
 



چطور دستی دستی خیلی راحت یک رفاقت چندساله را خراب  ،تا حاال شده با خودت بگویی: "کاش با فالنی این طوری صحبت نکرده بودم؟
؟ یا موقعی که توی شرکت را گوش کند غیر از حرف شما داشته باشه و حرف همه به م؟"، تا حاال شده فرزندت باهات مشکلاهکرد
به نظرت مشکل از  "...د سر به تنت نباشه؟هخواکنه که انگار میطوری باهات رفتار می ،دستت کاری را بسپاریخواهی به نیروی زیر می

  کجاست؟

 نستم جلوی زبان رک گوی خودم را بگیرم و خیلی راحتاتون سرو کله می زدم این بود که نمیها با او یکی از مشکالتی که من خیلی وقت
موقعی که  ،شناسم کهم. والبته خیلی از دوستانم را میدادرفقام را از دست می آوردم. در نتیجهه زبان میهایم را بو بدون مالحظه حرف

ه اما غرورمان اجاز  ،مان بودیمهایی که زده بودیم پشیرا از سر گرفتیم به من گفتند که ما هم مثل تو از حرفبا یکدیگر دوباره دوستی 
ساله چند دوست از یکدیگر  5-4جدایی  ،ثمره این غرور بیش از حد دستآورد این غرور چی بود؟ یم.داد برای معذرت خواهی جلو بیاینمی
 .بود

عالمه دهر دوست و دوست شناسی  حسب اتفاقی با کتاب آیین دوست یابی از آقای دیل کارنگی آشنا شدم. اولش خودم راتا اینکه بر 
مدت ها بود که با دیده  "یک نویسنده خارجی بخوانم؟؟ ن هم ازآ ،ت باید کتاببرای پیدا کردن دوس" :گفتمدانستم و با خودم میمی

تا اینکه یکبار از سر ناچاری شروع کردم مقدمه این کتاب را  کردم.خیلی راحت از کنارش عبور میو  به این کتاب نگاه و تحقیر تمسخر 
 خواندن. 

 :گویدکنم و به من میگار دارم با آقای کارنگی صحبت میان ای بودم کهبه گونه ،خواندممیمقدمه کتاب را که هنگامی که داشتم 
 ،و گرنه تا انتهای کتاب را بخوان ارگذبکنار حرف نامربوطی زدم من را  اگر ،کنم به اندازه سه فصل از کتاب به من فرصت بده"خواهش می

و گفتم ببینم حرف حساب شما  ل چالشش را قبول کردم و شروع کردمبه همین دلی "اتفاق بیوفتد. دهم تغییری اساسی درونتقول می
  میدان. هم این گوی و این .آقای کارنگی عزیز، چی هست

خوشبختانه بازنده این چالش من بودم و در پایان فصل سوم کتاب، اقای کارنگی به من گفت جلسه بعدی خواهم اعتراف کنم که االن می
 ماجرا شروع شد به این ترتیبو  منتظرت هستم. در همین کتاب، صبح 6تا  5فردا صبح ساعت  ،(4ل شروع فصو ادامه بحث ) مشاوره

 ....رفتم کتاب را خریدم و شروع کردم به خواندن و

ین محق این کتاب نیست که با دو بار خواندن بخواهم آن را کنار بگذارم، برای ه ،گفتم ب را خواندم با خودبعد از اینکه دو دفعه این کتا
وع به آن رج ،آورم، فوری به عنوان یک منبع الهامتا بتوانم در مواقعی که کم می ،ای بر این کتاب نوشتمشروع کردم و برای خودم خالصه
 کنم و راه درست را پیدا کنم. 

تر توانم با دیگران بهوبی میاما االن به خ ،شاید باورتان نشود"نتیجه خواندن این کتاب برای من چی بوده؟" پرسید: شاید از خودتان می
ا ها بکنم که آنای آن را بیان میخواهم برایم انجام دهند، به گونههای روبرویم را بهتر درک کنم و اگر کاری میارتباط برقرار کنم، انسان

 دشان بوده است و...ای که انگار فالن کار مد نظر من پیشنهاد خوبه گونهدهند. میل و عالقه خودشان آن را برایم انجام می

آن  ،در قالب این کتاب الکترونیک که در حال مطالعه آن هستیدمن هم  ،بده به ما را خالصه این کتابکه گفتند به درخواست دوستانم 
و فرصت به ا ،م. امیدوارم شما هم مانند من چالش آقای کارنگی را قبول کنید و به اندازه سه فصل اول کتاباهبرایتان جمع آوری کردرا 

 دهید. 

 ارادتمند

 



 

 مقدمه
تاکنون در نیویورک مشغول تدریس در کالس های تکمیلی بازرگانی  و  9191دیل کارنگی این کتاب را با این مقدمه شروع می کند. از سال 

ا به عبارت دیگر با آنان جویان دانش سخنوری بیاموزم یکردم که به دانشام. در آغاز تالش میای زنان و مردان بودهآموزش حرفهتعلیم و 
 تمرین کنم تا مقصود خود را به وضوح و آسانی در مذاکراتشان بیان کنند. 

اما پیش از آن الزم است  ،شدم که هرچند الزم است که این دانشجویان آداب سخنوری را بدانندبا گذشت زمان به تجربه متوجه می اما
 .مندی از هنر برقراری ارتباطات اجتماعی و تجاری استو آن بهره .که بسیار ضروری تر از آداب سخنوری است ،گیرندرارا ف آن دانش

 ،دارخانه ،در هر موقعیتی که باشید ،شویدالت اساسی است که با آن روبرو میدر سرکار از مشک به خصوصبرقراری ارتباط با مردم 
ساسی را روشن ساخت که موضوع بسیار مهم و ا ،ی چند سال گذشته موسسه کارنگیهاپژوهش .آرشیتکت یا مهندس تفاوتی ندارد

درصد دیگر آن به  ۵5دانش و اطالعات فنی است و  ،درصد از عوامل پیشرفت 95 ،در کارهایی کاماًل علمی چون مهندسی حتی ،معلوم شد
  .توانند داشته باشندکه در مواجهه با افراد می اییشخصیت و برخورد افراد بستگی دارد و جاذبه

ه ک ماساس ادله به دست آور  عملی و بر ایرسالهمن مدت های زیادی برای به دست آوردن چنین کتابی از اهل فن یاری طلبیدم تا شاید 
تصمیم گرفتم خود برای استفاده دانشجویان دست به  ،شدن یافت یاما چنین کتاب .به کار بستن دستورات آن پاسخگوی نیازها باشد

 د.اضر است و امیدوارم آن را بپسندینگارش آن بزنم که این کتاب ح

زندگی افراد خانواده  ،مجالت ،هاسالنامه ،هاروزنامه ،تهیه این کتاب نوشته های بسیاری را در موضوعات مختلف مطالعه کردم برای
تا به مدت یک سال و نیم  م،کارآزموده را به خدمت گرفت ایبه عالوه من عده ،روانشناسان جدید ،دیمهای فیلسوفان قنوشته ،سلطنتی

 ،ها مقاالتصد ،در زندگی اندیشمندان کندوکاو کنند .های مختلف به مطالعه هر آنچه از چشم من دور افتاده بود بپردازنددر کتابخانه
  . دهند قرار مطالعه مورد را شماریبی یهانامهمجالت را زیر و رو کنند و زندگی 

  .کارگیری حداکثر آن استهدف این کتاب تقویت قدرت کنار نهادن عادت های معمول و تقویت و کشف استعدادهای نهفته و ظهور و به

خواهم گفت گفته های کتاب  ،این کتاب را مطالعه کنید و حداقل تغییر نگرش به زندگی را در خود احساس نکنید فصل نخست 3اگر 
 .من در مورد شما نادرست بود و با شکست روبرو شده است

 های خود اطمینان دارم، شما از رفتار و برخوردتان چطور؟حاال با من همراه شوید و دعوت به این چالش را رد نکنید. من از نوشته

 

 

 

 

 

 

 



 با دیگران خوردهای اصلی بر شیوه (بخش اول
 

 .نزنید لگد کندو به خواهیدمی عسل اگر :اول لفص

 

 راهبی و بد که شدم متوجه پیش سال سی" :که شد معترف باریک  ،ای با نام خود بودهای زنجیرههکه بنیانگذار فروشگا جان وانامیکر
آن را ندارم که خود را ناراحت  فرصت دیگر و نجمر  در خود هایمحدودیت بر غلبه برای کافی اندازه به خود من. است ایاحمقانه کار گفتن
 است." که چرا خداوند عقل و ادراک را به طور یکسان میان آدمیان تقسیم نکرده ،کنم

ا چرا که شخص ر  ،گیری تاثیری نداردتقاد و خردهان .گیرندرده نمیاز خود خ ،قدر هم که خطاکار باشندنفر از آنان هر  11نفر  911میان هر 
که به غرور  چرا ،خطرناک است دانتقا .شود که بکوشد اعمال خود را توجیه کندکند و اغلب موجب میدافعی میوادار به گرفتن حالت ت

 .انگیزدکند و احساس کینه او را برمیزند و به احساس با ارزش بودن او لطمه وارد میارزشمند شخص آسیب می

 .ردگیدرس می ،شودتنبیه می بدشکه به خاطر رفتار خیلی سریع تر از حیوانی  ،پاداش داده شود شبه حیوانی که به جهت رفتار خوب
توان تغییرات پایداری را به وجود آورد و اغلب انتقاد نمیبا  .ون در مورد انسانها نیز صادق استکه این قان است مطالعات اخیر نشان داده

 .اوقات این عمل موجب دشمنی می شود

تواند موجب تضعیف ایجاد شده از انتقاد می یدشمن .انتقاد دلهره داریم از ،هستیم دیگران تایید تشنه که هانداز  همان به عبارتیبه 
 .شودنیز نمی هداد اعضای خانواده و دوستان شود و با این حال موجب اصالح اشتباه روی ،روحیه کارمندان

   همه ما چنین هستیم. .سرزنش می کنند و دانندجز خودشان مقصر میخطاکاران همه را به  ،این طبیعت بشر است

 باشیم تهداش یاد . بهگردند می باز شما سوی به همیشه آنان .گردندمی باز خانه به که هستند کبوترانی مانند انتقادها که باشید وجهمت
 .کند محکوم را ما مقابل در نیز او و باشد داشته توجیه برای دالیلی است ممکن ،کنیممی محکوم که را کسی

 کرارت را آن بسیار که او های حرف از ییک  "گذشت نسبت به همه ،بدخواهی نسبت به هیچکس" :جمله معروفی دارد که می گوید لینکلن
 ".نکنند داوری تمورد در تا نکن داوری" :بود این کردمی

ت کافیس .سال باقی بماند و تا هنگام مرگ از خاطر نرود هاده ،ممکن استاین رنجش خاطر  ،اگر من و شما بخواهیم فردا کسی را برنجانیم
  د.ها آن شخص را رنجیده خاطر کنیدتممکن است برای م ،حتی اگر حق با شما باشد ،شما فقط انتقاد تندی بکنید

 .دارای احساسات هستند آنان ،نیستند منطق از دور به افرادی ما مقابل هایطرف که باشیم داشته یاد به باید مردم با برخورد در هنگام
 .شان استو غرور و خودبینی آنان محرک اندموجوداتی متعصب

 ."کنم که همه دارندکس بدگویی نمیکنم و همیشه درباره وجوه مثبت افراد صحبت میمن از هیچ" :گویدمی بنیامین فرانکلین

را محکوم کند و این کار احمق  انانتقاد و شکوه و شکایت دیگر با هر احمقی می تواند کنم اما، خواهم که اینگونه بیان میمعذرت می 
 اما خویشتن داری و کنترل خویش موجب تثبیت موفقیت و بخشایش شما خواهد شد .هاست

  ."دهند می نشان فرودست افراد با رفتارشان با را بزرگیشان ،بزرگ افراد" :گویدمی رالینکا

این کار  ،است ادکار مفیدتر از انتقاین  .بیایید علل رفتارهایشان را بفهمیم .آنان را بشناسیم ،پس بیایید به جای محکوم کردن افراد
  ."است دنبخشو را همه مانند به کردن درک را ه"هم .همراهی و مهربانی است ،نشانه همدردی



 ؟مکنی چنین شما و من چرا پس ."انسانها عمر پایان از پس مگر ،کندنمی محاکمه خداوند حتی" است: گفته جانسون دکتر که همانطور

  .شکایت نکنید محکوم یا ،انتقاد :1اصل 

 

 راز بزرگ رفتار با دیگران :فصل دوم

 

ود تنها یک راه وج ،بله ؟ایدآیا تاکنون به این فکر کرده .زیر این آسمان کبود تنها یک راه برای وادار کردن کسی برای انجام کاری وجود دارد
 .به یاد داشته باشید که راهی جز این وجود ندارد .دارد و آن ایجاد میل انجام آن در طرف مقابل است

 ،اما این راه پر خشونت .او را وادار کنید که ساعتش را تحویل شما بدهد ،شخصی سرروی  اسلحهبا قرار دادن یک توانید البته شما می
یل به م" :این جمله را به خاطر بسپارید ."ها میل به مهم بودن استاساسی ترین انگیزه باطنی انسان" .نتیجه ناخوشایندی خواهد داشت

 .این بسیار اهمیت دارد !"مهم بودن

 :گویدمی جیمز ویلیام." همه دوست دارند مورد تمجید قرار بگیرند" :هایش را با این جمله آغاز کردآبراهام لینکلن روزی یکی از نامه
بت صح گرفتن قرار ستایش مورد توقع یا نیاز از او که باشید داشته توجه است." تقدیر به اشتیاق آدمی، وجود در را اشتیاق ترین"عمیق

 ".اشتیاق مورد ستایش قرار گرفتن" :او می گوید .نمی کند

فیان را اطرا ،دهدتمندانه این نیاز خود را پاسخ میآن فرد استثنایی که شرافدر اینجا یک نیاز آزاردهنده انسانی است و اشتیاق به تقدیر 
 .گورکن برایش گریه خواهد کرد ،حتی به هنگام مرگ ،گرداندمجذوب خویش می

 ،تشندا وجود ما اجداد در بودن مهم به شدید اشتیاق این راگ .های اساسی بین انسان و حیوانات استمیل به مهم بودن یکی از تفاوت
 خرینآ لباس شما که شودمی موجب اشتیاق این .شدیممی حیوانات همچون نیز ما احساس این بدون .نبود پذیرامکان ترقی و پیشرفت

 د.باره فرزندان باهوش خود صحبت کنیو در شوید سوار سیستم آخرین اتومبیل و کنید تن به مد

 وا که داشت دوست واشنگتن رجو ج یحت  .کردنداحساس مهم بودن تالش میهای جالب بسیاری بوده است که برای تاریخ شاهد انسان
ه نوشت "ریستعلیا حضرت امپرا"کاترین کبیر از گشودن نامه هایی که روی آنها  .بخوانند "یکاآمر  متحده ایاالت جمهوررئیس حضرت" را

  .کردخودداری می ،نشده بود

 ،تندهس تشویق نیازمند واقعا   که را افرادی اگر شما و من که بکنید را رشفک ،باشندها انقدر تشنه احساس مهم بودن اگر واقعا بعضی
 .کرد خواهیم ایمعجزه چه کنیم تشویق

 از طریق تشویق و تقدیر انمردم و پرورش استعدادهای باالی آن درتوانایی ایجاد اشتیاق  ،ترین سرمایه زندگی منبزرگ" :گویدمی ابوش
و معتقدم که افراد را باید به کار  مکنمن از کسی انتقاد نمی .د استعداد افراد را بکشدتوانمینران اندازه انتقاد مدیچیز به هیچ   .است

و  مکنصمیمانه او را تشویق می ،اگر از کار کسی راضی نباشم .برای همین تشویق را دوست دارم و از انتقاد بیزارم .تالش تشویق کردو 
 ."هم می کنمحتی در این راه مبالغه 

فرد را رسوا  ،اگر کاری مطابق میلشان نبود .درست نقطه مقابل آن ؟کنندولی افراد عادی چه می .دهدانجام می بشوا که است این کاری
  ند.کنو اگر مورد پسند بود سکوت می دنکنمی

 :برای همین گفته بود پس از مرگش بر روی سنگ قبرش بنویسند .دوست داشت حتی روی سنگ قبرش هم همکارانش را بستاید کارنگی
 ."تر از خود را پیرامونش جمع کندچگونه افراد باهوش ستداناینجا مردی خفته است که میدر "



 دیرتق آن دلیل ؟بود چه آنان و جدایی فرار اصلی دلیل ،گرفت صورت فراری زنان مورد در گذشته سال چند در که پژوهشی در کنیدمیفکر  
 .هرگز به آنان اجازه نمی دهیم بدانند که قدرشان را می دانیم که کنیممی برخورد خود همسران با عادی چنان اوقات اغلب ما .بود نشدن

 آنها . بهکنیم تغذیه را آنان روح که آیدمی پیش ندرت به ولی ،کنیممی فراهم را زیردستان و دوستان ،فرزندان ،خود نیاز مورد غذای ما
 کوتاهی ،انداز خواهد بودو باطن آنان طنین ذهن در سالها که آمیز تحسین ایجمله گفتن در اما ،بگیرند انرژی تا دهیم می زمینی سیب
 .کنیممی

 موثر ،ایمنیست که آن را امتحان کرده تری بیشهای کهنه و تملق آمیزاینها حرف" :گویندبها ممکن است با خواندن این مطالب برخی
 ."مخصوصًا در مورد افراد باهوش ،نیستند

تأثیر هم بی باید هاتملق .خودپسندانه و خالی از صداقت است ،تملق عوامانه .شودته تملق در مورد افراد باهوش به ندرت موثر واقع میالب
ستفاده اگر از آن  ا .مانند اسکناس جعلی ،تقلب است ،تملق .است نفع آنضرر تملق در نهایت بیش از  .هستندتاثیر باشند و اغلب هم بی

 کنید باالخره گیر خواهید افتاد.

