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 خدمت شما دوست عزیزکنم یسالم عرض م   

 سپاسگزاریم که این کتاب الکترونیکی را دانلود کرده اید.

 تقدیم شما شده است. هدیهعنوان ه این کتاب، ب

 

تمااامی وقوم مااادم و م نوم این احر م وو  و  ©

. بازنشاار کاما این احر در مهدم منازادهمت لق اساات به 

قوانین  خالف (... دیجیتال، چاپی، صاااوتی و   )هر قالبی 

ستناد به بخش    ست. ا هایی از این احر وقوم پدیدآورنده ا

 .و نقا آنها به منظور م رفی یا نقد و بررسی، مجاز است

  

menazade.com

menazade.com


 هنر زور نگفتن!                                                                                         مهدی منازاده   

3 

 وجود دارد. menazade.com کتاب الکترونی در وبسایت آموزشی مطالب مکمل این 

 فهرست مطالب 

 6 ......................................................................درباره مولف

 8....................................................خواهیم بخوانیم؟چه می

 9........................................................................طرفه .......................... ارتباط یک

 10.......................................................................................ارتباط چند طرفه.........

 11.................................................................................................درخواست............

 12............................................................................................. هام انتخابیگزینه

 14....................................................آیا انتخاب دیگرم وجود دارد؟ ..................

 15...................چیست؟  .............متقاعد سازی 

 15کاربرد های متقاعد سازی.............................................................

 17..........................................................نقاط کور در متقاعد سازی  

 17متقاعدسازی چه چیزی نیست؟ ..................................................

 19.......................................ججچرا متقاعد سازی؟



 هنر زور نگفتن!                                                                                         مهدی منازاده   

4 

 وجود دارد. menazade.com کتاب الکترونی در وبسایت آموزشی مطالب مکمل این 

 20...............چه کسانی مشتاق به یادگیری متقاعدسازی هستند؟ 

 21........افتد؟ ....اگر در مورد متقاعدسازی چیزی ندانم اتفاقی می

 22....................................متقاعدسازی چگونه؟.

 22روش های متقاعد کردن دیگران.................................................

 23 ...................................................................................................یر..................أحت

 23...........................................................................................................ترغیب......

 24... ...................................................................................اغوا و فریب..................

 26 ................................................................اثر شخصیت در متقاعدسازی

 27 ......................................................چند تکنیک مؤثر در متقاعدسازی

 27...........................................................................انتخاب؛ م جزه ام در تربیت

 29............... ...........................................................................یک اعتراف کوچک

 30 ......................................................................................................اصا کمیابی

 32...................................................................آیا این کتاب کامل است؟

 34.......................................................................................راه های ارتباطی



 هنر زور نگفتن!                                                                                         مهدی منازاده   

5 

 وجود دارد. menazade.com کتاب الکترونی در وبسایت آموزشی مطالب مکمل این 



 هنر زور نگفتن!                                                                                         مهدی منازاده   

6 

 وجود دارد. menazade.com کتاب الکترونی در وبسایت آموزشی مطالب مکمل این 

 فباره مؤلدر

 هستم.لف این کتاب ؤم ،مهدم منازادهمن 

ودم. بام دبیرستان به دنبال پیدا کردن م نا برام زندگی  در در دوران ت صیا  

دبیرستان، مشغول به   پس از اتمام ت صیا در  ام، بر اساس جو واکم بر زندگی 

به دیگران برام داشتن زندگی خوب، کمک .مم علمیه قم شدت صیا در ووزه

 صایا در ووزه، شاروب به کساب مهارا هام    ساال ت  باعث شاد ب د از هوت 

 م.نگی کدر راستام ورکت به سوم م نام زندکافی 

شبانه روزم و  ب د از  شورم و      مطال اا  ساتید برتر ک شرکت در کالس هام ا

بین المللی در زمینه م بهبود فردم و روانشاااناسااای اجتماعی، تصااامیم به      
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گرفتم. و ب د از نوشتن  menazade.comسایت شخصی به نشانی    اندازمراه

سین مختلف موفقیت   مقاله تخصصی   20بیش از  سایت هام مدر  ، کتاببرام 

 .شروب به تالیف کردمبا عنوان ... را الکترونیکی خودم 

اکنون در کنار مشاااوره و تدریس در موعااوب متقاعد سااازم، مشااغول به  هم 

 ارتقام شخصی در این زمینه هستم.

