــم، مغــز قدیــم ابتــدا در مغــز جدیــد بــه دنبــال 
فایــل آن موضــوع می گــردد و اگــر آن فایــل وجــود داشــت، آن را فراخوانــی می کنــد.

مثاًل موقعیتی مثل ارتباط با جنس مخالف برای مان پیش می آید. 

ــا  ــد و ب ــل می کن ــراه عم ــن هم ــا تلف ــه و ی ــتجو در رایان ــزار جس ــل اب ــم مث ــز قدی مغ
ســرعت بســیار باالیــی در مغــز جدیــد بــه جســتجو می پــردازد تــا فایــل مــورد نظــر را 

کــه در ایــن موقعیــت ارتبــاط بــا جنــس مخالــف اســت را پیــدا کنــد.

در این موقعیت سه حالت شکل می گیرد:

۱. همان فایل یا مشابه آن فایل را پیدا می کند.

2. فایل را پیدا می کند اما معیوب و خراب است.

۳. فایل را پیدا نمی کند.

ــکل  ــی ش ــی و راحت ــه خوب ــاط ب ــد، ارتب ــدا کن ــابه آن را پی ــا مش ــل ی ــه فای ــی ک زمان
ــن  ــم و ای ــت کنی ــف صحب ــس مخال ــا جن ــی ب ــه راحت ــم ب ــا می توانی ــرد و م می گی
مســتلزم آن اســت کــه قبــاًل در چنیــن موقعیتــی قــرار گرفتــه باشــیم و زمانــی فایــل 
مشــابه را فراخوانــی می کنــد کــه بــا موقعیتــی مشــابه ماننــد صحبــت بــا فامیــل ولــی 

جنــس مخالــف رو بــه رو شــده باشــیم.

در موقعیتــی کــه مغــز مــا فایــل معیــوب یــا خرابــی را فراخوانــی کنــد، صحبــت ادامه 
می یابــد ولــی ارتبــاط غیر مؤثــری شــکل می گیــرد.

اگــر خاطرتــان باشــد بــه ایــن موضــوع پرداختیــم کــه مغــز قدیــم مــا وظیفــه حفــظ 
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بقــاء مــا را بــر عهــده دارد. 

هنگامــی کــه حالــت ســوم رخ می دهــد و مغــز جدیــد اطــالع می دهــد کــه "فایــل 
ــن  ــد در چنی ــد و می خواه ــر می کن ــاس خط ــم احس ــز قدی ــت!" مغ ــود نیس موج

ــد: ــان می ده ــود نش ــش از خ ــس دو واکن ــرد. پ ــرار نگی ــی ق موقعیت

۱. مبارزه یا همان پرخاشگری

2. فرار یا همان خجولی گری

ریشه دیرینه این موضوع
انســان ها در ابتــدای خلقت  شــان و زمانــی کــه در محــل امنــی بــه نــام غارهــا زندگــی 
ــن  ــات و همچنی ــه ی حیوان ــر از ناحی ــد و خط ــرض تهدی ــواره در مع ــد، هم می کردن
ــش  ــن دو واکن ــکل گیری ای ــث ش ــوع باع ــن موض ــد و همی ــر بودن ــان های دیگ انس

یعنــی مبــارزه و فــرار در مغــز آنهــا شــده بــود.

زمانــی کــه انســان غریبــه ای یــا حیوانــی بــه جلــوی غــار یعنــی محل امــن زندگــی آنها 
ــا  ــا آنه ــد، ب ــود می دیدن ــوان را در خ ــا حی ــان ی ــا آن انس ــارزه ب ــوان مب ــر ت ــد، اگ می آم
مبــارزه می کردنــد و اگــر جــرأت مبــارزه نداشــتند، فــرار را بــر قــرار ترجیــح می دادنــد.

پــس از مدتــی انســان های اولیــه بــرای روابــط خودشــان خصوصــًا اینکــه بــه همنــوع 
خودشــان بفهماننــد تمایلــی بــه جنــگ ندارنــد، قــراردادی را وضــع کردند.

ــمت  ــه س ــود را ب ــت خ ــر دس ــه اگ ــد ک ــل پرداختن ــن راه ح ــه ای ــرارداد ب ــن ق در ای
همدیگــر دراز کردنــد، یعنــی قصــد جنــگ و مبــارزه ندارنــد، البتــه ایــن قــرارداد هنوز 

ــود دارد. ــی وج ــالم و احوال پرس ــورت س ــه ص ــم ب ه

ــر  ــروزی تغیی ــات ام ــا در ارتباط ــم م ــز قدی ــی در مغ ــوع ناامن ــس و ن ــه جن البت
ــت: ــه اس یافت

ــه رو وجــود  ــا افــراد زورگــوی قبیلــه روب امــروزه شــاید دیگــر شــیر، پلنــگ، گــرگ و ی

45

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



ــو بزننــد ، ــد کــه در صــف از مــا جل نداشــته باشــد امــا هنــوز افــرادی وجــود دارن

یا جنس مکملی وجود داشته باشد که نیاز به ارتباط گیری با او داریم،

و یا فردی وجود داشته باشد که با سیگار کشیدن، ما را آزار دهد.

در واقع از این بحث سه نتیجه مهم می توان گرفت که عبارت است از:

۱. مغز قدیم ما فقط دو رفتار مبارزه یا فرار را می داند.

2. خجولی گری و پرخاشگری هر دو، 2 روی یک سکه هستند.

۳. خجولی گــری و پرخاشــگری زمانــی رخ می دهــد کــه فایــل آن موقعیــت یــا رفتــار 
متناســب بــا آن موقعیــت در مغــز فــرد نباشــد و یــا معیوب باشــد.

چرخه نحس خجالت و کمرویی
در رابطه با نبود فایل و قرار گرفتن در موقعیت، یک چرخه ی معیوب وجود دارد.

در ایــن چرخــه، مــا در یــک جایــی اشــتباهی مرتکــب مــی شــویم، ُهــل مــی شــویم، 
ســرخ می شــویم و یــا آن توقعــی کــه از خودمــان داریــم را نمی توانیــم عملــی کنیــم 
و بعــد هــر جــا کــه مجــددًا در آن موقعیــت حاضــر مــی شــویم، بــه خــود می گوییــم 
دفعــه قبــل در ایــن موقعیــت نتوانســتم بــه خوبــی عمــل کنــم و ایــن بــار نیــز ممکــن 

اســت مثــل دفعــه  پیــش اشــتباه کنــم.

اتفاقــًا ایــن بــار هــم نمی توانیــم در آن موقعیــت مربوطــه خــوب ظاهر شــویم و همین 
موضــوع باعــث می شــود کــه یــک چرخــه معیــوب در مــا بــه وجــود آیــد کــه هــر زمــان 
در آن موقعیــت بخواهیــم قــرار بگیریــم بــه خــود مــی گوئیــم نمی توانیــم از پــس آن 

برآئیــم و بــه صــورت مکــرر، خــوب ظاهــر نمــی شــویم.

در نتیجه ذهن ما به این باور می رسد که از عهده آن کار بر نمی آئیم. مثاًل:

برای استخدام در یک سازمان به مصاحبه دعوت می شویم.
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در ذهن مــان بــه ایــن موضوعــات فکــر می کنیــم کــه ســخت اســت و ممکــن اســت 
در مصاحبــه قبــول نشــویم و اتفاقــًا قبــول نمــی شــویم.

ــاد  ــاز ی ــم، ب ــتخدامی می روی ــه اس ــرای مصاحب ــری ب ــای دیگ ــه ج ــه ب ــد ک ــه بع دفع
همــان ماجــرای گذشــته می افتیــم و بــه خــود مجــددًا می گوئیــم مــن دفعــه پیــش 

نتوانســتم قبــول شــوم و ممکــن اســت ایــن بــار هــم قبــول نشــوم.

ــه ی  ــر وارد چرخ ــود؛ دیگ ــه ش ــت مواج ــا شکس ــد، ب ــن رون ــار ای ــد ب ــه چن ــی ک زمان
معیــوب می شــویم و بیــرون آمــدن از ایــن چرخــه برای مــان بســیار ســخت می شــود.

در گذشــته زمانــی کــه در جمــع قــرار می گرفتــم، نمی دانســتم چطــور ســر صحبــت 
را بــاز کنــم و یــا چگونــه گفتگــو را ادامــه دار کنــم و ایــن جریــان باعــث شــده بــود از 
ــم  ــردم نمی توان ــاس ک ــه احس ــات اول ک ــم. در دفع ــرار کن ــع ف ــن در جم ــرار گرفت ق

گفتگــو را ادامــه دهــم، بــه جــای اینکــه مهــارت آن را یــاد بگیــرم بــا افــکار منفــی:

- من نمی تونم صحبت رو ادامه بدم!

- اگه سؤال پرسیدن، من چی جواب بدم!

- سؤال نپرسم بهتره، چون بهم میگن فضول!

- و ...

ایــن افــکار منفــی باعــث شــده بــود کــه اعتمــاد بــه نفــس خــودم را از دســت بدهــم 
ــع  ــودم در جم ــور ب ــی مجب ــر زمان ــا اگ ــم و ی ــع، دوری کن ــن در جم ــرار گرفت و از ق
قــرار بگیــرم، یــا ســکوت می کــردم و یــا خــودم را بــا گوشــی تلفــن همــراه مشــغول 

می کــردم.
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فصل سوم

چاره درمان خجالت،
ساخت مسیر عصبی





مسیر عصبی
اگــر یادتــان باشــد، قبــاًل به ایــن موضــوع پرداختیــم کــه خجولی گری و پرخاشــگری 
ــت در  ــا آن موقعی ــب ب ــار متناس ــا رفت ــت ی ــل آن موقعی ــه فای ــد ک ــی رخ می ده زمان

ذهــن فــرد نباشــد و یــا معیــوب باشــد.

در ایــن فصــل می خواهیــم بــه ایــن مــورد بپردازیــم کــه چگونــه می تــوان فایل هــای 
معیــوب را تعمیــر کــرد و یــا فایل هــای جدیــدی را در مغــز جدیــد اضافــه کــرد.

در مغــز مــا میلیاردهــا میلیــارد ســلول عصبــی بــه نــام ُنــرون وجــود دارد که با هــزاران 
رشــته عصبــی دیگر کــه ســیناپس نــام دارد، در ارتباط هســتند.

در تصویــر زیــر ســمت چــپ دو رشــته عصبــی )ســیناپس( را مشــاهده می کنیــد کــه 
در فضــای معلــق بیــن آنهــا ســلول های عصبــی )ُنــرون( زیــادی وجــود دارد.
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بــرای اینکــه یــک رفتــار جدیــد در ذهــن مــا شــکل بگیــرد و یــا اینکه یــک رفتــار تغییر 
کنــد، بایــد محــل عبــور و مــرور ایــن ســلول های عصبــی )ُنرون هــا( تغییــر کنــد.

ــلول های  ــت س ــرای حرک ــا ب ــت ام ــاه اس ــیار کوت ــی بس ــته عصب ــن دو رش ــه بی فاصل
عصبــی بســیار ســخت و طاقــت فرساســت و همیــن امــر مســتلزم انــرژی فــراوان و 

زمــان الزم اســت.

کودکــی کــه تــازه می خواهــد راه رفتــن را بیامــوزد، الزم اســت در ابتــدا بــه دفعــات 
ــت  ــا حرک ــد ت ــرار کن ــن و تک ــن را تمری ــن راه رفت ــدر ای ــورد و آنق ــن بخ ــیاری زمی بس
ــی  ــه راحت ــیناپس( ب ــی )س ــته عصب ــن دو رش ــه بی ــرون( او در فاصل ــلول های )ُن س

ــرد. ــکل بگی ــن ش ــی او در راه رفت ــیر عصب ــًا مس ــد و اصطالح ــاق بیافت اتف

ــر  ــه در آدرس زی ــی ک ــوع، فیلم ــن موض ــتر ای ــرای درک بیش ــم ب ــما می خواه از ش
ــد. ــاهده نمایی ــرار داده ام را مش ــما ق ــرای ش ب

همین موضوع در تمام آموزش ها، رفتارها و عادت های جدید ما نیز صدق می کند. 

ــی،  ــا تندخوان ــریع ی ــه س ــا، مطالع ــواع ورزش ه ــخنرانی، ان ــی، س ــاًل در رانندگ مث
مهارت هــای ارتباطــی و بخصــوص غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی.

ــار و گفتارمــان ســاخته  ــرای رفت متأســفانه اگــر قبــاًل مســیر عصبــی اشــتباهی را ب
باشــیم، مــدت زمــان اصــالح و ایجــاد مســیر عصبــی جدیــد بیشــتر می شــود چــرا 
کــه ابتــدا بایــد مســیر عصبــی قبلــی از بیــن بــرود، ســپس مســیر عصبــی جدیــد 

ایجــاد شــود و ایــن امــر مســتلزم زمــان بیشــتری خواهــد بــود.

از شما می خواهم فیلم زیر را که مرتبط با این موضوع است مشاهده نمایید:

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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ــه  ــرای اینک ــاندلین ب ــتین س ــای دس ــد، آق ــاهده نمودی ــم مش ــه در فیل ــور ک همانط
مســیر عصبــی ایجــاد شــده را تعویــض کنــد، متحمــل چــه ســختی هایی شــد امــا 
فرزنــدش کــه ســن و ســال کمتــری داشــت، مــدت زمــان کوتاه تــری را بــرای تعویــض 

مســیر عصبــی نیــاز داشــت.

امــا نگــران ایــن موضــوع نباشــید کــه اگر 20 یــا ۳0 ســال مســیر اشــتباهی را در مغزمان 
ســاخته ایم، پــس مــدت زمــان زیــادی را بایــد تمریــن کنیــم تــا ایــن مســیر اصالح شــود.

ــیر  ــر مس ــا تغیی ــاد ی ــول ایج ــا ط ــام آنه ــا انج ــوان ب ــه می ت ــج روش ک ــه پن در ادام
عصبــی را کوتاه تــر کــرد، آورده ام کــه اگــر آنهــا را مرتــب انجــام دهیــد، بــه شــما قــول 
می دهــم مســیر عصبــی ســاختن مهارت هــای ارتباطــی بــرای غلبــه بــر خجالــت و 

کمرویــی در شــما بســیار کوتــاه  خواهــد شــد.

1. تیزحسی و پیدا کردن الگوهای رفتاری و کالمی در دیگران
منظــور از تیزحســی ایــن اســت کــه نســبت بــه حــواس پنجگانــه، ســریع تر واکنــش 

نشــان بدهیــم کــه البتــه اولیــن واکنــش، فهــم درســت ماجــرا می باشــد.

مــا می توانیــم الگوهــای رفتــاری و کالمــی در دیگــران را  از چهــار حالــت دریافــت 
کنیــم:

حالت اول – افرادی که رفتار خوبی دارند یا به خوبی صحبت می کنند
ــبی  ــای مناس ــد و رفتار ه ــرف می زن ــی ح ــه خوب ــه ب ــیم ک ــی را می شناس ــر کس اگ
در موقعیت هــای مختلــف دارد، در ایــن حالــت می توانیــم از تمــام رفتارهــا و 
صحبت هــای او، الگوبــرداری کنیــم. مثــل: شــیوایی بیــان، انتخــاب کلمــات، زبــان 

ــت و ... . ــدی صحب ــران، پیکربن ــا دیگ ــورد ب ــوه برخ ــدن، نح ب

حالت دوم – افرادی که رفتار یا گفتار صحیحی ندارند
اگــر کســی را می شناســیم کــه بــه خوبــی حــرف نمی زنــد و رفتار هــای مناســبی در 

53

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



موقعیت هــای مختلــف نــدارد، بــاز هــم در ایــن حالــت می توانیــم از تمــام رفتارهــا و 
صحبت هــای او یــاد بگیریــم کــه در کجاهــا بــه چــه شــکل عمــل نکنیــم.

ایــن حالــت، مــن را بــه یــاد پنــد لقمــان حکیــم می انــدازد کــه از او پرســیدند: ادب از 
کــه آموختــی و او نیــز در پاســخ گفــت: از بــی ادبــان.

ــه چــه  ــگاه چشــمی نامناســب ب مثــاًل: چطــوری خســته کننده صحبــت نکنیــم، ن
صــورت اســت، پریــدن در میــان صحبــت دیگــران، خــوب گــوش نــدادن بــه صحبــت 

دیگــران و ... .

حالت سوم – جایی که نمی دانیم
اگــر رفتــار یــا کالم خاصــی را از فــردی می بینیــم یــا می شــنویم امــا نمی دانیــم ایــن 
رفتــار یــا کالم صحیــح اســت یــا خیر، بــاز در ایــن موقعیــت نیــز می توانیم یــاد بگیریم.

ــا در فضــای بیــرون از خانــه، همسرشــان را  مثــاًل: بعضــی از آقایــان در میهمانــی  ی
ــه ایــن  ــام خانوادگــی خودشــان صــدا می زننــد؛ در ایــن موقعیــت توجه مــان ب ــا ن ب
موضــوع جلــب می شــود کــه اطالعاتمــان را در ایــن موضــوع بــاال ببریــم و بــه ایــن 
موضــوع پــی ببریــم کــه در چــه شــرایطی، چنیــن رفتــاری مطلــوب اســت یا نیســت؟

پــس در ایــن حالــت خــوب یــا بــد بــودن رفتــار یــا صحبتــی را نمی دانیــم و الزم اســت 
بررســی انجــام دهیم.

حالت چهارم – افرادی که معمولی هستند
ســخت تریــن قســمت مربــوط بــه ایــن حالــت اســت چــون مــا معمــواًل بــه چیزهــای 
غیرمعمولــی و متفــاوت بیشــتر توجــه می کنیــم و چیزهایــی کــه معمولــی هســتند 

خیلــی کــم، توجــه مــا را بــه ســمت خــود جلــب می کننــد. 

مثــاًل: زمانــی کــه در یــک میهمانــی همه مشــغول فیلــم دیدن هســتیم، این یــک حالت 
معمولــی اســت ولــی اگــر یــک نفــر وســط فیلــم دیــدن شــروع کنــد بــه تخمه شکســتن، 
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توجــه همــه بــه او جلــب می شــود؛ چــون یــک کار متفاوتــی انجــام داده اســت.

خیلی کم پیش می آید که به چیزهای معمولی توجه کنیم:

- در چراغ راهنمایی و رانندگی رنگ سبز باالست یا رنگ قرمز؟

- تعداد دکمه لباس های شما چند تاست؟

- تعداد سوراخ های کمربند شما چندتاست؟

- نحوه قرارگیری عددهای روی کنترل تلویزیون از باال به پائین است یا بالعکس؟

- و ...

ُخب حاال ما قرار است از افراد معمولی چه چیزی را یاد بگیریم؟ 

ــودن  ــادی ب ــث ع ــی باع ــه کارهای ــه چ ــم ک ــاد بگیری ــم ی ــت می خواهی ــن حال در ای
ــیم. ــاوت باش ــم و متف ــام ندهی ــا را انج ــا آنه ــود ت می ش

معمــواًل در میهمانــی و دورهمــی آقایــان، صحبتــی کــه بســیار معمول اســت، وضعیت 
اقتصــادی و سیاســی کشــور اســت. ایــن یــک حالــت معمــول دورهمــی آقایان اســت. 
مــا اگــر بــه ایــن عــادی بــودن آگاه باشــیم، دفعــه بعــد مطالبــی را آمــاده می کنیــم کــه 

نــه سیاســی باشــد و نــه اقتصــادی و از طرفــی هــم جلــب توجــه کنــد.

پــس مــا در ایــن تمریــن می توانیــم از هــر کســی، چیــزی یــاد بگیریــم؛ فقــط 
کافیســت تیزحــس باشــیم.

2. تکنیک اگه جاش بودم
یکــی از بهتریــن و فوق العاده تریــن تکنیک هــا بــرای ســاخت مســیر عصبــی "تکنیــک 

اگــه جــاش بــودم" اســت کــه مــن در بیشــتر مــوارد از ایــن تکنیــک اســتفاده می کنــم.

در ایــن تکنیــک رفتــار و گفتــار افــراد را در موقعیت هــای مختلــف مثــل کافی شــاپ، 

55

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



رســتوران، پــارک، یــا در هــر جایــی در نظــر می گیریــم و بــا خودمــان تحلیــل می کنیــم کــه 
ــل فــرض می کنیــم و  ــار می کننــد، بعــد خودمــان را در موقعیــت طــرف مقاب ــه رفت چگون
می گوییــم: اگــه مــن جــای او بــودم چــه کاری را انجــام مــی دادم و یا چــه حرفی را مــی زدم.

ــه  ــی را ب مثــاًل: دو نفــر از دوســتان تان را می بینیــد کــه یکــی از آنهــا از دیگــری پول
ــا بطــور کل درخواســتی از دیگــری دارد. عنــوان قــرض می خواهــد و ی

در ایــن موقعیــت الزم اســت تکنیــک اگــه جــاش بــودم را در ذهــن خــود فعال کنیــم و با 
خــود بگوییــم اگــر از من چنیــن درخواســتی را داشــتند، چطــوری باید پاســخ بدهم؟

و یــا اگــر مــن قصــد پــول قــرض گرفتــن را داشــتم، بایــد چگونــه درخواســتم را مطرح 
کنــم کــه کمتــر احتمال رد شــدن داشــته باشــد.

یــا فــردی مشــغول ســخنرانی روی جایــگاه اســت، مــن با خــودم بســیار ایــن تکنیک را 
تکــرار می کنــم کــه اگــه مــن جــاش بــودم مثــاًل اینجــا ایــن موضــوع را نبایــد می گفتــم 
ــردم،  ــت می ک ــگاه حرک ــا روی جای ــردم، اینج ــت می ک ــر درس ــالید را بهت ــن اس ــا ای ی

اینجــا بیــن جمعیــت حرکــت می کــردم و هــزاران اگــه جــاش بــودم دیگــر ...

لطفــًا ایــن موقعیــت را تصــور کنیــد کــه در خیابــان مشــغول قــدم زدن هســتید کــه 
ــغول  ــون مش ــگاران تلویزی ــد خبرن ــود می بینی ــی خ ــه ۱00 قدم ــان در فاصل ناگه

ــند. ــی می باش ــوع خاص ــاره موض ــراد، درب ــا اف ــه ب مصاحب

جلوتــر کــه می رویــد، ســؤاالت مجــری و پاســخ های کســی را کــه مشــغول مصاحبــه اســت 
ــودم را در ذهــن خــود فعــال  را می شــنوید، اینجــا الزم اســت کــه تکنیــک اگــه جــاش ب
کنیــد و بــا خــود بگوییــد: اگــر از مــن چنین ســؤالی می پرســیدند، چه پاســخی مــی دادم.

3. ضبط صدا و فیلم از صحبت یا کارهای خودمان
یکــی از بهتریــن کارهــا بــرای ارزیابــی رفتــار خودمــان، مشــاهده خودمــان اســت کــه 
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چــه می گوییــم و چــه رفتــاری را انجــام می دهیــم و می تــوان بــرای ایــن کار از ضبــط 
فیلــم یــا صــدا از صحبــت یــا کارهــای خودمــان بــرای ارزیابــی اســتفاده کنیم.

زمانی که به صدای خودمان گوش می دهیم، متوجه می شویم از چه کلماتی استفاده 
می کنیم و چگونه آن را بیان می کنیم و با این کار می توانیم خودمان را ارزیابی کنیم که:

- آیا کلماتی که استفاده کرده ایم، مناسب بوده است؟

- آیا لحن صدای ما، مناسب بوده است؟

- آیا قدرت و بلندی صدای ما، مناسب بوده است؟

- آیا مکث هایی که استفاده کرده ایم، مناسب بوده است؟

- و ...

در مــورد ضبــط فیلــم نیــز بــه همیــن صــورت اســت و تمــام مــوارد ذکــر شــده را عالوه 
بــر نحــوه رفتارمــان می توانیــم ارزیابــی کنیم.

در این تمرین پس از ارزیابی، الزم است با خود این دو جمله را تکرار کنیم:

به جای این صحبتم، چه صحبتی را بهتر بود می گفتم؟

و به جای این رفتارم، چه کاری بهتر بود انجام می دادم؟

در جاهایــی کــه احســاس می کنیــم می توانیــم بهتــر صحبــت کنیــم و بهتــر عمــل 
کنیــم، مطالــب جایگزیــن و رفتــار مناســب را پیــدا کنیــم تــا در موقعیت های مشــابه، 

گفتــار و رفتــار مناســبی را از خــود بــروز دهیــم.

با این تمرین، روز به روز گفتار و کردار ما عالی و عالی تر می شود.

4. اگه ... جای من بود چیکار می کرد؟
ــم و  ــدا کنی ــبی را پی ــوی مناس ــود الگ ــی خ ــای ارتباط ــرای مهارت ه ــم ب ــعی کنی س
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ــد. ــل می کن ــه عم ــف چگون ــای مختل ــم او در موقعیت ه ببینی

ــم  ــر کردی ــه ذک ــی ک ــل های ــن راه ح ــدام از ای ــم هیچک ــاس کردی ــه احس ــی ک زمان
نتوانســته پاســخگوی نیــاز مــا باشــد، آن فــردی کــه بــه عنــوان الگــو بــرای خــود در 

ــم:  ــود بگویی ــا خ ــم و ب ــور کنی ــان تص ــن خودم ــم را در ذه ــر گرفته ای نظ

اگه فالنی )الگو( جای من بود، چیکار می کرد؟

در بیشــتر اوقــات ایــن تکنیــک، راه حــل مناســبی را جلــوی راه مــا قــرار می دهــد و 
نیازمــان را برطــرف مــی کنــد.

