
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 یبرا ییکلمات جادو یکاربرد یام. جونز، راهنما لیاثر ف دییچه بگو قایکتاب دق 

 یکسان یموثر برا یدیها و کلمات کلکتاب با مثال نیاست. ا گرانید یو نفوذ رو ریتاث

داشته  یشتریبوده و نفوذ ب رگذاریخود تاث انیاطراف یبر رو خواهندیاست که م

 باشند.

 

تا حرفتان را    د یی چه بگو   قا  ی خالصه کتاب “دق 

 گوش کنند؟” 

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 Exactly What to) دییچه بگو قای( در کتاب دقPhil M Jonesام. جونز ) لیف

Sayمورد  جیو نتا تتانیدر سطح موفق یقیکند تا تفاوت بزرگ و عم ی( به شما کمک م

 ستندین یذات یارتباط یها. الگوها و مهارتدیاوریوگوها به وجود بانتظارتان در گفت

 .دیآنها را کسب کن دیتوانیو شما م

 

اثر  نیتر: »مهمدیگویمکتاب  نیاز ا یدر بخش دییچه بگو قایکتاب دق سندهینو

کلمات مناسب در  انیو قدرت ب یارتباطات کالم یشدهوقف هنر فراموش امیزندگ

 کهنیها، اوقت ترشیمناسب شده است. ب جیبه نتا دنیرس یزمان مناسب برا

 یبستگ تانییتوانا نیدهد، به ایم حیمثل شما ترج یگریشما را به فرد د ،یمشتر

تان حرف دیکن یو چطور کار دییآن را بگو یچه زمان د،ییچه بگو قایدارد که دق

تا قدرت کلمات را درک  دهدیم یکیتاکت ینشیکتاب به شما ب نیباشد. ا رگذاریتاث

 خواهندیچه مبه آن ترشیب گراتیتا افراد موفق دهدیارائه م ییو ابزارها دیکن

 کنند.« دایدست پ

 

 کتاب مقدمه

. ذهن کنندیبه ناخودآگاه شنونده نفوذ م میکه مستق اندیکلمات ییجادو کلمات

 یما برا یسازاست. چون با آماده یریگمیدر تصم یناخودآگاه، ابزار قدرتمند

. شودیم یزیراز قبل، برنامه ماتیاز حد تصم شیب لیآن هم بدون تحل ،یریگمیتصم

“بله ” و “نه ” دارد  یهای. فقط خروجکندیمعمل  وتریمثل کامپ یذهن ناخودآگاه تا حد

به  عیو قاطع است و سر ی” عمل کند. قو دیبر اساس “شا تواندینم وقتچیو ه

که  کنندیاز مغز نفوذ م یبه بخش میکه مستق ی. استفاده از کلماتافتدیحرکت م

 یبه شما برتر کند،یعمل م یاراد ریغ یهاو بر اساس واکنش دهاستیفارغ از شا

 .دیبرس تانیهابه خواسته شتریب شودیو باعث م دهدیوگو مدر گفت یابل مالحظهقا
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 د ییچه بگو قایکتاب دق کی فصل

 …  یمناسب باشد ول تانیبرا  ستمین مطمئن

 ده،یا توانندیسؤال که چرا نم نیمردم در جواب به ا لیدال نیتراز مرسوم یکی

 دنیاست که از شن تیواقع نیکنند، ا یمعرف گرانیخدماتشان را به د ایمحصول 

 ”… یمناسب باشد ول تانیبرا ستمی” مطمئن ن رینظ ی. کلماتترسندیم یجواب منف

به  یزیهر چ یمعرف یها برااز آن دیتوانیاست که م ییاز کلمات جادو یامجموعه

 .دیعنوان جواب رد نشنو چیو به ه دیاستفاده کن یو در هر زمان یهرکس

 

 یی جادو  کلمات

 ییصحبتتان را با کلمات جادو یدهد که وقت یم حیتوض دییچه بگو قایکتاب دق در

تحت  نجایرا بشنود که در ا نیذهن ناخودآگاه شنونده ا شودیباعث م دیکنیشروع م

خدماتتان نداشته  ایبه محصول  یاممکن است عالقه نکهی. با گفتن استمیفشار ن

 ایخدمات  نیا پرسندی. از خودشان مدیبریرا باال م شانزهیانگ عتا  یباشند، طب

 .اندازدیم رشانیگ ،یشدن کنجکاو شتریب نیو ا ستیمحصول چ

 