 شاد و پرانرژم باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 بخوانیم؟ اهیمخومیچه 

menazade.com
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 واسااطه به بدونله خلقت أمسااب د از اشاااره به م مت ال در قرآن خدا

یکی از برداشت هایی   کرده است.  وجود جدید اشاره اجتماعی بودن این م

یان      مه م الب باط برقرار کردن بین   شاااود، همان  میکه از کل قدرا ارت

 انسان هاست.

ست تا متوجه       ت قیق در  کمی ستین الزم ا سان هام نخ سبک زندگی ان

 .جزو نیاز هام اولیه انسان است نیاز به برقرارم ارتباط،شویم 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرومن الرویم

 االنسان * عَلَّمَه البیانالرومن * عَلَّمَ القرآن * خَلَقَ 

 4الی  1آیاا  ؛سوره رومن

 

از گذشته هام دور تا به امروز یکی از بدترین عذاب ها، بازداشت در زندان 

هام انورادم است. چرا که  بدترینِ سختی ها برام یک انسان، تنها زندگی 

 کردن است.
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تقسااایم بندم اسااات. در این جا برام     قابا  ارتباطاا از زوایام مختلف    

ذارم گحیر تقاعد سازم، تقسیم از نگاه تأرسیدن به نقطه م شروب ب ث م

 پذیرم را بیان میکنیم.تأحیرو 

   ارتباط یک طرفه  .1

شخص همانطور که از از عنوان  ست، در ارتباط یک طرفه، یک نور در مقام     م ا

ست.  ص بت هام       برام مثال وقتی تاحیر گذارم ا ستیم و به  ش پام تلویزیون ن

کارشااناس یک برنامه گوم میدهیم، در وقیقت شااخص کارشااناس دروال    

 تاحیرگذارم بر مخاطبین هستند.  

 

 

 

با در نظر گرفتن این نکته، دیگر خودمان میتوانیم تشاااخیص بدهیم که چه         

 .ارتباط هایی یک طرفه هستند

 .وقتی یک پدر بزرگ، نوه ام را نصی ت می کند 

 .زمانی که در کالس نشستیم و استاد در وال تدریس است 

         ،عکس در شااابکه هام   برنامه هام رساااانه ام ) پیام، فیلم، صااادا

 اجتماعی، وبسایت، مطبوعاا، تلویزیون و ...(

 ارتباط بین نویسنده و خواننده م کتاب 

 ... 

و  در مقام سخننکته مهم در ارتباط یک طرفه، این است که یک نور 

 دیگرم)دیگران( مخاطب است.
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 طرفهرتباط چند ا .2

باط    هام ارت گذاریم  یک طرفه را    اگر ت ریف و مثال  به راوتی متوجه   ، کنار ب

 ت ریف ارتباط چند طرفه خواهیم شد.

نور دخیا در آن   بیش از دومنظور از ارتباط چند طرفه ارتباطی اسااات که       

 باشند.

 

 

 

 

نظر خودم را بیان می   جلساااه م مذاکره م چند جانبه، هر کس      یا در یک   

 د.تشکیا می دهنکند. و یک ارتباط چند جانبه را 

 

 

 

 

 

 :برای مثال 

 بیش سوال می پرسد  و پاسخگو جواب میدهد.در مصاوبه، مصاوبه کننده 

 از دو نور دخیا در این ارتباط هستند.
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 درخواست

 این مطلب بدیهی است:

 

 

 

کنیم هام مختلوی از زندگی درخواساات میهویط به دلیا اجتماعی بودن در

یم چرا که بدون کمک از دیگران    و صاااد البته نیاز به درخواسااات کردن دار    

 توانیم زندگی کنیم.نمی

 در ویطه هایی چون:

 و بال کس( شوهر زناشویی )زن از 

 یا خرید فالن لباس.مثال درخواست از همسر برام ایجاد فالن تغییر 

  (والدین)بین فرزند و   فرزندتربیت 

یک مادر چگونه از فرزندم بخواهد که تکالیوش را سااار وقت انجام            

 دهد.