5. کمک گرفتن از نوروساینس
یکــی از راه هــای ســاده امــا در عیــن حــال تأثیرگــذار ایــن اســت که هــر وقــت در موضوعی 

اشــتباه عمل کردیــم، مثاًل:

شــاید بــرای شــما نیز پیــش آمــده باشــد در موقعیتی کــه در حال صحبــت با فــردی بودید 
و آن موقعیــت را تــرک کردیــد، دائمــًا بــا خودتــان بــه این فکر کرده باشــید کــه ای کاش این 

مطلــب را می گفتــم و آن را نمی گفتــم!

در نوروســاینس یــا علومــی کــه مرتبــط بــا اعصــاب اســت به ایــن نتیجــه رســیده اند که هر 
زمــان مــا موضوعــی را در ذهن مــان می ســازیم، نورون هــای موجــود در مغــز بــه حرکــت در 
می آینــد و مســیر عصبــی جدیدی را می ســازند و همیــن اتفــاق در زمانی کــه می خواهیم 

موضوعــی را اصــالح کنیم نیــز اتفــاق می افتد.

پــس هــر زمــان کــه در موقعیتــی اشــتباه عمــل کردیــم، می توانیــم بــه صــورت ذهنــی کار 
درســت را در مغزمــان تصویرســازی کنیــم و بــا این کار، مســیر عصبی را اصــالح می کنیم.

در پایــان ایــن فصــل بــه ایــن موضــوع مجــددًا اشــاره می کنــم کــه مســیر عصبــی ســاخته 
نمی شــود مگــر بــا تمریــن و تکــرار



فصل چهارم

من  کدام را
انتخاب می کنم؟





رفتار قاطعانه
ــه را انتخــاب می کنیــم  ــا اینجــا متوجــه شــدیم مــا زمانــی رفتارهــای خجولی گران ت

کــه فایــل رفتــاری یــا گفتــاری آن موقعیــت در مغــز مــا وجــود نداشــته باشــد.

زمانــی کــه صحبــت از ایجــاد و یــا تغییــر رفتــار می کنیــم، الزم اســت ویژگــی آن مــدل 
رفتــاری کــه قــرار اســت ایجــاد کنیــم یــا جایگزین رفتــار قبلــی کنیم را نیــز بیــان نماییم.

نمــوداری بــرای رفتــار مــا بــا دیگــران وجــود دارد کــه در یــک طــرف مــا هســتیم و در 
طــرف مقابــل، دیگــران.

در هر طرف دو شاخص وجود دارد:

خودمان را محترم بدانیم یا محترم ندانیم.

و در طرف مقابل، دیگران را محترم بدانیم یا محترم ندانیم.

در این حالت ما می توانیم چهار نوع رفتار متفاوت داشته باشیم: 

۱. اگــر خودمــان را محتــرم بدانیــم امــا دیگــران را محتــرم ندانیــم، رفتــار مــا 
بــود. خواهــد  پرخاشــگری 

2. اگــر خودمــان را محتــرم ندانیــم و دیگــران را نیــز محتــرم ندانیــم، رفتــار مــا حــاوی 
منفی  نگــری و افســردگی خواهــد بــود.
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۳. اگــر خودمــان را محتــرم ندانیــم امــا دیگــران را محتــرم بدانیــم، اینجاســت کــه 
ــرد. ــکل می گی ــی ش ــت و کمروی خجال

ــازی  ــه خمیــِر ب ــر خودمــان ترجیــح می دهیــم و ب در ایــن مــدل رفتــار، دیگــران را ب
ــویم. ــل می ش ــران تبدی دیگ

ــا از  ــور م ــه منظ ــت ک ــارم آن اس ــمت چه ــودار، قس ــن نم ــمت ای ــن قس ــا مهم تری ام
ایجــاد رفتــار، ایــن مــورد اســت.

4. زمانــی کــه خودمــان را محتــرم بدانیــم و همچنیــن دیگــران را نیــز محتــرم بدانیم، 
رفتــاری کــه از مــا صــادر می شــود رفتــار قاطعانــه و محترمانــه خواهــد بــود.

از شما می خواهم تصویر زیر را که نمودار رفتار ماست، مشاهده کنید:

به عنوان مثال:

در صــف نــان، بلیــط ســینما و یــا نوبــت تاکســی ایســتاده ایم کــه فــردی صــف را نادیده 
می گیــرد و جلوتــر از مــا می ایســتد. اجــازه بدهیــد طبــق نمــودار جلــو برویم:

حالــت اول پرخاشــگری: مگــه کــوری و صــف رو نمی بینــی؟ مــا اینجــا درخــت کــه 
نیســتیم، وایســتادیم تــا نوبت مــون بشــه ...

ــه  ــت، هم ــی نیس ــای زندگ ــران ج ــه ای ــردگی: دیگ ــری و افس ــت دوم منفی نگ حال
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ــرد! ــه ک ــش نمیش ــتن و کاری ــگ هس بی فرهن

حالــت ســوم خجالــت و کمرویــی: حتمــًا بنــده خــدا کاری داشــته - مهــم نیســت 5 
دقیقــه بیشــتر می ایســتم.

حالــت چهــارم رفتــار قاطــع و محترمانــه: بزرگــوار ممنــون میشــم نوبــت رو رعایــت 
ــد چــون موقعــی کــه مــن اومــدم، شــما تشــریف  کنیــد و آخــر صــف تشــریف ببری

ــرد( ــد ک ــر خواه ــت تغیی ــت، درخواس ــا موقعی ــط ب ــه مرتب ــتید. )البت نداش

ــی  ــنده باق ــا فروش ــم ام ــگاه رفته ای ــه فروش ــی ب ــد جنس ــرای خری ــه ب ــی ک ــا زمان ی
پولمــان را پــس نمی دهــد.

حالت اول پرخاشگری: آقاجون نمی خوای بقیه پول ما رو پس بدی؟؟

حالــت دوم منفی نگــری و افســردگی: دیگــه همــه مــال مــردم خــور شــدن و بــه هــم 
ــن! ــم نمی کن رح

حالــت ســوم خجالــت و کمرویــی: احتمــااًل یــادش رفتــه پــول منــو پــس بــده، ولــش 
کــن ... پــول زیــادی نیســت کــه ...!

حالــت چهــارم رفتــار قاطــع و محترمانــه: آقــا ... خرید هــای مــن X تومــن شــده و 
مــن N تومــن بــه شــما پــول دادم، ممنــون می شــم بقیــه ی پــول مــن رو پــس بدیــد.

شــاید شــبیه دو نمونــه ی بــاال تقریبــًا بــرای مــا نیــز پیــش آمــده باشــد امــا بــه دلیــل 
ــایندی را  ــات ناخوش ــان و اتفاق ــرر و زی ــع، ض ــار قاط ــه رفت ــی در ارائ ــدم توانای ع
ــه خواســته ی  ــم و در برخــی شــرایط شــاید نتوانســته باشــیم کــه ب ــه کرده ای تجرب

خودمــان برســیم.

مهمتــر از ضــرر و زیــان، حــس بــدی اســت کــه در گذشــته بارهــا و بارهــا بــا آن مواجه 
ــد  ــرایطی بای ــن ش ــه در چنی ــتم ک ــه ای کاش می دانس ــتم ک ــودم و آرزو داش ــده ب ش

چــه بگویــم و بــه چــه صورتــی رفتــار کنــم.
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رفتار قاطعانه و عزت نفس
رفتــار قاطــع ریشــه در عــزت نفــس دارد و می تــوان اینگونــه گفــت کــه عــزت نفــس زمانــی 

در مــا بوجــود می آیــد کــه خودمــان را محتــرم بشــماریم و دیگــران را نیــز محتــرم بدانیــم.

دیگران شامل:

ــان های  ــه انس ــه ب ــم ک ــه داری ــا وظیف ــی: م ــه و مقام ــر رتب ــر در ه ــان های دیگ انس
دیگــر، بــه خاطــر انســان بودن شــان و ارزش انســانی آنهــا احتــرام بگذاریــم، خــواه 

ــا  رئیــس جمهــور یــک کشــور. نظافتچــی ســاده باشــد ی

حیوانــات: یــک پلــه فراتــر از احتــرام بــه انســان ها، احتــرام بــه حیوانــات اســت. تــا 
ــه مــا نمی رســانند، آنهــا نیــز از آزار مــا در امــان باشــند. جایی کــه آزاری ب

زمانــی کــه مغــز مــا آمــوزش ندیــده باشــد و ندانــد در موقعیت هــای مختلــف چگونــه 
عمــل کنــد، رفتــار قاطــع را یــاد نمی گیــرد و ســراغ رفتارهــای دیگــر مثــل خجالــت و 

کمرویــی و یــا پرخاشــگری مــی رود.

ــت و در  ــده اس ــوزش ندی ــا آم ــز م ــد مغ ــخص می کن ــه مش ــانه هایی ک ــی از نش برخ
ــت از: ــارت اس ــد، عب ــته باش ــع داش ــار قاط ــد رفت ــوارد نمی توان ــی م برخ

ویژگی افرادی که خجولی گری می کنند
- مشکل در نه گفتن

- احساسات خود را بروز نمی دهند.

- نمی دانند که چه حقوقی دارند و در بیشتر اوقات از حقوق شان می گذرند.

- تا جایی که ممکن است، از موقعیت فرار می کنند.

- خودشان را سرگرم کارهای بیهوده می کنند.

- معمواًل  آغازگر گفتگو نیستند.
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- از داوطلب شدن در کارها پرهیز می کنند.

- نیازهای دیگران را در اولویت قرار می دهند.

- هر کاری دیگران می خواهند، انجام می دهند.

- برای اینکه دچار تعرض نشوند، هر کاری می کنند.

ویژگی افرادی که پرخاشگری می کنند
- به احساسات دیگران اهمیتی نمی دهند.

- احساسات دیگران را به ُسخره می گیرند.

- از دیگران )خجالتی ها( سوء استفاده می کنند.

- برای رسیدن به خواسته هایشان هر کاری می کنند.

- خیلی سریع واکنش نشان می دهند و معمواًل واکنش شان تند است.

- با صدای بلندتر از حد استاندارد صحبت می کنند.

- از الفاظ نامربوط و نازیبا استفاده می کنند.

- با رفتارهای غیرکالمی فشار می آورند.

- خودشان را ُرک می دانند.

- نیازهای خودشان را به نیازهای دیگران اولویت می دهند.

پــس در نتیجــه بــرای ایجــاد رفتــار، الزم اســت بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــیم 
کــه رفتــار مــا بایــد قاطعانــه و محترمانــه باشــد و ایــن موضــوع فقــط زمانــی شــکل 

می گیــرد کــه خودمــان را محتــرم بدانیــم و دیگــران را نیــز محتــرم بشــماریم.
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فصل پنجم

عوامل ایجاد
خجالت را بریز دور





چه اتفاقی بر سر ما افتاده؟
بــه نظــر مــن ایــن قســمت مهــم نیســت کــه چــه عواملــی باعــث خجالــت و کمرویــی 
در مــا شــده اند، چــرا کــه مهــم ایــن اســت مــا اآلن دچــار خجالــت و کمرویی هســتیم 

و تصمیــم گرفته ایــم آن را از بیــن ببریــم.

امــا بــه صــورت مختصــر عواملی که باعــث ایجاد خجالــت و کمرویــی در افراد شــده اند 
را بررســی می کنیــم کــه اگــر در تعامــل بــا افــرادی هســتیم کــه از خجولی گــری رنــج 

می برنــد و یــا صاحــب فرزنــد هســتیم، بــه آنهــا توجه بیشــتر داشــته باشــیم.

عومل ایجاد خجالت و کمرویی در افراد عبارت است از:

• عوامل محیطی

• عوامل ذهنی

• عوامل رفتاری

ــه  ــوان ب ــراد می ت ــی اف ــت و کمروی ــاد خجال ــی در ایج ــل محیط ــن عوام از مؤثرتری
ــرد. ــاره ک ــی اش ــتم آموزش سیس

زمانی کــه صحبــت از سیســتم آموزشــی می شــود، منظــور مدرســه و دانشــگاه 
ــد.  ــی دارن ــر فراوان ــز تأثی ــا نی ــه آنه ــت، البت نیس
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ــد از قــرار  ــی اســت کــه فــرد می توان منظــور از سیســتم آموزشــی، تمــام محیط های
ــط  ــوان از محی ــت می ت ــن حال ــرد، در نزدیک تری ــاد بگی ــزی ی ــا چی ــن در آنج گرفت

خانــواده نــام بــرد.

عامل دوم که در ایجاد خجالت و کمرویی ما تأثیرگذار است، تصورات ذهنی است.

ــن  ــتیم و ای ــان هس ــود در ذهن م ــا خ ــردن ب ــت ک ــغول صحب ــه مش ــر لحظ ــا در ه م
ــی از  ــه ناش ــه البت ــا دارد ک ــخصیت م ــکل گیری ش ــی در ش ــر فراوان ــات تأثی مکالم

ــت. ــمندی مان اس ــت و ارزش ــدی، لیاق ــه توانمن ــبت ب ــا نس ــای م باوره

در فصــل هشــتم کامــل بــه ایــن موضــوع می پردازیــم کــه چگونــه تصــورات ذهنــی 
مناســبی بــرای خــود خلــق کنیــم تــا خودمــان را بیشــتر بــاور داشــته باشــیم.

ــر  ــد و اگ ــران می بینن ــد دیگ ــان را از دی ــی خودش ــراد خجالت ــتر اف ــفانه بیش متأس
ــه نفس شــان کــم  ــه آنهــا دیــد خوبــی نداشــته باشــند، اعتمــاد ب دیگــران نســبت ب
ــوب  ــان خ ــند، حال ش ــته باش ــا داش ــه آنه ــبت ب ــی نس ــد خوب ــر دی ــا اگ ــود ام می ش

ــتند. ــی هس ــان راض ــود و از خودش می ش

عامل سوم که در ایجاد خجالت و کمرویی ما تأثیرگذار است، عوامل رفتاری است.

ــا  ــم، ام ــان داری ــه خودم ــبت ب ــبی نس ــی مناس ــورات  ذهن ــا تص ــات م ــی اوق گاه
ــا افــراد، برخــوردار نیســتیم.  ــرای ارتباط گیــری ب متأســفانه از مهارت هــای الزم ب
ــا در  ــم ی ــرار کن ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــه ب ــه چگون ــم ک ــه باش ــاد نگرفت ــر ی ــن اگ م
ــگاه و  ــم ن ــا نتوان ــم و ی ــروز ده ــود ب ــی از خ ــس العمل های ــه عک ــو چ ــن گفتگ حی
ــوب  ــه مطل ــلمًا نتیج ــم، مس ــته باش ــران داش ــا دیگ ــبی ب ــمی مناس ــاط چش ارتب

حاصــل نمی شــود.

ــاط  ــم ارتب ــلمًا نمی توانی ــیم، مس ــه باش ــاد نگرفت ــا را ی ــه مهارت ه ــه اینگون ــی ک زمان
ــراری  ــود از برق ــبب می ش ــوع س ــن موض ــم و همی ــرار کنی ــران برق ــا دیگ ــی را ب خوب
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ــویم. ــی ش ــت و کمروی ــار خجال ــیم و دچ ــته باش ــرس داش ــران ت ــا دیگ ــاط ب ارتب

عوامل ایجاد خجالت را بریز دور
ــه امــروز کــدام یــک از عوامــل )محیطــی، ذهنــی، رفتــاری(  ــا ب مهــم نیســت کــه ت

ــی در شــما شــده اســت. ــت و کمروی باعــث خجال

مهــم ایــن اســت کــه دیگــر انگشــت اشــاره را از آنهــا برداشــته و بــه ســمت خودمــان 
ببریــم و بــه جــای اینکــه بگوییــم:

ــر و  ــم، اســتاد، همــکار، مدی ــرادر، خواهــر، همســر، دوســتان، معل ــادر، ب ــدر، م پ
هــر کــس دیگــری باعــث ایجــاد رفتارهــای خجولی گــری در مــن بوده انــد؛ امــروز 

بایــد بگوییــم:

من چه کاری می توانم انجام دهم تا بر خجالت و کمرویی خود غلبه کنم؟

ــر  ــده از ه ــادر ش ــای ص ــد، رفتار ه ــاره ش ــز اش ــاب نی ــدای کت ــه در ابت ــور ک همانط
فــردی در هــر زمانــی، بهتریــن رفتــار یــا گفتــاری بــوده کــه تــا آن زمــان آموختــه و 

ــد. ــام ده ــه انج ــه ک ــاد نگرفت ــر از آن را ی ــد و بهت ــام ده ــه انج ــته ک می توانس

اگــر اطرافیــان در خجالتــی شــدن مــا نقــش داشــته اند، در بیشــتر اوقــات، آنهــا هــم 
ناآگاهانــه چنیــن کارهایــی را انجــام داده انــد و از عواقــب آن بــی اطــالع بوده انــد. 
آنهــا بهتریــن روش تربیتــی را کــه تــا آن روز یــاد گرفتــه بودنــد، روی مــا اجــرا کرده انــد 

و ممکــن اســت اشــتباه بــوده باشــد.

از شــما می خواهــم بــه جــای دنبــال مقصــر گشــتن و صــرف انــرژی در ایــن مــورد، 
امــروز تمــام انرژی تــان را بــرای ایجــاد رفتار هــای قاطعانــه مصــرف کنیــد. 

خجالــت و کمرویــی یــک رفتــار اســت کــه البتــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت ایــن 
رفتــار اشــتباه باشــد امــا مهــم ایــن اســت کــه می تــوان بــه راحتــی ایــن رفتــار را بــا 

تمریــن و تکــرار از بیــن بــرد و رفتــار مناســبی را جایگزیــن کــرد.
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بلوغ روانی
ما در زندگی دو نوع بلوغ داریم:

• بلوغ جسمی

• بلوغ روانی

ــدن را  ــادر ش ــا م ــودن ی ــدر ب ــی پ ــا توانای ــه م ــد ک ــی رخ می ده ــمی زمان ــوغ جس بل
داشــته باشــیم و ســن آن را بــرای دختــران 9 ســال و بــرای پســران ۱5 ســال در نظــر 
ــر  ــن ها را تغیی ــن س ــی آن، ای ــای عموم ــه و فض ــرایط جامع ــد ش ــر چن ــد، ه گرفته ان

ــود. ــتر می ش ــه روز بیش ــان روز ب ــوغ زودرس در جوان داده و بل

بلــوغ روانــی، زمانــی شــکل می گیــرد کــه مــا مســئولیت رفتــار، گفتــار و زندگی مــان 
را بــر عهــده بگیریــم.

اگــر مــا بتوانیــم مســئولیت زندگــی خودمــان را بــر عهــده بگیریم و از انگشــت اشــاره 
بــه ســمت دیگــران خــودداری کنیــم، اینجاســت کــه بلــوغ روانــی شــکل می گیــرد.

- اینکه من مسئول رفتارم باشم.

- اینکه من مسئول گفتارم باشم.

- اینکه من مسئول احساساتم باشم.

- اینکه من مسئول انتخاب هایم باشم.

- و اینکه من مسئول تمام زندگی ام باشم.

متأســفانه اگــر بــه زندگــی خیلــی از افــراد دقــت کنیــم، می بینیــم خیلــی از آنهــا بــه 
بلــوغ جســمی رســیده اند و فرزنــد و نــوه دارنــد امــا هنــوز بلــوغ روانــی در آنهــا شــکل 
نگرفتــه اســت و رنجش هــا و بدبختی هــای خودشــان را از ناحیــه دیگــران می بیننــد 

و یــا اینکــه مســئولیت رفتــار و گفتارشــان را بــر عهــده نمی گیرنــد!
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- فالنی باعث شد که من خوشبخت نشوم.

- فالنی باعث شد که من ضرر کنم.

- فالنی باعث شد که من عصبانی شوم.

- فالنی باعث شد که حقم را نگیرم.

- فالنی باعث شد که آن کار را قبول کنم.

- فالنی باعث شد که من خجالتی بار بیایم.

- فالنی باعث شد که اینجوری تیپ بزنم.

اگــر می خواهیــد نشــانه ای بــه شــما بدهــم کــه بدانیــم آیــا بلــوغ روانــی در مــا شــکل 
گرفتــه اســت یــا نــه، می توانیــم بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــم کــه آیــا انگشــت اشــاره 

بــه ســمت کســی دراز می کنیــم؟  

ــار از  ــا سرش ــی م ــم و زندگ ــروکار داری ــا س ــا انتخاب  ه ــی ب ــه از زندگ ــر لحظ ــا در ه م
انتخاب هــای گوناگــون اســت و هــر لحظــه بــر ســر دوراهــی انجــام دادن یــا انجــام 
نــدادن کاری یــا رفتــاری و یــا گفتــاری قــرار داریــم و ایــن مــا هســتیم کــه انتخــاب 

ــه:  ــم. اینک ــک را برگزینی ــم اآلن کدامی می کنی

- این غذا را بخورم یا نه

- مدرسه بروم یا نه

- ادامه تحصیل بدهم یا نه

- بورسیه بگیرم یا نه

- ازدواج کنم یا نه

- بچه دار شوم یا نه

- مهاجرت کنم یا نه
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- این پیشنهاد کاری را قبول کنم یا نه

- این حرف را به فالنی بزنم یا نه

- این رفتار را در این موقعیت انجام بدهم یا نه

و هــزاران هــزار انتخابــی کــه روزانــه انجــام می دهیــم و همیــن انتخاب هــای کوچــک 
کوچــک اســت کــه زندگــی مــا را می ســازد و یــک نفــر را بــه فقــر و دیگــری را بــه ثــروت 

هدایــت می کنــد.

ــه او  ــم ب ــاز ه ــردم، ب ــاب نک ــودم انتخ ــن خ ــد م ــه بگوی ــد ک ــی باش ــر کس ــی اگ حت
ــد. ــم بگیرن ــو تصمی ــرای ت ــران ب ــه دیگ ــردی ک ــاب ک ــو انتخ ــم: ت می گوی

اینکــه شــما ایــن کتــاب را خریــداری کرده اید و مشــغول مطالعه ی آن هســتید، نشــان 
ــد کاری  ــد و می خواهی ــدا کرده ای ــت پی ــی دس ــوغ روان ــه بل ــه ب ــت ک ــن اس ــده ای دهن
بــرای بهبــود زندگی تــان انجــام دهیــد و بــه همیــن خاطــر از شــما سپاســگزارم و آرزوی 

ایــن را دارم تمــام افــراد جامعــه مثــل شــما بــه ایــن بلــوغ روانــی دســت پیــدا کننــد.
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فصل ششم

من چه حقی دارم؟





حقوق انسانی ما
ــژاد، رنــگ پوســت،  ــارغ از جنســیت، ن ــا قــدم می گــذارد، ف ــه دنی هــر کســی کــه ب
دیــن، محــل زندگــی و مــواردی از ایــن قبیــل، دارای حقــوق انســانی اســت کــه بــا 

ــد. ــن حقــوق برابرن ــر اســت و همــه انســان ها در داشــتن ای همــه براب

ــا عــدم شــناخت حقوق مــان زمینــه ضایــع شــدن آن را فراهــم   گاهــی اوقــات مــا ب
ــم. ــاوز می کنی ــران تج ــوق دیگ ــه حق ــه ب ــا اینک ــم و ی می کنی

در ادامــه بــه برخــی از ایــن حقــوق اشــاره می کنــم کــه بــرای مــا کاربــرد فراوان تــری 
دارد البتــه ایــن حقــوق گســترده تر اســت و مــوارد بیشــتر آن را در حقــوق  شــهروندی 

و انســانی می توانیــد دنبــال کنیــد. 

ایــن حقــوق برداشــتی اســت کــه از اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اخــذ شــده و تــا 
آنجــا کــه بررســی کــرده ام مغایرتــی بــا دیــن مبیــن اســالم نــدارد.

•   من حق دارم به عنوان انسانی برابر، مورد احترام قرار بگیرم.

•   من حق دارم نیازهایم را در اولویت بگذارم، بدون ایجاد زحمت برای دیگران

•   من حق دارم احساسات، افکار و عقاید خودم را داشته باشم و ابراز کنم.

•   من حق دارم هر چیزی را تجربه کنم اما مسئولیت آن را نیز می پذیرم.
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•   من حق دارم انتخابهای خودم را داشته باشم و به دیگران توضیحی ندهم.

•   من حق دارم خودم باشم، بدون نیاز به تأیید دیگران

البتــه هــر جــا صحبــت از حقــوق می شــود بایــد ایــن را در نظــر بگیریــم کــه وظیفه ای 
نیــز در مقابل آن وجــود دارد.

درســت اســت کــه مــن حــق دارم بــه عنــوان انســانی برابــر، مــورد احتــرام قــرار بگیرم 
امــا در مقابــل، مــن نیــز وظیفــه دارم بــه همــه احترام بگــذارم.

اگــر جنایت کارتریــن فــرد تاریــخ را نیــز اســیر کردیــم، حــق مجــازات کــردن او 
ــه  ــد ب ــه برس ــم! چ ــه او را نداری ــن ب ــق توهی ــا ح ــم ام ــد داری ــدام باش ــد اع را هرچن

کارمنــد، دانش آمــوز و یــا همســرمان. 

ــل  ــا در مقاب ــذارم ام ــت بگ ــم را در اولوی ــق دارم نیازهای ــن ح ــه م ــت ک ــت اس • درس
بایــد بــه دیگــران نیــز اجــازه دهیــم کــه نیازهــای خودشــان را در اولویــت قــرار دهنــد.

بــا توجــه بــه ایــن حــق انســانی، مــن حــق دارم بــه هــر کســی نــه بگویــم و نیازهــای 
خــودم را در اولویــت بگــذارم.