 یمیتصم دیبا دییگویها مکه به آن آوردیبه وجود م یدرون یازهیضمن، انگ در

و با  لیبدون تحم میتصم نیا دیمطمئن شو دیتوانینرم م کردیرو نیو با ا رندیبگ

 یحرفکلمه سه قیاز طر یواقع یجادو حال،نیگرفته خواهد شد. باا یدرون تیرضا

 ” است. ی“ولکلمه،  نی. اشودیجمله منتقل م نیآخر ا
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یصدا کی”  …یمناسب باشد، ول تانیبرا ستمی“مطمئن ن د،ییگویم یبه کس یوقت

 نی.” ادیندازیبه آن ب ینگاه دیبخواه دی“شا د،یگویآرام در ذهن شنونده م یدرون

: افتدیدو اتفاق م نیاز ا یکیبا خود دارد.  یاساده یجهیبدون جواب رد، نت کردیرو

. چون دیبه او بده یترشیاطالعات ب کندیم تو درخواس شودیمند مشنونده عالقه

به آن فکر خواهم  دیگویحالت م نیدر بدتر ایمند شده است، شخصا  به آن عالقه

 کرد.

 

 دیی چه بگو قایدو کتاب دق فصل

 باز ذهن 

 

 یذهن کنندیفکر م ایآ د،یکه هزاران نفر در آن هستند بپرس یقرار باشد از اتاق اگر

. کنندیدارند، مطمئنا  نهصد نفرشان دستشان را بلند م دیجد یهادهیا یباز برا

 شودیراحت م یلیخ با  یرا دارند و تقر یژگیو نیا کنندیفکر م ایهمه در دن با  یتقر

مخالف آن را “خشک ذهن ” بودن در نظر  ی. وقتکنندیفکر م طورنیمتوجه شد چرا ا

شما  یدهیرا به سمت ا افراد ،یصورت قطعبه با  یانتخاب، تقر نیدرک ا میریگیم

 .کندیم تیهدا

 

 ی برتر  توهم

 

باز  یکه افراد دوست دارند خودشان را با ذهن دیخوانیم دییچه بگو قایکتاب دق در

قابل  یبرتر تانیوگوهادر گفت دیتوانیراحت م یلیشما خ نی. بنابرارندیدر نظر بگ
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و از عبارت  دیکنیرا مطرح م یدیکامال  جد دهیا ی. وقتدیبه دست آور یامالحظه

را مطرح  ییویجمله، سنار نیو بعد از ا دیکنیماستفاده  د؟”یباز دار ی“چقدر ذهن

 قا  ینظر افراد را دق شودیباعث م عتا  یطب ویسنار نیا رند،یبپذ دیخواهیکه م دیکنیم

مقدمه  نیکنند. ا یبانیدر آن از شما پشت دیخواهیکه م دیجلب کن یزیبه همان چ

احتمال نود به ده به نفع پنجاه موافقت با شما را به -احتمال پنجاه شودیباعث م

 .دیده رییخودتان تغ

 

شروع  د؟”یباز دار یکالم خود را با “چقدر ذهن د،یکنیم یرا معرف دیجد یدهیا یوقت

که دوست  کندیجذب م یزیبه سمت همان چ قا  یافراد را دق عتا یعبارت طب نی. ادیکن

 باز داشته باشند. یکنند. همه دوست دارند ذهن تیاز آن حما دیدار

 

 دیی چه بگو قایسه کتاب دق فصل

 د؟یدان یم چه

 

 کندیکه فکر م دیباش یوگو با فردکه در حال گفت افتدیاتفاق م کباریوقت  هرچند

به  ینظراتش را با سخنران خواهدیم یحت دیو شا داندیرا بهتر از همه م زیهمه چ

نفوذ به  ی. براشودیم لیسرعت به بحث تبدبه تانیوگوکند و گفت لیشما تحم

کنترل  نکهیا یراه برا کی. دیرا کنترل کن وگوکه چطور گفت دیآگاه باش دیبا گران،ید

 لیرا به شک تبد گریفرد د نانیاست که اطم نیا دیریوگو را دوباره به دست بگگفت

 دنیبه چالش کش میشک را با مستق تیموقع نیا کنندیم یفراد معموال  سع. ادیکن

 نظر طرف مقابل و احتماال  وارد بحث شدن با او به وجود آورند.

