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مشكل ما نداشتن تفاهم نيست سوءتفاهم است 8راهكار براي ايجاد ارتباط مؤثر 
بين والدين و فرزندان 

   محمدرضا سهيلي فر
در دنياي ام�روز كه عصر ارتباطات ناميده مي ش�ود، 
هر انس�اني كه بتواند با ديگران حتي با اشيا، اطراف و 
لحظه هاي زندگي اش ارتباط خوب و مؤثري برقراركند 
انسان موفقي است. برقراري ارتباط والدين با فرزندان 
به شكلي صحيح مهم ترين نكته اي است كه در تربيت 
فرزند خود بايد ب�ه آن توجه كنيم. ارتب�اط والدين با 
نوجوانان و از سوي ديگر ارتباط فرزندان با والدين به 
مهارت هاي خاص رفتاري نياز دارد. در صورتي كه هر 
دو سمت اين مهارت ها را بياموزند والدين و فرزندان 
مي توانند اوقاتي شاد و صميمي در كنار يكديگر داشته 
باش�ند. امروزه با توجه به فاصله گرفتن بس�يار زياد 
دنياي فرزندان با دنياي والدين بسياري از صاحبنظران 
معتقدن�د اختالف نس�ل ها زياد ش�ده اس�ت. اغلب 
والدين از اينكه كمتر مي توانند بر فرزندانشان تأثيري 
مطلوب بگذارند و فرزندانشان به حرف هاي آنها گوش 
نمي دهند و ارزش هاي خانوادگ�ي را كه براي والدين 
اهميت دارد رعايت نمي كنند، گله مندند و مي پرسند 
چكار كنيم ت�ا در ارتباط با فرزندانم�ان تأثيرگذاري 
بيشتر و مطلوب تري داشته باشيم؟ در مقابل بسياري 
از فرزندان به وي�ژه نوجوانان ني�ز گله مندند كه چرا 
والدين به حرف هاي آنها گوش نمي دهند و آنها را درك 
نمي كنند و در ارتباط با آنها بيش�تر دستور مي دهند 
و نصيحت مي كنند. در پاس�خ اين دو گروه بايد گفت 
داليل عدم ارتباط خوب، نداشتن باورها و مهارت هاي 
ارتباطي مناسب است و چون آدم ها محصول عادت ها 
هستند، بهتر است با كشف راه حل هاي جديد ارتباطي 
عادت ها را شكست. در اين زمينه گام اول كسب آگاهي 

درست و يافتن روش هاي ارتباط جديد و مؤثر است. 
  برقراري ارتباط صحيح و مؤثر والدين با كودكان مهم ترين 
اصل فرزندپروري اس��ت. منش��أ اختالالت رواني، تمايالت 
سركوب شده دوران كودكي اس��ت. دوران كودكي، سالمت 
روان كودكان و كيفيت رفتار والدين با فرزندان اهميت زيادي 
دارد و متخصصان و نظريه پردازان، شيوه هايي صحيح و اصولي 
را براي فرزندپروري انتخاب كرده اند. بسياري از والدين امروزي 
نسبت به تربيت، سختگيرتر و نامطمئن تر شده اند و سطح توقع 
والدين از خودشان در امر تربيت و پرورش فرزندان باال رفته 
است و آنان از خودشان انتظار زيادي دارند كه در اين زمينه 

موفق باشند. مطالعات و تحقيقات فراواني به اثر فرزند بر هر 
يك از والدين و ديگر اعضاي خانواده يا بر كل خانواده به عنوان 
يك رابطه دوجانبه و تأثير متقابل توجه داشته اند، اما بررسي 
مباني روان شناختي ارتباط مؤثر و مطلوب والدين بر فرزندان 
از مهم ترين مسائل در حريم خانواده و سالمت رواني آن تلقي 
مي شود. آگاهي و شناخت كافي و عميق از اين مباني مي تواند 
ما را در پرورش شخصيت سالم فرزندان در خانواده ياري رساند 
و روش هاي مناس��ب و مؤثر را براي چگونگي و نحوه ارتباط 
والدين با فرزندان به دست دهد.  ارتباط مؤثر رابطه اي است 
كه در آن شخص به گونه اي عمل مي كند كه عالوه بر اينكه 
خودش به خواسته هايش مي رسد، افراد مقابل نيز احساس 