یکی از قلب بر می خیزد و  .یکی نشان از صداقت دارد و دیگری عدم صداقت .خیلی ساده است ؟و تملق در چیست سینتفاوت میان تح
 .دیگری از زبان

 مرا بیاموز که ستایش" :در یکی از آنها آمده بود .جمله قصار بر روی دیوار دفتر کارش در کاخ باکینگهام نصب کنند 6دستور داد  جرج پنجم
یک بار تفسیری در مورد تملق شنیدم که ارزش تکرار در این جا  .تملق ستایش بیهوده است ."و ستایش بیهوده هم نشنوم مبیهوده نکن

 ."صوصیاتی که فرد مقابل گمان داشتن آنها را می کندتملق یعنی نسبت دادن خ" :داردرا 

 15معموال  ،کنیمدر مورد موضوع خاصی فکر نمی وقتیبرای درمان و پرهزیز از تقلب نکردن راه درمان خوبی وجود دارد و آن اینست که: 
ست کشیده و به خصوصیات مثبت دیگران ای از تفکر درباره خود دحال اگر برای لحظه .شودها صرف تفکر درباره خود میتدرصد از فرص
 .شودآشکار می ،شویم که پیش از خارج شدن از دهان وسلبیهوده و دروغین مت هایه تملقنیازی نخواهد بود که ب ،بیاندیشیم

پزند یم را ین کیک مان نخستانکنیم وقتی کودکما فراموش می .ستایش استو تحسین  ،یکی از کارهای با ارزش فراموش شده روزگار ما
 .کنیمآنها را تشویق نمی ،سازندیا نخستین النه پرنده را می

 هاانسان همه روح و است طبیعی احساس یک این .نداستایش تشنه و هستند انسان ما اطرافیان همه که نکنیم فراموش خود روابط در
 .برد می لذت آن از

تملق را  پس .بیشتر به نقاط مثبت و امتیازهای طرف مقابل خود بیندیشیم ها و نیازهای خود کمتر فکر کنیم وبگذارید در مورد موفقیت
ن را آ های ما ارزش قائل خواهند شد ون نیز به گفتهآنا ،اگر صمیمانه دیگران را تحسین کنیم .فراموش کنید و صادقانه تحسین کنید
آنان به  ،حتی چند سال بعد که شما آن را فراموش کردید .د نمود و سراسر عمر تکرار خواهند کردنچون گنجی در خاطرات خود حفظ خواه

  .یاد خواهند داشت

  .و صمیمانه دیگران را تحسین کنید صادقانه :2 اصل



 

 

آن که بتواند این کار را بکند تمام دنیا با او خواهد بود و آنکه نتواند در جاده تنهایی گام برخواهد  :فصل سوم
 داشت.

 

دهید و این البته شما به نیازهای خود تمایل نشان می .احمقانه است .این کار ناپخته است ؟کنیمصحبت میهای خود را از خواستهچ
یعنی برای برآورده شدن  ؛بقیه افراد نیز درست همانند شما هستند ،کنداما هیچ کس دیگری مثل شما فکر نمی ،تمایل دائمی است

 .دهندنیازهایشان عالقه نشان می

 

 .استهنفوذ در دیگران صحبت در مورد عالیق آنان و نشان دادن راه دستیابی به آن پس تنها راه 

 وبرای ا ،خواهید فرزندتان سیگار بکشدمثاًل اگر نمی ،خواهید کسی به خواست شما گوش دهدفردا وقتی می ،به یاد داشته باشید
بلکه فقط او را آگاه کنید که سیگار کشیدن ممکن است مانع از شرکت او در بازی  ،خواست خودتان به او نگویید سخنرانی نکنید و از

 شود. اشمورد عالقه نده شدن در مسابقه دوی صد متربسکتبال و یا بر 

چطور می توانم او " :خود بپرسید  کنید و از فکرکمی  ،پیش از حرص و جوش خوردن .شاید فردا بخواهید شخصی را وادار به کاری کنید
 بکنم؟"را وادار به انجام این کار 

. خوب است در اینجا نروید افراد سراغ به خود هایخواسته گذاشتن میان در برای نسنجیده که شودمی موجب سوال این نخست رحلهدر م
مانند من از این اتفاق بپردازیم، شک ندارم شما هم به اتفاقی که برای اقای کارنگی در حوزه برگزاری سمینارش در یک هتل افتاده بود 

 .های زیادی یاد خواهید گرفتدرس

خبر  انهدر یکی از فصول ناگ  م.گیر روز در اختیار می 11نیویورک را به مدت  در سالن اجتماعات یک هتل ،ی سخنرانی در آغاز هر فصلبرا
چاپ و توزیع و اعالنات نیز  ،هاکه بلیت بر هنگامی به من رسیداین خ .برابر گذشته افزایش یافته است 3به دادند که هزینه سالن 

 .منتشر شده بود

 .ش بودخود واستو فقط متوجه خا ؟آیا صحبت با مدیر هتل در این باره تاثیری داشتولی  م،اضر به پرداخت مبلغی اضافی نبودح بالطبع
 م:و گفت موز بعد به مالقات مدیر هتل رفتچند ر

ای شبیه شاید نامه ،اگر من هم به جای شما بودم .دانماما شما را مقصر نمی ،خوردم هیک یهنگامی که نامه شما را دریافت کردم کم" 
د از کار برکنار خواهید ش ،رساندن حداکثر سود به آن است و اگر این کار را نکنید ،وظیفه شما به عنوان مدیر هتل .نوشتماین به شما می

 ".اجازه دهید منافع و مضرات این کار را روی یک قطعه کاغذ محاسبه کنیم ،هزینه داریدحاال اگر اصرار به افزایش  .و باید هم چنین باشد

دیگر  و باالی ستون ،"سود"باالی یک ستون نوشتم  ،آن را به دو ستون تقسیم کرده ،خطی از وسط کشیده م،یک ورق کاغذ برداشتسپس 
 ".زیان"نوشتم 



 و دهید هاجار  غیره و باله برگزاری به را سالن توانست خواهید شما" م:افزود . بعدشد خواهد آزاد اجتماعات سالن :نوشتم سود ستون رزی
 شب 11 مدت به را شما سالن من اگر .کرد خواهید دریافت بیشتری اجاره هاییبرنامه چنین برای که چرا ببرید، بیشتری سود کار این از

 .وارد خواهد کرد طمهل ممسلمًا به درآمد ،اجاره کنم

آن را کاهش  ،خواهد شد عایدتانی افزایش منافعی که از سوی من زیان نخست این است که شما به جا :مورد زیان ها بگوییم حال در
هایم را در محل و مجبورم سخنرانی مپرداخت مبلغ مورد نظر شما نیست  چرا که من قادر به د.رسانیدر واقع آن را به صفر می ،دهیدمی

برای سخنرانی من افراد باسواد و تحصیلکرده بسیاری به اینجا خواهند آمد و در واقع  .کندضرری را متوجه شما میر کنم و آن دیگری برگزا
 ؟آیا چنین نیست .تبلیغی خواهد شد برای هتل شما

رد که سخنرانی من نخواهد کهزار دالری نیز چاپ کنید اینقدر توجه دیگران را به هتل شما جلب  5در واقع اگر شما در روزنامه یک آگهی  
 ؟آیا این برای شما اهمیت ندارد .کندجلب می

 کار این هایزیان و سودها خواهدمی دلم" گفتم: ه،داد هتل مدیر دست به را کاغذ و نوشتم خود ستون در نیز را هازیان ،صحبت از پس
 ."باخبر سازید انتینهای تصمیم از مرا و کنید بررسی خوب را

درصد افزایش خواهد  51 ،درصد ۰11ای دریافت کردم که در آن به من اطالع داده شده بود که بهای اجاره سالن به جای روز بعد نامه
 .یافت

ی نقاط  هب تنها هتل مدیر با محبتدر ص م.منظور و خواسته خود را عملی کرد ،به یاد داشته باشید که من بدون هیچ صحبتی درباره تخفیف
 .هایش برسدتواند به خواستهمهم بود و به او نشان دادم که چطور میاشاره کردم که برای او 

اویه یستن به مسایل از ز های دیگران و نگراین راز کشف توانایی ،اگر موفقیت رازی داشته باشد" :العاده را به خاطر بسپاریدفوق این سخن
  ."فراتر از خودتان است ان،دید آن

 مورد یک نوشتن نامه بررسی کنیم. امیدوارم بتوانید در نوشتن نامه هایتان از این سبک الهام بگیرید.این بار در بیایید یک مثال دیگر 

 آقای مایکل عزیز"

گزاریم و آماده ارائه از این روی ما از همکاری شما سپاس ،شودسال است که بهترین مشتری ما محسوب می 94 "شرکت شما مدت
های شما بخواهند بعد از ظهر کن حقیقت این است که اگر مانند دهم نوامبر کامیونل ،سرویسی سریعتر و بهتر به شما هستیم

چرا که مشتریان دیگر نیز محموله هایشان را دیر هنگام  ،بودادر به ارائه این خدمت نخواهیم ق ،های زیادی به ما تحویل دهندمحموله
 حتی ند، گاهشو های شما به اجبار در ایستگاه معطل میگردد و کامیونمیبه طور طبیعی موجب تراکم کار  دهند که این امرتحویل ما می

 .توان از وقوع آن جلوگیری کردمی ، اماآید که این صورت مطلوبی نداردرگیری و ارسال محموله شما پیش میتاخیر در تخلیه و با

به حرکت خود ادامه دهند و کاالی شما بدون معطلی های شما بی دردسر تحویل کاال در ساعت پیش از ظهر موجب خواهد شد که کامیون
 .های لذیذ کارخانه شما به موقع به منازلشان خواهند رسیدرگران ما هم برای خوردن ماکارونیکا .تحویل گرفته شود

دریافت پاسخ را  ایم در اسرع وقت محصوالت کارخانه شما را تحویل بگیریم و با توجه به مشغله زیاد شما توقعما با کمال میل آماده
 ".نداریم

 .بیاید یک نمونه نامه درخواست کار را با هم بررسی کنیم

های با آموزشی که در کالس .ودنیکس آریزونا برو صد داشت به خاطر سالمت پسرش به فباربارا اندرسون کارمند بانکی در نیویورک بود و ق
 :بود نامه زیر را به دوازده بانک در فونیکس نوشت ا دیدهم



 آقای عزیز"

 .تواند مفید واقع شودمی ،ساله من در بانکداری برای بانکی چون بانک شما که به سرعت در حال پیشرفت است 91تجربیات  

های در بخش ام.هدر جایگاه مدیر شعبه قرار گرفت و تا به امروز امهنیویورک مشغول بود رزست بانکتراهای مختلف در شرکت من در موقعیت
 ام.کسب کردههایی اعتبارات وام و مدیریت مهارت ،گذاریسپرده ،مختلف بانکداری چون روابط

م در سو م.بانک شما موثر باش رسانیرشد سریع و سود توانم درو مطمئن هستم که می منیکس اقامت کنو قصد دارم که از ماه مه در ف
شما در دستیابی به توانم به بانک شما نشان خواهم داد که چگونه می به ،ن بدهیدنیکس خواهم بود و اگر فرصتی به مو آوریل در ف

 "م.مقصودش کمک کن

ه این صورت او امکان بانک از او دعوت به مصاحبه کردند و ب 99بانک  91از  ؟آیا فکر میکنید خانم اندرسون پاسخ نامه اش را دریافت کرد
 در ودخ بودن موثر به فقط بلکه ،کردن ذکر نامه در را خود -یعنی پیدا کردن کار جدید- مقصود اندرسون خانم ؟چرا پرسید. میانتخاب یافت

 .را خود خواسته داد، نه قرار هدف را آنان خواست وا .کرد اشاره آنان به کمک

 

دیگر نیاز به فروش چیزی به ما نخواهد  ،کندرفع مشکالت به ما کمک می او درمات یا کاالی ای بتواند نشان دهد که چطور خداگر فروشنده
نه اینکه جنس به آنان  ،اندارند احساس کنند که جنس را خریدهشد و مشتریان دوست د دبرای خرید پیشقدم خواه شخود .داشت

 .فروخته شده است

سود بیشتری خواهند  ،بدون خودخواهی به مردم خدمت کنند ،کنندبنابراین افرادی که تالش می .دنیا پر از افراد سودجو و خودخواه است
 کدر  را آنان فکر طرز و بگذارند دیگران جای را خود توانندمی که کسانی" :که گفت طوری این باید واقع . دردودی دارندعآنان رقبای م .برد

  ."شوند نگران خود آینده به نسبت نیست الزم هرگز ،کنند

چرا ما به هنگام دادوستدهای تجاری به این نیاز درونی  ،اظهار وجود یکی از ضروری ترین نیازهای انسان است" :گفته است ویلیام وینتر
ان گذاریم آننمی ،ای داریم به جای اینکه دیگران را وادار کنیم که بدانند این فکر ازآن ماستچرا وقتی فکر برجسته ؟کنیمتوجه نمی

  ."چرا که در این صورت بیشتر آن را تایید خواهند کرد ؟هاستتصور کنند که این فکر خود آن

هر کس که بتواند این کار را بکند دنیا مال او خواهد شد و آن  ،ابتدا باید در طرف مقابل شوق خواستن ایجاد کرد" :به یاد داشته باشیم
 ."که نتواند در جاده تنهایی گام برخواهد داشت

 

 .در دیگران ایجاد اشتیاق کنید :3اصل 

 

 

 

 

 

 



 

 بیایید یک نگاه به چکیده این بخش بیاندازیم:

 :های اصلی برخورد با دیگرانشیوه

 انتقاد نکنید، محکوم نکنید، گله گذار نباشید.: 1اصل

 : صادقانه و صمیمانه تحسین کنید.2اصل

 : در دیگران ایجاد اشتیاق کنید. 3اصل

 

های آقای کارنگی برایت مفید بود؟ اگر جوابت مثبت رسد. آیا حرففصلی که برای چالش از شما فرصت خواستیم اینجا به پایان می 3
شوم و برو به صفحه بعد تا ادامه خالصه کتاب را مطالعه کنی. اما اگر خواهی ادامه خالصه کتاب را بخوانی من مزاحمت نمیاست و می

 توانی این خالصه کتاب را ببندی و از دستگاهت پاک کنی. به هر حال خوش حالم که تا این جا همراه من بودی. یپاسخت منفی است، م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .راه جلب دوستی دیگران 6بخش دوم( 

 خواهید، بروید. فصل اول: با انجام این کارها به هرجا می
 

چه روشی برای این کار دارد؟ شاید فردا شما در خیابان با او برخورد کردید. به یابی جهان کیست؟ ترین برنده دوستدانید بزرگشما می
ست و ج ،ده قدمی او که برسید، دمش را برایتان تکان خواهد داد. اگر بایستید و نوازشش کنید، در پاسخ به نوازش شما برای ابراز عالقه

 ، هیچ قصد و غرضی نیست. دانید که در پشت ابراز احساسات اوخیز خواهد کرد و شما هم می

 ،گاو باید شیر بدهد ،گذاردبمرغ باید تخم  ؟،تنها حیوانی است که برای زندگی کردن نیاز به کار ندارد اید که سگآیا تاکنون فکر کرده
 . کنداش را با ابراز محبت دریافت میقناری باید بخواند ولی سگ روزی

 توانید نتیجه را حدس بزنید اما از آمار آن شاید شوکه شوید!احتماال می رسی کنیم.اجازه دهید نتایج یک تحقیق را با یکدیگر بر 

های مردم هایی در گفتگوتا ببینند بیشتر چه کلمه ،بررسی دقیقی در مورد گفتگوهای تلفنی مردم به عمل آورد ،شرکت تلفن نیویورک
  .دبو "من"ول شخص ا ضمیرآن که توانید حدس بزنید می .گیردمورد استفاده قرار می

  ؟گردیددر اولین نگاه به دنبال تصویر چه کسی می ،کنید که تصویر شما هم در آن استوقتی به عکس دسته جمعی نگاه می

هرگز موفق به یافتن دوستان راستین  ،مند شوندن را وادار سازیم که به ما عالقهاگر سعی کنیم فقط مردم را تحت تاثیر قرار دهیم و آنا
 .دنآیان واقعی از این طریق به دست نمیدوست .و صمیمی نخواهیم شد

ه به فردی ک" :که در آن نوشته است "تواند برای شما داشته باشدزندگی چه معنایی می"روانشناس دینی کتابی دارد به نام  ،آلفرد آدلر
افراد شکست  .در زندگی دچار مشکالت عظیمی خواهد شد و بیش از همه به دیگران آسیب خواهد زد ،مند نباشدنوعان خود عالقههم

 ."آیدخورده از میان این افراد به وجود می

ست و های اصلی یک نماینده فروش اواقعی به دیگران از ویژگیفراموش نکنید که عالقه در دنیای کسب وکار هم ماجرا همین است. 
تواند وقت ارزشمند افراد را به که شخص با عالقه می امهبه تجربه شخصی دریافت .باید چنین باشند ،شونداین حرفه می افرادی که وارد

 .خود اختصاص دهد و همکاری آنان را جلب کند

ن طور که این . وخب هماش کنندستایدوست داریم دیگران از ما  ،کارمند اداره یا حتی پادشاهی بر تخت سلطنتچه  ،همه ما چه کارگر
 که دیگران هم مانند ما همین میل را در درون خود داشته باشند.  طبیعی است ،میل در درون ما وجود دارد

 .خواهی به مردم کمک کنیمغرض ورزی و خود بدونباید با صرف وقت و انرژی  ،اگر بخواهیم دوستانی برای خود پیدا کنیم 

  ؟حتما می پرسید چطور .تاریخ تولد دوستانم را پیدا کنم مخواهسالهاست که می 

که آیا ارتباط روز تولد اشخاص را با خصوصیات و شخصیت آنان باور  ممی پرس اناز آن ،ند که کمترین اعتقادی به طالع بینی ندارمهرچ
ر د م وکنامبر آن را برای خود تکرار مینو 14 مثال اگر بگوید .ماه تولدش را به من بگوید وخواهم که روز آنگاه از آن شخص می ؟دارند
  .کنممنتقل می مبعد به دفترچه یادداشت م،کنترین فرصت پیش آمده فورا آن را یادداشت مینزدیک

یرد گقرار می مبه این ترتیب روز تولد آنان به طور اتوماتیک جلوی چشم .کنمدر آغاز هر سال جدید این روزها را به تقویم جدید منتقل می
که بیشتر مواقع من تنها فردی  چرا ،کندمی خوشحال را شخص آن چقدر کارت این .فرستممی پیام تبریک یاو در آن روز برای او کارت 

 .هستم که آن روز را به خاطر دارم



از همین  ،وقتی با کسی تلفنی صحبت می کنید د.آنان با شور و عالقه برخورد کنی با دباید بتوانی ،اگر می خواهید دوستانی پیدا کنید
 .احساس کند که شما از این مکالمه خوشحال هستید او چنان با او سالم و احوال احوالپرسی کنید که .روش استفاده کنید

ه موسس شود که مشتریان بهبلکه موجب می ،شودنشان دادن عالقه واقعی به دیگران نه تنها موجب پیدا کردن دوستان بسیاری می
 .دنشما احساس وفاداری کن

ه اظهار عالق .قمند شده باشندعال ما به آنان که شویممی مندعالقه دیگران به وقتی ما" :گویدمی ،روم مشهور و قدیمی شاعر ،نافل ایآق
قه بلکه باید برای کسی هم که مورد عال ،نیز مانند هر یک از دیگر اصول روابط انسانی باید صادقانه باشد و نه تنها برای اظهار عالقه کننده

 ".این یک خیابان دو طرفه است به نفع هر دو طرف .مفید باشد ،گیردقرار می

ید کنخواهید وقتی به خودتان کمک میاگر می ،خواهید دوستانی واقعی داشته باشیداگر می ،شما را دوست بدارند دیگران خواهیداگر می
 :کرده باشید این نکته را به خاطر بسپاریدهمزمان به دیگران هم کمک 

 .تان به دیگران واقعی باشدالقهع :1اصل  

 

 راه ساده گذاشتن نخستین تاثیر مثبت بر دیگران :فصل دوم

 