  ( مدیر و کارمندادارم )بین 

 یک کارمند چگونه در خواست ارتقام وقوم بدهد. 

 جام ه بین افراد مختلف 

کنیم که به برطرف شدن یک می "درخواست"زمانی 

 خواسته نیاز داریم.
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از فروشنده تخویف میخواهیم. با راننده م تاکسی ص بت میکنیم که     

 تا نزدیک ترین نقطه به مقصد ما را برساند و ...

 ... و 

 

اما تا به وال فکر کردیم برام درخواست کردن از چه روم هایی استواده 

 کنیم؟می

 

 

 گزینه های انتخابی

هام              به دیگران از راه  هام خود  یاز  ندن ن ما ها و فه وا ت ارض  برام 

سبتا     ستواده می کنیم. غالبا راه هایی را انتخاب می کنیم که ن مختلوی ا

 :راوت ولی نتیجه ام کوتاه مدا دارند. مانند

 تنبیه و تشویق .1

 زور و اجبار  .2

 وضع قانون .3

 تهدید .4

این روم ها رایجترین شیوه هام برخورد برام درخواست از دیگران است. این   

 مسائا بر اساس شدا انجام، تاریخ مصرف دارد. 
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 :برای مثال 

وقتی فرزند شما کارم خالف خواسته شما انجام می دهد، شما او را 

 1ساعت،  1 کتک میزنید. این کار شما بهترین تصمیم است اما برام

خواهید دید که  "تاریخ مصرف"هوته. ب د از این  1روز و یا شاید 

 فرزندتان دوباره این عما را تکرار خواهد کرد.

کار خوبی که انجام داده جایزه یا در تشویق! به فرزندتان در برابر 

شود و به انجام دوباره م آن کار میدهید. فرزندتان خوش ال می

کار را انجام میدهد که مزه آن جایزه  اما تا وقتی این ترغیب می شود.

 در کامش باشد. و ب د از آن روز از نو و روزم  از نو!

دیگریست که این  مشکاایجاد هزینه ، داشتن تاریخ مصرفعالوه بر 

. ی نی تشویق، تنبیه، زور و روم ها را ت ت تأحیر قرار داده است

شود که با اجبار، وعع قانون و تهدید باعث هزینه ام برام شما می

 توجه به تاریخ مصرف آن نمیارزد...!
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 آیا انتخاب دیگری نیز وجود دارد؟

که      هایی  مام روم  نام     در مؤ باال گوتیم، ت به  وه ام   "کنترل بیرونی"ل

ی نی تمام س ی بر این است که از بیرون کسی را به ورکت     یکسان است.  

 بیاوریم. در

یک فرد را به ورکت در بیاوریم،      نیروی درونیتا زمانی که ما نتوانیم     

شقانه و دقیق کار را انجام       شیم و او عا شته با سته ام دا نمیتوانیم از او خوا

 دهد.

تا زمانی که نیروم بیرونی را باالم سااار خود می بیند کار را بنا بر میا 

نافع خود نبیند،   ما انجام میدهد. و زمانی که خطرم را متوجه خود و م        

 کار را به راوتی کنار میگذارد.

 او را ت ریک "نیروم درونی"کافیسات که با انجام چند تکنیک کوچک  

شویق یا         کنید شما، با ت شا کنید که چگونه در وضور یا عدم وضور  و تما

ام خواسته هام شما   ااااا توجه به تماااابدون تشویق بدون هزینه م قاب 

 ه م عما می پوشاند.اجام

 

 

 :قسمت می توانید در سه 

ست؟    سازی چی سازی؟   - متقاعد  سازی   -چرا متقاعد  متقاعد 

 چگونه؟
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توعاای ی مختصاار و موید در مورد متقاعد سااازم و تکنیک هام آن   

 اطالعاتی کافی بدست بیاورید.