یکــی از دوســتان برایــم تعریــف می کــرد کــه مدیــرش او را بــرای اضافــه کاری نگــه 
مــی دارد امــا هیــچ حق الزحمــه ای برایــش در نظــر نمی گیــرد و از طرفــی بــه 
خاطــر دیــر برگشــتن بــه خانــه مجبــور می شــود، از بســیاری از کارهــای شــخصی 

ــد. ــر کن ــود صرف نظ خ

بــه او گفتــم کــه می توانــی نیازهــای خــودت را در اولویــت بگــذاری و بــه مدیــرت "نــه 
بگویــی" البتــه تمــام جوانــب را بررســی کــن و ببیــن کــه آیــا مســئولیت عواقــب "نــه 

گفتــن" خــودت را بــه او می پذیــری؟

ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــا می توان ــم، آی ــته باش ــه داش ــگاهی عجل ــد از فروش ــرای خری ــر ب اگ
اینکــه نیــازم را در اولویــت قــرار دهــم، ماشــین را دوبلــه پــارک کنــم؟ جــدای از بحــث 
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قانونــی آن، جــواب مــن ایــن اســت کــه آیــا بــرای دیگــران زحمــت ایجــاد نمی کنــد؟

مــن هیــچ کاری کــه بــرای دیگــران زحمــت ایجــاد می کنــد را اجــازه نــدارم انجــام 
دهــم هرچنــد بقیــه انجــام  دهنــد!

ــته  ــودم را داش ــد خ ــکار و عقای ــات، اف ــق دارم احساس ــن ح ــه م ــت ک ــت اس • درس
باشــم و ابــراز کنــم امــا بایــد بــه دیگــران نیــز ایــن اجــازه را بدهــم کــه احساســات، 

ــد خودشــان را بیــان کننــد. افــکار و عقای

مــن حــق دارم بــه هرکســی کــه دوســت دارم رأی بدهــم یــا هــر دیــن و عقیــده ای کــه 
دلــم می خواهــد را داشــته باشــم، امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــم کــه برای 

دیگــران ایجــاد زحمــت نکنــم و همچنیــن مســئولیت و عواقــب آن را نیــز بپذیــرم.

ــر  ــه ه ــم و ب ــان راه  بیفتی ــه در خیاب ــود ک ــی نمی ش ــن دلیل ــه ای ــد ک ــان باش حواس م
کســی کــه دیدیــم ابــراز احساســات کنیــم! ابــراز عقیــده و احساســات و افکار مــا نباید 

زحمتــی بــرای دیگــران ایجــاد کنــد.

اگــر صفحــات افــرادی را در شــبکه های اجتماعــی دنبــال می کنــم بــرای اینکــه بــه 
آنهــا فحــش و ناســزا بگویــم، ایــن ابــراز عقیــده و افــکار نیســت! 

• درســت اســت کــه مــن حــق دارم هــر چیــزی را تجربــه کنــم امــا وظیفــه دارم کــه به 
دیگــران نیــز اجــازه دهــم کــه هــر موضوعــی کــه دوســت دارنــد را تجربــه کننــد امــا 

بایــد مســئولیت آن را نیــز بپذیرنــد.

من حق دارم پرش از ارتفاع را تجربه کنم اما مسئولیت آن را نیز می پذیرم.

ــا ارتفــاع 4 متــر بپــرم هرچنــد شــنا بلــد نباشــم امــا  مــن حــق دارم بــه اســتخری ب
مســئولیتش را می پذیــرم.

مــن حــق دارم بــه هــر کســی کــه دوســت دارم، هــر درخواســتی کنــم و او نیــز حــق 
دارد کــه بــه درخواســت مــن بلــه بگویــد یــا خیــر!
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ــا  ــه ایــن نکتــه اشــاره می کننــد کــه ب همیشــه در ایــن مواقــع برخــی از دوســتان ب
ایــن حــق، بــه فرزندمــان اجــازه می دهیــم کــه بــا هــر کســی دوســت شــود و یــا هــر 

کاری انجــام دهــد و پاســخ مــن بــه آنهــا ایــن اســت کــه ...

مــا نــه اجــازه داریــم و نــه می توانیــم کســی را مجبــور بــه کاری کنیــم، تنهــا وظیفــه 
مــا آگاهــی دادن اســت و می توانیــم تبعــات آن را بــرای آن شــخص مشــخص کنیــم 

تــا خــود بــه ایــن نتیجــه برســد کــه انجــام آن اشــتباه اســت.

ــن  ــه م ــه البت ــت ک ــیده اس ــخیص نرس ــه تش ــه آن درج ــا ب ــد م ــان از دی ــر فرزندم اگ
ایــن موضــوع را قبــول نــدارم، می توانیــم بگوییــم تــا زمانــی کــه در خانــه مــا زندگــی 
ــته  ــخص داش ــی مش ــًا قوانین ــد و حتم ــت کن ــه تبعی ــن خان ــد از قوانی ــد، بای می کن

باشــیم و تبعــات عمــل نکــردن بــه آن قوانیــن را نیــز مشــخص کنیــم.

• درســت اســت کــه مــن حــق دارم انتخاب هــای خــودم را داشــته باشــم و بــه 
دیگــران توضیحــی ندهــم امــا ایــن وظیفــه را نیــز دارم کــه اجــازه دهــم دیگــران نیــز 

ــد. ــی ندهن ــز توضیح ــن نی ــه م ــند و ب ــته باش ــان را داش ــای خودش انتخاب ه

اگــر مــن ماشــین داشــته باشــم و دوســتم از مــن بخواهــد کــه او را در مســیر بــه جایی 
برســانم، ایــن حــق مــن اســت کــه ایــن کار را انجــام ندهــم و توضیحــی نیــز دربــاره 

آن ندهــم هرچنــد اگــر بــاران ببــارد. امــا مســئولیت عواقــب آن را نیــز می پذیــرم.

ــا  ــه آنه ــد ب ــه بای ــانی ک ــر کس ــوق را در براب ــن حق ــه ای ــد ک ــمان باش ــه: حواس نکت
پاســخگو باشــیم و یــا مســئولیتی در قبــال  آنهــا داریــم بــه اشــتباه برداشــت نکنیــم.

مــن نمی توانــم بــه مدیــرم بگویــم مــن دوســت داشــتم ایــن کار را ایــن مدلــی انجــام 
دهــم و جــزء حقــوق انســانی مــن اســت کــه بــه شــما توضیحــی ندهــم!

ــی  ــرای زندگ ــه را ب ــن خان ــه ای ــم ک ــرم بگوی ــه همس ــم و ب ــداری کن ــه ای خری ــا خان ی
ــم. ــح نمی بین ــه توضی ــاز ب ــرده ام و نی ــاب ک انتخ
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یا حتی مثالی ساده تر ...

بــه میهمانــی، باشــگاه، تفریــح، مرخصــی بــدون اجــازه و مــواردی از ایــن قبیــل بروم 
بــدون آنکــه همســر، پــدر و مــادر یــا مدیــرم )کســانی کــه در قبــال پاســخگویی بــه 

آنهــا مســئول هســتم( را مطلــع کــرده باشــم!

• درســت اســت کــه مــن حــق دارم خــودم باشــم امــا وظیفــه دارم بــه دیگــران نیــز 
اجــازه دهــم کــه خودشــان باشــند هرچنــد مــن آنهــا را تأییــد نکنــم.

- من حق دارم هر نوع پوششی را انتخاب کنم.

- هر مدلی که مایل هستم، مدل موی  خود را درست کنم.

- هر عمل جراحی که دوست دارم انجام دهم.

امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــم که آیــا ایــن مــوارد بــرای دیگــران زحمتی 
ایجــاد نمی کنــد؟ و اینکــه آیــا مســئولیت عواقــب آنهــا را نیــز می پذیــرم؟

ــن حقــوق  ــا ای ــی کــه کــودکان در مهدکــودک هســتند، ب در بیشــتر کشــورها، زمان
آشــنا می شــوند!

تمام این قوانین را با این  سه معیار باید سنجید:

۱. هر کدام از این قوانین، قانون دیگری را نقض نکند.

2. باعث ایجاد زحمت برای دیگران نشود.

۳. اگر همه آن کار را انجام دهند، دنیا جای بهتری برای زندگی شود نه بدتر 

ــد  ــی می کن ــادا زندگ ــو کان ــر در تورنت ــال حاض ــه در ح ــی ک ــین گرام ــی از مدرس یک
ــم کــه یــک کــودک ۶  ــف می کــرد کــه در یــک جمعــی مشــغول صحبــت بودی تعری

ــرد. ــلوغ کاری می ک ــازی و ش ــا ب ــاله در آنج س

ــا توجــه بــه  چنــد دقیقــه ای کــه گذشــت ســر و صــدای کــودک خســته ام کــرد و ب
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ــه  ــی ک ــا صدای ــتم، ب ــودم داش ــران ب ــه ای ــی ک ــودکان در زمان ــه از ک ــتی ک برداش
ــه او گفتــم کــه لطفــًا  یــک مقــدار از حالــت عــادی بلندتــر ولــی تحکم آمیــز بــود ب

ــا! ــین اینج بنش

در همیــن لحظــه دیــدم کــودک بــه صــورت صــاف و راســت قامــت ایســتاد و بــا لحنی 
قاطعانــه بــه مــن گفــت: شــما اجــازه نــداری صدایــت را بــرای مــن بــاال ببری!
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فصل هفتم

آیـــــــا
 اعتماد به نفس دارم؟





اعتماد به نفس
ــکل  ــا ش ــی در م ــت و کمروی ــی خجال ــم زمان ــی گفتی ــت و کمروی ــف خجال در تعری
می گیــرد کــه مــا یــک رفتــار را بــه دلیــل تصــورات اشــتباه و یــا نداشــتن مهــارت، بــه 

اشــتباه انجــام دهیــم.

امــا در ادامــه فرمولــی کــه   بــرای غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی آمــاده کــرده ام، فرمول 
اعتمــاد بــه نفس اســت.

برای اعتماد به نفس چنین تعریفی را آورده اند:

• اتکا به خود برای انجام کار با استاندارد خاص

• داشتن مهارت و تعمیم آن به بخش های دیگر

ــتن  ــاوری و داش ــان خود ب ــور هم ــه منظ ــت ک ــوان گف ــود می ت ــه خ ــکا ب ــورد ات در م
ــت. ــان اس ــب از خودم ــی مناس ــورات ذهن تص

و در مــورد داشــتن مهــارت نیــز منظــور دارا بــودن مهــارت مربــوط بــه انجــام یــک کار 
و تعمیــم دادن آن بــه کارهــای دیگــر اســت.

ــود  ــا وج ــر در م ــی دیگ ــت و کمروی ــی خجال ــه زمان ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــس می ت پ
نخواهــد داشــت کــه مــا مهــارت مربــوط بــه رفتــار یــا کار خاصــی را داشــته باشــیم و 
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در کنــار آن بایــد خودمــان را بــاور و قبــول داشــته باشــیم.

اگــر از مــا دعــوت کننــد بــرای ســخنرانی روی ِســن برویــم و یکــی از دو قســم اعتمــاد 
بــه نفــس را نداشــته باشــیم، ســخنرانی خوبــی نخواهیم داشــت:

اگر مهارت سخنرانی را بلد باشیم یعنی بدانیم که:

- چطور باید سخنرانی را شروع کرد.

- یخ شکنی ابتدای سخنرانی باید چطور باشد.

- در چه مواقعی باید از طنز استفاده کرد.

- استفاده از دو نیمکره مغز در سخنرانی چیست.

- تیزحسی در سخنرانی به چه معناست.

- جمع بندی و نقطه پایان باید به چه شکل باشد.

- و ...

اگر تمام این مهارت ها را آموخته باشیم اما خودباوری نداشته باشیم یعنی:

- یه وقت ُتُپق نزنم!

- ممکنه نتونم سخنرانی خوبی داشته باشم.

- اگه سوتی دادم، چی؟

- من معمواًل صحبت هام خسته کننده است.

- اگه صدام لرزید، چه خاکی سرم بریزم.

- و ...

در این صورت سخنرانی خوبی نخواهیم داشت. 

اگــر خودبــاوری داشــته باشــیم ولــی مهــارت نداشــته باشــیم، بــاز ســخنرانی خوبــی 
نخواهیــم داشــت.
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ــا شــوق و ذوق پشــت  شــاید در ســاده ترین حالــت بتــوان کودکــی را مثــال زد کــه ب
ــد: ــی کن ــد رانندگ ــود می خواه ــام وج ــا تم ــیند و ب ــل می نش ــان اتومبی فرم

آیــا خودبــاوری تصور ذهنــی مناســبی نســبت بــه خــود دارد؟ بلــه، او بــا خــود فکــر 
ــد. ــی می کن ــی رانندگ ــه خوب ــت و ب ــده ای حرفه ایس ــه  رانن ــد ک می کن

اما آیا مهارت رانندگی را یاد گرفته است؟ خیر!

باز هم در این مورد نتیجه خوبی حاصل نمی شود.

ــرای  ــی رود و ب ــدی راه م ــه روی بن ــت ک ــاز اس ــک بندب ــل ی ــس مث ــه نف ــاد ب اعتم
ــتان  ــردن دس ــا ک ــا جابه ج ــی دارد و ب ــه م ــاز نگ ــود را ب ــت خ ــادل دو دس ــظ تع حف
خــود و راه رفتــن روی بنــد، بایــد تعــادل خــود را حفــظ کنــد و اگــر هــر کــدام از ایــن 
دســت هایش کــه بــرای حفــظ تعــادل اســت بــه خوبــی نتوانــد تعــادل فــرد بندبــاز را 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــقوط معن ــد، س ــرار کن برق

از شما می خواهم فیلم زیر را که مرتبط با این موضوع است مشاهده نمایید:

البتــه اعتمــاد بــه نفــس را می تــوان بــه کبوتــری مثــال زد کــه دارای دو بــال اســت کــه 
اگــر هــر بــال او کــه شــامل تصــور ذهنــی مناســب و مهــارت اســت، زخمــی باشــد، 

نمی توانــد بــه خوبــی پــرواز کنــد.

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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فصل هشتم

اولین بال کبوتر،
تصـور ذهنـی





تصورات ذهنی
تصــورات ذهنــی همــان مکالمــات درونــی مــا بــا خودمــان اســت کــه در هــر لحظــه 
انجــام مــی شــود کــه البتــه ناشــی از باورهــای مــا نســبت بــه توانمنــدی، لیاقــت و 

ارزشــمندی خودمــان اســت.

ــه  مثــاًل  هــم اکنــون کــه مشــغول مطالعــه ایــن کتــاب هســتید و مطالــب را خــط ب
ــورت  ــه ص ــز ب ــوارد نی ــن م ــه ای ــان ب ــت در ذهن ت ــن اس ــد، ممک ــو می بری ــط جل خ

همزمــان فکــر کنیــد:

• چقدر مطالب خوبی گیرم اومده

• چقدر نویسنده در توضیح مطالب حرفه ای هستش

• چقدر نویسنده خودش رو داره تحویل می گیره

• من این مطالب رو چطوری باید پیاده سازی کنم

• راستی دیروز که رفتم پیش ...

• امروز باید برم ...

ــه رو هســتیم، ممکــن  ــا خجالــت و کمرویــی رو ب و امــا در مــورد موقعیت هایــی کــه ب
ــان خطــور کنــد: ــه ذهن ت اســت ایــن مــوارد ب
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• من همیشه َگند می زنم.

• من نمی تونم با افراد ارتباط برقرار کنم.

• من نمی تونم سر صحبت رو با افراد باز کنم.

• من نمی تونم موقع صحبت با افراد به چهره شون نگاه کنم.

• من نمی تونم سخنرانی کنم.

• فالنی داره خمیازه می کشه، حتمًا صحبت های من خسته کننده بوده

•  و ...

صحبت هــا و تصــورات ذهنــی شــما نســبت بــه خودتــان در شــکل گیــری شــخصیت 
شــما تأثیر گــذار اســت و اگــر بتوانیــم ایــن تصــورات ذهنــی را تقویــت کنیــم، 

ــت. ــم یاف ــتنی تر خواهی ــت داش ــمندتر و دوس ــان را ارزش خودم

تصــورات ذهنــی اشــتباه و عــدم خودبــاوری مــا نســبت بــه خودمــان، هماننــد قفــل 
ــاری  ــا را ی ــان م ــم ذهن م ــع داری ــته ایم و توق ــان بس ــه ذهن م ــه ب ــت ک ــنگینی اس س

کنــد.

 امــا کار مــا در ایــن بخــش ایــن اســت کــه ایــن قفل هــای آهنیــن را بشــکنیم و آزادانــه 
خودمــان را باور داشــته باشــیم.

ــاوری  ــش خودب ــی و افزای ــای درون ــت گفتگوه ــرای تقوی ــک ب ــه ۶ تکنی ــه ب در ادام
می پردازیــم.
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فصل نهم

چطوری
با خودم حرف می زنم؟





اصالح ادبیات
ــان تعییــن می کنــد کــه چــه کســی هســتید و چــه  ــا خودت نحــوه گفتگــوی شــما ب

کســی خواهیــد شــد.

مــن اگــر بــاور داشــته باشــم کــه اوضــاع مــن از ایــن بهتــر نمی شــود، هیــچ اقدامــی 
انجــام نخواهــم داد!

مــن اگــر بــاور داشــته باشــم کــه گذشــته مــن آینــده ام را می ســازد، دائمــًا در گذشــته 
غوطــه ور هســتم و می گویــم کــه نمی توانــم!

ــًا  ــت، دائم ــن نیس ــت م ــن دس ــی م ــان زندگ ــه فرم ــم ک ــته باش ــاور داش ــر ب ــن اگ م
ــد. ــات ده ــرا نج ــرون م ــه از بی ــتم ک ــی هس ــر کس منتظ

مــن اگــر بــاور داشــته باشــم کــه اگــر روی جایــگاه ســخنرانی بــروم، ســخنرانی خوبی 
نخواهــم داشــت، از کنــار آنجــا هــم رد نمی شــوم.

و چــه زیبــا هنــری فــورد )Henry Ford( کارآفریــن، مختــرع، نویســنده، نظریه پــرداز 
و مالــک شــرکت خودروســازی فــورد در ایــن بــاره گفتــه اســت کــه:

چه فکر کنید می توانید و چه فکر کنید نمی توانید در هر دو صورت حق با شماست.

یکی از بدترین گفتگوهای درونی و یا باورهای اشتباه ما، عبارت »من نمی توانم« است.
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• من نمی توانم به دیگران نه بگویم.

• من نمی توانم درخواست افزایش حقوق بدهم.

• من نمی توانم به ... بگویم دوستش دارم.

• من نمی توانم از دیگران سؤال بپرسم.

• و ...

وقتــی مــا بــه خودمــان می گوییــم نمی توانیــم، تمــام تــالش خودمــان را می کنیــم 
کــه ایــن حــرف را بــه خودمــان اثبــات کنیــم، در صورتــی کــه واقعــًا دوســت نداریــم 

ایــن اتفــاق بیافتــد. 

ــا کلمــات مثبــت  یکــی از راه  حل هــا ایــن اســت کــه گفتگوهــای منفــی درونــی را ب
جایگزیــن کنیــم.

• من می توانم به دیگران نه بگویم.

• من می توانم درخواست افزایش حقوق بدهم.

• من می توانم به ... بگویم دوستش دارم.

• من می توانم از دیگران سؤال بپرسم.

• و ...

ممکن است این مدل گفتگو را خیلی دور از واقعیت تصور کنیم، اشکالی ندارد!

الاقل از کلمه معجزه گر "هنوز" استفاده کنیم و جمالت را به اینگونه تغییر دهیم:

• من هنوز نمی توانم به دیگران نه بگویم.

• من هنوز نمی توانم درخواست افزایش حقوق بدهم.

• من هنوز نمی توانم به ... بگویم دوستش دارم.

• من هنوز نمی توانم از دیگران سؤال بپرسم.
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شــاید مســخره بــه نظــر برســد امــا کلمــه ی "هنــوز" کــه می گویــم معجــزه می کنــد، 
بــه نوعــی بــه مــا مســئولیت پذیری را یــادآوری می کنــد.

زمانــی کــه می گوییــم "مــن نمی توانــم بــه دیگــران نــه بگویــم"، در واقــع از زیــر بــار 
ــه خودمــان متذکــر می شــویم  ــی ب ــا خودگوی ــی می کنیــم و ب مســئولیت شــانه خال

کــه جایــی نبــوده کــه یــاد بگیریــم کــه نــه بگوییــم.

ــک  ــم"، ی ــه بگوی ــران ن ــه دیگ ــم ب ــوز نمی توان ــن هن ــم "م ــه می گویی ــی ک ــا زمان ام
ــاد  ــرو ی حــس قدرتمنــد مســئولیت پذیری در کنــارش ظاهــر می شــود کــه، ُخــب ب

بگیــر و نــه بگــو ..."

ــت  ــه موفقی ــزرگ در زمین ــخنرانان ب ــندگان و س ــی از نویس ــه یک ــی ک ــان تریس برای
می گویــد: اســت، 

»95 درصــد احساســات شــما بــا گفتگوهــای درونــی خودتــان، در طــول روز شــکل 
مــی گیــرد. واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه اگــر عمــدًا و آگاهانــه بــا خودتــان، مثبــت 
ــث  ــه باع ــده ک ــت کنن ــای ناراح ــه چیزه ــودآگاه ب ــد، ناخ ــت نکنی ــازنده صحب و س

ــد«. ــر می کنی ــود، فک ــت می ش ــی و عصبانی نگران

اصل تعمیم
مسلمًا ما در همه جا دچار خجالت و کمرویی نیستیم:

ــه  ــوند و در جامع ــی می ش ــت و کمروی ــار خجال ــواده دچ ــط خان ــی در محی • برخ
ــد. ــکلی ندارن مش

ــواده  ــط خان ــوند و در محی ــی می ش ــت و کمروی ــار خجال ــه دچ ــی در جامع • برخ
ــد. ــکلی ندارن مش

• برخــی در کنــار همــکاران دچــار خجالــت و کمرویــی می شــوند و در کنــار 
دوســتان مشــکلی ندارنــد.

97

تو خمیرِ بازی دیگران نیستی!



• برخــی در کنــار دوســتان دچــار خجالــت و کمرویــی می شــوند و در کنــار همــکاران 
مشــکلی ندارند.

• برخــی در همــه ی ایــن مــوارد مشــکلی ندارنــد امــا در ارتبــاط بــا جنــس مخالــف 
مشــکل دارنــد.

• و ده هــا مــدل مختلــف دیگــر وجــود دارد و هــر کــس بــه نوعــی دچــار خجالــت و 
ــود. ــی می ش کمروی

ــردازد کــه مهارت هــا و گفتگوهــای درونی مــان را  ــن نکتــه می پ ــه ای اصــل تعمیــم ب
بــه کارهــای دیگــر تعمیــم دهیــم، یعنــی بــا خــود بگوییــم، مــن در فــالن موضــوع 

ــم. مثــاًل: ــم پــس در ایــن موضــوع هــم می توان توانســتم از عهــده آن بربیای

مــن در جمــع ۱0 نفــره توانســتم بــه خوبــی ســخنرانی کنــم، پــس حتمــًا در جمــع 
50 نفــره نیــز مشــکلی نخواهــم داشــت.

مــن بــا فــالن آقــا یــا خانــم بــه راحتــی توانســتم ارتبــاط برقــرار کنــم، پــس حتمــًا بــا 
فالنــی هــم می توانــم صحبــت کنــم.

ــه  ــتم ن ــت توانس ــز اس ــم عزی ــی برای ــه خیل ــی ام ک ــکاری دای ــای هم ــه تقاض ــن ب م
ــم. ــی توان ــت م ــتم اس ــه دوس ــا ک ــه رض ــًا ب ــس حتم ــم، پ بگوی

و ...

اقدامک
یــک برگــه برداریــد و روی آن تصــورات ذهنــی منفــی کــه نســبت بــه 
خــود داریــد را یادداشــت نماییــد. در ســتون مقابــل آن، تصــور ذهنــی  
منفــی را بــا کمــک تکنیــک اصــاح ادبیــات بــه تصــور ذهنی مناســب 

تبدیــل کنیــد.
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تصورات ذهنی مناسبتصورات ذهنی منفیردیف

مــن نمی تونــم ســر صحبــت بــا 1
دیگــران رو بــاز کنــم

ــت  ــر صحب ــم س ــوز نمی تون ــن هن م
ــاز کنــم ــا دیگــران رو ب ب

ــوری من بلد نیستم سخنرانی کنم2 ــه چط ــرم ک ــاد بگی ــد ی ــن بای م
ــم ــخنرانی کن ــران س ــوی دیگ جل

من نمی تونم تقاضای افزایش 3
حقوق بدم

ــم  ــی بپرســم و ببین ــرم از فالن ــد ب بای
چطــوری تقاضــای افزایــش حقــوق 

داده

من در فالن موضوع خجالتی 4
هستم

فــالن کار رو  هنــوز مســیر عصبــی 
ختم نســا

  5
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فصل دهم

داش رو دربیار
َ

ا





َادای موفقیت
یکــی از بهتریــن تمرین هــا بــرای غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی، تکنیــک ادای 

ــت. ــت اس موفقی

ــگاه  ــتند، ن ــق هس ــم موف ــاس می کنی ــه احس ــرادی ک ــه اف ــا ب ــک م ــن تکنی در ای
می آوریــم. در  را  آنهــا  ادای  و  می کنیــم 

- افراد موفق چگونه راه می روند؟

- چگونه حرف می زنند؟

- چگونه نه می گویند؟

- چگونه درخواست شان را مطرح می کنند؟

- چگونه انتقاد می کنند؟

- چگونه در مقابل انتقاد دیگران، رفتار می کنند؟

- چگونه تعریف می کنند؟

- و ...