رضايت مي كنند. 
انواع ارتباط بين فردي عبارتند از:

1-  ارتباط قدرتمدار خودمحور: فردي كه چنين رفتاري 
دارد معم��والً مي خواهد نظرش را به ديگ��ران تحميل كند. 
حوصله گوش دادن ب��ه حرف هاي ديگران را ندارد. بيش��تر 
نصيحت مي كند و پند و اندرز مي دهد. حرف، حرف خودش 
است و دائماً فرمان مي دهد. ديگران را از عاقبت كارهايشان 
مي ترساند. اينگونه اشخاص در درون خود اغلب احساس گناه و 
خجالت دارند. از ديگران واكنش هاي منفي دريافت مي كنند و 
مقبوليت چنداني ندارند. اينگونه افراد معموالً تنها مي مانند. 

2 - ارتباط منفي و منفعل: در اين روش ش��خص آگاهانه 
سعي مي كند از درگيري اجتناب كند حتي اگر نتيجه اش رنج 

بردن خودش باشد. به جاي عمل عكس العمل نشان مي دهد. 
خواسته هاي ديگران را بر خواسته هاي خودش ترجيح مي دهد 
و اطرافيان هم از رفتار او سوء استفاده مي كنند و از طرف آنها 
تصميم مي گيرند و سهم آنها را در رابطه انكار مي كنند يا به 
آنها كار بيشتري ارجاع مي دهند. زمينه اينگونه رفتارها بيشتر 
عامل ترس است. ترس از باختن در درگيري ها از سويي و نياز 
به آبروداري از سوي ديگر. ترس از طرد شدن و عدم اهميت 
ديگران به انديشه ها و عقايد خود و ترس از دست دادن كنترل 
اخالقي و رنجاندن ديگران. اينگونه افراد معموالً چنان تحت 
تأثير احساسات و هيجانات قرار مي گيرند كه حتي عادي ترين 
خواسته هايشان را هم نمي توانند بيان كنند. اغلب عصباني، 
مأيوس، رنجيده، انزواطل��ب و غيراجتماعي اند و درون خود 

دائماً احساس نگراني و نارضايتي دارند. 
3 - ارتباط مثبت و مؤثر: ش��خصي ك��ه رفتاري مثبت و 
تأثيرگ��ذار دارد در درجه اول با خ��ودش و درونش رابطه اي 
آگاهانه دارد. خود و ديگران را آنطور كه هستند مي پذيرد. از 
سالمت رواني برخوردار است. براي كسب حقوقش مقاومت 
مي كند. مي تواند احساس ها، خواسته ها و عقايدش را صادقانه 
بيان كند. نظر و اراده خود را به ديگران تحميل نمي كند. از عزت 
نفس بااليي برخوردار است و براي رسيدن به خواسته هايش 

قدم اول را بر مي دارد. 
   اما شيوه هاي ارتباط مؤثر والدين و فرزندان چيست و 

در اين زمينه چه كارهايي بايد انجام دهيم؟

1- فرزندانم��ان را همانگونه كه هس��تند بپذيريم، نه اينكه 
بخواهيم آنها را در خواسته هاي خود شكل بدهيم. 

2- اگر يكي از رفتاره��اي فرزندمان، مثاًل س��خن چيني او 
برايمان قابل پذيرش نيست، همان رفتار را زير سؤال ببريم و نه 
كل شخصيت او را. مثالً بگوييم سخن چيني كار بدي است، نه 