لبخند یک  ."از دیدنت خوشحالم .کنیتو مرا خوشحال می ،من تو را دوست دارم" :گویدهاست و یک لبخند میبلندتر از واژه ،صدای رفتار
 .نوزاد هم چنین تاثیری دارد

 و از آن آزرده خاطر دهیممی تشخیص را آن بودن ساختگی ما .ندارد تأثیر هیچکس بر لبخند نوع این ،نه ؟چطور صمیمانه غیر بسمیک ت
لبخندی که همه  .گیرداز درون نشأت می ،آوردلبخندی که در دل شادی به وجود می .صحبت من از یک تبسم واقعی است .شویممی

 .خواهان آن هستند

لب  کسانی که لبخند بر" :کنددر مورد لبخند اینگونه توصیف می احساس خود را ،روانشناس دانشگاه میشیگان کانل جیمز مکپروفسور 
د و برای همین اطالعات دار  ملبخند بیش از اخ .کنندتری دارند و فرزندان شادتری تربیت میتدریس و دادوستد موفق ،مدیریت ،دارند

 ."است که تشویق موثرتر از تنبیه است

با لبخند شیرین استخدام کند تا فرد ترشرویی  ایدهد که فروشندهترجیح می ،گویدی یک فروشگاه بزرگ در نیویورک میمسئول استخدام
 .با مدرک تحصیلی دکترای فلسفه

 .هم به هنگام مالقات با شما خوش گذشته باشد هنگام مالقات با مردم وقتی به شما خوش خواهد گذشت که به آنان

د اگر تنها هستید آوازی با خو .نخست اینکه خود را وادار به لبخند زدن کنید ،توانید بکنیدکار می دو ؟بعد چی ؟خواهید لبخند بزنیدنمی
  .خواهد آورد این خوشحالی و خوشبختی واقعی را .چنان رفتار کنید که انگار خوشحال هستید ،دوم .زمزمه کنید

ت ولی واقعی ،رسد عمل به دنبال احساس به وجود می آیدبه نظر می" :روانشناس و فیلسوف موضوع را چنین بیان می کند ویلیام جیمز
 ،توان احساسات را که تحت کنترل نیستمی ،با کنترل عمل که تحت کنترل مستقیم اراده است .انداین است که این دو با هم همراه

 ."ردکنترل ک



خوشبختی  .وجود دارد و آن کنترل افکار استهمه مردم جهان در جستجوی خوشبختی هستند و برای یافتن آن تنها یک راه مطمئن 
ه شما کند این نیست کمی آنچه شما را خوشبخت یا بدبخت .بلکه وابستگی آن به شرایط درونی است ،وابسته به شرایط خارجی نیست

  .بلکه طرز فکر شماست ،کنیدچه دارید یا چه می ،که هستید

احساس خوشبختی کند و  یکی ولی ،مثاًل ممکن است دو نفر در یک جا باشند و یک کار انجام دهند و پول درآمدشان هم یکسان باشد
 .برای اینکه طرز فکرشان متفاوت است ؟چرا .دیگری احساس بدبختی

 ."کندفکر ماست که آن را خوب یا بد می بلکه طرز ،نیستهیچ چیز خوب یا بد " :گفته است شکسپیر

 ."باشند خوشبخت خواهندمی که کنندمی خوشبختی احساس اندازه همان به مردم اغلب" گفته است: لینکلن راهامآب

 کار هب اینکه مگر ،داشت نخواهد نتیجه آن مطالعه تنها که باشید داشته خاطر به اما وانیدبخ .است آلبرت هوبارداین سخن پند آموز از 
 بندید:

بر دوستان و  .نفس عمیق بکشید و انوار خورشید را به سوی خویش جذب کنید ،سرافراز گام بردارید ،شویدهرگاه از خانه خارج می"
وقتتان را  .از مورد سوء تفاهم قرار گرفتن وحشت نکنید .آشنایان لبخند بزنید و به هنگام دست دادن با آنان بر روح آنان تاثیر بگذارید

 سوی هب مستقیم جهتی تغییر هیچ بی بعد ،بکنید خواهیدمی چه که کنید فکر این . بهبا فکر کردن درباره دشمنانتان به هدر ندهید
  کنید. حرکت هدف

 اییهفرصت از که شد خواهید متوجه خودآگاهنا ،ایام گذشت زمان در آنگاه ،کنید فکر دارید را انجامشان قصد که مهمی و بزرگ کارهای به
 دکنی تصور موفقی و جدی توانای فرد آن را خود ،خویش ذهن در .یداهاستفاده الزم را کرد ،ها در اختیار داشتیدآرزو شدنبرآورده برای که
 اندیشیدن شیوه ...آورد خواهید دست به را آرزومندتان و دلخواه شخصیت آن کمکم ،ذهنیت این ادامه با .داشتید را آرزویش که

  .است ترینمهم

 ."دهدراستی و شادی سوق می ،کری که شما را به شجاعتتف ،دهید پرورش خود در را تفکر صحیح نحوه

ه بچند سال پیش فروشگاهی در نیویورک سیتی که کارکنانش در ایام کریسمس تحت فشار بودند، با یک آگهی، فلسفه ساده لبخند را 
من که واقعا از این پیام شگفت زده شدم وانرژی گرفتم. قصد دارم [خوانندگان آن ارایه کرد. بیایید با یکدیگر این آگاهی را مطالعه کنیم

 :]اش کنمها استفادهبا الگویی که از این پیام گرفتم در خیلی از پروژه

 ای ندارد، اما بسیار بخشنده است. "هزینه

 آنکه بخشنده آن فقیر شود. شوند، بینی میدریافت کنندگان آن غ

 ماند.د و خاطره آن گاه تا ابد باقی میدهدر یک آن رخ می

 مند نشود. ر فقیر نیست که از منافع آن بهرهنیاز شود و هیچ کس آن قدکس آنقدر غنی نیست که از آن بیهیچ

 شود و نشانه دوستی است. موجب استحکام دوستی در تجارت می آورد،لبخند به خانه خوشبختی می

 شود. لبخند نور خورشید است برای افسردگان و پادزهر طبیعی است برای هر ناراحتی. فع خستگی و امیدواری ناامیدان میلبخند موجب ر 

 شود. نی است جز زمانی که عطا میی زمیای توان دزدید، چرا که لبخند هدیهونه م  ،توان خرید یا گدایی کردآن را نه می

کنیم شما به آنان توان لبخند زدن ندارند، خواهش میاگر در آخرین لحظات خرید کریسمس دیدید که فروشندگان ما از فرط خستگی 
 زند، نیاز به لبخند ندارد."اندازه خود آن شخصی که لبخند می ، چرا که هیچ کس بهلبخند بزنید



 .لبخند بزنید :2اصل پس یادتان باشد  

 

 .اگر چنین نکنید دچار دردسر خواهید شد :فصل سوم

 

ها را به و این .اش تحقیق کنیدهای سیاسیشغل و گرایش ،تعداد افراد خانواده ،شوید در مورد نام کامل اوهر گاه با یک نفر آشنا می
  .صورت تصویری به ذهن خود بسپارید

 آوردن یاد به و .هستند مندعالقه دنیادر  دیگر اسم هر از بیش خود اسم به کلی طور به مردم که بود شده متوجه زود خیلی یجیم فارل
 .درنجانمی را او شدت به آن خواندن غلط به یا کردن فراموش اما .است ظریف و شیرین تعارفی ،مخاطب نام آسان

و افتخار ا .شداسرار موفقیت او به عنوان مدیر محسوب میهنر اندرو کارنگی در به خاطر سپردن اسامی دوستان و همکاران خود یکی از 
 هایاعتصابی در کارخانه بالید که با مدیریت اوبه خود می .کردشان صدا میاش را با نام کوچکرد که بسیاری از کارگران کارخانهمی ک

  .دهدنمی روی شذوب آهن

 .به خاطر سپردن اسامی افراد است ،طهای گرمی بخشیدن به محییکی از راهشاید باورتان نشود اما 

ند. حتی بارنوم شعبده باز برای اینکه فرزند پسر دار  نگه زنده را نامشان شده طور هر خواهندمی که مندندعالقه خود نام به چنان هاسانان
  هزار دالر داد تا او را بارنوم سیلی بخوانند.  52اش نداشت که نامش را زنده نگاه دارد، به نوه

 .های بازرگانی و برخوردهای اجتماعی نیز حائز اهمیت استبلکه در داد و ستد ،تنها در سیاستتوانایی به خاطر سپردن اسامی نه 

از جادوی نام افراد باخبر باشیم و متوجه شویم که این تنها دارایی آن کسی است که ما با او سر و کار داریم و نه دارای هیچ فرد ما باید 
کنیم و یا یاطالعاتی که دریافت م .همانند باشدبی د او از سایر افراد مجزا شود و در میان دیگرانوشخص موجب میش نام .دیگری

شخص از پیش خدمت گرفته تا م تاثیر استفاده از نا .کندپیدا می ایاهمیت ویژه ،دهیم با به کار بردن نام شخصتقاضایی که ارائه می
 .مدیری ارشد جادویی است

  .است یترین صدای هر زبان ترین و مهمداشته باشید که نام افراد شیرین به خاطر: 3اصل 

 

 راهی آسان برای گفتگویی بهتر :فصل چهارم

 

د وجوخانمی در آنجا  م.دتی پیش به یک مهمانی دعوت شدم کند کهتعریف می کند. اواین فصل را با بیان یک خاطره شروع می رنگیکا
های او چندین بار به اروپا سفر کرده و در تهیه سخنرانی اهمراه ب و انی مدیر موسسه لول توماس بودمکه من زمداشت و فهمیده بود 

 ."تعریف کنید ،ایدهای جالبی که دیدهآقای کارنگی از جا" :از این رو گفت .او کمک کرده بودم به مربوط به سفر

چقدر  !اآفریق" م:زده گفتهیجان بازگشته است.ًا با شوهرش از سفر آفریقا یر و گفت که اخا ،نشستیملی که داشتیم روی نیمکت میدر حا
شکارگاه بزرگ این  آیا .ماهساعتی که در آنجا بود 14به جز  ،ماهولی هرگز به آنجا نرفت ،دیدمخواست که آفریقا را میخیلی دلم می ،جالب

 ."گوییدب آفریقا مورد در .حسودی می کنم به شما .ایدچقدر خوب که به آنجا رفته ؟بله ؟یدقاره را دید



فقط یک شنونده  ،خواستآنچه او می .در مورد سفرهایم صحبت کنم من خواستصحبت کرد و دیگر نمی شدقیقه درباره سفرهای 45او 
بسیاری از  ،نه ؟آیا غیر عادی بود .صحبت کند ،هایش را نشان دهد و از جاهایی که دیده استهایش بود تا خودخواهیتاق به حرفمش

 ند.افراد این چنین ا

 یزآم تملق هایصحبت شنیدن مقابل در که هستند اندکی عده هاانسان میان در" :نویسد می "عشق در بیگانگان" کتاب در ودفوردجک و 
 ".کنندمی حفظ را شانخونسردی ،مقابل طرف

رازی که در یک گفتگوی  چارلز دبلیو الیوت، طبق نظر نماینده سابق هاروارد ،خوب ؟راز یک گفتگوی موفقیت آمیز تجاری در چیست
این کاری بسیار مهم است و هیچ  .های شخصی است که با شما صحبت می کندتوجه کامل به حرف ،موفقیت آمیز تجاری وجود دارد

 .چیز دیگری به اندازه آن خوشایند طرف مقابل نیست

گوش دادن به حرف فرزندانش را آنگاه که  ،نیویورک ی اسپوزیتو از اهالیل می .اندازه تجارت اهمیت دارد هنر گوش دادن در خانه نیز به 
کوتاهی  پس از بحث ،یک شب که با پسرش رابرت در آشپزخانه نشسته بود .کار در نظر گرفته بود ،آنان میل به صحبت داشتند برای خود

   ".دانم که خیلی مرا دوست داریمی ،درما: "رابرت گفت ،که ذهن پسر مشغول شده بود

 ؟"مگر تردید داری ،خیلی دوستت دارم که البته" :گفت و تحت تاثیر قرار گرفت وزیتوخانم اسپ

 به و گذاریمی کنار باشی داشته که کاری هر ،بزنم حرف تو با خواهممی که موقع هر ،داری دوست مرا که دانممی واقعا ،نه" :گفت برترا
 ."دهیگوش می ای منهحرف

ک شاکی مانند ی ،وقتی شنونده صبور باشد .گیرداغلب آرام می ،تندخو در حضور یک شنونده صبور و همدل جویفرد عصبی و حتی عیب
 .ریزدزهر خود را از درون به خارج می ،شده هنمار کبرا پ

بسیاری از افراد نمی توانند ذهن خود را متمرکز  که یدگو می ،است کرده مصاحبه بسیاری سرشناس اشخاص با که نگارروزنامه مارکسون
 آمادگی انکنند که گوششسوال دیگر فکر میآنچنان بعد از طرح یک سوال به طرح  .کنند و با دقت به سخنان طرف مقابل گوش دهند

ولی به نظر  .دهندترجیح میگویان خوب که آنان شنوندگان خوب را بر سخن اند:همردان موفق به من گفت .دهدشنیدن را از دست می
  .رسد استعداد گوش دادن مانند هر استعداد خوب دیگری بسیار نادر استمی

 :نوشت تدایجس چنانکه یک بار ،بلکه افراد عادی نیز این چنین هستند ،ندانه تنها مردان برجسته تشنه صحبت کردن با شنوندگان خوب
 .در حالی که آنان فقط نیاز به یک شنونده خوب دارند ،انندخوپزشک را به بالین خود می ،بسیاری از مردم

این چنین عمل  ،بخندد و حتی تحقیر کند را واداشت که در پشت سراو  و توان کسی را از خود راندونه میاگر می خواهید بدانید که چگ
اگر فکری در سر دارید و آن شخص در حال  .پیوسته در مورد خودتان صحبت کنید .هایش گوش ندهیدطوالنی به حرفز مدتهرگ د:کنی

 .اش تمام شودوسط حرفش بروید و نگذارید جمله .گذارید حرفش را تمام کندنکالم او را ببرید و  ،صحبت است

 .فقط به فکر خودشان هستند ،زنندکسانی که فقط از خود حرف می

باید  .باید به دیگران توجه کنید ،برای اینکه مورد توجه قرار گیرید .باید شنونده دقیقی نیز باشید ،خواهید سخنور خوبی باشیداگر می
  .هایشان صحبت کنندق کنید در مورد خودشان و موفقیتآنان را تشوی .سواالتی بکنید که جوابش را با رضایت خاطر بدهند

برایش  وادندان درد  .مندندهایشان عالقهبیشتر از شما به خودشان و خواستهکنید صد بار فراموش نکنید افرادی که با آنان صحبت می
اش را به هزلزله آفریقا توج ۰۴یک جوش روی گردن او بیش از  .ها نفر را از بین برده استهم تر از قحطی چین است که میلیونخیلی م

 :در صحبت های بعدیت این موضوع را فراموش نکن .کندخود جلب می



 دیگران را تشویق کنید که در مورد خودشان صحبت کنند. .خوبی باشید شنونده :4لاص

 

 .چگونه می توان توجه دیگران را جلب کرد :فصل پنجم
 

  .را بررسی کنیم تجربه ویلیام لیونبیایید با هم  .راه نفوذ در قلب یک شخص صحبت درباره عالیق آن فرد است

ساله  ۵وقتی  :و در مقاله ای در مورد طبیعت بشر می نویسدا .زندگی فرا گرفت ویلیام لیون نویسنده و استاد دانشگاه ییل این را در اوایل
بعد از ظهر روزی مرد مسنی به خانه ما آمد و پس از احوالپرسی با  ،گذراندمانفورد میر در است امآخرین روز هفته را در منزل عمهبودم و 

  .با من شروع به صحبت کرد امعمه

 با شور و شوق  ،پس از رفتن او .چنان صحبت کرد که برایم بسیار جالب بود، درمورد آناو  ،قایق عالقه داشتمدر آن زمان من خیلی به 
 ههم این چرا پس" :پرسیدم .آن به ایعالقه نه و دارد قایق با کاری نه ،است قاضی نیویورک در او هعمه گفت ک !"عجب مردی بود" م:گفت
  ؟"ه آن صحبت کرددربار 

رار قتو مندی در این مورد با تو هم صحبت شد و مورد توجه به قایق عالقه وقتی متوجه شد که تو ،یک اصیل زاده است "او :گفت امعمه
 ." گرفت

 بله به همین راحتی او توانسته بود من را مجذوب خود کند. 