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
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را  تانیهاحرف توانندینم گرانیآمده است که چون د شیپ ییهاتیموقع مطمئنا 

 د،یغلبه کن شانیهابر تعصب دیتوانینم نکهیو از ا دیادرک کنند سرخورده شده

 یدیجد میبا مفاه هادهیا دیکنیم یسع ی. وقتدیاکرده دایپ یاحساس سردر گم

 تیغلبه بر ذهن د،یو شا فتدیب اتفاقصورت مدام به دیمسئله شا نیا د،یکن یمعرف

 ها سخت باشد.از آدم یلیخ دانم”ی“من از همه بهتر م

 

 بر افراد متعصب  غلبه

 

” من  تیغلبه بر ذهن یروش برا نینوشته شده که بهتر دییچه بگو اقیکتاب دق در

 دگاهید یست که مبنا یسؤال بردن دانش ریها زاز آدم یلی“خ دانمیاز همه بهتر م

 نیبا شما بحث نکنند. ا گرانیکه د دیکن یکار دیخواهیاست. مطمئنا  م یگریفرد د

 نکهیا یبرا حالنیگرفتن مداومتان شود. باا کناره ای ینینشباعث عقب دیشا تیوضع

 یراه برا نیدانش باشد. بهتر کی یبر مبنا دیداشته باشد، واقعا  با ینظر برتر کی

سؤال  ریرا ز یدانش دی. باستیبرنده شدن در بحث ن هایرینوع درگ نیغلبه بر ا

 دیآوربه وجود  یطیاست که شرا نیاست. هدف ا گریفرد د دگاهید یکه مبنا دیببر

 بوده است. یکاف رینظرش بر اساس شواهد غ ردیتا فرد بپذ

 

نظرشان درست  دیدرک کند شا دهدیامکان م یگریبه فرد د د؟”یدانی“چه م سؤال

که  یزیچ نیشوند. بدتر راتریپذ ر،ییسرعت نسبت به تغنباشد و ممکن است به

و بعد  دیها را بفهمل آناستدال قیدق یاست که مبنا نیا فتدیممکن است اتفاق ب

 رینظ ی. از کلماتدیبا آن نظر مطرح کن بلنظرتان را در تقا دیکه بتوان دیباش نیدنبال ا

و از  دیبه چالش بکش نانیرا با اطم گرانیتا د دیاستفاده کن د؟”یدانی“چه م

 .دیاجتناب کن ابد،ییم انیاز افراد پا یبا بازنده شدن بعض شهیکه هم ییهااستدالل

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
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 دییچه بگو قایچهار کتاب دق فصل

 داشت اگر؟   د یخواه ی احساس  چه

 

مرسوم ساخته شده است.  یلیدو کلمه خ بی( از ترکMotivation) زهیانگ کلمه

( مشتق شده که ترجمه Motivus) نی( از کلمه التMotive) یعنیبخش اول کلمه

( Actionست. بخش دوم آن )” ا لیعلت “دل گرید یآن “علت ” است. معنا یامروز

 یحرکت ایکار  دیکند، با مقرار باشد اقدا یاز “اقدام ” مشتق شده است و اگر کس

 اقدام ” است. لی“دل ایحرکت ”  لی“دل زه،یانگ یساده فیتعر یعنی نیکند. ا

 

انجام دهند،  خواهندیکه نم دیکن ییافراد را وادار به انجام کارها دیخواهیم اگر

درک  دیقانع کننده باشند. با یاندازه کافکه به دیکن دایپ یاصادقانه لیدل دیاول با

 .کنندیم دایپ زهیافراد چطور انگ دیکن

 

 زهی انگ  جادیا

 

به دست آوردن  یگریاز ضرر و د یدور یکی کنند،یم دایپ زهیانگ زیبا دو چ افراد

نوشته شده که افراد دوست دارند و  دییچه بگو قای. در کتاب دقیسود احتمال

بروند و  شیهستند، پ شیوجوکه در جست یبه سمت نور و موارد خوب خواهندیم

اجتناب از  یکنند. افراد برا یدور زند،یم بیها آسکه به آن یزیاز چ خواهندیم ای

تر همه مهمو از  ؛یبه سود احتمال دنیرس یتا برا کنندیتالش م شتریب یضرر احتمال
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

که  ییباشد و جا خواهدیکه فرد نم ییجا نیب یترشیهر چه تضاد و تقابل ب نکه،یا

 وادارافراد را  دیاست که بتوان یشتریاحتمال ب د،یاست باشد به وجود آور دواریام

 .دیبه حرکت کن

 