اينكه تو بچه بدي هستي. 
3- وقتي مس��ئله اي به وجود مي آيد، اول مالكيت مسئله را 
تعيين كنيم كه مسئله متوجه چه كسي است يا چه كسي را 
ناراحت كرده است. مسئوليت و مالكيت خودمان را به عهده 
بگيريم و آن را با پيام »من« بدون مقصر دانستن يا سرزنش 
ديگران بيان كنيم و به ديگر اعضاي خانواده اجازه و فرصت 
دهيم كه به احساس ما احترام بگذارند و رفتارشان را طوري 
تغيير دهند كه مسئله حل شود. مثاًل »من« امروز خسته ام، 

لطفاً صداي تلويزيون را كمتر كنيد. 
4- اگر فرزند مسئله دارد، س��عي كنيم مسئوليت مسئله را 
به خود او واگذار كنيم و با گوش دادن فعال ، همدلي و توجه 
بدون س��رزنش كمك كنيم خودش به راه حل برسد. در اين 
صورت بهتر به آن راه حل عمل خواهد كرد و به اس��تقالل و 
خود باوري بيشتري مي رس��د. بر اين باور باشيم كه هم من 
خوبم و هم فردي كه با او ارتباط برقرار مي كنم تا در ارتباط به 
تفاهم برسيم. مشكل امروز خانواده ها عدم تفاهم نيست، بلكه 

سوءتفاهم است. 
5 -راه حلي را انتخاب كنيم كه دو طرف برنده باشند، نه اينكه 
در انتها يك نفر بازنده شود يعني هميشه به دنبال اين باشيم 

كه »برد – برد« بيافرينيم. 
6- در مقابل مقاومت فرزندان مقاوم��ت را تأييد كنيم. مثاًل 
بگوييم:»اگر من هم بودم، همين احساس را داشتم.« مقاومت 
ما در مقابل ديگران است كه مشكل آفرين است نه مقاومت 

ديگران به تنهايي. 
7- چون نگرش و دنياي ه��ر فرد با ديگري متفاوت اس��ت 
يقيناً انسان ها، دنيا را متفاوت درك مي كنند. پس با آدم هاي 
متفاوت بايد برخورد متفاوت داشت. ابتدا بايد به دنياي فرزندان 

پا بگذاريم بعد آنها را به دنياي خود يا ديگري هدايت كنيم. 
8- بر اين باور باشيم كه هم من خوبم و هم فردي كه با او ارتباط 
برقرار مي كنم تا در ارتباط به تفاهم برس��يم. مش��كل امروز 

خانواده ها عدم تفاهم نيست، بلكه سوءتفاهم است. 
برگفته از سايت:
zerotothree و childdevelopmentinfo 

سبك ارتباط

 احساس تنهايي احساس ناخوشايندي كه 
ممكن است با آن كه آدمي  در جمع آدم هاي 
ديگري باشد اما باز خودش را از جمع، جدا و 
تنها احساس  كند. تجربه  تنهايي، تجربه اي  
اس�ت جهان�ي و در تمامي فرهنگ ه�ا رخ 
مي دهد. ممكن است ريشه در ميراث هاي 
تكاملي ما داشته باشد اما در نهايت، نتيجه  
تركيبي از عوامل مختلف است، از ژنتيك 

گرفته تا تصميم هاي شخصي. 
       

     بي كسي با تنهايي فرق مي كند
يكي از مهم ترين نكاتي كه پيش از پرداختن به 
موضوع هاي ديگر بايد به آن بپردازيم، تفاوت هايي 
است كه ميان تنهايي و بي كسي وجود دارد. اين 
دو هر چند مي تواند گاهي به طور همزمان اتفاق 
بيفتد اما هميشه يكي نيستند. مثاًل ممكن است 
شما برادر، خواهر، همس��ر، پدر، مادر، دوست و 
كالً كس��ي را در اطرافتان نداشته باشيد و با اين 
همه احساس نياز به كسي را هم نداشته باشيد. 
احتمال ماجراي برعكس هم وجود دارد، يعني 
ممكن اس��ت فردي همه جه��ان را در كنارش 