 

 ؟چیستعد سازی متقا

 

 دانشمندان روانشناسی اجتماعی ت ریف هام پیچیده ام در مورد متقاعد   

 کسی متوجه نمی شود.شان بیان کرده اند که غیر از خودسازم 

 

 به طور ساده متقاعد سازم ی نی: 

 

 
  

 

سیار این ت ریف با تالم  ست کتاب هام         ب ست. کافی شده ا سازم  ساده 

 متوجه این مسئله شوید.بخوانید تا روز دنیا را  متقاعد سازم

 

 

 کاربرد های متقاعد سازی 

ایجاد یک تغییر اخالقی در رفتار یا اوساس با توجه به 

 نیروم درونی مخاطب
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بصورا  هر جا که پام ارتباط بین انسان ها در میان است، متقاعد سازم    

 واعح دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبلیغات

مدیریت  

 متقاعد سازی
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سازم   ست. مهارا هایی که بنابر رابطه هام  متقاعد یک دایره م بزرگ ا

 استواده  متقاعدسازمانسانی هستند، هر کدام بنابر ظرفیت خود، از 

 شکا باال به زیبایی بیانگر این ب ث است. می کنند.

 نقاط کور در متقاعد سازی

که کارمندان خود را به زور و تهدید قطع       بسااایارم هساااتند    مدیران 

عد      کردن وقوم ادا قا یاز از آموزم اصاااول مت ند و خود را بی ن ره میکن

 سازم بدانند.

نقطه م کور در متقاعد سازم اینجاست که بسیارم از افراد خود را بی    

نیاز از این فن می دانند. افرادم هم هسااتند که خود را متقاعد کننده م 

 فریب و متقاعد سازم را نمیدانند. تواواخوبی می بینند اما آن ها 

که بویی از تکنیک هام مشاااترم مدارم و هساااتند فروشااانده هایی 

 متقاعد سازم مشترم به آنها نرسیده و از رکود بازار سخن میگویند.

 

  متقاعد سازی چه چیزی نیست؟

درخواستی کنیم که  سازم این است که ما میخواهیم   منظور از متقاعد 

 تغییرم مثبت در طرف مقابا داشته باشد.

کاالیی که مثا آن با قیمت و خدماتی که شاااما ارائه می            برام  مثال  

کنید در بازار وجود ندارد و ما می خواهیم مشاااترم را متقاعد کنیم که        

 این کاال را تهیه کند.
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صوت خوب و اخالقی را بیان و با ارائه     سخنرانی، ما یک  یا در ویطه م 

م خوب و طبق اصااول متقاعد سااازم قصااد عملی کردن این صااوت در 

 اطبین شویم.مخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) همانطور که جلو تر گوتم(   منظور من از متقاعد ساااازم در این کتاب    

متواوا اسااات از مخ زدن، کالهبردارم، گول زدن، اغوا و ... و اگر به این 

 در تاکسی نشسته بودم، راننده سر ص بت را باز کرد و پرسید:

 شغلت چیه؟  -

 متقاعد سازم هستم. مدرس و مشاور    -

o راست میگی ؟ 

o ی نی پول میگیرم، مخ زدن یاد میدم؟ 

 خندیدم؛ ب د از چند ل ظه سکوا پرسیدم:

o مخ زدن ی نی چی؟ 

o  نخور رو به مخ زدن دیگه! ی نی یاد میدم یک جنس بدرد

 مردم قالب کنن! یا اینکه چطور کالهبردارم کنن.

o !گوتم نااااااااااه 

 برایش توعیح دادم که متقاعد سازم چیه!
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ها در وال مطال ه هسااتید پیشاانهاد میکنم که همین االن کتاب را نیت 

 ببندید و دنبال کار هام دیگر.

 

 چرا متقاعدسازی؟

می  افه متقاعد سازی چه چیزی را به ما اض مجهز بودن به

 کند؟

 فکر می کنم که جواب این سوال را تا ب ال دریافت کرده باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

یه و ...            پادام و تنب بار و  بدون زور و اج که توانساااتیم  ید  فرض کن

وال چه دنیایی را می بینید؟ میتوانیم  درخواسااات خود را منتقا کنیم،

 شخص را قانع کنیم و نیروم درونی او را به ورکت دربیاوریم.