 .دنکان پیشاهنگی فعالیت میدر سازم الیف کهچای دارم از ادوارد هدر مقابل خود نام ،می نویسم را اکنون که این فصل

خواستم اردوی بزرگ پیشاهنگی در اروپا در شرف برگزاری بود و من می م.س کردم که نیاز به توجه دار روزی احسا چالیف نوشته است:
  .هزینه سفر یکی از پیشاهنگان ما را پرداخت کند ،ترین موسسات آمریکارئیس یکی از بزرگ

دوست خوبم این کتاب [ چکی به مبلغ یک میلیون دالر کشیده است وامتوجه شدم که  م،مرد را مالقات کنخوشبختانه قبل از آنکه این 
و پس از ابطال چک آن را قاب کرده  ]اولین بار چاپ شده پس چک یک میلیون دالری در آن سال چک نایابی بوده است 91۰6در سال 
 !یک چک یک میلیون دالری .را تماشا کنم کچن ه دهد آاز او تقاضا کردم که اجاز به محض ورود به دفترش  .است

و با رضایت خاطر چک را ا ."امان بگویم که من چنین چکی را دیدهخواهم به پیشاهنگمی .م که چنین چکی بکشداهکسی را ندید" :گفتم
 بکشد؟که چنین چکی را  چیزی باعث شدتعریف کردم و پرسیدم که چه به من نشان داد و من از آن 

آغاز  ،صحبت خود را با پیشاهنگان و یا مسابقات پیشاهنگی اروپا یا درخواستی که از رئیس داشت فوجه داشته باشید که آقای چالیت
از من  ،کردماز موضوعی صحبت کرد که مورد عالقه آن شخص بود و نتیجه این بود که پس از دقایقی مردی که با او صحبت می .نکرد

 ام.هم که به چه منظور به دیدارش آمدمن هم گفت ؟"از مالقات من چه بودخوب منظور شما " :پرسید

بلکه گفت اگر تقاضای دیگری دارم با او در میان  ،را برآورده کرد نخواسته م وراکند که با تعجب دیدم نه تنها فتعریف می فآقای چالو 
 0111به مبلغ  ینفر و نیز خودم را فراهم کرد و چک  5و امکان اعزام ا .بگذارم و من از او خواستم فقط یکی از پیشاهنگان را به اروپا بفرستد

 .در اروپا بمانیمهفته   ۷هزار دالر در اختیار من گذاشت و از من خواست که مدت 

محال بود که بتوانم چون امروز به او  ،کردمو ابتدا توجه او را جلب نمی مدادمینو توجه نشان ااگر به مسائل مورد عالقه  ممطمئن من
 .نزدیک شوم



رد زد که در بخش ارتباطات کارکنان هوا .به نفع هر دو طرف تمام خواهد شد ،پس صحبت در مورد آنچه که مورد عالقه دیگران است
داد که جواب می هواردآقای  ،بردکار چه سودی می این از شدمی سوال او از وقتی است. کرده پیروی اصل این از یشههم ،پیشرو است

 افزایش ،کنددر مورد آن با کسی دیگر صحبت می بلکه به طور کلی این پاداش هر بار که ،نه تنها از هر فرد پاداش دریافت کرده است
 .یابدمی

 .با مردم درباره عالیق آنان صحبت کنید :۵اصل 

 

 راه عالقه مند ساختن سریع دیگران :فصل ششم

 

ا که ه کار خود ر گی بعالقههای بیه گرفته کارمند پست نشانهدر چهر  .نیویورک منتظر پست کردن یک نامه سفارشی بودم اداره پستدر 
با خود گفتم که باید دل او را  .دیدممی ،شدقبض که ساالنه تکرار می صدور ،خرد کردن پول ،ن تمبرداد ،هاکردن پاکت زنعبارت بود از و 
  .به دست آورم

 از خود پرسیدم چه چیز .شدبلکه باید در مورد او می ،در مورد خودم نه که خوشایند او باشد و این حرفزدم می یاین کار باید حرف برای 
د ر ولی در این مو  .دشوار است ،خاص وقتی که طرف مقابل فردی بیگانه باشد پاسخ دادن به این سوال .این مرد واقعا قابل ستایش است

اش ک" :با حسرت گفتم ،کردمیوقتی پاکت مرا وزن  .قابل ستایش به ذهنم رسید اینکته ناگهان د.لی ساده باشرسید خیبه نظر می
 ."موهای سر شما را داشتم

 تهنداش هم را گذشته زیبایی اگر حتی که کردم مطمئنرا  وا !"نیست گذشته مثل حاال موهایم ،خوب" :گفت چهره بر لبخندی و تعجب با
و آخرین حرفی که به من زد این  با هم کردیم یگفتگوی کوتاه و دلنشین .از این گفته من خوشحال شد .العاده استفوقز هم با ،باشد

 اند.خیلی ها از موهای من تعریف کرده بود که

 هایم مردی از من پرسید: "از این مساله چه سودی بردی؟" چه سودی بردم!!! معی بازگو کردم. پس از پایان حرفیک بار این ماجرا را در ج

به  روحمان ،و بی هیچ قصد و غرضی از دیگران ستایش کنیم مپراکنیتوانیم کمی شادی در اطراف خود باگر ما چنان خودخواه باشیم که ن
 .های زندگی خواهیم بودسیب ترش خواهد بود و مستحق شکست کوچکی یک

در واقع اگر از این قانون پیروی  .هرگز به زحمت نخواهیم افتاد ،بسیار مهمی در معاشرت وجود دارد که اگر از آن قانون اطاعت کنیم قانون
همیشه کاری کن که طرف  :آن قانون این است .ولی با زیر پا گذاشتن آن گرفتار خواهیم شد ،کرد مدوستان بسیاری پیدا خواهی ،کنیم

  .بودن بکندمقابل احساس مهم 

 ،عمیق ترین اشتیاق انسان" :می گوید ویلیام جیمز .دار استشهدر انسان میل به مهم بودن بسیار عمیق و ری مکرد نقل همانطور که قبالً 
 .به وجود آمدن تمدنهمین سبب  شود وهمین اشتیاق موجب تمایز ما از حیوانات می ."نیاز به تحسین شدن است

و آن را در قالب یک تفکر بیان کرد و آن شاید مهمترین قانون جهان ا .های سنگی یهودا همین را تعلیم دادهتپقرن پیش در  91 عیسی
 "که دوست داری با تو رفتار کنند.  دیگران چنان رفتار کنا ب" :باشد

خواهید در دنیای ما میش .ارندتان احترام بگذرا تایید کنند و به ارزش راستین ارتباط دارید شما انخواهید کسانی که با آنشما می
 چارلز که همانطور خواهید. میتشنه تحسین واقعی هستید ،ها گوش دهیدخواهید به تملقنمی بکنید.کوچکتان احساس مهم بودن 

  ." همه ما خواهان همین هستیم.دنباش سخاوتمند کار این در و کنند تحسین صمیمانه را شما همکارانتان و دوستان" :است گفته



 "متشکرم" ..."،توانم نظرتان را بپرسممی" ..."،میل دارید" ...؟"،اگر ممکن است" "،دهممی تانمتاسفم که زحمت" :های کوتاه چونعبارت
 .کند و نشان از تربیت خانوادگی افراد داردهای زندگی را روان میمثل روغنی است که چرخ ،همچون آنها ایو اصطالحات مودبانه

 .زندگی بسیاری از آنان تغییر خواهد کرد ،ها احساس مهم بودن کنندکه انسان اگر کاری کنیم

داند و روش مطمئن برای راه یافتن به نوعی خود را برتر از ما می ،شویمبا هر فردی که روبرو میما  شوید:ست با این واقعیت آشنا ا بخو
هر که را " :به یاد آورید که امرسون چه گفته است .خودش تایید کنیمو این است که صمیمانه اهمیت او را در دنیای کوچک ابه قلب 
 م."ا که می توانم چیزی از او بیاموز چر  ،به نوعی نسبت به من برتری دارد م،کنیمالقات م

آنگاه تا  ،ییدبا مردم درباره خودشان سخن بگو " :گویداست می کردهر امپراتوری بریتانیا حکمرانی یکی از بزرگترین کسانی که تاکنون ب
 ."دیرهنگام به سخنان شما گوش خواهند داد

 .از صمیم دل کاری کنید که طرف مقابل خود را مهم تصور کند :6اصل پس یادتان باشد 

 بیاندازیم: بیایید یک نگاه به چکیده این بخش

 :راه جلب دوستی دیگران 6

 صادقانه به دیگران مهر بورزید. :1اصل

 لبخند بزنید. :2اصل

 : فراموش نکنید که نام یک فرد شیرین ترین و مهمترین صدای هر زبان است. 3اصل

 شنونده خوبی باشید. دیگران را به صحبت درباره خودشان تشویق کنید. :4اصل

 : در مورد عالیق طرف مقابل صحبت کنید. 5اصل

   : از صمیم دل کاری کنید که طرف مقابل خود را مهم بپندارد.6اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بخش سوم( چگونه دیگران را در مسیر افکار خود سوق دهید.
 

  فصل اول: شما نمی توانید در مشاجره پیروز شوید.

 

 ار  آبرویش نگذاریم چرا ؟بدارد دوست را تو او که شودمی موجب این آیا ؟که در اشتباه است دچه لزومی دارد که به یک نفر ثابت کنی
 .کنیدن ضایع را دیگران وقت هیچ یدکن سعی با او شدی؟ بحث وارد چرا باشد، نپرسیده را تو عقیده واگر اصال با تو حرف نزده  ؟کند حفظ

 .از بحث است جستن وجود دارد و آن خودداری هزیر آسمان آبی تنها یک راه برای کسب بهترین نتیجه در مباحث

توانید شما نمی .های خود و ناحق بودن حرف طرف مقابل استرقبا از به حق بودن حرف حصول اطمینان ،مباحثه 91مباحثه از هر  1ه نتیج
  ؟پرسید چرامی .ایدگر پیروز شوید باز هم شکست خوردهاید و اشکست خورده ،چرا که اگر شکست بخورید ،در بحث پیروز شوید

 مقابل طرف ا، امشما شاد می شوید ؟آن وقت چه خواهد شد ،ز میدان شدیدپیرو  ،فرض کنید که شما با اثبات دیوانه بودن طرف مقابل
 ،ایدکرده متقاعد را او میلش خالف بر کهآن جهت به .بردمی رنج شما موفقیت از و شده دارجریحه غرورش ،ایدکرده تحقیر رااو  شما ؟چه

 .ت به باورهای خود اصرار خواهد ورزیدنسب همچنان

را که چ ،اما این پیروزی پوچ است ،با بحث و مشاجره ممکن است گاه پیروز میدان شوید" :گفته است بنیامین فرانکلینگونه که نهما
یک پیروزی  ؟دهیدکدام یک را ترجیح می ،پس خودتان داوری کنید .قادر نخواهید بود نظر مثبت طرف مقابل را به خود جلب کنید

 منظور دو هر که آیدمی پیش ندرت زیرا به ،امیدواهی نداشته باشید ؟ظر مثبت طرف مقابلآکادمیک دراماتیک و یا به دست آوردن ن
 ."شود فراهم

لکه شود، بیک سوء تفاهم هرگز با بحث برطرف نمی ."برای این کار محبت الزم است ،رودنفرت هرگز با نفرت از بین نمی" :گویدمی بودا
 الزمه آن درایت و سیاست، دوستی و همدلی برای آگاهی از دیدگاه طرف مقابل است.

 هایی شده است:پیشنهادپیشگیری از تبدیل یک اختالف به یک بحث در مورد  خرت و پرتای با عنوان در مقاله

 .وجود یکی از آن دو غیر ضروری است ،وقتی دو طرف همیشه موافق باشند :یاد داشته باشیداین گفته را به  .از اختالف استقبال کنید
شاید این اختالف فرصتی باشد تا پیش از یک  .سپاسگزار باشید ،با به خاطر آوردن آن ،ایدهست که در مورد آن فکر نکرده ایاگر نکته

 .عمل خود را تصحیح کنید ،اشتباه بزرگ

 ظحف را خود آرامشاست.  تدافعی واکنشی ،اختالف یک مورد در ما العملعکس نخستین .نکنید اعتماد خود غریزی احساس نخستینبه 
 .شما نفع به نه ،باشد شما زیان به احساس این است ممکن .کنید کنترل را تانواکنش و کنید

 .هایشان بسنجیدخشمه افراد را با توانایی کنترل رفتارتان را کنترل کنید و به یاد داشته باشید ک

ه ها هماین .یا بحث نکنید مقاومت یا دفاع .اجازه دهید حرفش تمام شود .به طرف مقابل فرصت صحبت کردن بدهید .ابتدا گوش دهید
 .نه اینکه موانعی بزرگتر از سوء تفاهم ایجاد کنید ،هایی از دوستی بزنیدسعی کنید پل .دنشو موجب ایجاد موانع می

 د.بحث بپردازی بهر مورد نقاط و موارد مورد توافق ابتدا د ،های طرف مقابلپس از شنیدن حرف .تفاهم را بیابیدنقاط مورد 

 از حالت او این موجب خلع سالح طرف مقابل و دست کشیدن .تان عذرخواهی کنیداتاز اشتباه .اشتباه خود را بپذیرید .صادق باشید
 .تدافعی می شود



شاید طرف مقابل شما حق داشته  .ندیشید و آنها را با دقت بررسی کنید و در این مورد مصمم باشیدامقابل بیهای طرف به نقطه نظر 
به نقطه نظر آنها فکر کنید تا این که بدون اندیشه پیش بروید و خود را در موقعیتی ببینید  ،بهتر است در این مرحله توافق کنید .باشد

 .ولی گوش ندادید ،الش کردم به شما بگویمکه طرف مقابل به شما بگوید که من ت

 

آنان را  .مند استعالقه ،که با شما دارد یخیزد به موارد مشابهکسی که به مخالفت با شما بر می .شان تشکر کنیداز حریفان برای توجه 
 .ا تبدیل به دوست خواهید کردبه این ترتیب دشمنان خود ر  .به عنوان افرادی که واقعًا قصد کمک به شما را دارند در نظر بگیرید

  .دوری جستن از آن است ،بهترین راه کسب بهترین نتیجه از یک بحث: 1اصل  

 

 راه مطمئنی ایجاد دشمنی و چگونگی پرهیز از آن :فصل دوم

 

 ؟کننداشتباه میران ایراد می گیرید که چرا به دیگ، درصد از داوری شما صحیح است 55مطمئن باشید که هر بار  نمی توانیداگر 

 راچ .کرد نخواهد چنین هرگز وا ؟کند استقبال شما حرف این از او دارید توقع ،است اشتباه در که دیگویمی ابلمقآیا زمانی که به طرف 
  .ایدکرده وارد او نفس به اعتماد و غرور و داوری قدرت به مستقیم ضربه شما که

افالطون  در این زمان حتی اگر کل منطق .دهد رایهرگز موجب نخواهد شد که تغییر  ولی ،برآید تالفی صدد در او که شد خواهد موجب این
 اید.هما احساسات او را جریحه دار کردچراکه ش ،قادر به تغییر عقیده او نخواهید شد ،یا امانوئل کانت را علیه او به کار گیرید

 ماند کهاین روش نادرست به آن می .سخن خود را آغاز نکنید ،ثابت خواهم کرد ز با این جمله که من به تو فالن یا بهمان موضوع راهرگ
 .این کار یعنی مبارزه طلبی ."کنم که تغییر رای بدهیمی تمن چند کلمه با تو حرف میزنم و وادار  .من باهوش تر از تو هستم" :دیبگوی

 .ور شودبه شما حمله ،ا آماده مبارزه کنیدکه خودتان ر دارد که حتی پیش از آنشود و طرف را برآن میاحساس مخالف می موجب بروز

 ؟کنیدچرا برای خود مانع ایجاد می ؟سازیدپس چرا کار را دشوارتر می .تغییر دادن فکر دیگران کار دشواری است ،ترین شرایط نیزنرمدر حتی 
این کار را با چنان زیرکی و هوشیاری انجام دهید که کسی  .نگذارید کسی نسبت به آن پی ببرد ،ت موضوعی هستیداگر در صدد اثبا

 .متوجه منظور شما نشود

و  آموزیکه احساس نکنند چیزی به آنان می به مردم چنان بیاموز" :درباره این موضوع به طور خالصه چنین گفته است الکساندر پوپ
 ."کنیرا یادآوری می ایشناخته را چنان به آنان بیان کن که گویی بار دیگر مطلب فراموش شدهمسائل جدید و نا

 ."دانماین است که چیزی نمی ،دانممن تنها چیزی که می" :گفته تکرار به پیروان خود در آتن میسقراط ب

  .ستا بهتر این نظرم به و کنندمی اشتباه دیگران که گویمنمی دیگر پسترم، باهوش سقراط از که کنم تصور توانمنمی خوب من که

ین آیا بهتر نیست جمله خود را چن ،دانید که اشتباه استوقتی می حتی ،بله ،است اشتباه کنیدمی فکر شما که زندمی حرف کسی وقتی
که اغلب همین طور هم هست و اگر در  -البته ممکن است من هم اشتباه کنم ،کنممن طور دیگری فکر می ،ببین ،خوب" :شروع کنید
 ."مسائل را بررسی کنیم است بهتر -یدوست دارم به من بگوی  ،اشتباه بودم



 .ممکن است اشتباه کنم" :در جمله ها برای آگاهی دادن به طرف مقابل برای اشتباهش جمله باال است.به نظر من یکی از بهترین شروع
در اوج آسمان باشد یا بر روی  چهکس هیچ .یک تاثیر جادویی نهفته است "ل را بررسی کنیممسائ استبهتر  ،طور استاغلب هم همین

 ."بهتر است مسائل را بررسی کنیم م.ممکن است اشتباه کن" :هرگز با این حرف مخالفت نخواهد کرد ،زمین خاکی و یا زیر دریاها

ر هرگز به دردس ،اگر اشتباه خود را بپذیرید .شکست رقبا موثر خواهد بوداحترام گذاشتن به نظر مشتریان و رفتار مودبانه با آنان در 
این رفتار او را  .باشد روشنفکر ،ها خاتمه داده طرف مقابل را وادار خواهد کرد تا همانند شما منصفاین کار به جر و بحث .نخواهید افتاد

 .اشتباه کند نیز بر آن خواهد داشت که بپذیرد او نیز ممکن است

 ؟آمد خواهد پیش چه آنگاه بگویید، او به را این صراحت به و دارید اطمینان فرد یک اشتباه به نسبت تیوق

 سد،ح ،شده اییدعقلمان با باورهای از پیش ت .رض و تعصب هستیمغاکثر ما گرفتار  .در میان مردم اغلب تعداد کمتری منطقی هستند
تغییر  ...یا شیوه اصالح موی سر یا شان را در مورد مذهب خودخواهند عقیدهاغلب مردم نمی .ترس و غرور تیره و تار شده است ،بدبینی
لب این مط .لطفًا هر روز صبح مطلب زیر را قبل از صرف صبحانه بخوانید ،کنندهید به مردم بگویید که اشتباه میخواپس اگر می .دهند

 .اقتباس شده است از پروفسور جیمز رابینسون "تاثیر ذهن در ساختار شخصیت"از کتاب 

از این سخن آزرده خاطر  ،کنیمولی اگر به ما بگویند که اشتباه می ،دهیمهیچ مقاومت یا احساسی افکار خود را تغییر می "گاه بی
خواهد میان ما و باورها و ولی اگر کسی ب ،پروا هستیمآوری در قبول باورهای خود بیما به طور شگفت .گیردشویم و قلبمان میمی

اهی بلکه خودخو ،واضح است که برای ما باورهایمان عزیز نیستند .دهیمها نشان میناپذیر به آنوصف ایعالقه ،افکارمان فاصله بیندازد
  .کنیم مورد تهدید قرار گرفته استماست که گمان می

و بهتر آن است که برای این کلمه اهمیتی در خلق قائل  .بریمبه کار میمان مکالمات در که است یواژگان ترینمهم از "من" کوچک مهکل
از اینکه به ما  "، ما نه تنهامن"یا پدر  "من"خانه  "،من"شود شام وقتی که گفته می .قدرت این کلمه همیشه به یک اندازه است .شویم

در  انمبلکه حتی اگر به ما بگویند که در مورد باورهای ،شویمیناراحت م ،مان قراضه استکند و یا اتومبیلن درست کار نمیبگویند ساعتما
 .شودمان تلخ میاوقات ،های مریخ باید تجدید نظر کنیممورد کانال

نقطه آغاز  ،بیشترین اهمیت را در حیات انسانی دارد و اگر به دقت در آن نگریسته شود "مال من"همین عبارت جمع و جور و کوچک 
 است. ورزیخرد

دهد که هر یک از تصورات ما مورد شک و تردید و خشم زمانی به ما دست می دانیمحقیقت محض ب ،ایمست داریم آنچه را پذیرفتهما دو
ها نتیجه اینکه بیشتر استدالل .همچنان سفت و سخت نگاه داریم ،ایموییم تا آنچه را باور داشتهجای توسل میگیرد و به هر بهانه قرار

 ."یماهآنچه در گذشته باور داشت اییدبرای ت ،طلب یافتن توجیهاتی است و احتیاجات ما در

و از در اکنیم که دیگری به آن اعتراف می اما در صورتی نزد ،ممکن است نزد خود به این اشتباه معترف باشیم ،کنیموقتی اشتباه می 
ولی آن شخص اگر بخواهد این  م،و راحت بودیم به خود ببالی صریححتی از اینکه در بیان حقیقت  دوستی و سیاست داخل شده باشد و

