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 آنچه در این کتاب خواهید خواند:

 ازیان «ییطلسام داناا»ااه درماان  غاات،یو تبل یچه است اتژ مش،یحاال چه مفاه ها،دهیتبادل ا یا ا دارهامونیکه ما در د نهیا یموضوع اصل

 .دوننینم گ انیاما د ه،یمنظورمون چ میدونیخودمون م یعنی م؛یدار

 د،یاشاده کنشناخته یآهنا  جااان کیااگه شما ش وع اه ض ب گ  تن : »کنمیم فیرو ا اتون تع  «آزمون ض اه» د،یمتوجه اش نکهیا یا ا

نفا ،  40ها   نیاشتباهه. از اا جهینت نی. اما ادینوازیاند که کدوم آهن  رو مدرصد از شنوندگان حدس زده۵0ک د که  دیاحتماالً گمون خواه

در واقا  دچاار  یولا د،یاکنیاون رو زمزمه م یطور ذهنچ اکه اه د،یشناسی. شما آهن  رو مشهیآهن  شما رو درست متوجه م نف  ۱ ق  

« رو ااه دنباال نخواهاد داشات. یاجاهینت چیاساساً ها ایمنج  خواهد شد و   اث اخشیارتباط غ یکه اه ا ق ار دیااز آهن  شده ییطلسم دانا

 .میحاصل کن نانیمحصوالتمون اطم یهادهیا تیاز مو ق میمستدام قصد دار یعال ۀدیدر کتاب ا جه،ینت نیاه اتوجهاا

 :دهدیپ سش ساده پاسخ م نیاه ا کالمکیکتاب در  نیا

 را ماندگار ک د؟ هادهیا توانیکه چگونه م-

ااه شادت  هادهیاا یکه ا خ یدر حال روندیم نیس عت از ااه ی گذاری( ادون تأثی)در ه  حوزه و در ه  سطح هادهیا یکه ا خ شودیچه م-

 شود؟یها ماندگار مدر ذهن م دم نفوذ ک ده و سال

شاش اصال در اداماه آماده  نیاند که خالصه اک ده انیها اانجام آن یهاو روش هادهیماندگار ک دن ا یکتاب، شش اصل ا ا نیا سندگانینو

 .آورندیرا اه وجود م” SUCCES“لمه شش اصل، ک نیا ییاست. ح وف ااتدا

 است. دهی(، ساده اودن مغز اینه کا  ی)ول دهیا تی(: اصل الزم مو قSimple) ساده مغز –اصل اول  •

 .دیجلب کن شیازپشیتوجه م دم را ا ها، منتظ هی(: اا غUnexpected)  منتظ هیغ –اصل دوم  •

 یهماه مخاطباان معنا یما ا ا دهیمطمئن شد که ا توانیاست که م ی(: ملموس صحبت ک دن تناا راهConcrete) ملموس –اصل سوم  •

 دارد. یواحد

 . ندیپذیو م دانندیم دم ااشد، آن را معتب  م یمطااق ااورها دهی(: اگ  اCredible) اودن معتب  –اصل چاارم  •

اسات.  دهیاا یدر مانادگار یدیاآن عامال کل حیصاح ختنیاحسااس درسات و اا انگ ا تنیا(: Emotionalاودن ) یاحساس –اصل پنجم  •

 و ادانند. نندیشما را اب دهیا تیاهم دی. اه م دم کمک کندیاحساس را در کتاب اخوان ختنیا انگ یچگونگ

ااه ماا  یذهن نی. داستان امکان تم شودیمدرست و مناسب موجب عمل ک دن ا  اد  یها(: داستانStoriesاودن ) یداستان –اصل ششم  •

 .میا خوردار ااش یشت یا یاز آمادگ یواقع تیتا در موقع دهدیم

 معرفی نویسنده:

 فیهستند که تااکنون چااار کتااب معا وف و پ  ا وش رو تاأل ییکای( دو ا ادر آم Dan Heath) ثی( و دن هChip Heath) ثیه پیچ

 ( دارن.HeathBrothers) ثیا نام ا ادران همحصوالتشون ا ۀارائ یا ا یمشت ک تیعالوه ساک دن. اه