چیزی که در ذهن مان از افراد موفق سراغ داریم این است که:
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افراد موفق واضح و بلند صحبت می کنند و زبان بدن مناسبی دارند.

ــه صــورت  ــدن ب ــن ســرود خوان ــم، تمری ــق را در بیاوری ــراد موف ــرای اینکــه ادای اف ب
ــود. حماســی گزینــه مناســبی خواهــد ب

ــه صــورت  ــه صــورت حماســی، چنــد فایــده وجــود دارد کــه ب در ســرود خوانــدن ب
ــود: ــام می ش ــودکار انج خ

به ناچار صدای مان را باید بلندتر کنیم = افزایش قدرت صدا

دست های مان را به حرکت در  می آوریم = بهبود زبان بدن

لحن صدای مان را نیز عوض می کنیم = بازی با لحن صدا

اقدامک
ــه  ــران کــه در ادامــه آمــده اســت را ب از شــما می خواهــم ســرود ای ای

صــورت حماســی و بــا اقتــدار بخوانیــد.

ای ایران ای مرز پر گهر                          ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان                          پاینده مانی و جاودان

ای ... دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام                          دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما        پاینده باد خاک ایران ما

***

سنگ کوهت ُدر و گوهر است               خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم                          برگو بی مهر تو چون کنم

تا ... گردش جهان و دور آسمان بپاست

نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
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مهر تو چون شد پیشه ام                          دور از تو نیست، اندیشه ام

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما                 پاینده باد خاک ایران ما

***

ایران ای خرم بهشت من                     روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم                          جز مهرت بر دل نپرورم

از ... آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

مهرت ار برون رود چه می شود دلم

مهر تو چون، شد پیشه ام                          دور از تو نیست، اندیشه ام

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما      پاینده باد خاک ایران ما

اگــر بــا نحــوه خوانــدن ایــن ســرود بــه شــکل حماســی آشــنا نیســتید، بــه 
شــما پیشــنهاد می کنــم صــوت یــا فیلــم آن را از آدرس زیــر دریافــت کنیــد.

www.KamranGanji.com/slime

رمز ورود: 2020

البتــه همیشــه الزم نیســت کــه شــعر یا ســرودی کــه می خواهیــم بخوانیم، حماســی 
ــان را  ــان کودکی ت ــعر های زم ــه ش ــد ک ــر باش ــان جالب ت ــاید برای ت ــد. ش ــوده باش ب

اکنــون بــه صــورت حماســی بخوانید.

یکــی از شــعرهایی کــه مــن بــرای تمریــن حماســی خوانی از آن اســتفاده می کــردم، 
شــعر کودکانــه ی "یــه تــوپ دارم قلقلیــه" بود.

یه توپ دارم قلقلیه                          سرخ و سفید و آبیه

می زنم زمین، هوا میره                          نمی دونی تا کجا میره

من این توپو نداشتم                          مشقامو خوب نوشتم

بابام بهم عیدی داد                          یه توپ قلقلی داد
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البتــه شــما می توانیــد بــا توجــه بــه عالقه تــان از هــر شــعری بــرای حماســی خوانی 
اســتفاده کنیــد و خیلــی خــوب اســت تمرینــات را بــا طنــز و تفریــح مخلــوط کنیــد، 

چــرا کــه میــزان اثربخشــی آن بــه شــدت باال مــی رود.

تسلط به بدن و پرهیز از کارهای ممنوع با تمرین پانتومیم
ــی  ــدارد ول ــود ن ــی وج ــرد خجالت ــه ف ــم ک ــوع پرداختی ــن موض ــه ای ــل اول ب در فص

دارد.  وجــود  خجولی گــری 

یــک ســری از عالیــم ظاهــری مــا شــاید بتوانــد بــه دیگــران ایــن القاء را داشــته باشــد 
کــه مــا خجولی گــری می کنیــم. برخــی از آنهــا عبــارت اســت از:

- عقب ایستادن

- عدم ارتباط چشمی و نگاه نکردن به دیگران

- پایین نگه داشتن سر

- لبخند زدن مصنوعی و بی مورد

- شل ایستادن

- قوز کردن

- مثل پاندول ساعت این پا و آن پا کردن

- گردن کج

- و ...

یکــی از عوامــل خجولی گــری نیــز، بســته بــودن زبــان بــدن ماســت و اگــر بتوانیــم 
زبــان بدن مــان را از بســته بــودن خــارج کنیــم، برچســب خجالتــی بــودن را از 

بر می داریــم. خودمــان 
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یکی از بهترین تمرین ها برای خروج از زبان بدن بسته، اجرای پانتومیم است.

پانتومیــم یــا الل بــازی یــک بــازی گروهی ســت کــه بــا اســتفاده از نمایــش بــی کالم 
ــود. ــام می ش انج

در ایــن بــازی شــرکت کنندگان بــه دو گــروه تقســیم می شــوند. گــروه اول کلمــه ای 
را بــا توافــق انتخــاب می کننــد.

از میــان گــروه دوم، یــک نفــر انتخــاب می شــود و گــروه اول ایــن کلمــه را فقــط بــه 
او می گوینــد.

ایــن فــرد بایــد بــا اجــرای پانتومیــم )نمایــش، بــدون صحبت کــردن( بــه بقیــه ی اعضای 
گــروه خــودش بفهمانــد کــه اعضــای گــروه اول چــه کلمــه ای انتخــاب کــرده بودند.

ــه  ــی ک ــند، و کس ــؤاالتی بپرس ــد و س ــت کنن ــد صحب ــروه می توانن ــراد گ ــه اف بقی
پانتومیــم را اجــرا می کنــد می توانــد بــا اشــاره بــه آن هــا جــواب دهــد. 

مدت زمان اجرای این بازی با توافق دو گروه تعیین می شود.

ــه  ــرای کلم ــش را ب ــن نمای ــد همی ــروه اول بای ــای گ ــر از اعض ــک نف ــد، ی در دور بع
ــد. ــام ده ــروه دوم انج ــب گ منتخ

در هــر دور، گروهــی کــه کلمــه را صحیــح حــدس زده اســت، یــک امتیــاز می گیــرد 
و گروهــی کــه در تعــداد دورهــای مســاوی، امتیــاز بیشــتری گرفتــه، برنــده اســت.

ایــن بــازی تأثیــر بســیار فراوانــی در بهبــود زبــان بــدن بــرای مــا دارد. اما جــدای از آن 
ایــن مزیت هــا را بــرای مــا بــه ارمغــان مــی آورد:

- خالقیت

- طنز

- هوش کالمی
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- توانایی مترادف یابی و مترادف سازی

- تیزحسی

- تصویری سازی واژگان

- و ...

اقدامک
اگــر حتــی افــرادی را نداریــد کــه بــا آنهــا بــه اجــرای پانتومیــم بپردازید 
و یــا اینکــه مثــل مــن تمایلــی نداریــد در ابتــدا ایــن بــازی را به صــورت 
گروهــی انجــام دهیــد، مــی توانیــد هــر روز 3 کلمــه بــرای خودتــان در 

نظــر بگیریــد و بــه اجــرای پانتومیــم بپردازیــد.

در شــروع ایــن تمریــن از کلمــات ســاده اســتفاده کنیــد و هــر چقــدر 
ــخت تر  ــات را س ــد، کلم ــتر ش ــان بیش ــم مهارت ت ــرای پانتومی در اج
کنیــد و پــس از مدتــی نیــز، می توانیــد از کلمــات دو واژه ای، ســه 

ــد. ــتفاده کنی ــتر اس واژه ای و بیش

سوژه های سختسوژه های سادهردیف

قاتل بروسلیسوزن1

مخبر الدوله سر سعدیدوربین2

زن دوم شاپور اولآهنگر3

پدر پسرشجاعروسری4

مستاجر فضولحاجی فیروز5

قاره آفریقاالمپ مهتابی6

108

اداش رو دربیار



فصل یازدهم

آیا صفر و یک می بینم؟





کامل گرایی
یکــی دیگــر از تصــورات ذهنــی اشــتباهی کــه مــا نســبت بــه خودمــان داریــم، 

تفکــر کامل گرایــی می باشــد.

کامل گرایی با کمال گرایی متفاوت است:

در کمال گرایــی مــا کاری را در ابتــدا انجــام می دهیــم و پــس از هــر بــار انجــام دادن، 
بــه ایــن فکــر می کنیــم چگونــه می توانیــم آن را بهتــر انجــام دهیــم.

امــا در کامل گرایــی کاری را شــروع نمی کنیــم و بــه طــرز وحشــتناکی ایــن وســواس را 
داریــم کــه کار یــا رفتارمــان از هــر لحــاظ بی عیــب و نقــص باشــد تــا آن را شــروع کنیــم 

و آنقــدر شــروع را بــه تأخیــر می اندازیــم کــه معمــواًل در نهایــت منصــرف می شــویم.

ــخت گیرانه  ــاال و س ــای ب ــود دارد، معیاره ــی وج ــه در کامل  گرای ــی ک ــکل اصل مش
بــرای انجــام کار اســت و همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه یــا کاری انجــام نشــود 

و یــا بــا تأخیــر فــراوان شــروع شــود.

کامل گرایی معمواًل در این موارد رخ می دهد:

- در هنگام ازدواج به دنبال شــخصیتی مثل ســیندرال یا مردی با اسب سفید بودن

- بچه دار شدن بدون اینکه زحمتی را متحمل شوند و یا با مشکالتی روبه رو شوند.
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- خانمی که قصد داشته باشد تا سر کوچه برود، ولی حتمًا باید آرایش کرده باشد.

- کامل گرایی والدین در نحوه پوشش فرزندشان

- کامل گرایی والدین در انتخاب رشته فرزندشان

- کامل گرایی والدین در انتخاب همسر فرزندشان

- خوب یا بد بودن افراد چه شخصیت های سیاسی، مذهبی، تاریخی و چه اطرافیان

- کتابی نمی نویسم مگر اینکه بهترین کتاب باشد )هیچوقت نمی نویسند(

- فیلمی نمی سازم مگر اینکه  بهترین فیلم باشد )هیچوقت نمی سازند(

- تا نتوانم به صورت حرفه ای سخنرانی کنم، سخنرانی نخواهم کرد!

- و ...

ــودش  ــته خ ــی در رش ــد دارد کتاب ــه قص ــت ک ــال اس ــد س ــم چن ــی از همکاران یک
ــد:  ــار می گوی ــای کتابــش  شــدم و او هــر ب ــدم، جوی ــار کــه او را دی بنویســد. چنــد ب

ــت. ــات اس ــع آوری اطالع ــغول جم ــوز مش هن

حتمــًا شــما هــم در اطرافتــان کســانی را داریــد کــه از مدت هــا قبــل، قصــد دارنــد 
کارمنــدی را رهــا کننــد و بــه زودی بــرای خــود کســب و کاری را راه انــدازی کننــد، اما 

معلــوم نیســت زمانــش کــی خواهــد بــود!

تفکر کامل گرایی در نتیجه ی کمبود اعتماد به نفس خصوصًا خودباوری شکل می گیرد.

در موضــوع خجالــت و کمرویــی ایــن تفکــر بــه شــکل فوق العــاده ای بــه خجالــت و 
کمرویــی مــا دامــن می زنــد. مثــاًل:

- من نباید هیچ عیب و نقصی داشته باشم.

- همه باید از من خوششون بیاد.

- هیچ کس نباید به درخواست من نه بگه.
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- توی صحبت های من نباید یک کلمه اشتباه باشه.

- همه باید از من راضی باشند.

- و ...

از شما سؤاالتی دارم:

• آیا کسی را می شناسید که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد؟

• آیا من از همه خوشم می آید؟

• آیا جواب من همیشه به دیگران بله است؟

• آیا کسی را می شناسید که تمام حرف هایش درست و بدون اشتباه باشد؟

• آیا من از همه راضی هستم؟

ــم چــه انتخابــی درســت  ــر کامــل گرایــی ایــن اســت کــه تصمیــم بگیری راه غلبــه ب
ــم. ــش دهی ــریع انجام ــت و س اس

دوســت داریــم چــه کســانی از مــا خوششــان بیایــد. مــا کــه نمی توانیــم نظــر همــه را 
بــه خودمــان جلــب کنیم.

اگــر بــه ســبک اســپورت لبــاس بپوشــیم، یــک ســری از افــراد از تیــپ مــا خوش شــان 
می آیــد و برخــی هــم ممکــن اســت بگوینــد: یــه کــم ســنگین لبــاس بپوش!

اگــر ُکــت و شــلوار بپوشــیم، ممکــن اســت از دیــد افــرادی بچــه سوســول بــه نظــر 
برســیم و افــرادی نیــز مــا را تحســین کننــد.

این قضیه من را به یاد ماجرای کاری خودم می اندازد:

مــن از ۱۶ ســالگی در ســازمان های مختلــف، کارمنــد بــودم و از طرفــی هــم 
ــم  ــام تالش ــود و تم ــه کارم ب ــن در زمین ــی م ــودم. کامل گرای ــی ب ــر کامل گرای درگی
ــگاه  ــه فعالیــت هســتم، نفــر اول آن جای را می کــردم در هــر جایــی کــه مشــغول ب
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ــودم. ــق ب ــه موف ــن زمین ــه در ای ــم و همیش باش

اما پس از ازدواج، این کامل گرایی در زندگی من تأثیر مخربی داشت. 

بــه شــکلی کــه بــرای اولیــن بــودن، بیشــتر روزها تــا چند ســاعت پــس از اتمام ســاعت 
کاری، بــه کار مشــغول بــودم و بــدون دریافــت حقــوق بیشــتر، کار می کــردم و همیــن 

موضــوع باعــث شــده بــود دیرتــر بــه خانــه برگــردم و کمتــر در کنــار خانواده باشــم.

امــا پــس از مدتــی کــه بــا موضــوع کامل گرایــی آشــنا شــدم، تصمیــم گرفتــم 
ــم. ــر اول باش ــزء 5 نف ــودن، ج ــر اول ب ــای نف ــه ج ــم و ب ــوض کن ــم را ع انتخاب های

در کامل گرایی الزم است به جای کامل بودن، کافی باشیم.

ــوری  ــه تئ ــه ب ــود ک ــوری خ ــر در تئ ــردازان معاص ــه پ ــی از نظری ــر، یک ــام گلس ویلی
انتخــاب معــروف اســت، می گویــد:

ــدام  ــه ک ــم ک ــم بگیری ــد تصمی ــا بای ــودش را دارد! م ــکالت خ ــی، مش ــر تصمیم "ه
مشــکالت را انتخــاب می کنیــم."

ــد  ــم گرفته ای ــتید و تصمی ــاب هس ــن کت ــه ای ــغول مطالع ــما مش ــه ش ــون ک هم اکن
بــر خجالــت و کمرویــی خودتــان غلبــه کنیــد، آیــا ایــن تصمیــم مشــکالت خــاص 

خــودش را نــدارد؟ مثــاًل:

ــه  ــراد ن ــی از اف ــه برخ ــم ب ــم گرفتی ــم و تصمی ــاد گرفتی ــا را ی ــه تکنیک ه ــروز ک از ام
ــدارد؟ ــراه ن ــه هم ــکالتی را ب ــا مش ــم، آی بگویی

اگــر تــا دیــروز خمیــِر بازی دیگــران بودیــم و از مــا ســواری می گرفتند و امــروز تصمیم 
می گیریــم کــه دیگــر بــه دیگران ســواری ندهیــم، از مــا ناراحت نمی شــوند؟

حتــی ممکــن اســت بــا تغییــر رفتارتــان، برخــی شــما را مســخره کننــد که: حــاال  دو 
تــا کتــاب خونــده، بــرای مــا آدم شــده!
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قانون 5 ثانیه ِمل رابینز
ــه  ــه آن کار ب ــی ک ــد از زمان ــام دهی ــه کاری را انج ــرای اینک ــت ب ــد اس ــز معتق ــل رابین ِم
ذهن تــان مــی رســد تنهــا 5 ثانیــه وقــت داریــد تــا اقدامــی بــرای محقــق شــدن آن انجام 
دهیــد وگرنــه همــه چیــز از بیــن خواهــد رفــت. بــه محــض اینکــه فکــری بــه ذهنتــان 
رســید آن را جایــی یادداشــت کنیــد یــا بــا کســی دربــاره آن صحبــت کنیــد. مهم نیســت 
چــه می کنیــد ولــی فقــط 5 ثانیــه وقــت داریــد تــا بــرای نُمــردن رؤیایتــان کاری بکنیــد.

“اگــر بــرای رســیدن بــه هدفــی خیــز برداشــته  اید تــا 5 ثانیــه مهلــت داریــد بــه حرکت 
درآییــد در غیــر اینصــورت مغــز شــما آن ایــده را نابــود خواهــد کرد.”

بــرای اینکــه ایــن قانــون را در موضــوع غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی اســتفاده کنیــم، 
الزم اســت هــر وقــت خواســتیم کاری را انجــام دهیــم در کمتــر از 5 ثانیــه مشــغول 
بــه آن شــویم و اجــازه ندهیــم کــه افــکار گوناگــون کــه در بیشــتر اوقــات افــکار منفــی 
هســتند بــه ذهــن مــا خطــور کنند و ســریع مشــغول بــه انجامــش شــویم وگرنــه افکار 

مختلــف بــه مغــز مــا وارد می شــود و مــا را از انجــام آن منصــرف می کنــد.

اقدامک
آنهــا احســاس می کنیــد دچــار  از مــواردی کــه در  یــک لیســت 
کامل گرایــی هســتید تهیــه کنیــد ســپس آنهــا را بــه ترتیــب صعــودی 

ــد. ــب نمایی ــخت مرت ــه س ــان ب از آس

قدم به قدم موارد را انجام دهید و تیک انجام آن را بزنید.
انجام دادممهلت انجاممواردکامل گرایی منردیف

1
2
3
4
5
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یکی از راه های غلبه بر کامل گرایی، از پول مایه گذاشتن است.

در مــواردی کــه شــروع کــردن آن کار برای تــان ســخت اســت، مــدت زمــان تعییــن 
کنیــد و بــه دوســت یــا همــکار یــا هــر کــس دیگــری پــول قابــل توجهــی بــه عنــوان 
ــام  ــه را انج ــخص کار مربوط ــالن روز مش ــا ف ــر ت ــد اگ ــه او بگویی ــد و ب ــت بدهی امان

ــد. ــت تان باش ــرای دوس ــول ب ــد، آن پ ندادی

ــام  ــرای انج ــن ب ــه م ــرا ک ــید. چ ــته باش ــت الزم را داش ــراد، دق ــاب اف ــه در انتخ البت
برخــی از کارهایــم از ایــن روش اســتفاده می کنــم و دوســتی داشــتم کــه حتــی بعــد 

ــن، فکــر می کــرد شــیرینی انجــام کارم اســت! از تمری
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فصل دوازدهم

تبدیل نه شنیدن
 به تفریح





تکنیک چهارم = نه شنیدن
اگر خاطرتان باشد در بحث حقوق انسانی به این دو مورد پرداختیم که:

۱. مــن حــق دارم نیازهایــم را در اولویــت بگــذارم البتــه بــدون ایجــاد زحمــت 
بــرای دیگــران

2. من حق دارم انتخاب هایم را انجام دهم، بدون توضیح به دیگران

ــم و حــق انتخــاب  ــت بگذاری ــم نیازهایمــان را در اولوی ــا حــق داری ــی کــه م از آنجای
ــم. ــه بگویی ــه درخواســت دیگــران ن ــات ب ــم، الزم اســت گاهــی اوق داری

و از آن طــرف هــم همیــن موضــوع مطــرح اســت، یعنــی از آنجایــی کــه دیگــران حق 
دارنــد نیازهای شــان را در اولویــت بگذارنــد و حــق انتخــاب دارنــد، پــس ایــن حــق را 

نیــز دارنــد کــه گاهــی اوقــات بــه درخواســت های مــا نــه بگوینــد!

چقدر ظرفیت نه شنیدن داریم؟

آیــا بــا خودخواهــی تمــام توقــع داریــم کــه دیگــران نیازهای شــان را رهــا کننــد و بــا 
بلــه گفتــن بــه نیازهــای مــا بپردازنــد؟

متأســفانه از زمــان کودکــی بــه مــا آمــوزش نــه شــنیدن نداده انــد، چــه در خانــواده و 
چــه در سیســتم آموزشــی ...
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کلمــه "نــه" در خانــواده بــا نافرمانــی و بچــه ای کــه حــرف بزرگتــرش را گــوش 
نمی دهــد، و در سیســتم آموزشــی نیــز بــا بی انضباطــی همــراه بــود.

واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه در بیشــتر اوقــات، نمــره بــاالی انضبــاط بــرای 
هســت! و  بــود  کمــرو  و  خجالتــی  دانش آمــوزان 

ما باید با نه شنیدن های فراوان، به این واژه عادت کنیم.

بــه خاطــر دارم زمانــی کــه پســرم کمتــر از ۱8 مــاه داشــت و بــرای اولیــن بــار وقتــی 
کــه از کلمــه "نــه" در قبــال درخواســتم اســتفاده کــرد، بســیار خوشــحال شــدم و بــه 
ــه گفتــن" کــودک نشــان از رشــد و  ــم، چــون "ن ــد جشــن بگیری ــم بای همســرم گفت

ــتقالل دارد. اس

دوســتی دارم بــه نــام حمیــد کــه بــرای عــادت کــردن گوش هایــش بــه نــه شــنیدن، 
بــرای خــودش پــروژه ای بــا نــام "نــه شــنیدن" ســاخت.

گام اول ایــن بــود در ابتــدای صبــح کــه مغازه هــا تــازه شــروع بــه فعالیــت می کردنــد، 
یــک اســکناس 50 هــزار تومانــی را بــه مغازه هــای مختلــف می بــرد و تقاضــای 
ــود و مغازه هــا فــروش خاصــی  ــول ُخــرد می کــرد. مســلمًا چــون ابتــدای صبــح ب پ
نداشــتند کــه اســکناس ایشــان را ُخــرد کننــد، نــه بســیار شــنید امــا باالخــره ُخــرد 

کــرد!

در گام بعــدی زمانــی کــه اســکناس 50 هــزار تومانــی را تبدیــل بــه اســکناس های 
۱0 و 5 هــزار تومانــی کــرد، آنهــا را برداشــت و بــاز هــم از مغازه هــای مختلــف 
تقاضــای ُخــرد کــردن همان هــا را داشــت البتــه فقــط 500 تومانــی قبــول می کــرد!

پــس از نــه شــنیدن های فراوانــی کــه در دو مرحلــه گذشــته داشــت، تصمیــم گرفــت 
در گام ســوم، همــه پــول ُخردهــا را بــه دالر تبدیــل کنــد و از هــر صرافــی نیــز فقــط 
ــی از  ــون بعض ــی روز! چ ــت واقع ــا قیم ــه ب ــد البت ــکناس ۱ دالری می خری ــک اس ی
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صرافی هــا پیشــنهاد فــروش ولــی بــا قیمــت 4 برابــر را بــه او می دادنــد امــا او همــه ی 
۱ دالری هــا را بــا قیمــت روز و بــا اســتفاده از پــول ُخرد هــا خریــد.

بیــش از 50 بــار در طــی انجــام دادن ایــن ۳ گام، نــه شــنید و گوشــش بــه نه شــنیدن 
در ایــن موضــوع عــادت کــرد و می گفــت: دیگــه نــه شــنیدن بــرام شــده تفریح!

از شما می خواهم فیلم زیر را که مرتبط با این موضوع است مشاهده نمایید:

ــا  ــت هایمان را ب ــا درخواس ــات م ــی اوق ــود گاه ــث می ش ــنیدن باع ــه ش ــرس از ن ت
دیگــران مطــرح نکنیــم. درخواســت هایی کــه می توانــد خیلــی ســاده و کــم اهمیــت 

باشــد و یــا درخواســت هایی کــه ممکــن اســت زندگــی مــا را متحــول کنــد:

• ترس از نه شنیدن در تقاضای دوستی

• ترس از نه شنیدن در درخواست کار

• ترس از نه شنیدن در تقاضای تخفیف

• ترس از نه شنیدن در درخواست قرض

• ترس از نه شنیدن در درخواست جزوه از هم دانشگاهی

• ترس از نه شنیدن در درخواست افزایش حقوق

• ترس از نه شنیدن در درخواست ازدواج

• و ...

اقدامک
لیســتی از موقعیت هایــی کــه تــرس از نــه شــنیدن در مــورد آنهــا 
داریــد را تهیــه کنیــد )حداقــل 50 مــورد( و لیســت تان را بــه ایــن 
ــرس از  ــد ت ــان و روز بع ــنیدن آس ــه ش ــرس از ن ــک روز ت ــه ی ــورت ک ص
ــد. ــام دهی ــی انج ــدام عمل ــد اق ــد و بع ــب کنی ــخت، مرت ــنیدن س ــه ش ن

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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انجام دادمتاریخ انجامچالش نه شنیدن های منردیف

قرض گرفتن از کسی که 1
نمی شناسم

از ساندویچ فروشی، 1 دونه  2
سیب زمینی سفارش بدم

ُخرد کردن تراول 50 هزار تومانی3
درخواست افزایش حقوق4
از تاکسی بخوام که منو  مجانی 5

ببره تا خیابون بغلی

ــرای  ــید و ب ــته باش ــه داش ــانی توج ــوق انس ــه حق ــوع ب ــن موض ــرای ای ــًا در اج لطف
ــویم. ــران ش ــت دیگ ــث زحم ــه باع ــم ک ــح، کاری نکنی ــه تفری ــنیدن ب ــه ش ــل ن تبدی
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آخه بعضی جاها
دست خودم نیست!