  .مسلمًا با مقاومت ما روبرو خواهد شد ،حقیقت تلخ را به زور در حلق ما فرو کند

خواهید  بلکه آسیب هم ،یافت یای نخواه نه تنها هیچ نتیجه ،بنابراین معتقدم که اگر اشتباه کسی را به طور مستقیم به او گوشزد کنی
 .شود و این که خود را عضو ناخوانده هر بحثی ساختناین کار تنها موجب شکسته شدن حرمت آن شخص می .دید

 من در مورد مردم براساس" :پاسخ داد کینگ چنیندکتر  ؟گان باشدکنند سینکردند که چطور می توانند از تحسوال  کینگمارتین لوتر از 
 ."نه ضوابط خودم ،کنمضوابط خودشان داوری می



 ."به دشمن زود روی موافق نشان بده" :گفت مسیحعیسی سال پیش  1111 .ای را به شما ارائه نکردممطلب تازه ،به هرحال در این فصل 
 او .ندی که امروزه به آن نیازمندیمپ ،دهدندی حکمت آموز میپپادشاه مصر به پسر خود  ،و دو هزار سال پیش از تولد عیسی مسیح

 ."باش که به مقصود برسیسیاست داشته " :گفت

بلند  آنان تمخالفبا کنند و یا به آنان نگویید که اشتباه می .همسر و یا دشمن خود بحث و مشاجره نکنید ،به عبارت دیگر با مشتری
 .به جای آن سیاست داشته باشید .نشوید

 عقاید دیگران احترام بگذارید و هرگز اشتباه آنان را به رخشان نکشید : به2اصل 

 

 .اگر اشتباه کردید آن را بپذیرید :فصل سوم

 

آیا  ؟آیا بهتر نیست که بر آن شخص پیشی گرفته و خود سر فرود آوریم ،خواهیم شد خیبدانیم با انجام یک اشتباه تو ه ما میوقتی ک
  ؟آمیز از کسی نشنویمگوش دهیم تا سخنان سرزنش انمنیست که به انتقاد خود از خویشتنتر این آسان

ای در پیش منشانهروش بزرگ واورت در این ص .دتان تمام افکار ناپسندی را که طرف مقابل از شما در ذهن خود دارد بر زبان آوریدخو
 .کوچک خواهد شمردشما راو خطاهای خواهد گرفت 

حالت تدافعی را از بین  گناه واین کار نه تنها احساس  .در شجاعت پذیرفتن اشتباهات تا حد زیادی احساس رضایت خاطر نهفته است
 .کندمشکل پیش آمده از اشتباه کمک می بلکه در حل ،بردمی

 نسبت برتری احساس ،پذیردمی را خود اشتباه که آن ولی .دنکنمی چنین هااحمق اغلب و کند دفاع خود اشتباه از تواند می حمقیهر ا
 .کندمی پیدا دیگران به

 ،که بیشتر مواقع چنین است -وقتی هم که در اشتباه هستیم  .دنبگذارید با مردم مهربان باشیم تا با ما یکی شو  ،وقتی حق با ماست
 ،وردانگیزی به بار می آاین کار نه تنها نتیجه شگفت .سریع با میل به اشتباه خود اعتراف کنیم ،اجازه دهید -اگر انصاف داشته باشیم

  .کنیم و این خیلی بهتر از دفاع از خویشتن استدر چنین مواردی خیلی هم تفریح می ،نیدچه باور نک ،بلکه چه باور کنید

اگر گذشت داشته باشید  ،یدآبا دعوا چیز مهمی به دست نمی" :دگویکه می آورده است،ضرب المثل قدیمی یک  جا دیل کارنگیدر این
 ."چیزی مهم تر از آنچه تصورش را می کنید به دست خواهید آورد

 .اگر اشتباه کردید سریعا قاطعانه به آن اعتراف کنید :3اصل  

 

 ای عسلقطره :فصل چهارم

 

آیا او هم در لذتی که  ؟ولی طرف مقابل چطور ،با خالی کردن خشم خود احساس آرامش خواهید کرد داگر به خشم آمدید و تندی کردی
 ؟آیا لحن تند و خصمانه شما کار او را در یکی شدن با شما آسان خواهد ساخت ؟برید با شما سهیم خواهد شدشما می

اما اگر  ،دهم که به همان سرعت مشت من نیز گره خواهد خوردقول می ،نزد من بیایید کرده گره مشت با اگر" :دگویمی وودرو ویلسون
زودی متوجه  به ،علت آن را پیدا کنیم و موارد آن را بشناسیم ،بیاید و بگوید که بیا با هم بنشینیم و صحبت کنیم و اگر اختالفی هست



 ،فقط با صبر و حوصله م.ه و در بیشتر موارد با هم موافقیخواهیم شد که اختالفی با یکدیگر نداریم و موارد اختالف بسیار ناچیز بود
 ."صداقت و مهربانی به توافق خواهیم رسید

انشان والدینی که فرزند .شما با منطق خود قادر نخواهید بود آن را با خود یکی کنید ،ا باشداگر قلبی پر از احساس دشمنی نسبت به شم
باید  ،دزننزنانی که دائم نق می ،خواهند برتری خود را ثابت کنندهمسرانی که می ،خواهند ریاست کنندمدیرانی که می ،می کنند بیخرا تو 

ولی شاید با مهر و  .را به زور وادار به هم عقیده شدن با خود کرد انتوان آننمی .هندخواهند فکرشان را تغییر دبدانند که مردم نمی
 .محبت بتوان با آن یک دل شد

 :او گفت ،ین حرف را زدهم تقریبًا صد سال پیش هم ینکلنل 

اگر  .نداها نیز چنینانسان .کندمگس به سوی خود جذب می ،یک گفته قدیمی است که یک قطره عسل بیش از یک گالن زهر "این
در این کار قطره عسلی است که دل او را خواهد  .ابتدا دوستی صمیمانه خود را به او نشان بده د،خواهید دل کسی را به دست آوریمی
  ."شودراهی است که به عقل او منتهی می جا در آن .بودر

 که بد نیست آن را با هم بخوانیم. ،می رود ،خود شنیدهدیل کارنگی در اینجا به سراغ یک افسانه که در زمان کودکی 

ورد در م ایافسانه ،رفتمشه به مدرسه روستایی در شمال غربی میسوری میبیبودم و از داخل یک  ایبرهنهپیش که پسر بچه پا هاسال
 ،متر از تو هستمن ثابت می کنم که قوی" :د گفتبا .کردندتر هستند بحث مینها با هم درباره اینکه کدام قویآ  م.باد و خورشید خواند

 ."آورماو را زودتر از تو از تنش در میکت بندم که شرط می ؟رودراه مین رتب بینی که کتآن پیرمرد را می

یرمرد نیز پ ،ولی با شدت گرفتن بیشتر آن ،و باد به شدت وزیدن گرفت و به گردبادی هولناک تبدیل شد پنهان شد ابرخورشید در پشت 
 .را به خود پیچید کت بیشتر

یرمرد پطولی نکشید که  .دز ن آمد و لبخندی مالیم بر پیرمرد آنگاه که خورشید از پشت ابرها بیرو  .یم شدسلباالخره باد فرونشست و ت 
   !"قوی تر از زور و شدت است ،دوستی و محبت" :آنگاه خورشید به باد گفت .از تنش بیرون آورد کتعرق از پیشانی پاک کرد و 

دوستی و سخنانی که نشان از  ،صمیمیت ،همچنین محبت د.تان را از تن به در آوریتواند شما را وادار کند که کتخورشید قبل از باد می
 .تر و بهتر از خشم و عصبانیت موثر واقع شودممکن است خیلی زود ،تحسین و قدردانی داشته باشد

 .ستانه آغاز کنیدسخن را دو :۳اصل  

 

 راز سقراط :فصل پنجم

 

مکن اگر م .ورزیدببلکه ابتدا بر نکات مشترک تاکید  ،هم عقیده نیستید آغاز نکنید انبه هنگام گفتگو با مردم سخن را با مطالبی که با آن
 و روش در شما اختالف و است نهاده گام او که است راهی همان ،داریدبرمی گام شما که هیرا .تاکید کنید است همچنان به این نکته

 .دبگوی "نه"بگوید و تا جایی که ممکن است نگذارید که  "بله ،بله"مقابل از همان ابتدا  بگذارید طرف .دفه و مقصد نه ،است وسیله

واهی غرور و خودخ ،گویدمیه" ن"وقتی شخص  .توان بر آن غلبه کردپاسخ منفی دشوارترین مانعی است که می" :گویدپروفسور استریت می
  ".زدر و کند که همچنان به آن اصرار باو را وادار به آن می



 .بردارد ینا جز گامی که شودمی آن از مانع او غرور ولی ،است نبوده صحیح و عاقالنه کاری گفتن "نه" که کند احساس بعدا است کنمم
 جهت در نهادن گام به وادار را شخص که است مهم بسیار همین برای .کند اصرار و دبورز  تاکید آن به نسبت خواهدمی ،زد را حرفی وقتی
 .کنیم مثبت

کند که به سوی قبول ی شنوندگان خود را چنان تعیین میمسیر روان ودر اینجا ا .کنددریافت می "هلب"سخنران ماهر در آغاز چند پاسخ 
 .بروند

فقط یک کلمه دو حرفی بر زبان نیاورده  او ،گویداین را کاماًل جدی می "نه"گوید وقتی شخصی می .الگوهای روانشناسی کامال واضح هستند
 یلیخ صورت به گاه و جزئی خیلی صورت به گاه اعضا این .تا عضالتش حالت دفاعی به خود گرفته است غددو از ابلکه تمام وجود  ،است

 و عصبی دستگاه کلیه اینکه خالصه .آیندمی در باش آماده حالت به اینکه یا و گیرندمی خود به دفاعی حالت شده منقبض محسوس
  .کننددداری میخو پذیرش از و شوندمی رد و عدف آماده عضالنی

برای همین هر چه  ،شودتمام اعضای بدن آماده قبول می .گیردای دفاعی انجام نمیههیچ یک از این فعالیت ،گوید "بله"ولی اگر فرد 
 .یابدافزایش می نمااحتمال پیروزی ،بگیریم "بله"بیشتر در آغاز گفتگو از طرف مقابل پاسخ 

رسد مردم احساس مهم اغلب به نظر می ،شودمه نسبت به آن اعتنای چندانی نمیولی با این ه ،است ایواکنش مثبت روش بسیار ساده
  .آورندابتدا به دست می از همان هبودن خود را با رفتار دشمنان

ای ندارد و بهتر است که به مسائل از دیدگاه سال ها طول کشید و هزاران دالر هزینه کردم و باالخره متوجه شدم که بحث کردن فایده
 .بگیریم "بله ،بله"تا از اون جواب  ،طرف مقابل بنگریم

آیا  ؟چگونه بود واروش  .یکی از بزرگترین فیلسوفان آتن است که در دنیا شناخته شده است ،سقراط که به خرمگس آتن مشهور است
 ؟گفت که در اشتباه هستیداو به مردم می

ز طرف ا "هلب"روش سقراط بر اساس گرفتن پاسخ  سیاست او معروف به .تر از آن بود که چنین کندو باهوشا .کردنه سقراط این کار را نمی
 له"ب"تا بالخره  ،کند اییددرپی حرف او را تکرد پیر میا واداو فرد ر  باشد "بله"کرد که پاسخ آن از طرف مقابل می یهایسوال او .مقابل بود

هایش از صحبت ،داد تا این که طرف مقابل بی آنکه متوجه شودود ادامه میهای خسقراط همچنان به سوال .گرفتهای بسیاری از او می
 .کردفت که قباًل به شدت با آن مخالفت میگر می اینتیجه

 ."رودخیلی دور می ،داردآنکه آهسته گام بر " :ضرب المثلی دارند که پر از حکمت باستانی مشرق زمین است اهچینی

 .بگوید "بله ،بله"کاری کنید که طرف مقابل بالفاصله به شما  :۵اصل 

 

  اهسوپاپ اطمینان در مواجهه با گلهششم: فصل 

 

بیش او  .حرف بزند ایبگذارید طرف هم چند کلمه د.زننمی پیش خودشان حرف ،خواهند دیگران را با خود همراه کننداغلب مردم وقتی می
 .دهداطالعاتش را در اختیار شما قرار  اجازه دهید .ها و مشکالت خود آگاه استاز شما از برنامه

ای باز گفتن دارد با بردباری و اندیشه زمانی که او حرف بسیاری برای ی است.ن کار خطرناک ای .حرفش را قطع نکنید ید،با او موافق نبود اگر
 .او را تشویق کنید فکر خود را به طور کامل به شما بگوید .های او صمیمانه گوش دهیدبه حرف

 .ن تجارت مفید خواهد بوداگر اجازه دهیم که گاهی اوقات دیگران به جای ما حرف بزنند در موقعیت خانوادگی ما نیز همچو 



 هایهایی درباره موفقیتتا این که به حرف ،تر جلوه داده و درباره آن صحبت کنندهایشان را بزرگدوست دارند که موفقیتدوستان ما 
 ،ولی اگر طالب دوست هستید ،برتری جوید خوددشمن پیدا کنید بر دوستان  خواهیداگر می" :گویدفیلسوف می الرشفوکو .ما گوش دهند

 ."بگذارید دوستانتان بر شما برتری جویند

ولی وقتی خودمان بر آنان  .دهداحساس مهم بودن به آنان دست می ،زیرا وقتی دوستان ما بر ما برتری یابند ؟چرا این گفته واقعیت دارد
 ورزند.میآنها احساس حقارت می کنند و حسادت  ،جوییمبرتری می

 ند.بگذارید دیگران بیشتر حرف بزن :6اصل  

 

 راه جلب همکاری :فصل هفتم

 

 ایآ است، چنین اگر ؟شودمی شما تقدیم اینقره بشقاب در که نیست چیزهایی به باورتان از بیشتر خود هایآموخته بر شما باور آیا
ه عقایدتان را به صورت پیشنهاد اظهار کنید و ک نیست ترعاقالنه آیا ؟کنید فرو دیگران حلق در زور به را خود عقاید که نیست نامعقول

 ؟اجازه دهید طرف مقابل خودش نتیجه الزم را بگیرد

متوجه شد که الزم است او ناگاه  بود. ی دیل کارنگیهاشوی اتومبیل و شاگرد یکی از کالسمدیر فروش یک شرکت شست سلتزآدولف 
خواهند به دقت ل داد و از افراد خواست هر چه میبرای فروش تشکی ایجلسه .کند ی در میان تعدادی از فروشندگان اتومبیل ایجادق شو 

  .نوشتنظراتشان را روی تخته سیاه می ،زدندن طور که آنها حرف میهمی .بگویند

جواب های  ؟"داشته باشم متواندر مقابل چه انتظاری می ،حال میل دارم به من بگویید ،کنمخواست شما را برآورده می" :او گفتبعد 
تی یکی از ح .جلسه پایان یافت . ساعت کار صادقانه ۵ ،همکاری جمعی ،بینیخوش ،ابتکار ،درستکاری ،وفاداری :درپی عبارت بودند ازپی

 .ساعت کار کند 94روزی  ستحاضرین گفت که آماده ا

آنان نیز بر سر حرف خود  مردکزمانی که طبق آن رفتار مید و تا کارکنان من یک داد و ستد اخالقی با من کرده بودن :ادامه داد لتزآقای س
 .هایشان بوده صحبت درباره خواسته ها و تقاضانیاز آنان تنها ب .بودند

دهیم احساس کنیم ما ترجیح می .خواست احساس کند که کسی چیزی به او فروخته یا دستوری به او داده شده استهیچ کس نمی
 .مان با ما صحبت شودها افکار و آرزوهایست داریم درباره خواستهدو .کنیمبه خواست خود عمل می خریم وبه اختیار خود جنس می

بلکه در زندگی خانوادگی هم موثر  ،نه تنها در تجارت و سیاست ،فکر و ایده از آن اوست ،این روش که بگذاریم طرف مقابل احساس کند
  :بیایید با هم یک مثال را بررسی کنیم .است

ای یکبار و آن هم در هرهفته وسون هفته .د و منسوجات بودندتولید کننده مکه  کردی برای استودیوهایی تهیه میهاین وسون طرحیوجی
ولی خریدی هم  ،هرگز از مالقات با من خودداری نمی کرد" :گویداو می .زدبرجسته نیویورک سر می دسازانیکی از مسال به  3به مدت 
 ."توانیم با هم کنار بیاییمگفت نه نمیکرد و در پایان میمرا تماشا می هایبا دقت طرح .نمی کرد

یک روز به  ای بنابراین تصمیم گرفت هفته ،سون متوجه شد که او باید دچار یک مشکل ذهنی شده باشدو ،بار شکست 951پس از  
بعد  ،او در مورد روش جدید خود تصمیم گرفت .شوقی در او ایجاد شود مطالعه هنر نفوذ در مردم بپردازد تا اندیشه جدیدی پیدا کند و

این جا  ،خواهم در صورت امکان لطفی در حق من بکنیدمی" :گفت رفت وار خریدار دفتر ک طرف طرح ناتمام را برداشت و بهنیم دوجین 
 هاحطرخریدار بی هیچ حرفی نگاهی به  ."شما قرار گیردبه ما بگویید که آنها را چه طور کامل کنیم که مورد پسند ، چند طرح ناتمام هست

 ."و مرا ببینیدد یاییب ، بعدبگذارید چند روزی نزد من بماند" :کرد و گفت



ها تمام طرح ؟!نتیجه .خواسته خریدار تکمیل کرد و طبق دگرفت و به استودیو بر  هاطرح ها را با پیشنهاد .سه روز بعد بازگشت وسون 
 .خریداری شدند

 کنممی فکر آنچه که بود این بر من اصرار .بفروشم او به چیزی بودم نتوانسته مدت این همه در چرا که فهمممی اکنون" :گویدمیوسون 
 احساس اکنون وا .کند اعالم ما به را نظرش که کردم اصرار یعنی دادم، تغییر کل به را روشم ولی ،بخرد را آن ،باشد داشته او است الزم
  .کنداو خودش خرید می ،حاال دیگر الزم نیست چیزی به او بفروشم .کندکند و واقعًا هم این کار را میرا خودش خلق می هاطرح که کندمی

  :بیایید با هم یک مثال دیگر بررسی کنیم

 ال. کترد کنند. نصب آنجا در را امریکا ایکس اشعه دستگاه نوع بهترین د،داشتن نظر در بیمارستانی در اضافی های اتاق ساخت نگامبه ه
 ولی در میان ،روبرو شد ،گفتیکس با حمله فروشندگان این دستگاه که هر یک از مزایای دستگاه شرکت خود میا اشعهمتصدی بخش 

ن در بنابرای .بیش از دیگران از طبیعت بشری اطالع داشتاو  .تر از دیگران بودیکی از آنان باهوش ،تولیدکنندگان دستگاه رادیوگرافی
 :نوشت لاای به دکتر نامه