داشته باشد و با اين همه احساس تنهايي كند. 
تنهايي يكي از ويژگي هاي آدمي بوده و هميشه 
با آدم  اس��ت. تفكر، گفت وگوي خاموش آدمي 
با خويش��تن اس��ت، يعني زماني كه انسان فكر 
مي كند، از يك فرد تبديل به دو فرد مي ش��ود، 
دو فردي كه ب��ا هم در حال گفت وگو هس��تند. 
انس��اني كه مي تواند خ��ود را مخاطب قرار دهد 
و در عين حال همراه و مصاحب خود باش��د؛ در 
مقابل، انسان بي كس انساني است كه نمي تواند 
خود را به اي��ن دو تن در يك تن منقس��م كند، 
انساني كه در غياب خويشتن )و به عبارتي يكه و 
بدون همراه و مصاحب( به سر مي برد. مي توانيم 
عالوه بر ديگران با خودمان هم معاشرت كنيم؛ 
معاشرتي كه در روند واقعي تفكر حاصل مي شود 
و امكاني هميشه حاضر براي هر كس است، هر 
كس كه دقت مي كند كاري انجام ندهد كه باعث 
شود دوستي و هماهنگ زيس��تن اين دو تن در 

يك تن با يكديگر محال شود. 
از همين ديدگاه، انسان بي كس، برخالف انسان 
تنها انساني است كه تالش مي كند هيچ گاه آن 
گفت وگوي خاموش را كه در تنهايي روي مي دهد 
و ما آن را تفكر مي ناميم، آغاز نكند. او در هراس از 
خود و مواجهه با نيمه پرسشگرش، دنبال كسي 
است كه با او حرف بزند و به احتمال بسيار، چنين 

كسي را هم نمي يابد. 
تنهايي با بي كس��ي متفاوت اس��ت. شايد بتوان 
بي كسي را تنهايي فيزيكي دانست كه نازل ترين 
احس��اس تنهايي اس��ت و رنج ناش��ي از آن نيز 
بستگي تام به بدني دارد كه اين تنهايي را با خود 
حمل مي كند. وقتي نتوانيم با افراد ديگر باشيم 
يا ارتباط برقرار كنيم، اي��ن تنهايي كه محصور 
بودني طبيعي و فيزيكي ني��ز در ذات خود دارد، 
رخ مي نماياند. انساني كه دچار اينگونه تنهايي 
ش��ده از منظر روانشناس��ي و جامعه شناسي به 
فردي منزوي تبديل مي شود كه توانايي برقراري 
ارتباط با ديگران را از دس��ت داده و دچار نوعي 
انزواجويي شده اس��ت. تنهايي در اين نوع خود 

قابل درمان است. 
     تنهايي در دنياي ما

روزگار ما، بس��ياري از افراد را در خانه هايش��ان 
حبس كرده ت��ا به جاي ديدن واقع��ي آدم ها، از 
دنياي مجازي براي همديگر ش��كلك بفرستند 
و خ��وش باش��ند ام��ا آيا اي��ن كم��ي از حس 
محبت خواهي انس��اني را جبران مي كند؟ آمار 
كس��اني كه در همين فضاي مجازي احس��اس 
تنهايي مي كنند، نش��ان مي دهد كه جواب اين 

سؤال منفي است. 
دنياي ما به دو شيوه انس��ان ها را تنها و افسرده 
كرده اس��ت. اينجا حتي ش��ايد بتواني��د تنها و 
بي كس را يكي تص��ور كنيد. در برخ��ورد اول، 
توان فكر كردن را از ما مي گيرد و اجازه نمي دهد 
به گفت وگ��وي دروني با خودم��ان بپردازيم، از 
خودمان انتقاد كنيم، گاهي به تشويق خودمان 
بپردازيم و خالصه اينكه انس��ان هاي مس��تقلي 
باش��يم. از طرف ديگر، ارتباط هاي ما را محدود 
كرده است. ش��ما به س��ادگي مي توانيد به اين 
نتيجه برسيد كه آدم هاي نسل هاي قبل، دوستان 
كمتري داشتند و همين دوستان كم را به خود 
بس��يار نزديك مي ديدند. ما برعكس، دوستان 
زيادي داريم كه تقريباً با هيچ كدامشان احساس 

نزديكي نمي كنيم. 

