بیشتر از یک نفر ...موسسه آموزش مهارت های ارتباطی ،فن بیان و سخنرانی
به نام خدا
سالم دارم به شما همراهانِ عزیز ِمجموعهی بیشتر از یک نفر.
من محمدپیام بهرامپور هستم .در این فایل صوتی میخواهم درمورد یک موضوعِ مهم صحبت کنم .موضوعی که
به ما توضیح بدهد که "چرا خیلیها به حرفمان گوش نمیدهند؟!" .حال این گوش ندادنِ به حرف میتواند در
یک سمینار باشد یعنی من بعنوان یک سخنران باشم که دیگران به حرفم بیتوجهاند و گوش نمیدهند یا میتواند
جلسهای باشد که در حال صحبت با شخصِ دیگری هستم و بعد از چند دقیقه ،از صحبت کردنِ با من منصرف
میشود یا میگوید ببخشید کاری پیش آمده است و باید بروم یا اینکه متوجه میشویم که آنطور که باید و شاید
به حرفمان گوش نمیدهد مثال اگر جایگاهِ خیلی خوبی داشته باشیم افراد خیلی راحت نمیتوانند صحبت ما را
ناقص بگذارند و بروند که به کار خودشان برسند ولی میبینیم که آنجا حضور ندارند و به موبایلشان نگاه میکنند
و اینها.
بصورت کلی اینکه آن رضایتِ کافی از ارتباطات وجود ندارد وقتی با هر کسی صحبت میکنیم .میخواهیم ببینیم
دلیل این موضوع چه است؟!
ل فکر کردن به
واقعیت این هست بنظر میرسد که ما آدمها موجودات خودخواهی هستیم یعنی همیشه در حا ِ
منافع خودمان هستیم و اگر چیزی منافع ما را تأمین کرد آنموقع است که میتوانیم در حقیقت به این موضوع
توجه بکنیم در غیر اینصورت احتماله این که به موضوعی توجه بکنیم واقعاً پایین هست .یعنی منفعتی باید داشته
باشد .شما اگر یک کانالِ تلگرامی را میبینید احتماالً برایتان یک فایدهای دارد یعنی یک محتوای آموزشی دارد یا
باعث تفریح شما میشود یا باعث میشود که در جریان باشید یا اطالعاتی را به شما میدهد که به دردتان میخورد،
خالصه یک نفعی پشتِ آن وجود دارد .همین االن که این فایل را گوش میدهید احتماالً این احساس را دارید که
آموزشها میتواند به شما کمک کند که موفقتر باشید ،بهتر بشوید و بیشتر از زندگی لذت ببرید و اتفاقات زیباتری
رخ بدهد .خوب حاال با این توضیحات برویم سراغِ این که در این فضا چه کاری میتوانیم بکنیم و چه نکتهای را
از این موضوع یاد بگیریم.
ی خودمان
داستا ن از این قرار هست که ما چون بسیار خودخواه هستیم تمرکزمان همیشه بروی نیازهای شخص ِ
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است ،چیزهایی که خودمان دوست داریم ،چیزهایی که خودمان به آنها توجه میکنیم ،چیزهایی که مورد عالقه
خودمان است را بیان میکنیم حال فرقی ندارد که یک سخنران باشیم یا در کافیشاپ با همسرمان در حال
صحبت باشیم تفاوتی نمیکند.
نگاه بکنید و ببنید که در یک سخنرانی معموالً چه اتفاقی میافتد؟!
اصال خیلی سادهتر نه یک سخنرانی .وقتی که یک معلم در ابتدایِ سالِ تحصیلی وارد کالس میشود  ،بعنوان
اولین کار ،خواستههایِ خودش را میگوید یا قبل از آن مدیر در حیاط بچهها را به صف کرده است و میگوید که
"امسال دیگر مانندِ سالِ قبل نیست" و "امسال اینطور و آنطور است" و اینکه "ما میخواهیم مدرسهی آن شکلی
باشیم" " ،ما دیگر قوانینمان به این صورت است" و  ...حتما این صحبتها را شنیدهایم دیگر!!.
خوب تمرکزِ این صحبتها روی کجا است؟! تمرکز تمامِ این صحبتها روی "من" است نه "مخاطب".
بنابراین ما هم در دوران مدرسه همیشه مشغول شیطنت بودیم مگر اینکه میگفتیم که اولِ سال هست و می-
خواهیم که متفاوت بشویم که دو سه روز بیشتر هم متفاوت نبودیم .پس این میشود فضای اول" :توجه نکردن
به نیازهای مخاطب که در این مثالها مدیر و معلم را داریم که خواستههای خودشان را میگویند و هیچ توجهی
به خواسته های بچهها ندارند".
کمی جلوتر میرویم و در سمینار هم میبینیم .حتما سمینارهایی را دیدهاید که حضّار یا دارند میخوابند یا دارند
با همدیگر حرف میزنند یا سرشون در موبایلشان هست یا به محض اینکه فرصتی دست بدهد سالن را ترک
میکنند .من خیلی از این سمینارها را دیدهام و خب دلیلش هم کامال مشخص هست ،سخنران چیزی را که
دوست دارد مطرح میکند نه چیزی را که مخاطب دوست دارد .حال مسأله اینجا این هست که ما باید بتوانیم با
یک خالقیت بسیار باال و با یک زیرکیِ خیلی خوب ،چیزی که خودمان دوست داریم را به گونهای مطرح بکنیم
که مخاطب هم دوست داشته باشد .به این معنی نیست که خیلی وقتها یک حرفهایی را ما باید بزنیم و کاری
نداریم که مخاطب دوست دارد یا نه و این هنر ما هست که انگیزهی درونی برای مخاطب ایجاد بکنیم یعنی منافع
را به آنها برسانیم که این میتواند خیلی خیلی کمک بکند .این که چطور منافع را برسانیم یک ویدئویی خیلی
خیلی کامل ضبط کردهام و لینک آن را همینجا پایین برایتان میگذارم یا اصالً ویدئو را مستقیماً برایتان قرار
میدهم که دقیقاً ببینید که چطور میشود این کار را انجام داد.
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ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ...ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻓﻦ ﺑﯿﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻫﺎﯾﺪ ﯾﺎ
ﻧﮑﺘﻪي ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻓﺮديﻣﺎن ﻫﻢ دﻗﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را
دﯾﺪﻫﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادي در رواﺑﻂ ﻓﺮدي ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮ ِد ﻓﺮ ِد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدم ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺘﯽ دارم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ" :ﺧﻮب ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟" ،

"ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدﻫﺎي؟" " ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ؟"  " ،اِ اِ اِ اِ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟!" .ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن" :ﻣﻦ اﯾﻦ را دوﺳﺖ دارم" " ،ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ" " ،
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽام" و اﯾﻦ واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﭼﯿ ِﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
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