ا ماست. رسیده اخیرا  به دست ما  کارخانه ما به تازگی تعدادی دستگاه رادیوگرافی جدید تولید کرده است که نخستین محموله آن 
 چهپاسگزار خواهیم شد چنانین روی ساز ا .دانیم که این دستگاه ها کامال  بدون ایراد نیستند و قصد داریم کیفیت آنها را باال ببریممی
 های تولیدیزهای شما در دستگاهآورده ما را در جریان نقطه نظرهای خویش قرار دهید تا نیا به عملها بازدید فرصتی مناسب از آندر 

 ما خواهمبیل خود را برای آوردن شمخوشبختی اتو لر شما در صورت تعیین ساعت با کمابا آگاهی از مشغله بسیا .مد نظر قرار گیرد
 .فرستاد

پیش  .هم متعجب شدم و هم احساس کردم از من ستایش شده است .ت این نامه بسیار متعجب شدمدریاف از" که گوید:می لدکترا
لی و  مهای آن هفته گرفتار بودتمام شب .احساس مهم بودن کردم .ها نظر من را جویا نشده بودنداز آن هرگز تولیدکنندگان این دستگاه

 .بیشتر آن را پسندیدم ،بازدید کردم را هرچه بیشتر دستگاه .برای بازدید از آن دستگاه دعوت نهار آن روز را باطل کردم

در واقع خود را برای  است. بوده نم کردم فکر خرید آن برای بیمارستان از خوداحساس می .نداشت آن را به من بفروشدسعی هیچکس 
 ."دستور دادم آن را در بیمارستان نصب کنند مرغوبیت دستگاه فروختم و

ریاها رودخانه ها و د" :مفید باشد نیز کنم برای خوانندگان این کتابسخنانی گفته است که گمان میچین  ، دانایالئوتسه پیشقرن  52 
  ."نداهمین بر آنان حاکمکنند که در جایی فروتر جاری هستند برای دها جویبار کوهستانی را به سوی خود جذب میص ، برای این

 ،خواهد جلوتر از آنان قرار گیرددهد و چون میر از آنان جلوه میت تبرتری داشته باشد خود را فرودس خواهد بر سایرینمرد دانا که می
ات او احساسرتر مقام ب .کندبرای همین است با آن که برتر از دیگران است کسی این برتری را احساس نمی .گیردپشت سر آنان قرار می
 .کندکسی را جریحه دار نمی

 .اس کند این اندیشه از آن اوستاجازه دهید احس :۷اصل 

 

 روش معجزه آسا :فصل هشتم

 



 کسی هر ،نکنید محکومرا  وا .کندنمی فکر چنین او خود اما ،باشد اشتباه در کامالً  شما مقابل طرف است ممکن که باشید داشته یاد به
 دلیل نآ .دارد دلیلی عملی و فکر هر .دنکنمی چنین العادهفوق و باگذشت دانایان فقط .بفهمید را او کنید سعی .بکند را کار این تواندمی

 .شاید کلید شخصیت او را به دست آورید .نیدک پیدا را ناپیدا

 وقت ؟"دادمچه احساسی داشتم و چه واکنشی نشان می ،اگر من جای او بودم" :اگر شما به خود بگویید .صادقانه او را جای خود بگذارید 
 د.ل متنفر باشیممکن است از معلو  ،اید و برای همین کمترمند شدهشما به او عالقه ،بیهوده عصبی نخواهید شد ،خود را هدر نداده

 .همچنین در روابط عمومی مهارت بیشتری پیدا می کنید

 شد واهیدخ متوجه صورت این در .کنید مقایسه ،امور سایر به کمترتان توجه با را مشکالت هب بسیارتان توجه ئلهمس .ای فکر کنیدلحظه 
و  لینکلنانند م است و در این صورت شما هم خودش فکر به بیشتر یعنی ،کندمی احساس شما مانند درست دنیا در دیگری کس هر که
یعنی متوجه خواهید شد که موفقیت در کنار آمدن با مردم بستگی به جلب  ،ولت به اساس محکم روابط با دیگران پی خواهید بردروز

 .نظر شخص از راه ابراز همدردی نسبت به او دارد

ه شود که شما نشان دهید به نقطتعامل در گفتگو زمانی حاصل می" :ویدگمی دیگران با معاشرت نام به خود کتاب در نیرنبرگ دلرادکتر ج
آغاز کنید که هدف  یاگر صحبت خود را در شرایط  .دهیدطه نظرها و احساسات خود اهمیت میمقابل همچون نقنظرها و احساسات فرد 

آن را بشنوید و به  ،ید دوست داشته باشید در صورتی که شنونده بودیدیو مقصود طرف مقابل در آن جای داشته باشد و آن چه بگو 
   ."یق خواهید کرد که با آرامش خاطر به اظهار نظر شما گوش دهدشنونده را تشو  ،دیدگاه طرف مقابل احترام بگذارید

ه مل نمی کنید و باچرا کمی ت ،بپردازد ایاعانهیا محصوالت شما را بخرد و یا را خاموش کند  یآتش ،از کسی تقاضا کنید دوقتی خواستی
خواست مرا وادار به پرداخت می اگر من به جای او بودم و کسی ؟چرا باید این کار را بکند"او  :از خود سوال کنید ؟کنیدو توجه نمیادیدگاه 
 ؟"آیا از آن دستور از اطاعت می کردم ،کند اعانه

پیدا خواهید کرد و نتایج بهتری به دست خواهید آورد و برخورد  یولی در مقابل دوستان ،البته برای رسیدن به این هدف وقت الزم است
 .کمتری با دیگران خواهید داشت

تمایل رو به افزایش اندیشیدن درباره دیدگاه دیگران و بررسی ر از مطالعه این خالصه کتاب فقط به یک موضوع که عبارت است از اگ
 ،اگر فقط این یک بهره را از مطالعه این خالصه کتاب برده باشید ،بله ،باشید برداشتهو نیز از دیدگاه خود دست  مسائل از دیدگاه آنان

 .امل موثری در تغییر مسیر زندگیتان به حساب آوریدتوان آن را عمی

 .که به مسائل از دیدگاه دیگران بنگرید دوشیکصادقانه ب :8اصل 

 

 ؟خواست دیگران چیست :فصل نهم

 

احساسات ناخوشایند را  ،شدیدها میدانستید تا به وسیله آن مانع از بروز جر و بحثخواست که عبارت سحرآمیزی میمینلتان آیا د
هایتان گوش وادار می کردید که به دقت به حرفاو را و موجب تحریک احساسات مثبت در طرف مقابل می شدید و  ردیدکبرطرف می

 ؟دهد

اگر به جای شما بودم  .دانماحساسی که دارید شما را مقصر نمیهم برای  ایرهذ من" :آن عبارت حال ،بسیار خوب ؟جواب شما مثبت است
 د.را به کار ببری ."بی هیچ تردیدی احساس شما را داشتم



ه اگر چراک ،توانید این حرف را بزنید و کاماًل هم صمیمی باشیدشما می .کندچنین پاسخی حتی اخموترین و لجبازترین افراد را هم آرام می
 د.همان احساس را داشتی دبودیاو شما هم به جای 

 دیونم کم خیلی ا. شمنداهزنگی نبود که پدر و مادرتان مار است این ،ل کارنگییبه قول د ،زنگی نیستید لیلی که شما ماراصال تنها د
 تهس که آنچه برای کم خیلی ،آیدمی شما پیش پایهبی عقاید و تعصب و خشم با که کسی باشید داشته یاد به و هستید خودتان
به خود بگویید اگر لطف پروردگار شامل حال من  .و همدردی کنیدا با و بسوزد بیچاره شخص آن حال به دلتان باید .است سرزنش سزاوار

 م.من نیز چنین بود ،شدمین

صورت آنان هم به شما محبت خواهند  در این .با آنان همدردی کنید .نیازمند همدردی هستند ،کنیدسه چهارم افرادی را که مالقات می
  .کرد

  :نویسندمی روانشناسی آموزشیدر کتاب بی نظیر خود به نام  گیتس دکتر آرتور آی

کند تا همدردی خود وارد میدهد یا حتی جراحتی به عمد بر می کودک با عالقه زخم وارده را نشان .تمام افراد بشر خواهان همدردی هستند
مخصوصًا  .نداههایی که مبتال شدبیماری ،اندایی که کردههتصادف ،دهندهای خود را نشان میبزرگساالن هم جراحت .دیگران را جلب کند

 . دوست دارند جزئیات عمل جراحی خود را به همه بگویند

 مطابق خواهیدمی اگر پس .است همگانی تقریباً  عادت یک گرفتاری و مشکل با شدن روبرو هنگام به خود به نسبت دلسوزی هاراظ 
 بگیرید. کار به را اصل این ،کنند رفتار شما خواست

  .افکار و اندیشه های دیگران را درک کنید و با آنان اظهار همدردی نمایید :9اصل 

 

 تقاضای مورد عالقه همه :فصل دهم

 

فردی خوب و  ،چنان که خود باور دارد ،خواهداحترام بسیاری برای خود قائل است و می ،کنیدهر که را که مالقات می عیت این استواق 
 .بدون خودخواهی باشد

و دیگری دلیلی است که به نظر خوب  است یکی از آنها واقعی .دو دلیل دارد ،کندانسان معمواًل برای کاری که می" :نت گفته استپیر پو 
خواهد درباره دلمان می ،هستیمما چون در واقع رویاپرداز ا .ورزیدبهمه از دلیل اول باخبرند ولی لزومی ندارد که شما بر آن تاکید  .می رسد
ه توج های بزرگ آنانانگیزه بهایجاد کنید  یخواهید در مردم تغییراز این رو اگر می .ندیشیم که به نظر خوب می رسندای بییهاانگیزه
 کنید. 

 که برای شاگرد آقای کارنگی یعنی جیمز توماس رخ داده است به خوبی دقت کنید: به این واقعه

ل هیچ یک از آنان معترض ک .دنشان را بپرداز حساب تعمیرات اتومبیلصورت ندخواستیک شرکت تعمیر اتومبیل نمینفر از مشتریان  6
برای هر مورد که کار انجام  .بیش از حد متداول محاسبه شده است ،هاهر یک مدعی بودند که برخی هزینه ولی ،حساب نبودندمبلغ صورت
ی ع ها و مدنه با مشتری ،هاستدانست که حق با آنبرای همین تعمیرگاه می و رسید داده بود. ن را امضا کرده بودآ مشتری ،گرفته بود

 .این نکته بود که اشتباهش نیز همین بود

 اند؟شده موفق هاآن که کنیدمی گمان آیا .کردند عمل چنین نشده پرداخت هایحسابصورت وصول برای حسابداری اداره ابدارانحس



 .هاست وصول نشده استند که مدتاهآمد یحسابها به هر یک از مشتریان سر زدند و خیلی رک گفتند که برای وصول صورتآن .0

 .بود اشتباه در شرطی و قید هیچ بی مشتری اینبنابر  ،کردند آشکار را شرکت شرط و قیدبی بودن حق بر وضوح به آنان .5

 .یستبنابراین جای هیچ صحبتی ن ،اشاره نمودند است آنان به این نکته که اطالعات شرکت بسیار بیشتر از اطالعات مشتری .3

 .بحث کردند و جر :نتیجه. 4

  .بزنید حدس توانید می خودتان را پاسخ رسید؟ هاحساب صورت تسویه به در نتیجه هاروش این از یک هیچ اآی

 انه به اطالع مدیرکلخوشبخت که کند آماده شلیک برای راشکایت  مسلسل خواستمی حسابداری رئیس که رسید جایی به کار باالخره
  .رسید

 .رداختندپمی هایشان را ادی بودند که بالفاصله صورت حسابدرباره سوابق این مشتریان تحقیق کرد و معلوم شد که همه آنان از جمله افر او
برای همین آقای توماس را فراخواند و از او خواست  .اشتباهی اساسی شده باشد ،باید در نحوه وصول .ه بودروی داد یپس در اینجا اشتباه 

 .شده را وصول کندنهای وصول حساب صورت

 گوید:. او میبینید می زیر در را ،برداشت اینکار برای توماس که هاییگام نوناک

مطمئن بودم که آن را باید به ما  .شدی بود که مدتها پیش باید وصول میمالقات من با هر یک از مشتریان به منظور وصول بده  .0
که چه کرده و چه  متنها در مورد کارهای شرکت بپرس مابلکه گفتم که آمده .اما یک کلمه در مورد بدهی صحبت نکردم ،پرداخت کنند
 .نکرده است

ه شرکت مدعی نیست که او گفتم کبه  .ابراز عقیده نخواهم کرد ،ماجرای مشتری را نشنومکه وقتی  تاه را روشن کردم ک این موضوع .1
 .ندکاشتباه نمی

 .بیش از هر کس دیگر نسبت به اتومبیل خود اطالعات داشت و در واقع استاد این کار بود او د وآیمی خوشماو  اتومبیل از گفتم .3

 .با او صحبت کردم ،حرف بزند و با عالقه و همدردی که انتظارش را داشت و الزم بودگذاشتم که  .4

وسل تر او متهای مهمانگیزهبه  .داوری کنیم را با او مطرح کردم تا منصفانه موضوعکل  ،شد یخره وقتی مشتری آرام گرفت و منطقالاب .2
نمایندگان ما  .م که موضوع خوب مورد رسیدگی قرار نگرفته استهبد خواهم به شما تذکراین مطلب را می پیش از همه :گفتم ،شده

 وان نماینده شرکت از شمابرای این پیشامد متاسفم و به عن .داافتنباید این اتفاق می .اندمزاحم شده و شما را ناراحت و عصبی کرده
  .طلبمپوزش می

ما را حاال که ش .گیرمنت تاثیر انصاف و صبوری شما قرار توانستم تحنمی ،کردمسته بودم به صحبت های شما گوش میاینجا که نش
مثل شما  تواندکس دیگری نمیکاری که هیچ .انجام دهید کاری برای من کرده و کنم لطفخواهش می ،بینمو صبور می چنین منصف

  .چرا که کسی به اندازه شما نسبت به آن اطالعات ندارد ،بکند

که اگر رئیس این شرکت  پرداخت کنیداین صورت حساب را چنان از شما خواهش کنم  است بهتر .دانممی ،جاستاینحساب شما صورت
 .شما هر چه بگویید ما خواهیم پذیرفت .سپارماین مشکل را به دست شما می حلمن  د.کردیاین کار را می ید،بود

دالر  411دالر تا  951مبلغ صورتحساب از  .خیلی هم خوب آن را پرداخت ،کردالبته که این کار را  ؟آیا مشتری صورتحساب را پرداخت کرد
او حتی از پرداخت یک پشیز بابت خدماتی که ارائه  .یکی از آنها این کار را کرد ،بله ؟آیا مشتری مبلغ زیادی را به نفع خود کم کرد .بود



اینجا نکته قابل توجه این است که در طی دو سال بعد به  .ت کردندولی پنج نفر دیگر بیشترین مبلغ را پرداخ .خودداری کرد ،شده بود
 م.مشتری اتومبیل نو نفروخت 6هیچ یک از این 

که  مبهتر است که فرض را بر این بگیر  ،بگیرم الزم را توانم از مشتری اطالعاتتجربه به من آموخته است وقتی نمی" :گویدمی استوم
ر به عبارت دیگ .گویدبه شرط آنکه مطمئن باشد که درست می ،های تعیین شده استپرداخت هزینهاو فردی صمیمی و درستکار و آماده 

  .خواهند تعهدات خود را انجام دهندباید فرض کرد که همه مردم درستکار هستند و می

د خواه لمای ،شناسیدمیدل و عاشما او را درست کار و خوش حساب  کند ولی مطمئنم فردی که احساس ،استثنا هم بسیار کم هستند
 ".در اغلب موارد واکنش مساعد نشان دهد ،رسدگونه که به نظر میبود همان

  .ل شویدوسهای مهمتر متنگیزهبه ا :۰۴اصل  

 

 ؟چرا شما چنین نمی کنید ،کندتلویزیون چنین می ،کنندسینماها چنین می :فصل یازدهم

 

شایعاتی از روی  .مورد تهمت و تهاجم قرار گرفت ،های خطرناکی علیه آن زده بودندحرف که گروهی سوی از فیالدلفیا نشریه پیش هالسا
 .که آگهی روزنامه زیاد و خبر آن کم است و برای همین برای خوانندگان جالب نیست ندبه مشترکین گفت .بدخواهی پیرامون آن پخش شد
 ؟گرفتولی این کار چگونه باید انجام می .شدداده می به این شایعات باید خاتمه ند.شدبه سرعت باید دست به کار می

 :این راه آن بود

بندی نمود و به صورت یک کتاب آن را منتشر قیچی کرده آن را طبقه ،مدیر نشریه تمام مقاالتی را که در یک روز به چاپ رسیده بود
این نشریه تمام این مطالب و مقاالت را در یک روز منتشر کرده بود و آن هم نه به  .صفحه با جلد گالینگور بود ۰۷1این کتاب  .ساخت

 .چاپ این کتاب به خوبی روشن کرد که این نشریه دارای مطالب مفید بسیاری است ت.بلکه فقط چند سن ،قیمت چند دالر

باید هنر جلوه دادن را  .ید آشکار و جالب بیان کردحقیقت را با .دفی نیست و باید همه چیز عینی باشذکر حقایق به تنهایی کا هامروز 
 .باید آگاهی الزم را به هنر داشته باشید ،اگر بخواهید توجه کسی را جلب کنید .دانندسینما و تلویزیون این هنر را می .دانست

ه های عاشقانه استفادیا فقط از جملهآ ،وقتی عاشق قدیمی به معشوق خود پیشنهاد ازدواج داد .این کار در زندگی خانوادگی نیز موثر است
 .داشت اوکت به معنای واقعی نشان از خواست این حر  .روی زانوانش نشستاو  !نه ؟کرد

 .به افکار خود تجسم ببخشید :۰۰اصل  

 

 .چنین کنید ،شی موثر واقع نشدوقتی رو :فصل دوازدهم

 

چرا مرد با لیاقتی چون " :چارلز از او سوال کرد .دادندشان را خوب انجام نمیشت که افراد زیر دستش کار روزانهی داسرپرست کارگاه  ،لزر اچ
 ؟"تواند چنان که باید و شاید افرادش را به کار بگیردتو نمی



شان تهدید به اخراج م،اناسزا گفته ،ماهخواهش کرد ،امشان دادههل ،امکشیده رانازشان  ،نم چرادانمی" :گفت پاسخ در گاهسرپرست کار 
بین چارلز و سرپرست کارگاه انجام شده این گفتگو در اوایل شب  ."کنندآنان همکاری نمی .ولی هیچ یک موثر واقع نشده است ،امکرده
 بود. 