با اين توضيح و تفس��ير آيا مي ت��وان تنهايي را 
معنا كرد؟ آيا مي توان گف��ت آدم ها در مواقعي 
كه درك نمي ش��وند، تنهايند؛ زمان��ي كه با هم 
صحبت خود در يك راس��تا نيس��تند، تنهايند؛ 
زماني كه از حال و آينده نگرانن��د، تنهايند؟ آيا 
مي توان پذيرفت انس��ان ها زماني ك��ه به آينده 
اميدي ندارن��د، تنهايند؛ زماني كه از گذش��ته 
ناالنند، تنهايند؟ يا هنگامي كه تأييد نمي شوند، 
تحسين نمي شوند، پذيرفته نمي شوند، همخوان 
نمي شوند، تنهايند؟ از ظواهر اينگونه پيداست كه 
انسان هر چه جلوتر مي رود، تنهايي پيچيده تري 

خواهد داشت. 
      بعضي ها منزوي مي شوند؟

مي گويند افراد به س��ه دليل منزوي مي شوند. 
دليل اول آن اس��ت كه احس��اس مي كنند هم 
صحبتي نمي توانند داشته باشند يا گفت وگوي 
با خويشتن را از گفت وگوي با افراد ديگر، بيشتر 
دوست مي دارند اما كساني ديگر هم هستند كه به 
دليل انزوايي كه جامعه بر آنها تحميل مي كند، به 
كنجي مي روند و تنهايي خودخواسته اي ندارند. 
اين دس��ته، نه تنها از بيرون احس��اس تنهايي 
مي كنند ك��ه از درون هم خالي ان��د. در نتيجه 
تنهايي دردآوري دارند. دس��ته س��وم، افرادي  
هس��تند كه تنهايي منفعل دارن��د. تنهايي اين 
دسته از افراد به اين دليل نيست كه بخواهند تنها 
باشند حتي در بسياري از موارد، جامعه هم فرد 
را نفي نمي كند. در اين شرايط سوم، فرد به انزوا 
پناه مي برد چون مي خواهد از اين مسير، توجه 
ديگران را به خود بيش��تر جلب كند. اين امكان 
وجود دارد افرادي كه از جامعه دور مي ش��وند، 

مي توانند بار ديگر توسط جامعه ديده شوند. 
      تنهايي و تكامل

حتي احساسات فوق العاده ناخوشايند در انسان 
نيز تطبيق پذير هستند. اين احساس ها مي توانند 
براي ما به منزله چراغ راهنمايي باش��ند تا به ما 
كمك كنند در مس��يري حركت كني��م كه در 
نهايت به س��ود ما باش��د. تنهايي، سبب ميل به 
برقراري ارتباط با ديگران شده و باعث مي شود ما 
درون وجود خود عميق تر شويم. موجب مي شود 
ما به س��مت ديگران برويم. احساس تنهايي به 
مثابه وضعيت غيرمفيدي است كه طبيعت از آن 
استفاده مي كند تا به ما يادآوري كند كه ما نياز و 

اشتياق به تماس با همنوعان خود داريم. 
      ژنتيك و تنهايي

محققان يك تركيب ژنتيكي مربوط به احساس 
تنهايي  پيدا كردند. نتاي��ج تحقيقات آنها بيان 
مي كند برخ��ي  آدم ها اس��تعداد و تمايل ذاتي 
به تنها بودن دارند. بعض��ي از صفاتي كه در اين 
تحقيق در داشتن اين تمايل اشاره شده، عبارتند 
از: اعتماد به نفس ضعي��ف، خلق و خوي پايين، 