 اجبار و پادام و تنبیهفرض کنید که توانستیم بدون زور و 

وال چه دنیایی را می  و ... درخواست خود را منتقا کنیم،

بینید؟ میتوانیم شخص را قانع کنیم و نیروم درونی او را به 

 ورکت دربیاوریم.
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ست و باعث بهتر       شد که فالن کار به نو ش ه شخص متقاعد  زمانی که 

 زندگی کردن او می شود، با کمال میا به آن کار تن میدهد. 

ودم. یک نور در وال آموزم به چند نور از مدیران داخلی یک شاارکت ب

 از وضار پرسید:

ب این که ما یک کار را به کارمندمان امر کنیم، این کار به چه درد او            خ 

 میخورد که بخواهد با تمام وجود کارکند؟

او در ذهنش این اساات که من کار میکنم و پولش در جیب کس دیگرم 

 می رود...

ب گوتم که اگر این ادراک را داشااته باشااد که در کار هرکس که خو

 کار کند ارتقاء مقام پیدا میکنه، با تمام وجود کار نمیکنه؟

 

 

 ؟چه کسانی مشتاق به یادگیری متقاعد سازی هستند

 

ستید و برکه یا دریاچه         شهر کویرم ه ساکن یک  شما  صور کنید که  ت

س  شنا کردن نیاز پیدا کنید. ام اطرفتان نی د و به  می آی یک نور ت که به 

شما می گوید که شنا کردن چقدر مهم است و اگر بلد نباشی امکان دارد 

 که از بین بروم و غرم بشوم.

ساس نیاز کنی  شاید  ستید که    دبه اندازه م خیلی کم او عر نی ! اما وا

 هزینه یا زمان بگذارید برام یادگیرم شنا!
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در  یک اسااتخر!گیرند و بیاندازند داخا اما اگر دساات و پام شااما را ب

موقع است که سری ا تماس میگیرید   اون آخرین ل ظاا نجاتتون بدهند، 

 به اولین آموزشگاه شنا!

 شما تا 

o  مشکا برنخورده ایدبه در برخورد با دیگران 

o هزینه کارمزد کارکنان نشده اید، کارتان مت ما برام پیشرفت 

o درسخوان کردن فرزندتان را نچشیده    برام م مختلفدردسر ها  ط م

 .اوساس نیاز به آموختن متقاعد سازم پیدا نمیکنید باشید،

 

 

 

 

 

 اتفاقی می افتد؟ در مورد متقاعد سازی چیزی ندانم اگر

 

 من به شما قول میدهم:

هیچ مشااکا جدیدم در اگر شااما در مورد متقاعد سااازم چیزم ندانید 

که تا ب ال زندگی میکردید زندگیتان ادامه  شاااما بوجود نیاید. همانطور  

تا اآلن از تکنیک هام متقاعد ساااازم اساااتواده        ، چرا که  کند می پیدا  

کسانی مشتام یادگیرم متقاعد سازم می شوند که در   

دریام مشکالا ارتباطی بیافتند و مت ما دردسر هام 

 مت دد میشوند. 
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ید! پس     ید و اآلن هم هیچ تغییرم نمیکن تان طبق روال    نمیکرد ندگی ز

 ادامه پیدا میکند!

 

 

 

 متقاعدی سازی چگونه؟
 

 متقاعد کردن دیگرانهای روش 

 

 فکر می کنید تواوا این الوا  چیست؟

o متقاعد سازم 

o تاحیر  

o ترغیب 

o اغوا 

o فریب 

متقاعد سااازم فرآیندم اساات که در آن با اسااتواده از تکنیک هام    

 ایجاد می کنیم.احرگذارم و ترغیب، در مخاطب تغییرم مثبت 

 

  تاثیر
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به نوعی از متقاعد سازم گوته می شود که در طوالنی مدا موجب نووذ   

قابا اعتماد بودن "ما در ذهن مخاطب می شااود. در تاحیر بیشااتر ب ث  

به میان می آید و با تمرکز به شاااخصااایت خودمان به مرور زمان             "ما 

 میتوانیم مجهز به این مهارا شویم.