 شانیهامیافراد تصم ایاست که آ نیا دیریدر نظر بگ دیکه با ییزهایاز چ گرید یکی

است که هر  نیمسئله ا نیبه ا یمنطق. جواب واقع ای رندیگیرا بر اساس احساس م

 دنیکش ری. به تصورندیگیم میتصم یاحساس لیدو؛ اما افراد، اول بر اساس دال

داشت اگر؟” افراد را  دیخواه یاحساس هبا عبارت “چ ندهیآ یشرط یوهایسنار نیا

حرکت به سمت اخبار  یبرا یلیها دالآن و به کندیم زدهجانیه شانندهینسبت به آ

 د،یکن جادیا یشتریباشد هر چه تضاد ب ادتانی. دهدیاز اخبار بد م یدور ایخوب 

 .دیفرد را وادار به حرکت کن دیوجود دارد بتوان یشتریاحتمال ب

 

 دیی چه بگو قایپنج کتاب دق فصل

 … تصور کن  فقط

 

اول و  شود؟یحداقل دو بار گرفته م ردیگیکه انسان م یمیهر تصم دیدانستیم ایآ

در ذهن خود  یصورت فرضرا به میتصم رد،یبگ تیرا در واقع میتصم نکهیقبل از ا

در ابتدا خود را  دیشود، حداقل با یعمل میتصم کی نکهیا ی. در واقع براردیگیم

که در حال انجام  دیتصور کن دینتوان گر. ادیکه در حال انجامش هست دیتصور کن

 صفر است. با  یاحتمال انجامش تقر د،یهست یکار
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 . دیکن یرساز ی تصو

 

اگر  نیبنابرا رند؛یگیم میتصم نند،یبیکه در ذهنشان م یریبر اساس تصاو افراد

استفاده  ریتصاو نیا جیاز نتا دیتوانیم د،یدر ذهن افراد بساز یریتصاو دیبتوان

که  دیخوانیم دییچه بگو قای. در کتاب دقدیبگذار ریتأث شانیاهمیتصم یتا رو دیکن

کلمات “فقط  ی. وقتدیبساز ریذهن افراد تصو در دیتوانیم ییگوچگونه با داستان

را  ریتصاو شیو برنامه نما زندیم یاذهن ناخودآگاه دکمه د،یشنویتصور کن” را م

 فیرا که تعر ییویسنار نکهیجز ا دیآیاز دستش بر نم یفرد، کار گریو د کندیباز م

را به  یستاندا گرانیدر ذهن د دیتوانیتصور کند. با داستان گفتن م د،یکنیم

همان  قا یمغز دق د،یشنویرا م د”یکلمات “فقط تصور کن ی. وقتدیبکش ریتصو

 .دینیآفریکه شما م کندیرا تجسم م ییویسنار

 

 دییچه بگو قایشش کتاب دق فصل

 د؟یوقت دار   یزمان چه

 

ها غلبه چالش نیتراز بزرگ یکی یتا رو کنندیگروه ساده از کلمات کمکتان م نیا

را وادار  گرانید دیکنیم یسع دیشویها مواجه مبا آن یکه وقت ییها. چالشدیکن

 لیاز دال یکیکنند.  یبررس یصورت جدرا به تانیهادهیا ایمحصول، خدمات  دیکن

وقت  ندیگویاست که افراد م نیا شوند،ینم دهیشن تانیهادهیکه ا یمهم

را  گریفرد د د؟”یوقت دار ی“چه زمان یرا ندارند. با استفاده از مقدمه شانیبررس

وجود  یبگذارد که زمان مناسب نیصورت ناخودآگاه فرض را بر ابه دیکنیم قیتشو

 شودیم نیمانع از ا مینوع سؤال کردن مستق نی. استین رفتهیدارد و “نه ” گفتن پذ
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 نیتراز بزرگ یکیاز  کندیکمکتان م جهیوقت ندارند و در نت ندیکه افراد بگو

 .دیاجتناب کن شوند،یکه افراد با آن روبرو م ییهامخالفت

 

قرار  قیزمان دق دیحتما  تالش کن د،یریگیم یجواب یوقت وها،یسنار نیتمام ا در

. در جلسه دیریوگو را در دست بگکنترل گفت دیتا بتوان دیکن نییرا تع یمالقات بعد

تا  دیکه درخواست کرد یزینظرشان در مورد چ دیها نپرسقرار مالقات لطفا  از آن

به شما اخبار بد بدهند و  یراحتبه شودیمسؤال باعث  نی. استیکنند چ یبررس

 د،یسؤال بپرس نیا یجابگذارند. به انیبا شما در مرا در مورد محصول  شانینگران

خوب  یهابد، از جنبه یخبرها یجابه دینیبیخوشتان آمد؟”و م ییزهای“خب از چه چ

 حرف خواهند زد. تانیمحصول برا
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