اضطراب، خشم و كمتر اجتماعي بودن. 
      تنهايي در فرهنگ ها

فرهنگ ه��ا و جوام��ع از نظ��ر جنبه ه��اي 
تنهايي متفاوت هس��تند. مانن��د ميزان حضور 
يا در دس��ترس ب��ودن ش��بكه هاي اجتماعي و 
حمايت ه��اي اجتماعي. بعضي جوام��ع داراي 
ساختارهاي اجتماعي هستند كه افراد را به تعامل 
و ارتباط و مشاركت با ديگران تشويق مي كند. در 
جوامع دموكراتيك مردم از يكپارچگي اجتماعي 
بزرگ تري برخوردار هس��تند و كمتر احساس 
تنهايي را تجربه مي كنند، اما در جوامعي مانند 
اياالت متحده كه مدام تأكيد بر استقالل و فرديت 
بيشتر مي باشد، ممكن است ناخواسته، احساس 

انزواي اجتماعي و تنهايي بيشتر باشد. 
      ش�خصيت ف�رد و گس�ترش تجرب�ه 

تنهايي
تحقيقات روانپزشكي داراي س��ابقه شناسايي 
عوامل مرتبط با ش��خصيت و گس��ترش تجربه 
تنهايي است. آدم هاي تنها بيش��تر به سوابق و 
خاطرات زندگي ش��ان در جاهايي كه مربوط به 
از دست دادن ها بوده، به آسيب ها، به ضربه هاي 
روحي، ب��ه سيس��تم هاي حمايت��ي ناكافي، به 
خش��ونت ها، به انتقادها و به ط��وركل به هر چه 
موارد منفي در زندگي بوده است، تمايل دارند. 
انس��ان هاي تنها مدام به اين تماي��ل دارند كه 
احساس بي عالقگي و ناخش��نودي از شرايط و 
اوضاع داش��ته باشند. آنها بيش��تر اوقات با خود 
درگيري دارند و خجالتي و بسيار مراقب هستند. 
اين تمايالت ممكن اس��ت ب��ه دوري كردن از 

ديگران و احساس انزوا بينجامد. 
برگرفته از سايت هاي: tinybuddha و 
newday 1 و marcandangel

بررسي پديده تنهايي از منظر رواني و اجتماعي

 تنها نيستيم 
ولي احساس تنهايي مي كنيم 

سبك نگرش سبك رفتار

هميش�ه حقيق�ت را بگويي�م. حقيقت 
حت�ي اگر ب�ه نفع ديگ�ران تمام ش�ود، 
هميش�ه انرژي خوبي از خودش به جاي 
مي گذارد. همه  ما توقع داريم كه ديگران 
با صداقت كام�ل با ما صحب�ت كنند اما 
فراموش مي كنيم كه خود ما نيز بايد اين 
موض�وع را در كالم و رفتارم�ان رعايت 
كنيم. صحب�ت كردن از حقيق�ت نيز به 
 اندازه  شنيدن آن خوشايند است. زماني 
ك�ه دروغ مي گويي�م در واق�ع فرص�ت 
رش�د ك�ردن را از خودم�ان مي گيريم

كسب و كار صادقانه بهتر جواب مي دهد

چوپان دروغگوآدم زرنگي نبود
     مريم ترابي

چقدر با خودتان و ديگران صادق هس�تيد؟ بهتر 
اس�ت اينطور بپرس�يم كه صداقت تا چه حد در 
زندگي ش�ما جا دارد و به آن اهمي�ت مي دهيد؟ 
آيا در ط�ول زندگي خصوص�ي و كاري به گفته ها 
و رفتار خود ايم�ان داريد و آيا خ�ود را موظف به 
راس�تگويي و صادق بودن با ديگ�ران مي دانيد؟ 
ش�ايد هر كدام از م�ا صداقت و راس�تي را قبول 
داشته باشيم اما نداشتن آن را به گردن جبر زمانه 
و فضاي موجود در جامعه بيندازيم. برخي معتقدند 
اگر روراستي و صداقت را پيشه كار و زندگي خود 
قرار دهن�د نمي توانند در اين جامع�ه كار خود را 
به نتيجه و س�رانجام دلخواه برس�انند. پس بايد 
به ديگران دروغ بگويند ت�ا بتوانند كار خود را به 
نتيجه برس�انند اما غافل از اين موضوع هس�تند 
كه حقيقت هميشه راهي براي آشكار شدن پيدا 
مي كند و تا ابد پش�ت ابرها پنهان نمي ماند و آن 

وقت است كه... 
            