 ؟"نداهکرد ذوب امروز چند بار فوالد ،کارگران نوبت کار شما" :ترین فرد خود کرد و گفتگاه روی به نزدیکآن گچ خواست، ایچارلز قطعه

 6وقتی کارگران شب کار وارد شدند و عدد  .ت روی کف اتاق نوشت و رفتشرا در  6عدد  ،چارلز بی آنکه حرفی بزند ."بار 6" :پاسخ داده شد
  .در مورد آن سوال کردند د،را دیدن

را  6عدد  او بار و 6م یپاسخ داد ،ایمکرده ذوب دسوال کرد که امروز چند بار فوالاز ما  .امروز رئیس کل اینجا بود" :ار گفتندککارگران روز 
 ."و رفت روی کف اتاق نوشت

 کاروقتی کارگران روز  .را نوشته بودند ۷به جای آن عدد  را پاک کرده 6کارگران نوبت کار عدد  .وارد کارخانه شد چارلز صبح روز بعد بار دیگر
 د.را روی کف اتاق دیدن ۷عدد  د،صبح روز بعد سر کار آمدن

 ور و شوق.راه بدون خطای برانگیختن ش این است ،دعوت به دوئل ،مبارزه طلبی یابی، میل برتری

 .دنرو می پیش مرگ پای تا گاه .روندمی جلو به و دننشانمی فرو را خود ترس شجاع افراد اما ،کنند می احساس را ترس مردانهمه 

ه کافی داشتن افراد برجستپول و فقط پول برای حفظ اتحاد افراد و نگاهام که دهندیهرگز " :ستون می گویدا گذار شرکت الستیک فایربنیان
 ."بازی است خود   در شرکتهم م .باشد

دقت نظرات هزاران نفر از کارگران کارخانه گرفته تا مدیران ارشد را  به وا .از دانشمندان برجسته رفتار شناسی انسان است هرتس کیفردر 
تر ار که از سایر عوامل تحریک کنندهآن جنبه از ک ؟کنید موثرترین عامل ایجاد مبارزه طلبی را در چه یافتفکر می .مورد بررسی قرار داد

  ؟اخراج فواید ؟شرایط مناسب کار ؟پول ؟است

نجام آن به دنبال اکارگر  ،اگر کار هیجان انگیز و جالب باشد .کار بود خود   ،تنها عامل اصلی تحریک مردم .هیچ کدام از اینها نبود ،نه
  :این چیزی است که هر مرد موفقی آن را دوست دارد .کند که کارش را خوب انجام دهدرود و انگیزه پیدا میمی

این همان محرک پیدا شدن مسابقاتی چون مسابقه  .فرصت برای اثبات ارزش خود با برتری یافتن و پیروز شدن .فرصتی برای ابراز وجود
 .میل به برتر بودن و میل به احساس مهم بودن .می شودخوردن  یدو و شیرین

 .برانگیختن حس مبارزه طلبی :۰2اصل  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیایید یک نگاه به چکیده این بخش بیاندازیم:

 دیگران را با خود هم عقیده سازید:

 مندی، پرهیز از بحث است.: تنها راه برای حداکثر بهره1اصل

 کنید.بگذارید و هرگز به آنان نگویید که اشتباه می: به عقاید دیگران احترام 2اصل

 : اگر اشتباه کردید خیلی زود و به تاکید بر اشتباه خود اعتراف کنید. 3اصل

 : گفتگوها را دوستانه آغاز کنید. 4اصل

 بگذارید طرف مقابل فورا "بله، بله" بگوید.: 5اصل

 بگذارید طرف مقابل بیشتر حرف بزند.: 6اصل

 اید، از خود او بوده است.ای که شما به او دادهبگذارید طرف مقابل تصور کند، ایده: 7اصل

 : سعی کنید به مسائل صادقانه از دید دیگران بنگرید.8اصل

 های طرف مقابل را درک کنید.ها و خواسته: اندیشه9اصل

 های قابل حرمت متوسل شوید.: به انگیزه11اصل

 سازید.  هایتان را مجسم: اندیشه11اصل

 : طرف را به مبارزه طلبی برانگیزید.12اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دارجریحه را احساساتشان آنکهبی ،داد تغییر را افراد توان می ونهچگ :رهبر باشید (بخش چهارم
 . تبرانگیخ را خشمشان و کرد

 

 

 .آن را چنین آغاز کنید ،اگر ناچار به انتقاد از کسی هستید :فصل اول

ن تراشیدن ریش از صابو سلمانی پیش از  یک .به شرط آن که ستایشی از ما شده باشد ،سخنان نامطبوع آسانتر استهمیشه شنیدن 
 :بیایید با هم یک مثال را بررسی کنیم خواهید ربطش را بدانید؟می.کنداستفاده می

کار  .رفتهمه چیز طبق نقشه پیش می .را در فیالدلفیا بسته بود یقراردادی برای ساختن یک عمارت عظیم تا تاریخ معین شرکت وارک
ظهار ا ،خارج از ساختمان را بر عهده داشت کاران جزء که ساخت نمای تزئینی ساختمان تقریبًا پایان یافته بود که ناگاه یکی از مقاطعه

  ؟چطور .تواند مواد را به موقع تحویل دهدنمود که نمی

و تمام آن به جهت عمل نکردن یک  شدمیجب جریمه و تحمل خسارت بسیار این اتفاق مو !شدبه کل معطل میکار یک ساختمان باید 
 .نفر به تعهدات خود بود

تقاضا شد که  اشمیتدر این هنگام از آقای  .ها بیهوده بودتمام تالش .گفتگوها آغاز گردید و های بسیاری شدهای دور تلفناز مسافت
 .برای حل موضوع به نیویورک برود

  ؟"کس در بروکلین نام فامیل شما را ندارددانید که هیچآیا می" :محض ورود به اتاق مقاطعه کار گفتبه  اشمیتآقای 

  ."دانستمنمی ،خیر هن: "پیمانکار پاسخ داد

 دیدم کسی در بروکلین هم نام ،گشتمتلفن دنبال نشانی شما میدر دفتر راهنمای  ،امروز صبح وقتی از قطار پیاده شدم" :گفتاشمیت 
  ."شما نیست

 ."نام من نامتداول است" :گاه با افتخار گفتآن و را ورق زدسپس با عالقه دفترتلفن  ."دانستماصال نمی" :پیمانکار پاسخ داد

صحبت  شای در مورد خانواده و اجدادو چند دقیقها .سال پیش از هلند مهاجرت کرده در نیویورک ساکن شده بودند 111او حدود  خانواده
هایی که بازدید کرده ستایش کرد و در مقایسه آن با کارخانه ،کردکه زیر نظر او کار می ایاز کارخانه اشمیتهایش پس از پایان حرف .کرد
 ."اماست که تاکنون دیده ایترین کارخانهو منظم زترینتمیکارخانه شما " :گفت ،بود

راف کارخانه را به شما نشان خواهید اطآیا می م.کنام و خیلی به آن افتخار میهصرف بنای این مجموعه کرد عمر من یک" :پیمانکار گفت
 م؟"بده

رخی ب .کندهای دیگر رقابت میچرا و چطور با کارخانهاز سیستم و طرز ساخت کارخانه تعریف کرد و به او گفت که  اشمیت ،ن گردشدر حی
صرف توضیح در مورد اطراف . او وقت بسیاری را ها را اختراع کرده استهای نامعمول را ستود و پیمانکار مدعی شد که خود آنماشین
ه باز این بازدید سخن  اشمیتاز هدف  ایکلمهبه خاطر داشته باشید که تا اینجا حتی  .و اصرار کرد که ناهار را به او بخورد نمود  کارخانه
 .نیامده است میان

یر دلپذ حد ینا تا کردم این مالقاتاصاًل فکر نمی .دانمتان را میعلت آمدن .حاال برویم سر اصل مطلب" :پیمانکار پس از ناهار گفت که 
ر دیگر حتی اگ م،مورد نیاز را ساخته و تحویل ده موعد وسایل م سراهد که من قول دادیتوانید به فیالدلفیا برگردید و بگویشما می .باشد

 ."کارها روی زمین بماند



 رد ساختمان و شد آماده موقع به نیاز مورد وسایل .باشد کرده آن درباره تقاضایی حتی کهآنبی ،آورد دست به خواستمی آنچهاشمیت 
 کار به مواقعی چنین در معموالً  که هم دینامیت و چکش روش ازاگر اشمیت  آیا از شما دارم: سوالحال یک  .رسید پایان به مقرر روز

 ؟شدهم موفق میاز ، ببود کرده استفاده ،شودمی گرفته

 وراخس را بیمار دندان وا .کندمی آغاز حسی بی رویداه کارش را با پزشکی هستیم کمانند دندان ،کنیمقتی کار خود را با ستایش آغاز میو 
 :گیردمی کار به را زیر قانونموفق  مدیر یک .است کشدرد کنندهحسبی اما ،کندمی

  .کار را با تحسین و ستایش صمیمانه آغاز کنید :1اصل 

 

 .چگونه انتقاد کنیم تا مورد نفرت قرار نگیریم :فصل دوم

 

ی که به کسبدون این ،مردم معنی کردموفقیت را برای تغییر دادن و توان تفاوت میان شکست نها با تغییر یک کلمه سه حرفی میت
 .تبدیل کنید "مهر"را به  "قهر"برای مثال  .اهانت شود یا کسی آزرده گردد

را با یک جمله انتقادی  آورند و حرف خودرا می "اما"کنند و به دنبال آن کلمه تقاد خود را با تحسینی صمیمانه آغاز میان مردم از یاریبس 
  .بخشندپایان می

 ،کنیمما واقعًا به تو افتخار می" :گویممی ،دهیمبی توجهی را نسبت به آموزش و درس تغییر کنیم رفتار کودک مثال وقتی سعی میبرای 
  ."گرفت نتیجه بهتری خواهی ،ا اگر روی درس جبر بیشتر کار کنیام ،یاهنمرات خوبی آورد متر  این رضاجان،

گیری از یک تنها راهی باشد برای نتیجه ،این تحسین اورا زیر سوال ببرد و به نظر  میزآن است کودک صداقت این جمله تحسینممک
خواهیم ن ،نسبت به تکالیف خود است رضاتغییر نگرش  بنابراین سخن ما اعتبار الزم را نخواهد داشت و احتمااًل به هدفمان که .شکست
 .رسید

م که کنیما واقعًا به تو افتخار می "رضاجان :یعنی گفت .حل کرد "و"به کلمه  "ماا"توان خیلی ساده با تغییر دادن کلمه مشکل را می این 
  ."می شود تهم مثل دیگر نمرات تو با ادامه این تالش واقعی نمره درس جبر  ایاین نمرات خوب را آورده

ما به طور غیرمستقیم توجه او را  .به عدم موفقیت او نشده است ایچون در آن اشاره ،را خواهد پذیرفت حسیناین ت رضادر این صورت 
 .ست که او بکوشد مطابق انتظارات ما رفتار کندهایم و این شانس جلب کرده ،به رفتاری که دوست داریم داشته باشد

یز نتیجه کار شگفت انگ ،اره کنیماش اناگر به طور غیر مستقیم به اشتباهاتش ،شوندیح آزرده میدر مورد افراد حساس که از انتقاد صر  
 .خواهد شد

 کنید.غیرمستقیم به آنان خاطرنشان اشتباهات دیگران را به طور  :2اصل  

 

 .ابتدا از اشتباهات خود بگویید :فصل سوم

 در آن .اش را در کانزاس سیتی ترک کرده به نیویورک آمد تا منشی مخصوص من شودکارنگی خانه جوزفینام سال پیش برادر زادهچند 
ن تریسلطاز م اوامروز  .ای نداشتدر امور اداری نیز تجربه ،التحصیل شده بودسه سال بود که از دبیرستان فارغ سال داشت و 91 او زمان

  .داشت را است در حالی که در آغاز تنها استعداد پیشرفت زمنشیان در قلب سوئ



زار بار ه وزفین است و دهتو دو برابر ج سن !یک دقیقه صبر کن ،صبر کن دیل کارنگی" :به خود گفتم ،انتقاد کنم او یک روز که خواستم از
ور به یاد بیا ه تو را داشته باشد آن هم در این سن؟نصف تجربچطور انتظار داری که او حتی  ،در امور اداری تجربه داری جوزفینبیشتر از 
 ...؟"و بعد ؟...زدسر می که از توو چه کارهایی  ؟کردیمی ایبه یاد بیاور که چه اشتباهات احمقانه ؟کردیسالگی چه می 91که تو در 

سالگی بسیار بهتر از من  91در  جوزفینط تیجه رسیدم که به طور متوسطرفانه به موضوع فکر کردم به این نپس از آن که صادقانه و بی
 .ماهاز او نکرد یاست و باید با کمال تأسف بگویم که با گفتن این موضوع ستایش در آن سن

 کبمرت تو که اشتباهی این فین،ز و ج" :کردم آغاز چنین را خود حرف ،کنم جلب بود کرده که اشتباهی به را وزفینج توجه خواستم تیوق
ا انسان ب دانم که این کار را بلد نبودی ومی از زمان تولدتتو  شدم.می مرتکبمن  که نیست اشتباهی از بدتر که داندمی خدا ایشده

برای همین  .کردمتو اشتباهات بزرگی می من در سن .در این سن بهتر از من هستی وت .شودگذر سالها به مرور از اینها برخوردار می
 ؟"کردیکه بهتر بود فالن کار را نمی کنیولی آیا فکر نمی ،دیگری انتقاد کنمخواهم از تو و یا مین

  .خیلی دشوار نخواهد بوداو برای شما گوش دادن به انتقادهای  ،عیب نیستکند که بی اگر شخص متواضع و فروتنی تاکید

 .از اشتباهات خود بگویید ،پیش از آنکه از طرف انتقاد کنید :۳اصل 

 

 .خواهد دستور بگیردکس نمیهیچ :فصل چهارم

 

ن که مشغول نوشتبه او گفتم  م.بخور  شام ییمدیر شرح حال نویسان آمریکا ،این شانس نصیب من شد که مدتی قبل با دوشیزه آیدا
  .درباره موضوع مهم برقراری ارتباط با مردم با یکدیگر صحبت کردیمبعد  ،چنین کتابی هستم

ن آ .ه کردمصاحب ،بود همکار اداره در با یانگ سال سه مدت که مردی با بود )اون دی . یانگ( نگیاگفت وقتی مشغول نوشتن شرح حال 
  .دادو هرگز دستور نمی کردو همیشه پیشنهاد میا .به کسی دستور دهد امستقیم گه یانک مرد گفت که در تمام آن مدت او هرگز نشنید

ممکن است در مورد " :گفتبلکه همیشه می ،آن کار را نکنید یا ار را انجام دهید و یا این کارگفت که این کار یا آن کنمیهرگز  یانگمثاًل 
درباره این نامه چه فکر می " :گفتنامه می امالیاغلب پس از  ؟"کنید این راه موثر واقع شدهآیا فکر می"و یا  ؟"این موضوع فکر کنید

  ."بهتر خواهد بود ،کنم اگر این جمله را چنین بنویسیمفکر می" :به هنگام خواندن نامه به یکی از دستیارانش گفت ؟"کنید

گونه که داد که دیگران وظایف خود را آناجازه می .کردهرگز از دستیارانش درخواست نمی و دادمی کار انجام فرصت دیگران به همیشهاو 
 .و از اشتباهات خود پند بگیرند دانند انجام دهندصالح می

احساس  او گردد و اینکهها موجب حفظ غرور انسان میاین گونه روش .شود که شخص اشتباه خود را اصالح کنداین شیوه موجب می
 .می داردواشخص را به جای سرکشی به همکاری این روش  .مهم بودن بکند

حتی اگر این دستور برای اصالح یک وضعیت کاماًل اشتباه داده شده  ،به جا بماندآزردگی حاصل از یک دستور ممکن است تا مدت طوالنی 
 .باشد

 اشخاص .گیرندشود که مورد سوال قرار میراد میبلکه اغلب موجب تحریک خالقیت اف ،سازدکردن نه تنها دستور را خوشایند می سوال
 .دنداشته باش پذیرند که نقشی در تصمیم گیری صدور آنرا می ستوریدرصورتی د



ارش سف او شد که وقتی این فرصت نصیب .مدیرکل کارخانه کوچکی است که کار آن تولید قطعات ظریف اتومبیل است ،مک دونالدیان 
 اهو زمان کوتبرنامه ریزی قباًل در کارگاه انجام گرفته بود  .متوجه شد که نخواهد توانست در موعد مقرر آن را تحویل دهد ،بزرگی را بگیرد

  .ساختاین سفارش را برای او ناممکن می لو اجرای این دستور قب

همه را فراخواند و آنان را در جریان کار قرار داد و از اهمیت به موقع  ،و به جای فشار آوردن به کارگران برای سرعت عمل و شتاب بیشترا
 ؟"برای انجام این سفارش هستآیا راهی " :سپس سوال کرد .تحویل این سفارش برای کارخانه و کارکنان گفت

 ؟"آیا کسی هست که راهی برای انجام سفارش طبق زمان تعیین شده سراغ داشته باشد"

 ؟"های کاری و یا وظایف فردی وجود دارد که به ما کمک کندآیا راهی برای تنظیم ساعت"

سفارش  .توانیم این کار را انجام دهیمآنان گفتند که ما می .که این سفارش را بپذیرد دکنان نظرات متفاوتی ارائه کردند و اصرار ورزیدنر کا
 .کار به موقع تحویل گردید و پذیرفته شد

 :کنددیر توانا از چنین روشی پیروی مییک م

  .خواست خود را در قالب سوال مطرح کنید صریح،به جای دستور  :۰اصل 

 

 .بگذارید آبروی طرف حفظ شود :فصل پنجم

 

 تهالکتریسی در متز اشتاین .شد روبرو اداری مدیریت از متز اشتاین برکناری حساس مشکل با الکتریک جنرال شرکت پیش سال دچن
 در او وجود ،کند دارجریحه را او احساسات نداشت جرات شرکت ،امانداشت استعدادی هیچ مدیر عنوان به اما ،بود ایبرجسته دانشمند

  .فوق العاده حساس بود مردی او عالوه به .بود خیلی برای شرکت باارزش آنجا

ه بودند ایجاد کرد ،کرداین پست جدید را برای کاری که او می .مهندس مشاور شرکت جنرال شد او برای همین به او سمت جدید دادند و
 .د که شخص دیگری مدیریت اداری را برعهده بگیردشو این موقعیت فراهم می

آنان به مالیمت کارمند برجسته خود را برکنار  .مدیره جنرال الکتریک هم خوشحال بودند هیئت .از این موضوع خوشحال بود متز اشتاین
 .و انجام گرفته بوداکرده بودند و این کار بی هیچ سروصدا و با حفظ آبروی 

 روی ما .کنندمی فکر آن به که افرادی هستند کم چه و است اهمیت با چقدر موضوع این !کند حفظ را آبرویش که دادند اجازه وبه ا
  .رویم و دائم از دیگران انتقاد یا آنها را تهدید می کنیمراه خود را میو گذاریم پا می ت دیگراناحساسا

حال  .دار کندکه ممکن است این عمل احساسات آنان را جریحه ،کنیمگیریم و هیچ توجه نمیکارمند در حضور دیگران ایراد می از بچه و
کمک زیادی خواهد  ،ای که با مالحظه گفته شده باشد و درک واقعی موقعیت و شرایط طرف مقابلیکی دو کلمه امل،که چند دقیقه تآن
 .نیش زدن ما کمتر برایش دردناک باشد ،که دکر 