فصل سیزدهم





B نقشه دوم یا پلن
ــت  ــن اس ــت و ممک ــرل ماس ــارج از کنت ــه خ ــود دارد ک ــائلی وج ــا مس ــی م در زندگ
ــا اینکــه در شــرایط فعلــی کاری از  در شــکل گیری آنهــا نقشــی نداشــته باشــیم و ی

ــاًل: ــد. مث ــر  نیای ــا ب ــل آنه ــرای ح ــت مان ب دس

ویژگی هــای ظاهــری نظیــر: قــد بلنــد یــا کوتــاه، مــوی کچــل یــا بســیار پــر پشــت، 
بینــی بــزرگ، خــال نازیبــا، جــوش بــزرگ و نمایــان و ...

ویژگی های محیطی نظیر: وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط بد خانوادگی و ...

ویژگی هــای رفتــاری نظیــر: نحــوه برخــورد رئیس تــان بــا شــما و مســخره کردن مــان 
توســط همکاران و ...

بیشــتر افــرادی کــه نتوانســتند، از زندگــی خودشــان لــذت ببرنــد و بــه چیزهایــی کــه 
می خواســتند برســند، معمــواًل ُغــر و ناله هایشــان مربــوط بــه چیزهایــی اســت کــه 

کنترلــی بــر آن ندارنــد و یــا در شــکل گیری آن اصــاًل نقشــی نداشــته اند.

تکنیــک پلــن بــی بــه مــا ایــن را آمــوزش می دهــد کــه وقتــی موضوعــی را نمی شــود 
ــا  ــم و ب ــم آن را بپذیری ــه می توانی ــت، چگون ــرل ماس ــارج از کنت ــرد و خ ــرف ک بر ط

ــم. ــذت ببری ــان ل ــرایط از دنیای م ــان ش هم
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در اصــل پلــن بــی بــه مــا می گویــد در مــواردی کــه اختیــار و کنترلــی نســبت بــه آنهــا 
نــداری، چــه انتخاب هایــی می توانــی داشــته باشــی؟

پلن بی یا نقشه دوم در بیزینس کاربرد فراوانی دارد، مثاًل:

مــن را بــه عنــوان ســخنران در یــک ســازمان دعــوت می کننــد تــا بــرای کارمنــدان 
آنجــا در مــورد ارتبــاط مؤثــر صحبــت کنــم.

در هــر دو ســوی ایــن برنامــه یعنــی مــن و برگــزار کننــده، بایــد نقشــه های دوم بــرای 
مــوارد مختلف داشــته باشــیم.

برگزار کننده:

• اگر کارمندها شرکت نکردند.

• اگر سخنران دیر برسد.

• اگر سخنران خارج از موضوع صحبت کرد.

• اگر سخنران نیاید.

• و ...

من به عنوان سخنران:

• اگر وسط صحبت هایم برق رفت.

• اگر کسی از میان جمع بلند شود و فحش دهد.

• اگر وسایل الکترونیکی مثل ویدئو پرژکشن یا میکروفن کار نکند.

• اگر اسالیدهای پاورپوینتم پاک شد.

• اگر وسط سخنرانی لباسم پاره شد!

• و ...
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ــم و  ــدا کنی ــان پی ــی خودم ــوارد را در زندگ ــن م ــم ای ــک می خواهی ــن تکنی ــا در ای م
ــرای آنهــا نقشــه دوم داشــته باشــیم. ب

یکی از دوستانم به نام پیام در همین رابطه تعریف می کرد که:

ــی مــن شــامل بینــی  ــن ب ــودم، پل ــه تحصیــل ب در دوران دبیرســتان کــه مشــغول ب
بزرگــم می شــد و در چنــد روز اول، مــن را بــه خاطــر بینــی بزرگــم مســخره می کردنــد. 

پیــام بــا خــودش فکــر کــرد چطــور می توانــد از مســخره شــدن جلوگیــری کنــد و راه 
حلــی کــه بــه ذهنــش رســید، دســت گرفتــن ایــن قضیــه توســط خــودش بــود. مثاًل:

- دماغ وارد می شود.

- برید کنار پیام خرطوم اومد.

- بینی م نره توی چشت!

- من اگه فین کنم ...

و مواردی که ذکر آن در کتاب، جالب نیست!

امــا او آنقــدر بــه مســخره بازی در مــورد بینــی اش پرداختــه بــود کــه دیگــران دیگــر 
ــورد! ــم می خ ــه ه ــان ب حال ش

در همــان کالس یــک نفــر دیگــر بــه نــام حمیــد کــه بینی اش نســبت بــه این دوســتم 
خیلــی کوچک تــر امــا نســبت بــه بقیــه کالس کمــی بزرگتــر بــود، وجود داشــت.

بعــد از اینکــه همکالســی ها دیدنــد پیــام شــور مســخره کــردن را در مــورد خــودش در آورده، 
ســراغ حمیــد رفتنــد و بینــی او را دســت گرفتنــد. بــه او می گفتنــد ابوالدمــاغ و او بــه خاطــر 

حســاس بودنــش، هــر روز مســخره می شــد و مســلمًا احســاس ناراحتــی می کــرد.

نکته:

شاید با خودتان بگویید دست گرفتن توسط خودمان، به عزت نفس مان ضربه می زند.
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الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه عــزت نفــس در مــواردی مصــداق 
دارد کــه تحــت کنتــرل مــا  باشــد و چیزهایــی کــه خــارج از کنتــرل ماســت را شــامل 

ــاًل: ــود! مث نمی ش

• من نمی توانم بگویم سخنرانی بلد نیستم!

• من نمی توانم بگویم ارتباط با جنس مخالف را بلد نیستم!

• من نمی توانم بگویم تقاضای افزایش حقوق کار من نیست!

• من نمی توانم بگویم بلد نیستم قرض بگیرم!

• من نمی توانم بگویم رانندگی یاد نمی گیرم!

• و هزاران من نمی توانم دیگر و در همه آنها به شوخی و مسخره بازی بپردازم!

 دست گرفتن زمانی مناسب است که موضوع خارج از کنترل ما باشد.

ــه چگونگــی تبدیــل  ــه طــور کلــی در پلــن بــی الزم اســت چرایــی موضوعــات را ب ب
کنیــم. مثــاًل:

من موهای سرم ریخته است و کچل شده ام:

• خدایا ... چرا من کچل شدم؟

• خدایا ... چطوری با این کچلی، از زندگی لذت بیشتری ببرم؟

• خدایــا ... ایــن دمــاغ بــزرگ چــی بــود بــه مــن دادی؟ چــی می شــد دماغــم مثــل 
ــد! ــاری ام می ش اون ج

ــذت  ــی ل ــکاریه از زندگ ــه ورزش ــم ک ــن دماغ ــا ای ــم ب ــوری می تون ــا ... چط • خدای
ــرم؟ ــتر بب بیش
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اقدامک
لیســتی از مــواردی کــه خــارج از کنتــرل شماســت و اصطاحــًا پلــن 
بــی یــا نقشــه دوم محســوب می شــود را تهیــه کنیــد و در مقابــل 
ــد از  ــرایط می خواهی ــان ش ــا هم ــه ب ــه چگون ــد ک ــت کنی ــا یادداش آنه

ــد. ــذت ببری ــان ل زندگی ت

انتخاب های منموارد خارج از کنترل زندگی منردیف

1
2
3
4
5
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همه این ها درست
ولی من می ترسم

فصل چهاردهم





مواجهه با ترس ها
برای کشف اقیانوس های جدید، باید جرأت ترک ساحل آرام را داشته باشید.

شــاید بــا خودتــان بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه، بلــه درســت اســت و مــن دوســت 
ــا  ــم ام ــا بدرخش ــوم و در آنه ــر ش ــی ظاه ــه خوب ــف ب ــای مختل دارم در موقعیت ه

ــم! ــه می ترس ــت ک ــن اس ــش ای واقعیت

اگــر اکنــون بــه ایــن موضــوع فکــر می کنیــد، کامــاًل بــه شــما حــق می دهــم چــرا کــه 
ایــن تــرس طبیعی اســت.

ــی از  ــر کس ــت و ه ــما نیس ــرای ش ــًا ب ــرایط صرف ــن ش ــه ای ــم ک ــن را بپذیری ــد ای بای
ــد. ــم می ترس ــا مه ــد ی ــت جدی موقعی

اصــاًل می توانیــم اینگونــه بگوییــم، زمانــی مــا دچــار تــرس و اســترس می شــویم کــه 
یــک کار جدیــد و یــا مهــم را انجــام می دهیــم.

بــه نظــر شــما دو تیــم بــزرگ فوتبــال در دنیــا کدام هــا هســتند؟ آیــا زمانی کــه 
می خواهنــد بــا هــم مســابقه بدهنــد، دچــار اســترس نمی شــوند؟

آیــا می دانیــد گانــدی در اولیــن ســخنرانی خــود کــه مربــوط بــه جلســه گیاهخــواران 
در رســتورانی در لنــدن بــود، چگونــه ظاهــر شــد؟
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گانــدِی کــه اکنــون از او بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ســخنرانان انگیزشــی جهــان 
یــاد می شــود، در آن زمــان دانشــجوی رشــته حقــوق بــود و می خواســت درخصــوص 

مزایــای گیاهخــواری ســخنرانی کنــد.

گانــدی خــودش را آمــاده کــرده بــود امــا وقتــی نوبــت بــه ســخنرانی او رســید دچــار 
تــرس و اضطــراب شــد و فقــط توانســت یــك خــط از ســخنرانی  خــود را ارائــه کنــد و 

بقیــه صحبــت را یکــی دیگــر از اعضــای گــروه از نوشــته ها ی او ادامــه داد.

حتــی نقــل شــده اســت گانــدی در ایــن ســخنرانی از شــدت تــرس و اضطــراب کــه 
در موقعیــت جدیــدی قــرار گرفتــه اســت، َغــش کــرد!

خود من نیز همین طور بودم:

- زمانی که اولین کتابم را نوشتم، ترس از موفقیت داشتم.

- زمانی که اولین سخنرانی ام را ارائه کردم، دچار ترس و اضطراب شدم.

- زمانی که اولین کارگاه حضوری را برگزار کردم، مثل آهو می ترسیدم.

- زمانــی کــه اولیــن جلســه کوچینــگ را می خواســتم برگــزار کنــم، بــا اینکــه 
اطالعــات فراوانــی داشــتم؛ امــا دچــار تــرس و اضطــراب شــدم.

- زمانی کــه بــرای اولیــن بــار در ســازمان ها ســخنرانی کــردم، اســترس و اضطــراب 
شــدیدی داشــتم.

و ایــن رونــد ادامــه داشــت و دارد چــرا کــه فقــط کســانی از ایــن تــرس و اضطــراب 
ــا نباشــند. ــن دنی بی  بهــره هســتند کــه دیگــر در ای

ترس های ما از بین نمی روند بلکه بزرگ و بزرگتر می شوند.

اگــر مــا تــرس از ســخنرانی کــردن در برابــر ۱0 نفــر را داشــته باشــیم و بتوانیــم بــر آن 
غلبــه کنیــم، تــرس مــا بزرگتــر می شــود و حــال از ســخنرانی کــردن در برابــر 50 نفــر 

تــرس داریــم.
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اگــر بــر تــرس از ســخنرانی در برابــر 50 نفــر غلبــه کنیــم، بــاز هــم ترس مــان بزرگتــر 
ــرس می شــویم. ــر ۳00 نفــر دچــار ت ــار در براب می شــوند و این ب

اگــر در همیــن رونــد جلــو برویــم و تــرس از ســخنرانی در برابــر جمــع را دیگر نداشــته 
باشــیم، اکنــون تــرس بزرگتــری داریــم کــه آن تــرس از ســخنرانی در برابــر مخاطبــان 

خارجــی زبــان اســت.

ــرفت  ــم و پیش ــم و روی آن راه می روی ــار می زنی ــی را کن ــرس قبل ــدم ت ــه ق ــدم ب ــا ق م
می کنیــم.

مولوی در دیوان شمس به زیبایی به این موضوع اشاره کرده است:

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

ــزرگ  ــا ب ــد م ــر می شــوند و ترس هــای جدی ــا کوچــک و کوچکت ــی م ترس هــای قبل
ــوند. ــر می ش و بزرگت

امــا اگــر بــر تــرس اولیــه غلبــه نکنیــم، مثــاًل در همیــن نمونــه ســخنرانی که بیان شــد، 
اگــر بــر تــرس از ســخنرانی در برابــر ۱0 نفــر غلبــه نکنیــم، آن قــدر ایــن تــرس بــزرگ و 

بزرگتــر می شــود تــا جــرأت فکــر کــردن بــه آن موقعیــت را نیــز نداشــته باشــیم.

ــن  ــا ای ــط ب ــه مرتب ــر را ک ــود در آدرس زی ــاه موج ــن کوت ــم انیمیش ــما می خواه از ش
موضــوع اســت، مشــاهده کنیــد:

ناحیه امن
در مقابــل موقعیت هــای ترســناک و اســترس زا، منطقــه ای وجــود دارد کــه مــا در آن 
راحــت هســتیم و تــرس و استرســی در آنجــا نداریــم و آن منطقــه ناحیه ی امن ماســت.

ناحیــه امــن، جایــی اســت کــه مــا قبــاًل مســیر عصبــی آن موقعیــت را ســاخته ایم و 
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در آنجــا راحــت و آســوده و بــدون اســترس و تــرس می توانیــم حضــور پیــدا کنیــم.

مــا بــا قــرار گرفتــن در موقعیت هــای ترســناک و اســترس زا و مواجهــه بــا آن 
موقعیت هــا، مســیر عصبــی آن رفتــار و یــا گفتــار مربــوط بــه آن موقعیــت را 
می ســازیم و بــا تمریــن و تکــرار، آنجــا را بــه ناحیــه ی امــن تبدیــل می کنیــم.

هشــدار: اگــر در زندگــی روزانــه دچــار هیــچ اســترس و ترســی نمی شــویم، یعنــی در 
ناحیــه ی امــن قــرار داریــم و ایــن موضــوع خطرنــاک اســت.

مــا بــا خــارج شــدن از ناحیه هــای امــن و شــرکت در موقعیت هــای مختلــف 
می توانیــم رشــد کنیــم و اگــر در غــار ناحیــه امــن پنهــان شــویم، خبــر بدی ســت کــه 

ــده ایم. ــتایی ش ــکون و ایس ــار س دچ

خــروج از ناحیــه  امــن بــه ایــن معناســت کــه، در موقعیت هایــی کــه در آنهــا دچــار 
ــم. ــرکت کنی ــویم، ش ــترس می ش ــرس و اس ت

ــن  ــا ای ــط ب ــه مرتب ــر را ک ــود در آدرس زی ــاه موج ــن کوت ــم انیمیش ــما می خواه از ش
موضــوع اســت، مشــاهده کنیــد:

پــس هــر زمــان در موقعیتــی قــرار گرفتیــد که تــرس و اســترس ســراغ تان آمد، دســت تان 
ــان تشــکر  ــه ضربان هــای تنــد آن افتخــار کنیــد و از خودت ــد و ب ــان بگذاری را روی قلب ت
کنیــد کــه مشــغول بــه انجــام کاری هســتید کــه قبــاًل انجــام نداده ایــد. هــر زمــان ایــن 
حالــت برای تــان پیــش  آمــد، یعنــی قدمــی بــرای موفقیــت و رشــد خودتــان برداشــته اید.

من می خواهم از منطقه امن خارج شوم
بــرای خــروج از ناحیــه  امــن الزم اســت بــه ایــن موضــوع دقــت داشــته باشــیم کــه دو 

روش بــرای ایــن کار وجــود دارد:
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• حساسیت زدایی نظام مند

• غرقه سازی

حتمــًا بایــد قبــل از اینکــه دســت بــه اقــدام عملــی بزنیــم، بدانیــم کــه کــدام روش 
ــا اینکــه اگــر قــرار اســت ایــن تکنیــک را روی  مربــوط بــه شــخصیت مــا می شــود ی
ــًا روش  ــم؛ حتم ــازی کنی ــاده  س ــت، پی ــی اس ــت و کمروی ــار خجال ــه دچ ــردی ک ف

ــا شــخصیت فــرد مــورد نظــر را شناســایی کنیــم. مناســب ب

حساسیت زدایی نظام مند
ــورت  ــه ص ــم و ب ــش بروی ــه گام پی ــد گام ب ــد بای ــیت زدایی نظام من در روش حساس

ــاًل: ــه امــن خــود خــارج شــود. مث ــرد از ناحی تدریجــی ف

ــای  ــخنرانی موقعیت ه ــدم س ــا ع ــردن دارد و ب ــخنرانی ک ــرس از س ــردی ت ــر ف اگ
ــرد. ــل ک ــه عم ــه اینگون ــد ب ــت، بای ــت داده اس ــی را از دس ــغلی خوب ش

• در گام اول باید از او بخواهیم در جمع قرار گیرد.

• در گام بعدی از او بخواهیم در جمع اظهار نظر کند.

• در گام بعدی از او بخواهیم در جمع مطلبی را به صورت تک نفره ارائه دهد.

• در گام بعدی از او بخواهیم مطالبی را برای ارائه در جمع 20 نفره آماده کند.

ــگاه  ــن )جای ــه ای از ِس ــه ای را در گوش ــد دقیق ــم چن ــدی از او بخواهی • در گام بع
ــیند. ــخنران( بنش س

• در گام بعدی از او بخواهیم روی ِسن، چند قدمی راه برود.

• در گام بعدی از او بخواهیم مطالبش را روی ِسن ارائه کند.

• و ...
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اجازه بدهید این موضوع را در ترس از ارتفاع نیز جلو ببریم:

• در گام اول از فرد بخواهیم در سر جای خود کمی باال بپرد.

• در گام بعدی از او بخواهیم َپِرش بیشتری داشته باشد.

• در گام بعدی از او بخواهیم تا جایی که برایش مقدور است باال بپرد.

• در گام بعدی از او بخواهیم از روی صندلی پایین بپرد.

• در گام بعدی از او بخواهیم از روی نردبانی پائین بپرد.

بــا ایــن مراحــل گام بــه گام جلــو می رویــم تــا جایــی کــه ســوار هلی کوپتــرش 
می کنیــم و از آنجــا بــدون چتــر نجــات بــه پائیــن پرتــش می کنیــم!

ــه گام  ــی اســت کــه گام ب ــادن کــودک نوپای ــد مثــل راه افت حساســیت زدایی نظام من
بــا تــالش بیشــتر، در راه رفتــن اســتوار تر می شــود و آنقــدر راه رفتــن را تمریــن 

ــَدَود. ــد ِب ــی می توان ــه راحت ــه ب ــد ک می کن

غرقه سازی
در مقابــل روش حساســیت زدایی نظام منــد، روش غرقه ســازی یــا اصطــالح علمــی آن 
ــا رویارویــی وجــود دارد، همان طــور کــه از نامــش مشــخص اســت،  فرمــول مواجهــه ی

بایــد بــه صــورت ناگهانــی وارد آن موقعیــت شــویم.

بــاز هــم تأکیــد می کنــم حتمــًا بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت داشــته باشــیم کــه مــا معمواًل 
از چــه روشــی در زندگی مــان اســتفاده کرده ایــم و همــان روش را ادامــه دهیــم.

ــه او کمــک  ــرار اســت ب ــه صــورت اشــتباهی در فــردی کــه ق ــب را ب ــن مطال اگــر ای
ــج  ــم؛ نتای ــازی کنی ــاده س ــد، پی ــه کن ــود غلب ــی خ ــت و کمروی ــر خجال ــا ب ــم ت کنی
معکوســی را خواهیــم گرفــت و بــه جــای اینکــه فــرد را از خجالــت و کمرویــی نجــات 
دهیــم، او را بــه اضطــراب اجتماعــی مبتــال می کنیــم کــه حتــی فکــر کــردن بــه آن 
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ــود. ــترس زا می ش ــش اس ــز برای ــت نی موقعی

البتــه همیشــه در علوم انســانی مثــال نغــز وجــود دارد و نمی تــوان بــه صــورت 
قطعــی گفــت کــه روش غرقه ســازی روی افــرادی کــه بــا حساســیت زدایی نظام منــد 

ــد! ــواب نمی ده ــتند، ج ــر هس راحت ت

امــا روش غرقه ســازی همان طــور کــه بیــان شــد، بایــد بــه صــورت ناگهانــی انجــام 
شــود و ایــن مســتلزم آن  اســت کــه اگــر روی فــردی می خواهیــم ایــن روش را 

ــیم. ــته باش ــی داش ــناخت کاف ــه او ش ــبت ب ــم، نس ــازی کنی پیاده س

ــه توانایی هــای فــرد مــورد نظــر آگاه باشــیم و  منظــور از شــناخت ایــن اســت کــه ب
ــه روحیــات او نیــز آگاه  ــد و از طرفــی ب ــد از پــس ایــن موقعیــت برآی بدانیــم می توان

ــا غرقه ســازی توســط مــا، پرخاشــگری نکنــد. باشــیم کــه ب

مواجهــه  بــرای  غرقه ســازی  روش  از  می توانیــم  کــه  موقعیت هایــی  از  برخــی 
اســتفاده کنیــم:

• رفتــن ناگهانــی روی ســن و اجــرای ســخنرانی و یــا دعــوت از فــرد مــورد نظــر بــرای 
ــخنرانی ایراد س

• اظهار نظر در جمع

• پرسیدن سؤال

• جوک گفتن

• ارتباط گرفتن با افراد در نانوایی، اتوبوس، تاکسی، آسانسور و ...

• خوردن و آشامیدن در حضور دیگران

• تنظیم قرار برای شرکت در مصاحبه شغلی

• و ...
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تمــام ایــن مــوارد بــرای ایــن بــود کــه از ناحیــه امــن خودمــان خــارج شــویم و بتوانیــم 
ــد کنیم. رش

ــخت ترین  ــن روش، س ــه در ای ــیم ک ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــاًل: ــد. مث ــنگین باش ــاوان آن س ــه ت ــم ک ــاب نکنی ــوع را انتخ موض

اگــر تــا بــه حــال تجربــه شــنا کــردن را نداریــم، پریــدن از روی تختــه پــرش در ارتفــاع 
۳ متــری در داخــل اســتخر 4 متــری می توانــد حماقــت باشــد!

در همیــن راســتا، اگــر تــا بــه حــال تجربــه ســخنرانی در جمــع را نداریــم، برگــزاری 
ســخنرانی در جمــع 500 نفــر بــه صــورت پولــی، همیــن حــس و حــال را دارد!

البتــه راه ســاده تر آن ایــن اســت کــه ایــن روش هــا را بــه صــورت ذهنــی تمریــن کنیــم. 
ــم  ــه در عل ــم ک ــاره کردی ــوع اش ــن موض ــه ای ــوم ب ــل س ــد در فص ــان باش ــر خاطرت اگ
ــان  ــی را در ذهن م ــا موضوع ــان م ــر زم ــیده اند ه ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاینس ب نوروس
مــرور می کنیــم، نورون هــای موجــود در مغــز بــه حرکــت در می آینــد و مســیر عصبــی 
جدیــدی را می ســازند. پــس مــا می توانیــم بــه صــورت ذهنــی تمــام ایــن تمرینــات را 

در مغزمــان تصویرســازی کنیــم و مســیرهای عصبــی متعــددی را بســازیم.

تصویرسازی ذهنی مثل انجام تمرین در مسابقات ورزشی است.

فرق تمرین و مسابقه
ــن  ــران را از بی ــورد دیگ ــد رک ــد دارن ــرکت کنندگان قص ــرداری، ش ــابقه وزنه ب در مس

ــه بیشــتر، رکــورد خودشــان را تثبیــت کننــد. ــاال بــردن وزن ــا ب ــد و ب ببرن

اگــر قبــل از مســابقه، تمرینــات ایــن ورزشــکاران را مشــاهده کنیــم، می بینیــم بیشــتر 
اوقــات در تمرینــات، وزنــه ی ســنگین تــری را نســبت به مســابقه بــاالی سرشــان می برند.

ــان  ــاالی سرش ــی را ب ــه 200 کیلوی ــد وزن ــابقه بتوانن ــاًل در مس ــه مث ــرای اینک ــا ب آنه



ــد. ــان می برن ــاالی سرش ــی را ب ــا 2۱0 کیلوی ــه 205 ت ــات وزن ــد، در تمرین ببرن

بــه خاطــر فشــار روانــی و اســترس موجــود در مســابقات، وزنه بــرداران وزنــه کمتــری 
را می تواننــد بــاالی سرشــان ببرنــد. پــس در تمرینــات ســعی می کننــد وزنــه 
ســنگین تــری را بــاالی سرشــان ببرنــد تــا در مســابقات بتواننــد حداقــل وزنــه ای کــه 

ــد. ــورد باش ــوان رک ــه عن ــد ب می زنن

در موضــوع غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی نیــز بــه همیــن شــکل اســت و الزم اســت 
ــا در  ــم ت ــام دهی ــک انج ــای کوچ ــا در جمع ه ــی ی ــتری را در تنهای ــات بیش تمرین

ــم. ــروز دهی ــود ب ــب از خ ــل مناس ــب، عکس العم ــت مناس موقعی

مــا در تمــام موقعیت هــا می توانیــم از ایــن الگــو اســتفاده کنیــم امــا برخــی از ایــن 
مــوارد عبــارت اســت از:

• تمرین ارتباط چشمی

• تمرین لبخند زدن

• تمرین صداسازی و فن بیان

• تمرین زبان بدن

• تمرین جوک گفتن

• تمرین صحبت در جمع

• تمرین سخنرانی

• و ...

در ایــن تمریــن الزم اســت، موقعیت هایــی کــه قــرار اســت بــا آنهــا مواجــه شــویم را 
در شــرایط واقعــی تمریــن کنیــم.