     شفافيت و صداقت، گمشده  كسب و كارهاي 
امروزي

در دنياي بي رحمي زندگي مي كنيم. در جدال با مشكالت 
زندگي، گاهي ارزش ها زير پا گذاشته مي شوند. يك ارزش 
كه در اين ميان بسيار برجسته است همان صداقت است. 
تصميم گرفتم كار جديدي را تجربه كنم و البته براي وارد 
شدن به اين شغل نياز به دوره هاي آموزشي بود كه از قبل 
بايد اين دوره ها را مي گذراندم تا بتوانم وارد شركت مورد 
نظر ش��وم. در طول مدت آموزش يكي از اساس��ي ترين 
موضوعاتي كه بيشتر از همه آن را يادآوري مي كردند، اين 

بود كه بايد به هر روش و هر زبان و هر طريقي كه مي توانيم 
مش��تري خود را قانع كنيم تا با ما قرارداد ببندد. خب در 
اين »هر طور قانع كردن مش��تري« براي خريد جنس و 
كاالي مورد نظر ما و نشس��تن پاي ميز مذاكره و بس��تن 
قرارداد، قطعاً نمي تواند راستي ، درستي و صداقت وجود 
داشته باش��د و حتماً رنگ و لعابي از جنس اغراق ، دروغ 
و فريب وجود دارد كه زياد هم برايم خوشايند نبود. اين 
كار براي من سخت بود اما تصميم گرفتم انجامش دهم، 
ولي با روش خودم نه با فريب دادن افراد براي خريد كاالي 
مورد نظر ما. در كنار همكاري مشغول به كار شدم. به من 
گفتند اين فرد يكي از فروشنده هاي بسيار موفق شركت 
است و براي شركت سودآوري بسياري داشته، شخص با 
ارزشي براي شركت است و بهتر است از او كار را ياد بگيرم. 
در همان روز اول متوجه ن��وع برخورد و كلماتي كه براي 
ارتباط با مشتري خود استفاده مي كرد شدم. همان عدم 
صداقت و راس��تي كه تمام مدت آموزش به من يادآوري 
مي كردند. اين نكته هميشه برايم سؤال بود كه آيا اين افراد 
كه اين همه به اين خصلت پافشاري مي كنند نمي دانند 
اگر به وعده هاي دروغيني كه مي دهند عمل نكنند نه تنها 
مشتري هاي خود را از دس��ت مي دهند بلكه وقتي افراد 
متوجه كلك و رودستي كه از ما خورده اند مي شوند نه تنها 
خودشان ديگر از ما جنسي نمي خرند، بلكه به ديگران هم 
گوشزد مي كنند كه با ما معامله اي انجام ندهند. در نتيجه 

كسب و كارشان با شكست مواجه مي شود! 
     جلب اعتماد مشتري با صداقت و روراستي

بدون ش��ك صداقت و روراس��تي عامل درجه اول براي 
اعتماد، حفظ و برقرار ماندن يك كس��ب و كار به ش��مار 
مي رود. اگر اين عامل اصلي نباش��د حتماً كس��ب و كار 
دير يا زود با شكست مواجه مي ش��ود اما گويا صداقت و 