  .اخراج کارمندان تفریح نیست د،این نکته را به خاطر داشته باشی افتید،مییک کارمند  اخوشایند اخراجبار دیگر که به فکر ن لطفا

  :ررسی کنیمتجربه درباره آثار مثبت حفظ آبروی دیگران از یکی از شاگردان آقای کارنگی را ب بیایید با هم یک

ی این کار بازارسنجی آزمایش ،خود را بر عهده گرفته بود کارشناس بازاریابی و بسته بندی مواد غذایی بود و نخستین ماموریت ،مازونا آن
ه یزی خود یک اشتبامن در برنامه ر  .رد شدمخ ،وقتی نتیجه سنجش به دستم رسید" :گفت به شاگردان کالساو  .یک محصول جدید بود



که قرار بود گزارش کار ارائه  ایمشکل این بود که قبل از جلسه شد.انجام میاز اول باید و تمام مرحله سنجش دوباره  مجدی کرده بود
 .فرصت مشورت با رئیسم را نداشتم م،کن

تم تا اشکم سرازیر جلوی خود را گرف م.کردم روحیه خود را کنترل کنمی سعی .لرزیدماز ترس می م،ه شدخواندفرا گزارش ارائه برای تیوق
 .که مردان تصور کنند زنان به خاطر احساساتی بودن قادر به مدیریت نیستند مهایی نداشته باشالعملنشود و یا عکس

در  ."قبل از جلسه آینده تکرار خواهم کرد ،گزارش خود را به طور خالصه ارائه کردم و یادآور شدم که این تحقیق را به جهت یک اشتباه"
  .حالی نشستم که انتظار داشتم رئیسم از شدت خشم منفجر شود

باه شود و اطمینان داد که تحقیق کند دچار اشتطبیعی است شخصی که در مورد یک طرح جدید کار می" :کارم را تحسین کرد و گفتو ا
اند که نهایت دو در مقابل همه همکاران اطمینان داد که نسبت به من اعتماد دارد و میا ."دقیق و با اهمیت شود دوباره برای شرکت
 و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز مجلسه را سربلند ترک کرد .نه عدم توانایی ،تجربگی بودهبی م،لیل عدم موفقیتو د امسعی خود را کرده
 ."شود سرافکنده ماجازه ندهم رئیس

 .کرد خواهیم دارجریحه را غرورش فقط او آبروی ریختن با ،باشد اشتباه در طرف و باشد ما با حق اگر یحت 

نظر من درباره او  .من حق ندارم حرفی بزنم یا کاری بکنم که شخصی در نظر خودش تحقیر شود" :می نویسد آنتوان دو سنت اگزوپری
 ."دار کردن احساسات یک انسان گناه استجریحه .اندیشدمهم این است که او درباره خودش چگونه می ،مهم نیست

  .بگذارید طرف آبرویش را حفظ کند :۵صل ا

 

 .چگونه می توان به دیگران انگیزه کسب موفقیت داد :فصل ششم

 

ای از تماش .در سفر بود ،کردندهای گوناگون برگزار میهایی که نمایشا و گروههی تربیت سگ و اسب بود و پیوسته با سیرکپت مرب
کشید و یک تکه دست می وابر سر  ،هاوچکترین پیشرفت سگ در آموزش بازیدیده بودم که با ک .بردمو در تربیت سگ لذت میا روش

 اد.دمیو گوشت به عنوان پاداش به ا

 ؟هیمدنمی گوشت ،شالق از استفاده جای به چرا ؟بریمنمی کار به هاانسان اخالق تغییر هنگام در را حرکتی چنین این ما چرا که عجبممت 
این کار موجب پیشرفت هرچه  ،هر کسی ستایش کنیم ترین پیشرفتبگذارید از کوچک ؟کنیمستایش نمی ،چرا به جای محکوم کردن

 .بیشتر او خواهد شد

  های موجود در کتاب بررسی کنیم.گر تحسین است. بیایید دو مورد آن را به نمایندگی از همه نمونهانگیز و افسونتاریخ پراز تاثیر حیرت

"تو  :و را ناامید کرد و گفتا نخستین معلمش .شدن داشت آرزوی خواننده ،کردکار می ایساله که در کارخانه 91سالها پیش پسری 
 هست."ای ای عبور باد از میان پنجره کرکرهبه صدشبیه صدایت  .صدا نداری ،انیآواز بخو توانینمی

تواند د پسرش مینداو گفت که می تشویق کرداو را و  دستش را دور گردن پسرش حلقه کرد ،روستایی بود و زنی فقیرکه  ودر امااما 
یق تشو  .های موسیقی پسرش را تأمین کندهزینه درس تارفت پای برهنه راه می .در وجود پسرش دیده بود را پیشرفتاو  .خواننده شود

ترین و مشهورترین خواننده اپرای زمان و بود که بزرگزنام این پسر انریکو کارو  .در روستایی زندگی پسرش را تغییر داداین ما و تحسین
 .خود شد



بیش از چهار سال به مدرسه  .آمداما به نظر همه چیز با او مخالف می .ایل قرن نوزدهم جوانی در لندن آرزوی نویسنده شدن داشتاو در
کاری  سرانجام .اش را پرداخت کند و این جوان از درد گرسنگی خبر داشتنتوانسته بود بدهی چون ،پدرش به زندان افتاده بود .نرفته بود
 آن .خوابیدندی میرو با دو پسر دیگر در اتاق محقا .های مواد رنگی بودو برچسب زدن روی شیشها کار .پر از موش پیدا کرد ایهدر کارخان
  .گردهای لندن بودندولدو پسر از 

خر مورد تمس برای همین نخستین نوشته خود را هنگامی که همه در خواب بودند پست کرد تا .تردید داشت اشدر استعداد نویسندگیاو 
برای این  ،درست است .های او مورد قبول واقع شدباالخره در یک روز بزرگ یکی از داستان .هایش پی در پی رد شدندداستان .قرار نگیرد

و به عنوان نویسنده شناخته ا و ستایش کرد او از داستان ایباالخره سردبیر مجله .نگ هم به او پرداخت نکردندیلیداستان حتی یک ش
  .شد

تشویق سردبیر مجله با چاپ یک داستان  .های لندن راه رفتاو چنان خوشحال شده بود که اشک ریزان به هیچ مقصدی مدتی در خیابان
د ایش .گذارندهای پر از موش میشاید تمام عمرش را در کارخانه ،اگر این تشویق صورت نگرفته بود .اش را تغییر دادیمسیر زندگ  ،از او

 .نامش چارلز دیکنز بود :شنیده باشید نام او را

 

هت ج  هال ناشایست باعم و شود می تقویت هاانسان پسندیده اعمال ،شود تاکید تمجید و تحسین بر و برسد حداقل به انتقاد تیوق
 .بیایید یک مثال دیگر بررسی کنیم .گرددتوجهی تضعیف میبی

 ناییاستث کیفیت که شدمی وارد موادی وا چاپ شرکت در .بست کار به شرکتش وضعیت مورد در را اصل نای ،اهل کالیفرنیا  پررو  تکی 
آزرده  ،آمدسرکارگر از آنچه به نظر او منفی می .نطبق نشده بودم آن با باید که چنان هنوز و بود شده کار وارد تازگی به ،چاپ کارگر .داشت

 و اخراجش کند. بود و قصد داشت به کار او پایان دهد

به او گفت از کاری که به دستش رسیده است  ،به مغازه رفت و با آن مرد جوان صحبت کرد ،از این موضوع باخبر شد پروقتی آقای رو 
بسیار راضی است و اشاره کرد که این بهترین کاری است که در این مغازه تولید شده است و دقیقًا به این نکته اشاره کرد که چرا اینکار 

 .به شرکت چقدر اهمیت داشته است این مرد جوان بهتر است و کمک

 و در مورد اینا .اساسی به وجود آمد یدر طول چند روز تغییر ؟ها در کارگر چاپ نسبت به شرکت تاثیر گذاشتکنید این حرفآیا فکر می
به صورت یک کارگر وفادار و  او گفتگو با همکاران خود صحبت کرد و اینکه کار خوب در شرکت مورد ستایش قرار می گیرد و از آن پس

 .فداکار درآمد

 موجب یک چون .و اشاره کردابه صورت خیلی ظریفی به برتری کار او  "؟تو خوب هستی" نگفت کهروپر به تملق به کارگر چاپ چرا آقای 
  .موفقیت فوق العاده شده بود نه اینکه فقط تملق گفته باشد

اما وقتی تقدیر در مورد خاصی  ،همه دوست دارند از آنان تقدیر شود .کرد بسیار اصولی بودستایش او برای آن شخصی که از او تقدیر 
 .آوردمی زبان به کند پیدا خوبی حس شخص که آن برای فقط فردی که سخنینه  و رسدمی نظر به صادقانه یاربس باشد

س اما هیچک ،دهیمو تقریبا  هر کاری را برای رسیدن به آن انجام می یمما تشنه تقدیر و ستایش و شهرتبه یاد داشته باشید که همه 
 .ستایش غیر صمیمانه را دوست ندارد

توانایی شما در تشویق مردم  د.کنیها استفاده نمیه معموال از آنهای گوناگونی هستند کخوانید دارای تواناییشما که این نوشته را می
 .از امکانات نهفته در درونشان است انگاه گردانیدن آنآ و 



به  این اصل را ،توانا برای افراد خود باشید برای آنکه مدیری .شودها میکند و تشویق موجب شکوفایی آنها را پژمرده میانتقاد توانایی
 .کار بگیرید

  .ه و سخاوتمندانه انجام دهیداینکار را صمیمان .هر پیشرفتی را ستایش نمایید .از کوچکترین پیشرفت تقدیر کنید :6اصل 

 

 .نیکو ببخش تا به خودت بازگردد دیگران نامبه  :فصل هفتم

 

به معنای واقعی  اما این کار ،توانید او را اخراج کنیدمی ؟کنیدچه می ،شودبه تدریج کیفیت کارش دچار افت میوقتی یک کارگر خوب 
 .شودمعمواًل موجب آزردگی او می ،اما این کار ،توانید او را تنبیه کنیدمی .کندمشکلی را حل نمی

یا تهدید او  به جای شکایت کآقای هن .مکانیکی داشت که از کار او راضی نبود ،مدیر خدمات یک بنگاه داد و ستد کامیون هنری هنک،
 .ای با او کردرا به دفتر خود فراخواند و گفتگوی صمیمانه

 هخواست مشتریان که چنان را بسیاری هایاتومبیل و ایبوده کار این مشغول زیادی هایسال ،هستی قابلی مکانیک ، توبیل" :گفت او
و مطابق با  دهیگیری طول میاما چرا مدتی است که کاری که در دست می .وفقیت ما شده استم موجب کارتو .ایکرده تعمیر ،بودند

شاید به کمک هم بتوانیم راه  م،اما حاال من از کارت راضی نیست ی،ودب ایسابق بر این مکانیک برجسته وت ؟ت نیستامعیارهای قبلی
 ."حلی برای این موضوع پیدا کنیم

بیل گفت که متوجه کارش نشده است و به رئیس خود اطمینان داد که کارش را کاماًل با دقت انجام داده و سعی خواهد کرد در آینده 
 .کیفیت آن را بهبود ببخشد

 او به هنک آقای که هاییحرف با .شد فعال و دقیق مکانیکی دیگر بار او .است کرده چنین او که بود مطمئن توانمی ؟کرد چنین او اآی
 .کندب ،ی غیر از آنچه در گذشته انجام داده بودکار توانست می چطور ،بود زده

 ودهب فرد آن ویژه توانایی برای نهادن حرمت این که شود معلوم اگر البته ،کرد هدایت توانمی ،گذاشتن احترام با تنها را عادی فرد یک
 .است

 یرشکسپ .های برجسته اوستچنان رفتار کنید که گویی آن صفت خاص از ویژگی ،اگر خواهان پیشرفت کسی هستید ،خالصه اینکه
ه فضیلت است ک مقابل دارای آنهمچنین بهتر است وانمود کنید که طرف  ."حتی اگر آن را ندارید ،فضیلتی را در نظر بگیرید" :گویدمی

تالش خواهد  وادر این صورت  ،او را از حسن شهرت برخوردار کنید .این موضوع را آشکارا به او نشان دهید .داشته باشد واخواهید شما می
  .وس نسازدایخواهید و شما را مند که شما میکرد تا خود را چنان ک

 !اما با او مهربان باش و نتیجه اش را ببین ."فحش به خودت باز می گردد ،به سگ فحش بده" :این یک گفته قدیمی است

 .ز این اصل استفاده کنیدا بگیرید برعهده را دیگران رفتار یا دیدگاه تغییر مدیریت دشوار نقش خواهیدمی راگ

 .دیگران نام نیکو ببخش تا به خودت بازگرددبه  :7اصل 

 

 .آسان استنشان دهید که رفع عیب  :فصل هشتم

 



دارد و در همه کارهایش آید و استعداد هیچ چیز را نق است و از عهده هیچ کاری بر نمیفرزند یا کارمند خود بگویید که احم ،اگر به همسر
 وییدبگ ،خوب تشویق کنید :ن برخورد کنیدآ ولی چنان که از نقطه مخالف ،در وجود او خواهید کشترا میل به پیشرفت  ،کنداشتباه می

به کار خواهد پرداخت او  ،دانید که استعداد درونی این کار را داردو ایمان دارید و میاآید و شما به توانایی که او از عهده هر کاری برمی
  .تا درهای موفقیت به رویش گشوده شود

 .اگر می خواهید در پیشرفت دیگران به آنان کمک کنید این اصل را فراموش نکنید

 بپندارید.تشویق کنید و تاثیر اشتباه را ساده  :۸اصل 

 

 .کمک کنید دیگران کارهایشان را با خرسندی انجام دهند :فصل نهم

 

  .خرسند سازی ،کنینجام کاری که به آنان پیشنهاد میهمیشه سعی کن که دیگران را با ا

نهاد اری را به دیگران پیشهمیشه سعی کن وقتی ک :گویدمی نیستند که قانون از اینکنندگان مداران تنها استفادهمردان و سیاستدولت
 .با روی خوش انجام دهند کنیمی

ا این حال ولی ب ،است اندعوت کسانی که او مدیون آن .اش را رد کندهای سخنرانیشد بسیاری از دعوتم که مجبور میناسشمردی را می
  .این تقاضا آزرده نشودکند که طرف مقابل از رد شدن او این کار را چنان می

ر پس از تشک ،خیره ن .کندهای گوناگون این کار را نمیکه گرفتار است و یا آوردن بهانهو فقط با بیان اینا ؟ددهچطور این کار را انجام می
 در از دهد که مییعنی به شخص اجازه ن .کندان دیگری را به جای خود معرفی میسخنر  ،از دعوت آنان و عذرخواهی از عدم قبول دعوت

 .فکر کند ،تواند خواست او را به جا آوردکند درباره سخنران دیگری که میکه به سرعت او را وادار میبل ،شدن دعوت ناراحت شود

 :داشبگران به نکات زیر توجه داشته باید به هنگام نیاز به تغییر دیدگاه و رفتار دی ،خواهد فردی قدرتمند و مدیری با نفوذ باشدآنکه می

 .دیشیدنامنافع خود را فراموش کرده و به منافع دیگران بی .ندهید ،یدیآاش بر نمیولی در مورد کاری که از عهدهق .صمیمانه برخورد کنید .1

 .دقیق بدانید که از دیگران چه می خواهید .2

 .خواهنداز خود بپرسید که آنان چه می .دیگران را درک کنید .3

 .توجه کنید ،به آنچه از انجام پیشنهاد شما نصیب دیگری خواهد شد .۰

 .منافع را با خواست دیگران تطبیق دهید .۵

 .آن شخص خواهد شد صیبکه ن ،درخواست خود را چنان مطرح کنید که نشان از منافعی داشته باشد .6

 ریتاکث تجربه اما .شویدمی روبرو مطلوبی واکنش با ،دهیدمی قرار استفاده مورد را روش این که بار هر کنیم تصور اگر است انگاریدهسا
 تا را خود موفقیت میزان اگر و دهید تغییر را هادیدگاه توانست خواهید قوی احتمال به اصول این از استفاده با شما که دارد آن از نشان

 .د بودیتر از گذشته خواهدرصد موفق 91 ،درصد افزایش دهید به عنوان یک مدیر 91

 .د بود که خواست شما را برآورده کنندنخواه یلبیشتری ماافراد به احتمال  ،کنیدپیروی می لصاوقتی از این 

  .دیگران را بر آن دارید که خواست شما را با خوشحالی انجام دهند :9اصل 



 بیایید یک نگاه به چکیده این بخش بیاندازیم:

 کار:ها و رفتار مردم است. پیشنهادهایی برای انجام ایندیدگاه مدیر باشید، وظیفه یک مدیر اغلب تغییر

 : با تقدیر و ستایش صادقانه آغاز کنید. 1اصل

 : دیگران را به طور غیر مستقیم متوجه اشتباهاتشان بکنید.2اصل

 : پیش از انتقاد از دیگران از اشتباهات خود بگویید. 3اصل

 : به جای دستور مستقیم، سوال کنید.4اصل

 : بگذارید آبروی دیگران حفظ شود. 5اصل

 باشید. کار دست ودلباز: از کمترین پیشرفت دیگران ستایش کنید و از هر پیشرفتی قدردانی کنید. صمیمانه تمجید کنید و در این6اصل

 : به دیگران اعتبار دهید تا مطابق با خواست شما رفتار کنند. 7اصل

 د که رفع اشکال آسان است. : ترغیب کنید که چنین به نظر برس8اصل

 : دیگران را بر آن دارید که پیشنهاد شما را با خوشحالی انجام دهند. 9اصل

 

 

ه احتماال به این نتیج اگر عمیق و با تمرکز مطالعه کرده باشید، شود، امادوست خوبم خالصه کتاب آیین دوست یابی در اینجا تمام می
بار و دوبار  خواندن نمی توان از کنار این خالصه کتاب و به نظر من حتی از کتاب اصلی آن گذر کرد. به نظرم این خالصه رسیدید که با یک

 د دوباره به اینکنینتیجه است و احساس پوچی میکنید، تمام کارهایتان بیکتاب را در نزد خود نگاه دارید و در مواقعی که احساس می
 خالصه رجوع کنید و تجدید قوا کنید. 

 کنم. ای بر این کتاب نوشتم اما همچنان هر ازگاهی آن را مرور میخود من علیرغم اینکه خالصه

ا ر  در پایان امیدوارم این هدیه از طرف بنده حقیر برای شما فایده داشته و بتوانید تغییر خوبی در زندگیتان ایجاد کنید. اگر کسی
دانید این خالصه کتاب می تواند برای او مفید و تاثیرگذار باشد، در ارسال برای آن شخص دریغ نکنید. مهم این است شناسید که میمی

 تر شود. که یک جریان خوب در جامعه رواج پیدا کند و زندگی برای همه ما شیرین

 موفق و سربلند باشید.

 محمدرضا احمدآبادی. 

 من اینستاگرام

https://www.instagram.com/mr_ahmadabadi/