مثــاًل: اگــر شــرایط کاری مــا بــه شکلی ســت کــه الزم اســت در برابــر دیگــران 
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ســخنرانی کنیــم، شــرایط را بــه صــورت واقعــی مهیــا می کنیــم.

ــتفاده  ــلوار اس ــت و ش ــرایطی از ک ــن ش ــواًل در چنی ــتیم و معم ــرد هس ــر م ــی اگ یعن
می کنیــم، کــت و شــلوارمان را بپوشــیم و یــا اگــر خانــم هســتیم و از مانتو-شــلوار یــا 
چــادر یــا هــر پوشــش دیگــری در ایــن شــرایط اســتفاده می کنیــم؛ آن را بپوشــیم و 

چندیــن بــار ایــن موقعیــت را بــه صــورت واقعــی تمریــن کنیــم.

ــم و  ــاده کنی ــود را آم ــه خ ــم، رزوم ــرکت کنی ــه کاری ش ــت در مصاحب ــرار اس ــر ق اگ
حتــی بــه نحــوه نشســتن مان نیــز دقــت کنیــم و مطالبــی کــه قــرار اســت در جلســه 

مصاحبــه کاری ذکــر کنیــم را تمریــن کنیــم.

اگــر قــرار اســت در میهمانــی خاصــی شــرکت کنیــم، مطالبــی کــه دوســت داریــم بــا 
دیگــران رد و بــدل کنیــم را تمریــن کنیــم و اگــر الزم اســت، بــرای شــرکت در میهمانی 
مطالبــی را متناســب بــا نــوع میهمانــی از تلویزیــون، روزنامــه، کتــاب هــا و ... پیــدا 

کنیــم و بــرای ارائــه آنهــا، تمریــن کنیــم.

ــان،  ــی خودم ــوه معرف ــم، روی نح ــات کنی ــی مالق ــرد خاص ــا ف ــت ب ــرار اس ــر ق اگ
ــه اول  ــی روی جمل ــم و حت ــرح کنی ــت مط ــرار اس ــه ق ــی ک ــش مان، موضوعات پوش

ــم. ــن کنی ــار آن را تمری ــن ب ــم و چندی ــر کنی ــم فک ــو ه ــروع گفتگ ش

و ...

در تمام این موارد سعی کنید تمرینات را هرچه بیشتر به شرایط واقعی نزدیک کنید. 

البتــه نکتــه مهمــی کــه در ایــن قســمت الزم اســت یــادآوری کنــم ایــن اســت کــه: 
ــم  ــعی کنی ــویم، س ــه ش ــا مواج ــا آنه ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــای مهم ــرای موقعیت ه ب

ــاًل: ــم. مث ــش نکنی ــدی را آزمای ــای جدی تجربه ه

یکــی از دوســتانم بــرای مراســم عروســی تصمیــم گرفت بــرای تراشــیدن ریش خــود، از 
کــف مخصــوص ریــش اســتفاده کنــد و از آنجایی کــه تابه حــال تجربــه اســتفاده از آن را 



نداشــت؛ نتیجــه ایــن شــده بــود کــه بــه علــت عــدم ســازگاری کــف ریــش بــا پوســت او، 
تبدیــل بــه جوجــه تیغــی شــده بــود و صورتــش جــوش هــای فراوانــی زده بود.

بــرای برخــی خانم هــا نیز، چنین وضعیتی زمانــی کــه از َوکس بــرای اصالح صورت اســتفاده 
می کننــد، رخ می دهــد و صورتشــان بــه شــدت ســرخ و همراه بــا جوش فــراوان خواهد شــد.

پــس الزم اســت مجــددًا یــادآوری کنــم: تــا جایــی کــه ممکــن اســت، بــرای 
ــه  ــا آنهــا مواجــه شــویم، ســعی کنیــم تجرب موقعیت هــای مهمــی کــه قــرار اســت ب

ــم. ــش نکنی ــدی را آزمای ــای جدی ه

اقدامک
همیــن اآلن چنــد مــورد از لیســت خــروج از ناحیــه امــن خودتــان را 

یادداشــت کنیــد.

یــک جــدول مثــل زیــر رســم کنیــد و در آن بنویســید کــه در چــه 
ناحیــه ی  از  می ترســید  مختلــف،  بهانه هــای  بــه  موقعیت هایــی 
امن تــان خــارج شــوید و در ســتون مقابــل آن، اقداماتــی را بــرای 
خــروج از ناحیــه  امن تــان یادداشــت کنیــد و ســپس بــه صــورت 

ــد. ــدام کنی ــی اق عمل

لیست خروج ردیف
اقدام شداقدامات مناز ناحیه امن

سؤال پرسیدن 1
در کاس

بــا یکــی از بچه هــای کاس 
ــد از  ــه بع ــم ک ــگ کن هماهن
پرســیدن ســؤالم، اون هــم 
بگــه کــه ســؤال مــن هــم بود!



حرف زدن با 2
در اوایل حداقل آدرس بپرسمجنس مخالف
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در شبکه های اجتماعی ضبط فایل صوتی3
ِصدام رو ضبط و ارسال کنم

صحبت کردن 4
در جمع

یک سری صحبت برای 
حضور در جمع حاضر کنم

بدون آرایش 5
بیرون رفتن

امروز برای خرید از فروشگاه، 
بدون آرایش می رم

تقاضای افزایش 6
حقوق

گزارشم رو آماده کنم و برای 
ارائه، تمرین کنم



بال دوم کبوتر،
مهــــارت

فصل پانزدهم





مهارت 
همانطــور کــه قبــاًل در فرمــول اعتمــاد بــه نفــس بــه آن اشــاره کردیــم، اعتمــاد بــه 

نفــس شــامل دو بخــش مــی باشــد:

۱. تصورات ذهنی مناسب

2. مهارت

ــارت در  ــب و مه ــی مناس ــورات ذهن ــی تص ــش یعن ــن دو بخ ــدام از ای ــر ک ــر ه اگ
ــت و  ــص اس ــا ناق ــار م ــار و گفت ــد، آن رفت ــته باش ــود نداش ــا وج ــار م ــار و گفت رفت
اعتمــاد بــه نفــس را بــه کبوتــری مثــال زدیــم کــه هــر باَلــش یکــی از بخش هــای 
اعتمــاد بــه نفــس را شــامل می شــد و چنانچــه هــر کــدام از بال هــای ایــن کبوتــر 

زخمــی بــود، توانایــی پــرواز را از دســت مــی داد.

در فصــل قبــل پیرامــون تصــورات ذهنــی مناســب توضیــح دادیــم و بــرای ایجــاد آن 
نیــز شــش تکنیــک آوردیــم. 

حــال در ایــن فصــل بــه شــش تکنیــک و مهــارت کاربــردی بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه 
نفــس و غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی می پردازیــم.
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خودمان را حرفه ای
معرفی کنیــم

فصل شانزدهم





نحوه معرفی خودمان
بســیاری از افــراد زمانــی کــه از آنهــا درخواســت مــی شــود تــا خودشــان را معرفــی 
کننــد، تــازه بــه ایــن فکــر فــرو می رونــد کــه چــه بگوینــد. امــا در ایــن فصــل قصــد 
دارم یــک الگــوی ســاده 5 مرحلــه ای را بــه شــما معرفــی کنــم تــا براســاس آن چنــد 
نمونــه از معرفــی خودتــان را آمــاده داشــته باشــید و هــر زمــان از شــما خواســتند تــا 

خودتــان را معرفــی کنیــد، بــا ســرعت بــاال و قاطعانــه بــه معرفــی خــود بپردازیــد.

ایــن تکنیــک را قبــاًل در کتــاب "کپســول گفتگــو – راهنمــای علمــی و کاربــردی غلبــه 
بــر کم حرفــی" آورده ام ولــی اینجــا بــه صورتــی دیگــر بــه آن می پردازیــم:

زمانــی کــه از افــراد ایــن ســؤال را می پرســند کــه چــه کاره هســتند، معمــواًل از جواب 
هــای کلیشــه ای مثــل: مــن کارمنــدم، مــن حســابدارم، مــن معلمــم، شــغلم آزاد 
اســت و ... اســتفاده می کننــد امــا مــن از شــما می خواهــم کــه بــه جــای اســتفاده 

از ایــن جواب هــای کلیشــه ای، شــغل تان را بــه صــورت زیبــا توضیــح دهیــد.

یک الگوی 5 مرحله ای برای این موضوع وجود دارد که عبارت است از:

۱. نام و نام خانوادگی )رسمی، نیمه رسمی و یا به صورت خودمانی(

2. چه کاره هستیم؟
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۳. مدت فعالیت مان در آن حوزه

4. چه کمکی به دیگران می کنیم؟

5. همــکاران مــا چــه کســانی هســتند؟ و یــا اگــر همــکاری نداریــم، مخاطبیــن مــا 
چــه کســانی هســتند؟

مســلمًا مــا در همــه جــا خودمــان را بــه یــک شــکل معرفــی نمی کنیــم و الزم اســت 
مدل هــای مختلــف را بــرای معرفــی خودمــان داشــته باشــیم. مثــاًل:

- معرفی خودمان در مصاحبه شغلی

- معرفی خودمان در جمع همکاران

- معرفی خودمان در جمع فامیل هایی که ما را نمی شناسند.

- معرفی خودمان در مجلس خواستگاری

- معرفی خودمان در ابتدای سخنرانی

- معرفی خودمان در جمع دوستان

- و ...

ــام خانوادگــی  ــه تقلیــد از غربی هــا ابتــدا ن ــراد در معرفــی خودشــان ب بعضــی از اف
خــود را می گوینــد و بعــد نــام خــود را بیــان می کننــد.  ایــن مــدل معرفــی بــه 
مخاطــب یــک پیغــام پنهــان می دهــد کــه بــا عنــوان رســمی بــا مــن صحبــت کــن 

ــه: ــت ک ــداول اس ــورت مت ــن ص ــه ای ــی ب ــا معرف ــی زبان ه ــاًل در انگلیس مث

من باند هستم، جیمز باند

ما قرار نیست به تقلید از آنها اینگونه خود را معرفی کنیم که:

من ران هستم، کامران!

زمانــی کــه مــن در معرفــی خــودم اینگونــه عمــل می کنــم و می گویــم: مــن 
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گنجــی هســتم، کامــران گنجــی! بعــد از آن نمی توانــم بگویــم: منــو کامــران صــدا 
کــن! چــون در ابتــدا یــک مــرز بــرای طــرف مقابــل رســم کــرده ام، مــرزی کــه از او 

ــه صــورت رســمی گفتگــو کنــد. ــا مــن ب خواســته ام ب

اما یک نمونه از این الگوی 5 مرحله ای را مثال بزنیم:

من کامران گنجی هستم

نویسنده، مربی و مدرس دوره های غلبه بر خجالت و کم رویی

بیــش از 5 ســال اســت کــه در حــوزه آمــوزش فعالیــت دارم )توصیــه: اگــر در حــوزه 
فعالیت تــان کمتــر از ۳ ســال فعالیــت داریــد، ایــن قســمت را نگوییــد!(

و بــه دیگــران کمــک می کنــم تــا بــرای خــود دنیایــی بســازند کــه در آن از خجالــت 
ــه نفــس در حوزه هــای مختلــف خانوادگــی و  ــا اعتمــاد ب ــد و ب ــج نبرن ــی رن و کم روی

اجتماعــی حضــور فعــال داشــته باشــند.

ــه دنبــال ارتقــاء ســطح کیفــی  مخاطبیــن مــن را افــرادی تشــکیل می دهنــد کــه ب
ــتند. ــران هس ــا دیگ ــان ب ارتباط ش

****

یکــی از نــکات مهمــی کــه در معرفــی کار یــا شــغل می بایســت بــه آن توجــه داشــته 
باشــید ایــن اســت کــه، از خــود بپرســید: »کار مــن چــه ســودی می توانــد بــرای ایــن 

شــخص داشــته باشــد؟« 

اگــر در یــک آژانــس معامــالت ملکــی کار می کنیــد، نگوییــد: »مــن کارمنــد آژانــس 
معامــالت ملکــی هســتم«. بــه جــای آن بگوییــد: »کار مــا ایــن اســت کــه بــه مــردم 

ــه مــورد عالقه شــان را پیــدا کننــد«. ــا خان کمــک می کنیــم ت

بــه جــای اینکــه بگوییــد: »مــن مربــی هنرهــای رزمــی هســتم«، بگوییــد »مــن بــه 
ــد«. ــاع از خــود را بیاموزن ــارزه و دف دیگــران کمــک می کنــم کــه راه مب
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ــراد  ــت اف ــردن خجال ــرف ک ــه برط ــاور در زمین ــن مش ــد: »م ــه بگویی ــای اینک ــه ج ب
هســتم« بگوییــد »مــن بــه دیگــران کمــک می کنــم کــه چگونــه می تواننــد کم رویــی 
خــود را برطــرف کننــد و در ارتباطــات اجتماعــی حضــوری فعــال داشــته باشــند«.

بنابرایــن بــه جــای اســتفاده از یک کلمه کلیشــه ای بــرای معرفــی شــغل مان، مقداری 
فراتــر از دیگــران اقــدام کنیــم و بــه حرفه مــان معنــا دهیــم. بــرای ایــن کار می توانیــم 
ــا  ــغل مان و ی ــودن ش ــاص ب ــل خ ــا دلی ــغل، ی ــن ش ــه ای ــان ب ــل عالقه مندی م از دالی

نتایجــی کــه بــه واســطه شــغل مــا دیگــران کســب می کننــد صحبــت کنیــم.

ــا و امتیــازات کارتــان بــرای دیگــران حــرف می زنیــد، بــه شــغل خــود  وقتــی از مزای
ــد. ــادگار می گذاری ــه ی ــران ب ــرای دیگ ــره آن را ب ــید و خاط ــی می بخش زندگ

از خودتان فیلم بگیرید

ــد  ــت چن ــت، الزم اس ــذار اس ــوب و تأثیرگ ــان خ ــًا معرفی ت ــد واقع ــه ببینی ــرای اینک ب
بــار تمریــن کنیــد تــا مســیر عصبــی معرفــی بــرای شــما ســاخته شــود و بــرای اینــکار 

خیلــی خــوب اســت کــه از خودتــان فیلــم بگیریــد.

جلوی آینه تمرین کنید

ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــا اینک ــت و ی ــخت اس ــان س ــوه معرفی ت ــرداری از نح ــر فیلمب اگ
نمی خواهیــد از خودتــان فیلــم بگیریــد، تمریــن در مقابــل آینــه نیــز گزینــه خوبــی 

ــود. خواهــد ب

بازخورد بگیرید

بعــد از اینکــه تمرینــات خــود را به اتمام رســاندید، الزم اســت بــرای گرفتــن بازخورد، 
از دوســتان، همــکاران و یــا خانــواده خــود بخواهیــد بــه نحــوه معرفــی شــما گــوش 
ــان داشــتید،  ــا اگــر مشــکلی در معرفــی خودت ــه شــما بازخــورد دهنــد ت دهنــد و ب

برطــرف کنیــد.
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اقدامک
همیــن اآلن 5 مــدل بــرای معرفــی خودتــان بــا توجــه بــه موقعیت های 
ــد  ــد و چن ــاده کنی ــه ای آم ــول 5 مرحل ــتفاده از فرم ــا اس ــف و ب مختل

مرتبــه آن را تمریــن کنیــد. فرمــول 5 مرحلــه ای عبــارت اســت از:

1. نــام و نــام خانوادگــی )رســمی، نیمــه رســمی و یــا بــه صــورت 
خودمانــی(

2. چه کاره هستیم؟

3. مدت فعالیت مان در آن حوزه

4. چه کمکی به دیگران می کنیم؟

5. همکاران یا مخاطبین ما چه کسانی هستند؟
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همه چیز رو طی کنیم،
ولی از اول!

فصل هفدهم





طی کردن همه چیز از قبل
- حتمــًا بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده اســت کــه ســوار تاکســی شــوید و در انتهــای 

مســیر بــر ســر قیمــت چانــه بزنیــد.

- یا اینکه قرار مالقاتی را با کسی بگذارید اما در موعد مقرر دیر حاضر شود.

- وقتــی فرزندتــان قــرار بــوده یــک ســاعت تلویزیــون ببینــد یــا بــازی کنــد امــا اآلن 
بیــش از ســه ســاعت اســت کــه مشــغول تماشــای تلویزیــون یــا بــازی اســت.

ــی،  ــه مهمان ــن ب ــت رفت ــدن جه ــاده ش ــرای آم ــان ب ــا نامزدت ــر ی ــه همس ــی ک - زمان
ــذارد. ــان می گ ــد زم ــش از ح بی

- و ...

حتمــًا شــما هــم مثــل مــن در ایــن موقعیت هــا اذیــت شــده اید و بــه دنبــال راهــی 
هســتید کــه ایــن موقعیت هــا مجــددًا تکــرار نشــود.

ســاعت 22 شــب بــود کــه بــه همراه دوســتم کــه در زمینــه ی بازاریابــی فعالیــت دارد، 
از کالس آموزشــی بــه ســمت خانــه بر می گشــتیم.

از آنجایــی کــه دوســت داشــتیم زمــان بیشــتری را در کنــار هــم باشــیم و در راه صحبت 
کنیــم، بــه جــای گرفتــن آژانــس، از تاکســی اســتفاده کردیم.
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نکتــه جالبــی کــه از ایــن دوســتم یــاد گرفتــم این بــود کــه هر تاکســی که می خواســت 
مــا را ســوار کنــد، در ابتــدا دوســتم قیمــت نهایی مســیر را بــا او طــی می کرد.

او بــا ایــن کار درصــد گالیــه، شــکایت و ناراحتــی را کــم می کــرد چــرا کــه از همــان 
ابتــدا مبلــغ نهایــی مســیر را شــفاف می کــرد.

ــالت  ــن جم ــا ای ــیر ب ــدای مس ــه در ابت ــده ام ک ــرویس ها را دی ــی س ــی از تاکس برخ
ــد: ــدر می کنن ــفافیت را ک ــای ش فض

• بشین حاال با هم راه میایم

• هر چی َکَرِمِته

• نمی خوام که جیبتو بزنم

• و ...

یا با جمالتی نظیر:

• وسط خیابون وایستادم، زود بشین 

• راه رو بستم، بشین بریم

و جمالتی از این دست، به ما احساس گناه می دهند.

امــا راه جلوگیــری از احســاس ناراحتــی و خشــم بعــد از ایــن مــوارد ایــن اســت کــه 
همــه چیــز را از همــان ابتــدا بــا طــرف مقابــل طــی کنیــم.

ــورت  ــفاف ص ــاًل ش ــورت کام ــه ص ــران ب ــا دیگ ــردن ب ــی ک ــه ط ــم ک ــر می خواهی اگ
ــد: ــت کنی ــر را در آن رعای ــوارد زی ــًا م ــرد، حتم گی

زمان دقیق
- اگر با کسی قرار مالقات دارید، روز و ساعت دقیق را مشخص کنید.
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- اگــر فرزندتــان قــرار اســت، ســاعت مشــخصی را بــه تماشــای تلویزیــون یــا بــازی 
اختصــاص دهــد، بــه صــورت دقیــق بــه او بگوییــد.

- اگر به فردی پول قرض داده اید، به صورت دقیق روز بازگشت را مشخص کنید.

مبلغ دقیق
اگــر قــراردادی می بندیــد کــه طــرف مقابــل می گویــد فــالن مبلــغ ولــی شــاید یــه 

کــم بــاال و پاییــن! بســنده نکنیــد و مبلــغ دقیــق را مشــخص کنیــد.

نحوه عملکرد دقیق
بســیار بســیار مشــاهده کــرده ام در ادارات و ســازمان ها بــا افــراد قــرارداد می بندنــد 
ولــی نحــوه انجــام کار را بــه صــورت دقیــق از او نمی خواهنــد و ایــن باعــث می شــود 
ــاز  کــه ســازمان مربوطــه ناراضــی باشــد و آن شــخص هــر کاری انجــام می دهــد، ب

هــم ٌغــر بشــنود.

ــرای  ــراردادی را ب ــتم، ق ــت داش ــایت فعالی ــدازی س ــوزه راه ان ــه در ح ــته ک در گذش
خــودم ســاختم کــه در همــان ابتــدا مشــتریان  می دانســتند نحــوه پرداخــت بــه ایــن 

صــورت اســت کــه:

- ۳0 درصد مبلغ قرارداد را، همان ابتدا و پس از امضاء قرارداد

- ۳0 درصد دوم، پس از ۱0 روز که نمونه اولیه ساخته شد

- 40 درصــد نهایــی هــم پــس از دو هفتــه و پــس از اعمــال تغییــرات در نســخه اولیــه 
و تحویــل پــروژه

همیــن موضــوع باعــث می شــد مشــتریان مــن بــه صــورت شــفاف نحــوه پرداخــت و 
همچنیــن مــدت زمــان نهایــی تحویــل کار را بداننــد.
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تبعات دقیق
این قسمت یکی از مهمترین مراحل طی کردن و شفاف سازی است.

حتمــًا بــرای عــدم انجــام موضــوع درخواســتی، تبعاتــی را در نظــر بگیریــد. البته این 
موضــوع بــا توجــه بــه مخاطب تــان بــه شــکل های مختلــف بایــد صــورت بگیــرد.

اگــر بــه دوســت تان پــول قــرض دادیــد و موعــدی را مشــخص کردیــد، از او بپرســید 
کــه اگــر در فــالن روز واریــز نکــرد چــه کاری انجــام می دهیــد.

ــه  ــرارداد را ب ــاد ق ــام مف ــر در انج ــات تأخی ــًا تبع ــد حتم ــراردادی را می بندی ــر ق اگ
ــد.  ــزد کنی ــل گوش ــرف مقاب ط

- بابایی ... اگه بیشتر از یک ساعت تلویزیون دیدی، چیکار کنیم؟

- عزیــزم مــا ۳ ســاعت فرصــت بــرای رفتــن بــه خریــد داریــم و اگــر بــرای حاضر شــدن زیاد 
زمــان بگــذاری، مجبوریــم زمــان کمتــری رو به انتخــاب خریدهامون اختصــاص بدیم.

- مریــم جــون! مــن دو دفعه ســت می بینــم ســر قرارمــون دیــر حاضــر میشــی، آیــا بــا ایــن کار، 
ایــن اجــازه رو بــه مــن نمــی دی کــه مــن هــم تأخیــر داشــته باشــم و یــا ســر قــرار حاضــر نشــم؟

 

به صورت مکتوب
ــردن  ــتناد ک ــرای اس ــزی را ب ــرف چی ــر دو ط ــود ه ــث می ش ــردن باع ــوب ک مکت

ــند. ــته باش داش

البتــه حتمــًا هــم الزم نیســت بــه صــورت قــراردادی باشــد و می توانیــم بــه صــورت 
ارســال پیامــک قرارمــان را مکتــوب کنیــم.

البته در مورد کسب و کارهای مهم، پیشنهاد من این است که حتمًا قرارداد نوشته شود.
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یادآوری و تأیید دوم 
ــا دوســتی بــه صــورت تلفنــی صحبــت  کنــم و  ــاد اتفــاق افتــاده کــه ب بــرای مــن زی

ــذارم. ــراری را بگ ــدا ق ــان ابت هم

امــا پــس از گفتــن "دیگــه چــه خبــر" و مشــغول شــدن بــه صحبت هــای دوســتانه، در 
انتهــای مکالمــه، دوســتم فرامــوش می کنــد اصــاًل چــه قــراری گذاشــته ایم.

اگــر بــا کســی بــه صــورت تلفنــی یــا حضــوری صحبــت می کنیــم و قــراری را 
ــرای  ــک ب ــب پیام ــوب و در قال ــورت مکت ــه ص ــت ب ــوب اس ــی خ ــم، خیل می گذاری

ــه:  ــم ک ــال کنی ــل ارس ــرف مقاب ط

حسین جان، پس قرار ما شد روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح در فالن محل.

اگه پیامکم به دستت رسید، لطفًا بفرست که "رسید"

بــا همیــن دو جملــه، هــم قرارمــان را مکتــوب کرده ایــم و هــم یــک یــادآوری بــرای 
ــم. ــد گرفته ای ــم تأیی ــم و ه ــاد کرده ای ــل ایج ــرف مقاب ط

خیلــی اوقــات برایــم پیــش آمــده قــراری را بــه صــورت تلفنــی گذاشــته ام امــا پــس از 
ارســال پیامــک، طــرف مقابــل زود پاســخ داده اســت کــه در فــالن روز نمی توانــد ســر 

قــرار حاضــر شــود و برداشــت او از ایــن روز چیــز دیگــری بــوده اســت!

از شما می خواهم مقاله زیر را که مرتبط با این موضوع است مطالعه فرمایید:

ــد  ــان بای ــه موضــوع  و مخاطب ت ــاال را شــما نســبت ب البتــه مراحــل ذکــر شــده در ب
ــه راننــده تاکســی بگوییــم کــه: ــه نیســت کــه ب شخصی ســازی کنیــد و اینگون

تا ۳0 دقیقه دیگر من را به میدان آزادی برسان )زمان دقیق( 

کرایه شما 20 هزار تومان می شود )مبلغ دقیق(

از سمت خیابان آزادی هم فقط اجازه داری بروی )نحوه عملکرد دقیق(

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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اگر بیشتر پول بخواهی به ازای هر هزار تومان بیشتر، یک مشت می خوری )تبعات(

اآلن هــم می نویســم کــه مبلــغ کرایــه شــما تــا میــدان آزادی 20 هــزار تومــان شــده 
اســت )بــه صــورت مکتــوب(

شماره تلفن  همراه تان را هم بدهید تا برای تان پیامک کنم )یادآوری و تأیید دوم(

اقدامک
ــود  ــه خ ــی روزان ــت در زندگ ــه الزم اس ــی ک ــورد از جاهای ــل 5 م حداق
ــه  ــک گفت ــق تکنی ــد و طب ــدا کنی ــرد را پی ــورت بگی ــازی ص شفاف س

شــده عمــل کنیــد. 