برام رسیدن به این مهارا وجود دارد. در اصطالح   تکنیک هام مختلوی 

 مطالب مربوط به آداب م اشرا در تاحیر گذارم مهم است.

 ترغیب

سازم را جستجو کنید، نت     ه ایجی کشما اگر در اینترنت کلمه م متقاعد 

 ص بت می کنند. ترغیباز در صو ه م اول وجود دارد، تمام 

با اساااتواده از   به تغییرم مثبت   ترغیب به م نام وادار کردن مخاطب       

 است. تکنیک هام کوتاه مدا 

 م موال تکنیک هام ترغیب احر کوتاه مدا و یک جلسه ام دارند.

 این تغییر مثبت می تواند: 

o  فروختن یک کاالم با کیویت 

o ترغیب فرزند برام انجام تکالیف 

o ص بت با بانی و درخواست کمک برام انجام کار خیر 

o ... و 
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 ت ریف متقاعد سازم، تاحیر و ترغیب را بیان کردیم.تا اینجا 

باال، اخالقی بودن آن ها بود. در ت ریف هر    مب ث  3نکته م مشاااترک در  

سازم(،       شده بود. یکی به م نام کلی )متقاعد  سه، ایجاد تغییر مثبت بیان 

 .(دیگرم در طوالنی مدا )تاحیر( و آخرم در یک جلسه )ترغیب

ما در اینجا الزم    م ا به ت ریف مورد   میبینم در  لب م رفی دو واژه م دیگر،  ا

 هایی که هدفشان غیر مثبت است بپردازم.

 

 اغوا و فریب
 فکر می کنم ت ریوی کلی از این کلماا در ذهنتان تشکیا شده باشد.

ه فروشااندنظر گرفتن منافع آن.   اغوا ی نی ایجاد تغییر در مخاطب بدون در

زرنگ هسااتند، م موال از تکنیک هام اغوا  هایی که به نظر خودشااان خیلی

 استواده میکنند.

شنده م ورفه ام توعیح    اجازه بدهید مطلب را در قالب یک مثال برام فرو

 دهم:

فردم برام خرید کوش طبی به یک فروشااگاه کوش رجوب میکند و واعاار 

 هزارتومن هزینه کند. 200است برام خرید یک کوش تا 
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سی    شگاه کوش هام مجل سیار خ  این فرو وب دارد ولی از کوش هام طبی ب

 غیر از چند مدل م مولی، چیزم ندارد.

 کار انجام دهد: 2وال فروشنده می تواند 

که     .1 مت      50یک کوش طبی م مولی  به قی یارزد را   200تومن م

 تومن بوروشد.

هام طبی خیلی           .2 که کوش  غازه ام  به م ند  مایی ک یدار را راهن خر

 خوبی دارد.

اول سود خوبی می کند. اما دو اشکال به کارم   فروشنده در والت  

 وارد است:

a.       این مشترم را از دست داده است و راه سود بیشتر و ادامه دار را بر

 خود بسته است.

b.  مهم تر از مورد اول این که کارم غیر اخالقی کرده اسااات که خود

 این عما باعث تبلیغاا علیه کسب و کار او می شود.

در ظاهر یک مشترم را از دست داده است. اما     و در والت دوم، فروشنده 

ب د هر کوشاای بخواهد دوباره به این فروشاانده رجوب  دف ااآن مشااترم 
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شنده نتیجه م خوبی دیده   می کند؛ چرا که از راهنمایی دف ه م قبا فرو

 است.

 

  اثر شخصیت در متقاعد سازی

گذارم " نار    "احر  یب "ب نوان مکما در ک یه    "ترغ پا

 متقاعد سازم هستند. هام

 

 

 

 

صورا می   اثرگذاریهمانطور که گوتیم  برپایه م جلب اعتماد مخاطب 

اسااات، دیگر نیاز به تکنیک هایی در  "اراحر گذ". شاااخصااایتی که گیرد

واسااطه م الگو بودن باعث ه برام تغییر در کساای ندارد، بلکه ب جلسااه

شوید یر در دیگران متغی شتر از    ی  صیت احر گذار بی شخ ماا اینکه از کل . 