روراس��تي در كس��ب و كار امروزي كمتر جايگاهي دارد 
و كمتر كس��ي به آن اهميت مي دهد. در واقع صداقت و 
شفافيتي كه در سال هاي دور ركن اصلي هر كسب و كاري 
بود و همه كسبه به دنبال كسب اعتباري براي خود بودند، 
مهره  گمشده كس��ب و كار امروزي است كه متقاباًل عدم 
اعتماد افراد به يكديگر را نيز موجب شده است ولي گويا 
بسياري از افراد به اين نوع رفتار عادت كرده اند و تنها راز 
موفقيت خود را در اين نوع س��بك رفتار در كار و خود را 
بسيار زرنگ مي دانند در حالي كه افرادي كه خود را زرنگ 
مي دانند و مدعي پيروزي در هر معامله اي به هر قيمتي 
هستند نمي دانند كه هر دروغ و عدم صداقتي كه در اين 
راه دارند يك موج منفي در جهان هستي ايجاد مي كند كه 
نه تنها آنها را به ثروت و موفقيت نزديك نمي كند بلكه به 
ناكجاآبادها مي برد. شايد به نظر مي رسد كه با اين دروغ و 
كلك، كار به خوبي پيش مي رود ولي حقيقت اين است كه 
آنها فقط از ثروت و موفقيت خود دور مي شوند. اين افراد 
تصور مي كنند كه زرنگ هستند در حالي كه زرنگ كسي 
اس��ت كه با صداقت رفتار مي كند و از واقعيت و راس��تي 
گريزان نيست. افرادي كه شنيدن حقيقت تلخ را به دروغ 
شيرين ترجيح مي دهند. طبيعتاً افراد دروغگو  در جامعه 
ما كم نيس��تند و وجود همين افراد با اين سبك رفتاري 
سالمت اخالقي جامعه امروزي را به خطر انداخته است و 
اكنون ما با يك جامعه بيمار روبه رو هستيم. جامعه اي كه 
صداقت و راس��تي در آن رنگ باخته است و افراد براي به 
دست آوردن و رس��يدن به هدف خود دست به هر ترفند 
و دروغي مي زنند تا خود پيروز ميدان مس��ابقه اي باشند 
كه خودشان به راه انداخته اند. بدون شك همه مستحق 
شنيدن واقعيت هستند. به خصوص در كسب و كار اين 
موضوع از اهميت بيش��تري برخوردار است. زماني كه ما 

صداقت را در محيط كار خود رعايت كنيم، اين موضوع بر 
زندگي شخصي  ما نيز تأثير مي گذارد. 

     حقيقت بگوييم تا حقيقت بشنويم
چه خوب اس��ت كه بدانيم صداقت دو جنبه  اصلي دارد. 
اولين جنبه  آن زماني اس��ت كه ما در م��ورد موضوعات 
كاري با ديگران ب��ا صداقت صحب��ت مي كنيم. دومين 
جنبه  آن زماني است كه ديگران با صداقت با ما صحبت 
مي كنند و هيچ لذتي شيرين تر از شنيدن و ديدن حقيقت 
و صداقت از طرف مقابل نيس��ت. در واقع بايد اگر توقع 
شنيدن حقيقت داريم خودمان هم  حقيقت را بگوييم. 
دروغ گفتن، زمان و انرژي زيادي از ما مي گيرد. همچنين 
فراموش نكنيم كه حقيقت هميش��ه خودش را آش��كار 
مي كند، بنابراين به جاي سرزنش كردن ديگران و دروغ 
گفتن، بهتر است هميش��ه حقيقت را بگوييم. حقيقت 
حتي اگر به نفع ديگران تمام شود، هميشه انرژي خوبي از 
خودش به جاي مي گذارد. همه  ما توقع داريم كه ديگران با 
صداقت كامل با ما صحبت كنند اما فراموش مي كنيم كه 
خود ما نيز بايد اين موضوع را در كالم و رفتارمان رعايت 
كنيم. صحبت كردن از حقيقت نيز به  اندازه  شنيدن آن 
خوشايند است. زماني كه دروغ مي گوييم در واقع فرصت 
رش��د كردن را از خودمان مي گيريم. بهتر است همه ما 
افرادي را دور خود جم��ع كنيم كه صداق��ت را رعايت 
مي كنند. صداقت خريداري نيس��ت كه آن را در بيرون 
از وجود خود جس��ت وجو مي كنيم. اگر دوس��ت داريم 
هميشه حقيقت را از ديگران بشنويم بايد از خود شروع و 
راستگويي را در خود ايجاد كنيم. قدر افراد صادقي كه در 
زندگي سر راه ما قرار مي گيرند را بدانيم و وجود اين افراد 
را شانس بزرگ زندگي خود بدانيم. فراموش نكنيم چوپان 

دروغگو آدم زرنگي نبود!