مواردی که باید شفاف سازی کنمردیف

شمردن باقی پول حتی افراد نزدیک1
دیر حاضر شدن همسرمان2
تأخیر در سر قرار دوست مان3
4
5
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بعضی وقت ها
 مغزم قفل میشه!

فصل هجدهم





زمان خریدن
در فصــل دوم بــه ایــن موضــوع پرداختیــم کــه خجالــت و کمرویــی زمانــی رخ 

می دهــد کــه در مغزمــان فایلــی بــرای آن موقعیــت وجــود نداشــته باشــد.

یکــی از تکنیک هایــی کــه می توانیــم بــرای ایــن مواقــع یعنــی زمانــی کــه فایلــی در 
مغزمــان وجــود نــدارد، بــه کار ببریــم، تکنیــک خریــدن زمــان اســت.

در ایــن تکنیــک مــا بــا اســتفاده از جمالتــی کــه باعــث تأخیر در پاســخگویی می شــود 
بــه مغزمــان کمــک می کنیــم تــا توســط سیســتم خــاّلق یــک فایــل جدید بســازد. 

البتــه کاربــرد ایــن تکنیــک صرفــًا در موقعیــت نبــود فایــل نیســت و در جاهایــی کــه 
الزم اســت تصمیــم خوبــی بگیریــم و الزمــه ی آن زمــان بیشــتر اســت، می توانیــم از 

آن اســتفاده کنیــم. مثــاًل:

در هفتــه ی گذشــته، یکــی از اســاتید برجســته حــوزه روانشناســی بــا مــن تمــاس گرفتند و 
از مــن خواســتند بــرای شــروع همــکاری  بــا یکدیگــر، روز چهارشــنبه بــا هم مالقــات کنیم.

ــر در  ــًا اگ ــردی خصوص ــر ف ــا ه ــات ب ــل از مالق ــادت دارم، قب ــن ع ــه م ــی ک از آنجای
ــالت  ــود از جم ــم، الزم ب ــب کن ــورد او کس ــی در م ــد، اطالعات ــکاری باش ــه هم زمین

ــد زمــان اســتفاده کنــم. خری
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ــه ایــن اســتاد بزرگــوار گفتــم اجــازه دهــد کــه برنامه هایــم را چــک  آنجــا در جــواب ب
کنــم و اگــر برنامــه ای نداشــتم، قــرار می گذاریــم . بــا اســتفاده از این تکنیک توانســتم 
ــا  ــم  و ب ــب کن ــان کس ــاره ایش ــی درب ــات خوب ــرم و اطالع ــودم بخ ــرای خ ــی ب فرصت

آمادگــی بیشــتر قــرار بگــذارم.

- شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد بــه صــورت اتفاقــی همکارتــان، شــما را 
بــرای صــرف شــام بــه خانــه خــود دعــوت  کنــد.

ــه  ــه نظــرش ســودمند اســت، دعــوت ب ــرای شــروع کاری کــه ب ــا دوســت تان شــما را ب - ی
شــراکت  کنــد.

- یا یکی از فامیل هایی که با او رودربایستی دارید، خودش را به خانه شما دعوت کند.

- یا دوست تان از شما مبلغی را به عنوان قرض  بخواهد.

- یا برخی از بازاریابان تلفنی با شما تماس بگیرند تا کاال یا خدماتی را بفروشند.

در این مواقع جواب شما چیست؟

اگــر ســریع پاســخ دهیــد، ممکــن اســت بعــدًا احســاس بــدی داشــته باشــید کــه چرا 
آن موضــوع را قبــول یــا رد کردید.

همانطــور کــه گفتــم، در ایــن تکنیــک مــا بــا اســتفاده از جمالتــی کــه باعــث تأخیــر 
ــا توســط سیســتم خــاّلق  ــه مغزمــان کمــک می کنیــم ت در پاســخگویی می شــود ب

یــک فایــل جدیــد بســازد. 

ــی  ــد ویژگ ــًا بای ــم حتم ــتفاده می کنی ــان اس ــدن زم ــرای خری ــه ب ــی ک ــه جمالت البت
ــارم( ــل چه ــد. )فص ــته باش ــه را داش ــه و محترمان قاطعان

بیاییــد چنــد نمونــه از جمالتــی کــه می توانیــم در ایــن موقعیت هــا از آنهــا اســتفاده 
کنیــم را بررســی کنیم:

- اجازه بدید جواب قطعی رو دو روز دیگه بهتون بدم.
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- دوست عزیز، اجازه بدید با خانمم مشورت کنم، نتیجه رو در اسرع وقت بهتون 
اطالع میدم.

- اجازه بدید یه مشورتی با خانواده داشته باشم، خبرش رو به شما میدم.

ــد  ــازه بدی ــه، اج ــرام محترم ــما ب ــخصیت ش ــم و ش ــول ِبَش ــوام بدق ــون نمی خ - چ
ــدم. ــالع می ــون اط ــم، بهت ــی کن بررس

- خیلی ممنون از پیشنهادتون اما برای تصمیم گیری نیاز به زمان دارم. 

- ممنون میشم این فرصت رو بهم بدید تا بیشتر راجع بهش فکر کنم.

- اگه یه کم به من وقت بدید تا در مورد این کار تحقیق و مشورت کنم، ممنونتونم.

- اآلن آمادگی فکری ندارم، خودم باهاتون هماهنگ می کنم.

- اجازه بدید تا از حسابدارم بپرسم و اگر شرایط مهیا بود ... حتمًا دوست عزیز

- باید برنامه هام رو چک کنم ببینم به کسی قول نداده باشم.

ــک  ــون ی ــم چ ــری کن ــم گی ــم تصمی ــی تون ــی نم ــوع تنهای ــن موض ــورد ای - در م
ســری مســئولیت هایی دارم و بایــد مشــورت کنــم، خبــرش رو خدمتتــون میــدم.

از  ممنــون  داشــت:  را  خدماتــی  یــا  کاال  فــروش  قصــد  بازاریــاب  اگــر   -
پیشــنهادتون. اگــه نیــاز داشــتم باهاتــون تمــاس می گیــرم، شــماره شــما 

همینــه کــه افتــاده، درســته؟

اقدامک
در جــدول زیــر ســه مــورد از جاهایــی کــه می توانیــم بــا تکنیــک زمــان 

خریــدن، تصمیم گیــری را بــه تعویــق بیاندازیــم، آورده ام.

شــما نیــز حداقــل 7 مــورد دیگــر را یادداشــت نماییــد و بــرای آن 
جمــات خریــد زمــان را یادداشــت کنیــد.
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جمله خرید زمان منموقعیتردیف

دعوت برای صرف شام توسط 1
همکارتان

عموی تان پیشنهاد شراکت با 2
شما را مطرح می کند

تأخیر در سر قرار دوست مان3

دوست تان مبلغی را از شما به 4
عنوان قرض می خواهد

5
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فصل نوزدهم





فن بیان و صدای قدرتمند
اصلی تریــن عاملــی کــه باعــث می شــود دیگــران مــا را شــخصی قاطــع و بــا اقتــدار 

ــد. ــان می باش ــد، صدای م ــور کنن تص

فــرض کنیــد مــن در کارگاه هــای حضــوری کــه برگــزار می کنــم بــا صــدای ضعیــف، 
ــا  ــع و ب ــخصیت قاط ــا ش ــم ت ــروز آمده ای ــم: ام ــان بگوی ــه مخاطب ــرزان ب ــته و ل آهس
اقتــداری از خودمــان بســازیم و یکــی از عوامــل اصلــی شــخص قاطــع صدای اوســت.

بــه نظــر شــما چنــد نفــر بــه صحبت هــای مــن اطمینــان پیــدا می کننــد و حاضرنــد 
پــول بپردازنــد و ادامــه صحبت هــای مــن را بشــنوند؟

از شما می خواهم این آزمایش دو مرحله ای را انجام دهید:

ــا  ــود دارد و ب ــددی وج ــتری های متع ــه مش ــد ک ــازه ای بروی ــه مغ ــه اول ب در مرحل
ــد. ــنده بخواهی ــان را از فروش ــورد نظرت ــس م ــف جن ــدای ضعی ص

در مرحلــه دوم بــه همــان مغــازه برویــد و البــه الی درخواســت مشــتری ها با صــدای بلند 
و بــا اقتــدار )داد زدن منظــورم نیســت( جنــس مورد نظرتــان را از فروشــنده بخواهید.

در هــر دو صــورت مــا بــه مقصودمــان خواهیــم رســید و فروشــنده جنــس را بــه مــا 
خواهــد داد، امــا از نظــر زمــان، در مرحلــه اول بایــد بیشــتر منتظــر بمانیــم. 
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تأثیــر صــدای مــا چنــدان اهمیــت دارد کــه می توانــد دیگــران را بــه کاری وادار یــا از 
کاری منصــرف کنــد.

یکــی از مــواردی کــه دیگــران می تواننــد بــه مــا برچســب خجالــت و کمــرو بــودن را 
بزننــد، تأثیــر صــدای مــا اســت. معمــواًل افــرادی کــه کمــرو و خجالتــی هســتند، در 
مواقعــی کــه نمی تواننــد بــا دیگــران )خصوصــًا افــراد غریبــه( ارتبــاط برقــرار کننــد، 

ــروز مــی دهنــد: ــن نشــانه ها را در صدای شــان از خــود ب ای

• به سرعت زیاد و یا به آهستگی حرف می زنند.

• کلمات را به صورت نامفهوم و در هم ادا می کنند.

• صدای شان بی حال و به صورت یکنواخت است.

• صدای شان آنچنان ضعیف است، گویی از ته چاه بیرون می آید.

زمانــی کــه بــا افــراد صحبــت می کنیــم، اهمیــت دارد کــه بــه صــورت کامــاًل قاطــع، 
راســخ و محکــم امــا بــه صــورت شــمرده کلمــات را ادا کنیــم. صــدای یکنواخــت و 

ــد. ــته می کن ــب را خس ــی زود مخاط ــال خیل بی ح

منظــور از صحبــت کــردن قاطعانــه ایــن اســت کــه پیام مــان را بــه شــیوه ای مثبــت، 
صریــح و بــا اعتمــاد بــه نفــس امــا کامــاًل محترمانــه بــه مخاطــب منتقــل کنیــم. در 

ــته ایم.  ــرام گذاش ــه او احت ــد ب ــاس می کن ــب احس ــه مخاط ــت ک ــورت اس ــن ص ای

در ادامه به دو تمرین کاربردی برای قدرتمند کردن صدا می پردازیم:

تمرین اول – تمرین خودکار
یکی از بهترین تمرینات برای واضح و شمرده صحبت کردن، تمرین خودکار است.

بــرای ایــن تمریــن الزم اســت، انتهــای خــودکار را بیــن دو دنــدان جلویــی خــود قــرار 
دهیــم ســپس شــروع بــه صحبــت کنیــم. بــه همیــن ســادگی ...
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ــن  ــوند و همی ــته ش ــاز و بس ــتر ب ــه بیش ــت ک ــا الزم اس ــای م ــن، لب ه ــن تمری ــا ای ب
ــود. ــدا می ش ــتر در ص ــدرت بیش ــث ق ــوع باع موض

بــا تکــرار ایــن تمریــن، عضــالت لب هــای مــا روز بــه روز قــوی و قوی تــر می شــوند و 
مــا شــمرده و واضح تــر کلمــات را ادا می کنیــم.

ایــن تمریــن زمانــی اثــرش را بیشــتر نشــان می دهــد کــه بــه مــدت حداقــل 2۱ روز و 
بــه ایــن شــکل، روزی ســه بــار و در هربــار حداقــل ســه دقیقــه انجــام شــود.

در صــورت تمایــل، می توانیــد متــن کتــاب، مجلــه یــا روزنامــه ای را جلــوی خــود قــرار دهید 
ســپس بــا وســیله ای زمــان را بــه مــدت ۳ دقیقــه در نظــر بگیریــد و شــروع بــه انجــام ایــن 
تمریــن کنیــد امــا اگــر صحبت شــما بــه صــورت بداهــه و از پیــش آماده نباشــد بهتر اســت.

تمرین دوم – مشّدد خوانی
ــا  مشــّدد خوانی تمرینــی اســت کــه در آن حــروف کلمــات را بــه صــورت مشــّدد و ب

ــم. ــان می کنی ــدرت بی ق

مشّددخوانی باید در سه ناحیه ی بدن ما شکل بگیرد:

۱. در تلفظ – بیان فیزیکی

2. در چهره – ظاهر و زبان بدن

۳. در ابراز و هیجان - بیان حسی

در هر سه مورد باید اغراق و با شدت بیان  کنیم.

جمله ای را انتخاب می کنیم و آن را به صورت مشّدد خوانی ادا می کنیم.

از شما می خواهم فیلم زیر را که مرتبط با این موضوع است مشاهده نمایید:

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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ــردن  ــت ک ــوه صحب ــن، از نح ــن تمری ــد از ای ــل و بع ــًا قب ــم حتم ــنهاد می کن پیش
عــادی خــود فیلــم بگیریــد و یــا اینکــه صــدای خــود را ضبــط کنیــد و بعــد از اجــرای 
ایــن تمریــن نیــز، مجــددًا از صحبــت عــادی خودتــان فیلــم بگیریــد یــا ضبــط صــدا 
داشــته باشــید و بــه نحــوه ی صحبــت کردن تــان قبــل و بعــد از تمریــن دقــت کنیــد.

ایــن تمریــن بــه قــدری قدرتمنــد و تأثیرگــذار اســت کــه بعــد از اولیــن اجــرا توســط 
شــما، ادامــه دار خواهــد شــد.

روزانه سعی کنید حداقل  سه جمله را انتخاب کنید و در سه نوبت آن را  مشدد خوانی کنید.

نکتــه بســیار مهــم: در ابتــدای شــروع ایــن دو تمریــن، صــدای خــود را کــه بــه صورت 
عــادی صحبــت می کنیــد، ضبــط کنیــد و پــس از 2۱ روز کــه ایــن دو تمریــن را بــه 
صــورت روزانــه انجــام دادیــد، مجــددًا صــدای صحبــت عــادی خــود را ضبــط کنیــد و 

بــا صــدای 2۱ روز قبــل خــود مقایســه و تغییــرات را مالحظــه فرماییــد.
176

صدای من ضعیفه



فصل بیستم

بعضی ها حرف
توی کله شون نمی ره





تکنیک دارکوب
گاهــی اوقــات برای تــان پیــش می آیــد کــه فــردی حقــوق انســانی شــما را در نظــر 
نمی گیــرد و یــا حقــی از حقــوق انســانی شــما را ضایــع می کنــد، شــما حــق داریــد 

در ایــن زمان هــا حــق خــود را مرتبــًا بــه او متذکــر شــوید.

ــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم  ــان باشــد، در فصــل اول همیــن کتــاب ب اگــر خاطرت
ــی  ــوده ام، زمان ــم او ب ــاًل معل ــم کــه ســیزده ســال دارد و قب کــه یکــی از دانش آموزان
کــه متوجــه شــد در موضــوع غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی بــه صــورت تخصصــی کار 

کــرده ام، از مــن تقاضــای راهنمایــی داشــت و مشــکلش را اینگونــه بیــان کــرد:

وقتــی بــرای خریــد بــه فروشــگاه مــی روم تــا یــک شــیر کوچــک 900 تومانــی بخــرم، 
فروشــنده هــزار تومــان بــه مــن می فروشــد و باقیمانــده پــول را پــس نمی دهــد.

ــه  ــرم و ب ــو بخ ــکی های کوچول ــن پیراش ــا از ای ــودم ت ــه ب ــه رفت ــش ک ــد روز پی ــا چن ی
فروشــنده گفتــم دو تــا دونــه بگذاریــد، ســه تــا گذاشــت و پولــش را هــم از مــن گرفت.

در آن موقــع مــن بــا توجــه بــه شــناختی کــه از او داشــتم تکنیکــی بــا عنــوان دارکوب 
بــه او معرفــی کردم:

دارکوب هــا بــرای یافتــن غــذا بــه ســراغ درختــان می رونــد و آنقــدر بــا منقــار تیزشــان 
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بــه درخــت ضربــه می زننــد تــا بــه هــدف خــود یعنــی یافتــن غــذا دســت پیــدا کننــد.

از او خواســتم از ایــن بــه بعــد زمانــی کــه می خواهنــد حقــش را بخورنــد و یــا چیــزی 
را بــه زور بــه او بفروشــند، تبدیــل بــه دارکــوب دانایــی شــود کــه بــه صــورت محترمانــه 

ولــی قاطعانــه خواســته اش را مطــرح می کنــد و بــه هدفــش می رســد. مثــاًل:

زمانــی کــه بــرای خریــد بــه فروشــگاه مــی رود و یــک شــیر 900 تومانــی می خــرد امــا 
فروشــنده ۱00 تومــان باقی مانــده را پــس نمی دهــد، بــه او بگویــد:

آقا ... خرید من 900 تومان شده، لطفًا بقیه ی پول من رو پس بدید.

ممکــن اســت فروشــنده بــازی در بیــاورد و بــا جمــالت مختلــف از پــس دادن بقیــه 
پــول امتنــاع ورزد:

- خریدت شده هزار تومن و بقیه نداره!

اما روی شیر نوشته 900 تومان، لطفًا بقیه ی پول من رو پس بدید.

توجــه کنیــد کــه در ایــن تکنیــک حتمــًا بایــد از جملــه واحــدی اســتفاده کنیــم تــا 
اثربخشــی خــودش را داشــته باشــد. در اینجــا جملــه واحــدی کــه از او خواســتم تــا 

اســتفاده کنــد ایــن عبــارت بــود: "لطفــا بقیــه ی پــول مــن رو پــس بدیــد"

- با ۱00 تومن نه تو فقیر میشی و نه من پولدار

درسته اما خرید من شده 900 تومن، لطفًا بقیه پول من رو پس بدید.

زمانــی کــه چنــد بــار ایــن جملــه را تکــرار کنیــد، طــرف مقابــل به ایــن نتیجه می رســد 
کــه شــما در گرفتــن حق تــان مصّمــم هســتید و بقیــه پــول شــما را پــس می دهــد.

شاید به این موضوع فکر کنید که، ۱00 تومان که ارزش این حرف ها را ندارد!

پاســخ مــن بــه شــما ایــن اســت کــه هــر تصمیمــی، مشــکالت خــودش را دارد و مــا بــه 
مقــدار کمیــت پــول نــگاه نمی کنیــم و ایــن موضــوع اهمیــت دارد کــه اگــر هــر کســی 
بخواهــد اینگونــه رفتــار کنــد و حقــش را نگیریــد، جامعــه بــه چه صــورت خواهد شــد؟
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ــد امــا نتوانســته اید  ــان را خورده ان ــا حــس بــدی کــه دیگــران حق ت ــا می توانیــد ب آی
حق تــان را پــس بگیریــد، کنــار بیاییــد؟ اگــر خاطرتــان باشــد، در فصــل اول بــه ایــن 
موضــوع پرداختیــم کــه بدتریــن چیــزی کــه خجالــت و کمرویــی بــرای مــا بــه ارمغــان 

مــی آورد، حــس بــد، نســبت بــه خودمــان اســت.

مــن معمــواًل زمانــی که بــرای صرف غــذا به رســتوران مــی روم از پیشــخدمت می خواهم 
مثــاًل اگــر جوجه کبابــی ســفارش می دهــم آن را برشــته کنــد یــا کاًل غذاهــای گوشــتی 

را کامــاًل  کبــاب کنــد. البتــه ممکــن اســت ســلیقه ی شــما با مــن متفاوت باشــد.

حاال فرض کنید پیشخدمت زمانی که غذا را برای من می آورد، کباب آب دار باشد.

ُخــب مــن میلــی بــه خــوردن چنیــن غذایــی نــدارم و پــول بابــت غذایــی پرداختــه ام 
کــه بــاب میــل مــن یعنــی ِبِرشــته باشــد.

اگــر زمــان داشــته باشــم و بخواهــم کــه حتمــًا در آن رســتوران غــذا را میــل کنــم، از 
پیشــخدمت می خواهــم کــه غــذا را تعویــض کنــد امــا اگــر زمــان نداشــته باشــم، پولم 
ــا تکنیــک طــی کــردن از قبــل همــه  را پــس می گیــرم چــرا کــه در همــان ابتــدا، ب

چیــز را بــا او طــی کــرده ام.

ــا چنیــن عکس العمل هایــی  معمــواًل زمانــی کــه بخواهیــم غــذا را تعویــض کنیــم ب
ــویم: ــه رو می ش روب

- این ُمدلی خوشمزه تره، تست کنید، مشتری می شید.

درســته کــه خوشــمزه اســت، امــا مــن کبــاب برشــته می خواســتم، لطفــًا ایــن غــذا 
رو عــوض کنیــد.

- حاال ایندفعه رو آب دار بخورید، چیزی نمی شه که ...

ــن غــذا رو عــوض  ــًا ای ــاب برشــته می خواســتم، لطف ــا مــن کب ــه چیــزی نشــه، ام ممکن
کنیــد.
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- آخه سر ما خیلی شلوغه، نمی رسیم که مجددًا درست کنیم.

اشکالی نداره من منتظر می مونم، لطفًا این غذا رو عوض کنید.

- آخــه مدیــر رســتوران بهــم گیــر مــی ده، می شــه لطفــًا همیــن رو میــل کنیــد )دادن 
احســاس گنــاه به شــما(

من همون اول با شما طی کردم، لطفًا این غذا رو عوض کنید.

حتمًا در انتخاب جمالت باید دقت داشته باشیم واژه هایی که انتخاب می کنیم، 
باید محترمانه ولی قاطعانه باشد تا هرگونه احتمال پرخاشگری را به صفر برساند.

ــه  ــی قاطعان ــه ول ــورت محترمان ــه ص ــت مان را ب ــار درخواس ــد ب ــا چن ــه م ــی ک زمان
مطــرح می کنیــم، طــرف مقابــل متقاعــد می شــود کــه خواســته مــا را بــرآورده کنــد.

• در ایــن تکنیــک حتمــًا بــه موقعیــت و مخاطب تــان دقــت داشــته باشــید و هــر جایی 
نمی تــوان از ایــن تکنیــک بــرای بــرآورده کــردن خواســته های مان اســتفاده کنیــم.

کارمنــد: آقــای مدیــر مــن امســال پســرم بــه دنیــا اومــده و نیــاز دارم حقوقــم ۳00 
هــزار تومــان افزایــش داشــته باشــه، ممنــون می شــم حقوقــم رو اضافــه کنیــد.

مدیر: تولد فرزندتون رو تبریک می گم اما اآلن امکان افزایش حقوق وجود نداره.

ــه،  ــته باش ــش داش ــان افزای ــزار توم ــم ۳00 ه ــه حقوق ــاز دارم ک ــن نی ــد: م کارمن
ممنــون می شــم حقــوق مــن رو اضافــه کنیــد.

مدیر: اآلن بودجه کافی برای افزایش حقوق نداریم.

کارمنــد: امــا مــن نیــاز دارم کــه حقوقــم ۳00 هــزار تومــان افزایــش داشــته باشــه، 
ــه کنیــد. ممنــون می شــم حقــوق مــن رو اضاف

مدیر: اخراج ...

یا در محیط خانواده:
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زن: حسین جون برای شام املت درست کنم یا نیمرو؟

شوهر: عزیزم ... من امشب قرمه سبزی دلم می خواد.

زن: آخه اآلن ساعت 7 بعدازظهره و قرمه سبزی آماده نمی شه.

شوهر: یه کاریش بکن دیگه ... من امشب قرمه سبزی دلم می خواد.

زن: سبزی قرمه هم نداریم.

شوهر: یه کاریش بکن دیگه ... من امشب قرمه سبزی دلم می خواد.

زن: ما ساعت ۱0 می خوایم بخوابیم، گوشت نمی پزه که ...

شوهر: یه کاریش بکن دیگه ... من امشب قرمه سبزی دلم می خواد.

زن: باشه ... پس گفتی نیمرو دوست داری دیگه ...

مــن عالقــه ی زیــادی بــه تخفیــف گرفتــن نــدارم امــا بــرای اینکــه بــه خــودم ثابــت 
کنــم می توانــم تخفیــف بگیــرم و اینطــوری نیســت کــه بــه خاطــر عــدم مهــارت در 
تخفیــف گرفتــن، بگویــم عالقــه ای بــه تخفیــف گرفتــن نــدارم، بــرای خودم چالشــی 

را ایجــاد کــردم.

ــه  ــن را ب ــه م ــی توج ــی زیبای ــه کتان ــدم ک ــگاهی رد می ش ــوی فروش ــار از جل یک ب
ــرد. ــب ک ــود جل ــمت خ س

با خودم تصمیم گرفتم که باید آن را حتمًا با تخفیف بخرم.

ــار تــالش کــردم امــا فروشــنده اصــاًل تخفیــف نمــی داد. مــن  در دفعــه اول چنــد ب
هــم نخریــدم.

در دفعــه دوم بــا اســتفاده از تکنیــک دارکــوب، بعــد از 2 یــا ۳ بــار تکــرار جملــه واحد، 
فروشــنده آن را بــا تخفیــف 27 درصــد بــه مــن فروخت.

مــن بــه اثربخشــی ایــن تکنیــک در تخفیــف گرفتــن، نــه تنهــا در ایــن مــورد، بلکــه در 
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چندیــن موقعیت دیگــر ایمــان آوردم.