 استواده کند، غیر مستقیم تغییر ایجاد می کند.

وتما در طول زندگی افرادم را دیده اید که شااخصاایت الگو دارند. بدون 

تکنیک خاصی پیاده کنند، به دیگران بگویند، بقیه عالقه دارند به این که 

 کنند.ورف این شخص عما 

 وتما شما هم در زندگی از این افراد سراغ دارید.

 بهترین والت در متقاعدسازم = احرگذارم + ترغیب
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 یخطاب میشااوند. دارام شااخصاایت "موفق  "به طور م مول افرادم که 

 هستند. تاثیرگذار

 

 

 چند تکنیک موثر در متقاعد سازی

تکنیک مهم برام متقاعد  3در این قسمت از کتاب قصد دارم به آموزم   

 کردن دیگران بپردازم.

ست،        با توجه به این سترده ا سازم یک واژه م گ ساله که متقاعد  سه  م

 تکنیک در سه ویطه م مختلف خواهید آموخت.

 در تربیت فرزند   تکنیک اول: 

 تکنیک دوم:    در فروم

 تکنیک سوم:    در بازاریابی

 

 نتخاب معجزه ای در تربیتا
یا  انسان ها از بدو تولد دائما در وال انتخاب هستند. وال این انتخاب ها  

ارادم هسااتند یا غیر ارادم. در ایام بدو تولد، کودک بصااورا غیر ارادم 

سنگی   گریه را انتخاب می کند تا پدر و مادر را وادار کند به آن توجه، گر

 ام را برطرف یا پوشک او را عوض کنند.

شتر به خود رنگ        شود، این انتخاب ها بی شتر می  سن کودک بی هر چه 

 ارادم میگیرند.
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گی به ب د با اختیار خود اسااباب بازم مورد عالقه رو انتخاب از یک سااال

 می کنند.

یک نیروم درونی او        خاب کودک، برام ت ر قدرا انت ما میخواهیم از 

اسااتواده کنیم و در نتیجه بدون زور و اجبار از کودک بخواهیم که )برام 

 مثال( تکالیف خود را انجام دهد..

دک نقش به سااازایی در به   گذاشاااتن گزینه هام مختلف در مقابا کو      

 ورکت در آمدن نیروم درونی او می شود. به چه شکا؟

 مثال به جام این که به کودک بگوییم:

 

 "بلند شو برو تکالیوت را انجام بده. " 

 

 چند گزینه در اختیارم بگذاریم. 

 

 پسرم. دوست داری قبل از غذا تکالیفت رو بنویسی یا بعد از غذا؟"" 

 

 

 دقت کنید:  

گزینه ای که در اختیار فرزند قرار دادیم، شامل انجام دادن تکلیف دو 

نه ای توسططططططد فرزند، ر وی بر ایس که     با انتخاب هر گزی بود. 

قارد می کنیم  بدون زور و اجبار مت به او هدیه میکنیم، او را  خوبی 

 کار بهتر را انجام بدهد.
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 یک اعتراف کوچک! 
شنده ها فکر می کنند   شتباه خود،    اکثر فرو ع ف یا ا اذعان به نقطه م 

 باعث زیر سوال رفتن خود و کاالها و خدماتشان می شود.

این توکر در خیلی از موارد اشتباه است. ممکن است شما در خدماتی که  

داشااته اید، در جایی از کار سااها انگارم کرده اید. یا کاالیی که فروخته 

 اید کم و کاستی داشته است. 

نوان یک فروشاانده م موفق با یک فروشاانده م عادم در تواوا شااما ب 

شتباه، کم کارم، یا نقص خدماا یا      شما به راوتی به ا شد که  این باید با

 کاالتون اعتراف می کنید.

 

 

 

 

 

 

 با خود فکر میکند:مشترم 

اگر در مابقی اجناس هم کم و کاسااتی باشااد خودم صااادقانه می  -

 گوید.

 او نمیخواهد چیزم را از من پنهان کند -

 این فروشنده نمیخواهد از هر طریقی جنسش را به من بوروشد -

 آنچه او بیان می کند، م تبر است و واق یت دارد. -

چرا که اعتراف به اشتباه توسط شما باعث افزایش اعتماد مشترم 

 به شما ب نوان یک فروشنده با عزا نوس باال است.
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ن سااامت هدایت می کند  این پیام هام ناخودآگاه، طرف مقابا را به ای       

 که پیشنهادهام شما را بپذیرد.

 کمیابیاصل 

 فقط سه کتاب دیگر باقی مانده -

 عدد 3بلیط هام موجود:  -

 ماه دیگر فرصتی برام قبول کار جدید ندارم. 4تا  -

 در جمالا باال یک چیز مشترک است: کمیابی

شتر طلب می کند.    سان آنچه کمتر دارد را بی به همین دلیا هر آنچه  ان

 کمتر در دسترس است، برام انسان جذاب تر می شود.

برام مثال:  تخم مرغ از ل ا  منابع غذایی، نسااابت به خاویار اگر بهتر      

کیلیو تخم مرغ و خاویار  1نباشد، پایین تر نیست! اما تواوا قیمت بین 

 است.کمیابی بیانگر اهمیت اصا 

رتباط با مشااترم، تمام اطالعاا و گزینه اگر در اولین ل ظاا برقرارم ا

ها را فورا در اختیار او قرار بدهید، از جذابیت داشاااته هایتان کاهش             

 میابد.

صی          شخ شم  شید و در چ سترس با همانطور که اگر خودتان دائما در د

 واعر باشید، خواسته یا ناخواسته از جذابیتتان کاسته می شود.
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ه جا وجود داشته باشد، ممکن اگر م صول یا خدماا شما همیشه و هم

است سهولت دسترسی تبدیا به یک مزیت شود، اما خصلت ویژه بودن       

از بین می رود. با این وال طبی ی است که در مذاکره نمیتوانید از اصا   

 ب نوان امتیاز استواده کنید. کمیابی

شنهاد         سبت به پی شما را ن شنهاد  صا کمیابی قدرا این را دارد که پی ا

شابه جذاب تر نمایان می کند و از مطلوبیت گزینه هام دیگر در  هام  م

 ذهن طرف مقابا بکاهد.
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 آیا این کتاب کامل است؟
 برام این سوال میتوانم دو جواب ارائه بدهم:

 

 آری و خیر!
 

 

 ! چرا که بسیار مختصر به سه سوال آری

 متقاعد سازم چیست؟ -

  بدانیم؟چرا در مورد متقاعد سازم باید  -

 چگونه متقاعد کنیم؟  -

پرداختیم و تا اگر مطالب این کتاب الکترونیکی را به کار بگیرید، متوجه         

 تغییر در روابط خواهید شد.

 

 !خیر

 چرا؟

 ارجاعتان میدهم به کتاب هام درسی مدرسه!



 هنر زور نگفتن!                                                                                         مهدی منازاده   

33 

 وجود دارد. menazade.com کتاب الکترونی در وبسایت آموزشی مطالب مکمل این 

ستان هم         سوم دبیر شته اید،  عی دا شما در کالس اول ابتدایی کتاب ریا

 داشتید.

ب کالس اول، آماده برام مطال ه م کتاب ساااال دوم؛ با       با خواندن کتا   

مطال ه م کتاب ساااال دوم، برام خواندن کتاب کالس ساااوم مهیا می        

 شوید و ...

 متقاعد سازم مهارتی است با دایره م بسیار بزرگ

ام . اما برشما با خواندن این کتاب، با الوبام متقاعد سازم آشنا شده اید    

کتاب ها ، مقاالا، ین مهارا در زندگی، اساااتواده م هرچه بیشاااتر از ا

 فایا هام صوتی و دوره هام تصویرم را می توانید در سایت 

 کنید و از آموزم دیدن لذا ببرید.دنبال 

 

 اگراممهدم منازاده در اینست

@neshaste_avval 
 مهدم منازاده در تلگرام

@neshaste_avval 
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