پــس بــار دیگــر ایــن موضــوع مهــم را تأکیــد می کنــم در ایــن تکنیــک حتمــًا بایــد بــه 
مخاطــب  و موقعیتــی کــه در آن هســتیم دقــت داشــته باشــیم.

اقدامک
در ادامــه ســه موقعیــت را بــرای تمریــن آورده ام کــه بــا خودتــان فکــر 
ــک  ــن تکین ــه از ای ــد، چگون ــرار بگیری ــت ق ــن موقعی ــر در ای ــد اگ کنی
اســتفاده می  کنیــد و جملــه ی واحــد شــما چــه خواهــد بــود کــه هــم 

محترمانــه باشــد و هــم قاطعانــه.

موقعیت اول:

حتمــًا بــرای شــما هــم پیــش آمــده اســت کــه در صــف خریــد 
ــوی  ــد و جل ــردی بیای ــید و ف ــه باش ــرار گرفت ــان ق ــل ن ــزی مث چی
صــف قــرار بگیــرد و در صــورت اعتــراض شــما یــا دیگــران، بگویــد 
مــن جــا گرفتــه بــودم و بــرای خریــد چیــزی چنــد دقیقــه بیــرون 

ــودم. ــه ب رفت

ــن تکنیــک اســتفاده می کنیــد  ــن موقعیــت، از ای ــه در ای شــما چگون
و جملــه واحدتــان چــه خواهــد بــود؟ لطفــًا آن را در زیــر بنویســید.

 ......................................................................................
......................................................................................

موقعیت دوم:

ــا  ــس ی ــد جن ــرد و می خواه ــاس می گی ــما تم ــا ش ــی ب ــاب تلفن بازاری
خدماتــی را بــه شــما بفروشــد. معمــواًل ایــن بازاریابــان بــا گفتــن کلمــه 
"نــه" توســط شــما، بــاز هــم ادامــه می دهنــد و می خواهنــد هــر طــور 

شــده، شــما را راضــی بــه خریــد کننــد.

184

بعضیهاحرفتویکلهشوننمیره



حــال می توانــد جنس شــان کپســول آتش نشــانی باشــد یــا دســتگاه 
یــا بیمــه  اینترنــت  تصفیــه آب یــا خدماتــی ماننــد اشــتراک 

... ماشــین و ســرمایه گذاری عمــر و 

شــما بــا توجــه بــه تکنیــک دارکــوب، از چــه جملــه ای بــرای پاســخ بــه 
بازاریــاب اســتفاده می کنیــد؟ لطفــًا آن را در زیــر بنویســید.

 ......................................................................................
......................................................................................

موقعیت سوم:

با دوست تان در حال گفتگو هستید که به شما می گوید:

یه چیزی میگم، خدایی نه نگو!

می خواهــد  چیــزی  چــه  مــورد  در  او  کــه  نمی دانیــد  هــم  شــما 
ــت آن  ــن اس ــد، ممک ــول کنی ــه را قب ــن جمل ــر ای ــد و اگ ــت کن صحب
ــه  ــذارد، ب ــان بگ ــما در می ــا ش ــد دارد ب ــت تان قص ــه دوس ــزی ک چی

ــد. ــما باش ــرر ش ض

امــا در عیــن حــال بــه دوســت تان، عاقه مندیــد و نمی خواهیــد 
ــد. ــش کنی ــه ناراحت ک

بــا توجــه بــه تکنیــک دارکــوب، از چــه جملــه ای بــرای پاســخ بــه 
بنویســید. زیــر  در  را  آن  لطفــًا  می کنیــد؟  اســتفاده  دوســت تان 

 ......................................................................................
......................................................................................

لطفــًا حداقــل 5 موقعیــت دیگــر را در جــدول زیــر یادداشــت نماییــد و 
بــرای آنهــا جمــات واحــد بســازید.
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جمله دارکوب منموقعیتردیف

1
2
3
4
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فصل بیست و یکم

سحابی باشیم





تکنیک سحابی
ــان ســاده محیطــی اســت در فضــا کــه از ذرات گاز و غبــار تشــکیل  ــه زب ســحابی ب
ــن گاز  ــد ای ــده، 75 درص ــط از گاز ساخته ش ــن محی ــد ای ــدود 99 درص ــده  و ح ش

ــد. ــوم می باش ــر از گاز هلی ــد دیگ ــدروژن و 25 درص هی

اکثــر ســحابی ها انــدازه ی بزرگــی دارنــد و بــه قــدری غول پیکــر هســتند کــه قطرشــان 
بــه صدهــا ســال نــوری نیــز می رســد. در حقیقــت، یــک ابرســحابی کــه از نظــر انــدازه 

بــا زمیــن یکــی اســت، بــه انــدازه تنهــا چنــد کیلوگــرم جــرم خواهد داشــت.

دانشــمندان احتمــاالت فراوانــی در ایــن خصــوص داده انــد کــه ایــن محیــط، محــل 
بــه دنیــا آمــدن ستاره هاســت.

ــه قــدری متراکــم اســت کــه اگــر هــر کــدام  ذرات گاز و غبــار موجــود در ســحابی ب
از مــا از دل ســحابی عبــور کنیــم، شــاید بــه ذره ای از آنهــا برخــورد نکنیــم و حتــی 
بزرگتــر از مــا، یعنــی حتــی ســاختمان خانــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم نیــز اگــر 

از دل ســحابی عبــور کنــد، شــاید بــه ذره ای از آن غبــار و گاز هــا برخــورد نکنــد!

از شما می خواهم فیلم زیر را که مرتبط با این موضوع است مشاهده نمایید:

www.KamranGanji.com/slime2020 :رمز ورود
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موضوع سحابی را گوشه ی ذهن تان داشته باشید تا به موضوع دیگری بپردازیم.

مبارزه با کودک
ــه  ــود ک ــه می ش ــی مواج ــا کودک ــس ب ــان بوک ــک قهرم ــه ی ــی ک ــما زمان ــر ش ــه نظ ب

قصــد مبــارزه بــا او را دارد، چــه عکس العملــی از خــود نشــان می دهــد؟

آیا او با یک ضربه کودک را نقش دیوار می کند؟

یا با ادا درآوردن و کتک خوردن، کودک را خوشحال می کند؟

معمــواًل در اینگونــه مــوارد قهرمــان بوکــس، خــودش را بــه کتــک خــوردن می زنــد و 
بــا هــر ضربــه ای کــه کــودک بــه او وارد می کنــد، خــودش را بــه عقــب پــرت می کنــد 

و صــدای آخ و اوخ در مــی آورد تــا کــودک خوشــحال شــود.

البتــه ایــن موضــوع صرفــًا بــرای قهرمانان نیســت و معمــواًل پــدر و مادرهــا و بزرگ ترها 
در مواجــه بــا کــودکان چنیــن عکس العملــی را از خــود نشــان می دهند.

زمانــی کــه بــا پســرم کشــتی می گیــرم، خــودم را زمیــن می زنــم و او از پیــروزی اش 
ــود. ــحال می ش خوش

در ارتبــاط بــا دیگــران، افــرادی هســتند کــه هــر چنــد از نظــر ســن، بــزرگ بــه شــمار 
می آینــد امــا از نظــر مهارت هــای ارتباطــی کــودک هســتند و آداب ارتبــاط بــا 

ــد. ــاد نگرفته ان ــران را ی دیگ

ــا مریــض در مــورد  ــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه افــرادی ضد حــال و ی احتمــااًل ب
ــه شــنیدن آن  ــا ظاهــری شــما نظــر دهنــد و شــما تمایلــی ب وضعیــت جســمانی ی

نداشــته باشــید.

در ایــن مــوارد قــرار اســت شــبیه بــه ســحابی عمــل کنیــم و حرف هــای دیگــران 
ــا  ــل آنه ــا از داخ ــر م ــه اگ ــحابی ها ک ــد س ــا را دارد؛ همانن ــخر م ــه تمس ــه جنب ک
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از  را  دیگــران  نمی کردیــم حرف هــای  برخــورد  آنهــا  ذرات  بــه  رد می شــدیم 
ــم.  ــور دهی ــان عب خودم

در ایــن تکنیــک، حرف هــای طــرف مقابــل را بــا ممکنــه و شــاید بازگــو می کنیــم و 
حواســمان باشــد کــه صحبت هــای او را تأییــد نمی کنیــم. مثــاًل:

دوست مان: چقد موهات زشته

بله، ممکنه که موهام زشت باشه

- آخه نمی خوای یک کم مرتبشون کنی؟

بله، شاید الزم باشه که مرتب شون کنم

- آخه مثل جنگل شده ...

بله، ممکنه که مثل جنگل شده باشه

- آخه بهت نمیاد

بله، ممکنه که بهم نیاد

- شبیه گوسفندا شدی ...

بله، ممکنه که شبیه گوسفند شده باشم!

یا اینکه دوست تان به بینی شما گیر می دهد:

دوست مان: چقد دماغت بزرگه

بله، ممکنه که دماغم بزرگ باشه

- آخه از بغل مثل خرطوم فیله

بله، ممکنه که شبیه خرطوم فیل باشه

- نمی خوای یه فکری به حالش کنی؟

شاید الزم باشه که یه فکری به حالش کنم
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- آخه موقع روبوسی، همه ش دماغت توی چشمام میره

بله، ممکنه که موقع روبوسی، دماغم توی چشمات هم بره

و ... 

اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد، کســی کــه اذیــت می شــود و از درون آتــش 
می گیــرد، مــا نیســتیم و طــرف مقابــل اســت.

ما خودمان را بزرگ می شماریم و حرف های دوست مان را نیز تأیید نمی کنیم!

کشتی گرفتن با خوک
ــرای  ــه ب ــد ک ــت دارن ــد و دوس ــذت می برن ــران ل ــردن دیگ ــت ک ــراد از اذی ــی اف بعض
ــا ســخنی  ــه دیگــران متلــک ی ــی خــود( دائمــًا ب ــری جوی ــاز قــدرت )برت ارضــای نی

ــا آنهــا نیــز ادامــه دهنــد. ــه آنهــا جــواب دهــد ت بگوینــد کــه فــرد مقابــل ب

جملــه ای زیبــا از جــورج برنــارد شــاو کــه کنایــه ای از صحبــت و مجادلــه بــا همین گونه 
افــراد اســت مــا را از مجادلــه و بحــث کــردن بــا اینگونــه افــراد بــر حذر مــی دارد:

"هیــچ وقــت بــا یــک خــوک ُکشــتی نگیــر، بــه خاطــر اینکــه هــم تــو کثیــف می شــوی 
و هــم خــوک از ُکشــتی لــذت می بــرد!"

ــا تکنیــک ســحابی جلــوی ایجــاد بحــث و مجادلــه را می گیریــم ولــی طــرف  مــا ب
مقابــل از درون آتــش می گیــرد! کافیســت ایــن تکنیــک را امتحــان کنیــد و از 

ــد. ــذت ببری ــاده آن ل ــج فوق الع نتای

معجون دارکوب و سحابی
ــفانه  ــم، متأس ــگاه می رفت ــه فروش ــلوار ب ــا ش ــاس ی ــد لب ــرای خری ــه ب ــته ک در گذش

192

بیایم سحابی باشیم



بــه خاطــر خجالــت و کم رویــی اگــر فروشــنده پیراهنــی را پیشــنهاد می کــرد، 
ــا پیراهنــی را پســند کــرده بــودم ولــی از رنگــش  ــا اگــر مــدل شــلوار ی می خریــدم ی

خوشــم نمی آمــد و فروشــنده می گفــت کــه زیباســت، بــاز هــم می خریــدم.

برخی از شگردهای فروشنده های لباس و پوشاک این است که:

• تن خور این لباس خوب است.

• این شلوار یا لباس به تیپ شما میاد.

• رنگ یا طرح این لباس ُمد روز است.

• چند بار بپوشید، جا باز می کند یا بشویید تنگ می شود.

• این کت و شلوار برازنده شماست.

• ایــن را بپوشــید و اگــر دوســت نداشــتید، نخریــد! و کافی ســت کــه شــما بپوشــید، 
حتــی اگــر احســاس کنیــد کــه مناســب شــما نیســت، آن را می خریــد.

پشــت ایــن روش فــروش، یــک دیــدگاه روانشناســی وجــود دارد کــه کافیســت 
مشــتری را درگیــر محصــول کنیــد، او بــرای جبــران محصول تــان را می خــرد.

ــی را  ــی های مختلف ــون فروش ــًا زیت ــید، حتم ــرده باش ــافرت ک ــار مس ــه رودب ــر ب اگ
دیده ایــد کــه بــه شــما می گوینــد امتحــان کنیــد و اگــر دوســت نداشــتید، نخریــد! و 

ــد! ــه می خری ــت ک ــد و اینجاس ــان کنی ــت امتح ــما کافی س ش

بیایید با هم سناریویی را برای ترکیب تکنیک سحابی و دارکوب اجرا کنیم.

فــرض کنیــد بــه فروشــگاهی بــرای خریــد شــلوار رفته ایــد و فقــط همــان فروشــگاه 
ــد  ــدارد و قص ــما را ن ــر ش ــورد نظ ــایز م ــگ و س ــنده رن ــی فروش ــلوار را دارد ول آن ش
دارد بــه هــر قیمتــی آن را بــه شــما بفروشــد و شــما می خواهیــد بــا ترکیــب تکنیــک 

ســحابی و دارکــوب بــه صــورت کامــاًل محترمانــه ولــی قاطعانــه نــه بگوییــد:

- فروشنده: خیلی خوش اومدید، می تونم کمک تون کنم؟
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- بله، ممنونم. شلوار سایز ۳8 می خواستم.

- فروشنده: حتمًا بفرمایید این هم شلوار هامون ...

 شما شلوار را پسندیده اید اما رنگ مورد دلخواه تان نیست و سایزش 40 است.

و  می خواســتم  رو  خاکســتری ش  رنــگ  البتــه  می خواســتم  رو  مــدل  ایــن   -
۳8 ســایز  همچنیــن 

- فروشنده: معلومه که خیلی شیک پوش هستید اما رنگ سبز اآلن ُمد روزه

- بلــه، ممکنــه کــه رنــگ ســبز مــد روز باشــه امــا مــن رنــگ خاکســتری رو ترجیــح 
مــی دم.

- فروشنده: اما رنگ سبز بیشتر به شما میاد.

- شاید رنگ سبز بیشتر بهم بیاد اما من رنگ خاکستری رو ترجیح می دم.

- فروشنده: این شلوار تن خورش عالیه و مطمئنم که پسند می کنید.

- ممکنه که تن خورش عالی باشه اما من رنگ خاکستری رو ترجیح می دم.

ــون از  ــا برات ــید ت ــن رو بپوش ــرو ای ــاق پ ــوی ات ــما ت ــس ش ــه، پ ــنده: باش - فروش
ــارم. ــار بی انب

- سایز این 40 هستش و من سایزم ۳8

- فروشنده: نگران نباشید، بپوشید این به شما می خوره و جا باز می کنه.

- ممکنه که جا باز کنه اما من سایز ۳8 رو الزم دارم.

- و ...

در اینجــا مــا نــه بی احترامــی کردیــم و نــه اجــازه دادیــم کــه دیگــران در تصمیم گیــری مــا 
دخالتــی داشــته باشــند و از طرفــی حال مــان بــا خودمــان خــوب اســت، چــرا کــه بــدون 

پرخاشــگری و خجولی گــری جنســی کــه مناســب مــان نبــود را نپذیرفتیــم کــه بخریــم.
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دو نکته در استفاده از تکنیک سحابی
تکنیــک ســحابی در جــواب انتقــاد دیگــران بــه کار نمــی رود! جــواب دادن بــه انتقــاد 
ــزم  ــت عزی ــته دوس ــغ نوش ــاب تی ــد از کت ــه می توانی ــد ک ــری را می طلب روش دیگ
محمــد پیــام بهرام پــور و امیــن القاســی زاده اســتفاده کنیــد کــه در آنجــا بــه صــورت 

مفصــل بــه روش انتقاد کــردن و پاســخگویی بــه انتقــادات پرداختــه اســت.

در خیلــی از موقعیت هــا خصوصــًا در جمــع دوســتان می تــوان بــه جــای اســتفاده 
از تکنیــک ســحابی، از شــوخی و دســت گرفتن موضــوع بهــره ببریــم تــا جــو دوســتی 

ــر باشــد. پایدار ت

اقدامک
ــا  ــا ب ــن ی ــد و در ذه ــرض کنی ــر ف ــت زی ــان را در 5 موقعی ــًا خودت لطف
ــر در  ــه اگ ــد ک ــن کنی ــناریوها را تمری ــن س ــر، ای ــر دیگ ــک نف ــک ی کم
ــحابی  ــک س ــتفاده از تکنی ــا اس ــه ب ــد، چگون ــرایطی بودی ــن ش چنی

می کردیــد. اقــدام 

البتــه هــر جــا کــه الزم دیدیــد، می توانیــد از ترکیــب تکنیــک دارکــوب 
و ســحابی اســتفاده کنید.

موقعیت اول:

در صندلــی عقــب تاکســی نشســته اید و فــردی ســوار تاکســی 
می شــود و در جلــو می نشــیند، امــا بــه فضــای عمومــی توجهــی 
ــرای  ــیگار ب ــوی س ــود و ب ــیدن می ش ــیگار کش ــغول س ــدارد و مش ن

شــما آزار دهنــده اســت.

او بــا جمــات ســر درد دارم، اعصابــم خــورد اســت و 3 دقیقــه بیشــتر 
طــول نمی کشــد می خواهــد شــما را بــه ســکوت دعــوت کنــد.
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موقعیت دوم:

ــخصی  ــًا ش ــما کام ــاری ش ــز کارت اعتب ــد رم ــه می دانی ــور ک همانط
اســت و هــر کــس بــه آن دسترســی داشــته باشــد، می توانــد کل 

ــد. ــت کن ــما را برداش ــودی ش موج

بــه فروشــگاهی رفته ایــد و آنچــه را کــه نیــاز داشــتید خریــداری 
نموده ایــد. موقــع تسویه حســاب قصــد داریــد بــا کارت اعتبــاری مبلــغ 
را پرداخــت کنیــد و فروشــنده دســتگاه پایانــه فــروش را پیش خــود قرار 
داده اســت و از شــما رمــز کارت تــان را می پرســد امــا شــما نمی خواهیــد 
رمــز را بــه او بگوییــد و از او می خواهیــد دســتگاه را پیــش شــما بیــاورد.

فروشــنده بــا جماتــی مثــل: مــا کــه دزد نیســتیم، ســیم دســتگاه کوتاهه، 
جلــوی خودتــان می کشــم و ... ســعی دارد خــودش ایــن کار را انجــام دهــد.

موقعیت سوم:

راننــده ای وارد خیابــان یک طرفــه شــده اســت و بــا ُپررویــی می گویــد 
کــه شــما دنــده عقــب برویــد.

 موقعیت چهارم:

یــا وضعیــت  بــه لبــاس، شــلوار، عینــک، ســاعت و  دوســت تان 
ــودن  ــد ب ــا بلن ــاه ی ــد کوت ــودن، ق ــر ب ــا الغ ــاق ی ــل چ ــمانی تان مث جس
ــا هــر چیــز دیگــری گیــر می دهــد کــه چــرا ایــن مــدل را انتخــاب  و ی

کرده ایــد و یــا چــرا اینطــوری هســتید.

موقعیت پنجم:

از  امشــب  کــه  آنجایــی  از  و  می کنیــد  زندگــی  آپارتمــان  در  شــما 
مســافرت برگشــته اید، خســته هســتید و می خواهیــد اســتراحت 
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کنیــد امــا همســایه   شــما امشــب تولــد 30 ســالگی فرزندشــان را 
گرفته انــد. جشــن 

صــدای ضبــط آنهــا شــما را آزار می دهــد و شــما می خواهیــد بــه آنهــا 
بگوییــد کــه صــدای ضبــط را کــم کننــد.

همســایه بــه شــما ایــن جمــات را می گویــد: صــدای ضبــط مــا آرومــه، 
همیــن یک شــبه، حــاال دیرتــر بخــواب و ...

ــده اید  ــه ش ــا مواج ــا آنه ــه ب ــر را ک ــت دیگ ــر 5 موقعی ــدول زی در ج
کنیــد  عمــل  ســحابی  تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  می توانســتید  و 

نماییــد. یادداشــت 

موقعیتردیف

1
2
3
4
5
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به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست؟
از شــما بســیار سپاســگزارم کــه همســفر مــن بودیــد و ایــن کتاب را بــه پایان رســاندید 
و بــه شــما بابــت ایــن موضــوع تبریــک می گویــم چــرا کــه خیلــی از افــراد هســتند 
ــان نمی رســانند.  ــه پای ــا ب ــد ام ــداری می کنن ــی را خری ــا دوره ی آموزش ــاب ی کــه کت
امــا شــما نشــان دادیــد کــه اراده ای قــوی در غلبــه بــر خجالــت و کمرویــی داریــد و 

مــن نیــز بــه ایــن اراده ی پوالدیــن شــما تبریــک می گویــم.

ــم  ــروری می دان ــه را ض ــد نکت ــان برســانم چن ــه پای ــاب را ب ــه کت ــل از اینک ــا قب ام
کــه یــادآوری  کنــم:

• اول اینکــه کار مــا بــا خوانــدن ایــن کتــاب تمــام نمی شــود و شــما نیــز می دانیــد 
ــد ســد شیشــه ای خجالــت و کمرویــی را بشــکنیم و ایــن محقــق نمی شــود  کــه بای
ــرای  ــد ب ــات جدی ــاب و ســاختن تمرین ــن کت ــات ای ــه تمرین ــا عمــل کــردن ب مگــر ب
خودمــان تــا مســیر عصبــی قــوی بــرای کســب اعتمــاد بــه نفــس طالیــی بســازیم.

• اگــر برای تــان مقــدور بــود، مجــددًا کتــاب را از ابتــدا شــروع بــه خوانــدن کنیــد، 
چــرا کــه اکنــون دیــد گســترده تری نســبت بــه کل کتــاب داریــد و اگــر مجددًا شــروع 

بــه خوانــدن آن کنیــد، قطعــًا نــکات زیــادی را برداشــت خواهیــد کــرد.

• بــا آموختــن و عمــل کــردن بــه مطالــب ایــن کتــاب فــرد قدرتمنــد و بــا اعتمــاد بــه 
نفســی خواهیــد شــد و بــه طــور قطــع مثــل گذشــته رفتــار نخواهیــد کــرد. از شــما 
ایــن خواهــش و تقاضــا را دارم کــه در آن هنــگام کــه بــه اوج قــدرت در ارتباطــات 
رســیدید و بــه توانایــی نــه گفتن هــا و خــروج از ناحیــه خمیــِر بــازی دیگــران بــودن 
دســت  یافتیــد، شــفقت و انسان دوســتی را فرامــوش نکنیــم و بــا یادگیــری دو 

تکنیــک ســاده، انســانیت را از یــاد نبریــم!
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ــاب  ــن کت ــت در ای ــه می توانس ــر ک ــرفصل های دیگ ــیاری از س بس
باشــد را حــذف نمــودم و بــه همیــن مقــدار بســنده کــردم و می دانــم 

کــه حتمــًا نقایــص فراوانــی در همیــن مقــدار هــم وجــود دارد.
و  پیشــنهادات  و  نظــرات  کــه  شــد  خواهــم  خرســند  بســیار 
واســطه  بــه  کــه  را  موفقیــت خــود  داســتان های  همچنیــن 

مطالعــه ایــن کتــاب بدســت آورده ایــد، از طریــق پســت 
الکترونیکــی Book@KamranGanji.com بــا مــا بــه 

بگذاریــد. اشــتراک 
به امید موفقیت های بیشتر شما

خدانگهدار

سخن پایانی



تقدیر و تشکر

از آنجایــی کــه دوســتان زیــادی در نــگارش این کتاب مرا یاری رســاندند، به حســب 
ادب و قدردانــی بــر خــود الزم مــی دانــم فرصــت را مغتنــم شــمرده و در اینجــا از 

زحمــات بــی دریغشــان کمال سپاســگزاری را داشــته باشــم:     

صدیقه بیات، همسر عزیز و مهربانم

کــه بــا دلســوزی های فــراوان، مهمتریــن و بیشــترین نقــش را در شــکل گیری و 
نــگارش ایــن کتــاب بــر عهــده داشــته اســت و از صمیــم قلــب از او ممنونــم.

محمدسجاد، پسر خوب و نازنینم

که بیشتر زمانی که باید با او بازی می کردم، به نوشتن این کتاب اختصاص یافت.

خانواده خودم و خانواده همسر عزیزم

که با صبر و حوصله وصف ناشدنی، مشّوق من در این راه بودند.

محمد پیام بهرام پور، دوست و استاد عزیزم

کــه بیشــتر آنچــه کــه در ایــن کتــاب آمــده اســت بــا رهنمودهــا و نــکات ارزشــمندی 
کــه او بــه مــن آموخــت، تحقــق یافــت و او بــود که در بهبــود کیفیت زندگــی و کارم 

و همچنیــن در نــگارش ایــن کتــاب نقش بســزایی داشــت.

مصطفی جهان بخش، طراح جلد و صفحه آرا

کــه بــا ظرافــت و ســرعت تمــام، صفحه آرایــی و طراحــی جلــد ایــن کتــاب را 
بــر عهــده داشته اســت.

فاطمه گنجی، ویراستار

که با دقت و حوصله فراوان به ویرایش و اصالح متن کتاب پرداخت. 

پرویــن شیربیشــه و محمدرضا رضایی، مشــاوران خوبــم و دیگر دوســتان و بزرگوارانی 
کــه در نــگارش ایــن کتــاب مــرا یاری رســاندند.
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