 ۀ( است و دکتا اش رو در رشاتTexas A&amp;M University.ام تگزاس ).اندیاز دانشگاه ا  یصنا یماندس ۀرشت لیالتحص ارغ پیچ

عناوان اساتاد دانشاگاه، دانشگاه ااه نی( گ  ته. او در همStanford Graduate School of Businessاز دانشگاه استنفورد ) یشناسروان

 The Nature)  کاایازجملاه گوگال و انجمان قلاب آم  یمع و ا یهاها و انجمنمشاور ش کت پی. چکنهیم سیروکار تدکسب یاست اتژ

Conservancy .هم اوده ) 

( اسات. او در دانشاگاه دو  Harvard Business Schoolهااروارد ) یاازرگاان ۀکار از دانشکدوکسب تی یمد ۀرشت لیالتحصهم  ارغ دن
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(Duke Universityاه )تیاااا هادف تقو یدیجد ۀدانشگاه، ا نام نیا یعنوان سخن ان و استاد دانشگاه مشغول اه کاره و در اخش آموزش 

متاون  دیاتول ۀنایکا د کاه درزم سی( تأسThinkwellول ) نکیاه نام ت ی، ش کت۱977ک ده. دن در سال  جادیا یعرهب ان اث اخش اجتما

 .کنهیم تی عال  ان،یکارمندان و مد یخالقانه ا ا یآموزش

« مانادگار یهادهیاا» دیتول یا ا یخاط موندنساده و اه یاوهیکه اه ش هیعلوم ارتباط ۀنیها پژوهش درزمسال ۀدیمستدام چک یعال ۀدیا کتاب

 .شنیر تار ما مؤث  واق  م ایذهن   ییها اه عمل اومده، اه خاط  موندن و در تغاز اون یکه در  درست ییهادهیشده؛ ا فیتأل

 لیست سرفصلهای کتاب:

 (Simple) انیدر ا ی صل اول: سادگ

 (Only the Essence! )میاستفاده کن دهیاز مغز ا دیاا  ق 

کاار حاذف  نیا. قسامت دشاوار اادیااه نظ  ن زیو البته احمقانه ن میصورت ساده مط ح کنرو اه دهیا یمفاوم اصل دیاا گهیاول کتاب م  صل

 ها.از اون یادهیالکه چک ،یض ور یهاجنبه ۀمامه؛ البته نه هم یهاک دن ض ورت جنبهالکه ا جسته ست،ین تیاهمیا یهاجنبه

 ییهااو اعاد اخش میها رو ااازگو کنااخش نیت . اول ماممیکوتاه کن ایها رو ساده اون دیاما ص  اً نبا م،یکن یاندتیاطالعات رو اولو دیاا اعد

رو  یامیاممکناه پ سات؛ین یکاا  ییتنااااه یسااز.  ش دهمیالزم رو اضا ه کنا اتیجزئ تیو درناا میهستند حذف کن یاتی حیکه مام اما غ

 .ستیدر اون ن دهیمغز ا کهیحالدر م،یکن ه ش د

 هیامثاال، در  ی. اا امینکاات غا ال نشا  یکه از ساا می. م اقب ااشمیکن نییخودمون رو تع ۀدیا ۀنکته دراار نیت : مامدهیا یاصل امیپ ا تنی

 کیااحادا  » ۀدیاپال، ا هیساخت  اتیپ داختن اه جزئ یجااه یعم ان میت هی ایاستفاده ک د.  توانینقشه م یجااه «  مانده تین»ارتش از 

 انیاها رو اجنباه نیتا ااتادا مام یعنای م؛یاستفاده کنا ینگار( در روزنامهInverted Pyramidه م وارونه ) کیرو مط ح کنه. از تکن «پل

 .شهینکات منج  م یاندتیکار اه اولو نی. امیرو کامل کن اتیجزئ تیو درناا میها اپ دازتطااق و ارتباط اون انیسپس اه ا م،یکن

دادن منظور نشاونااه دهیاا یاصال امیااساتفاده از پ هامون،دهیا  شیپذ یا ا گ انیدر د زهیانگ جادیا دی: کلدهیا یاصل امیپ گذاشتناشت ا اه

مختص  ااوده و ارزش اون رو ااه مخاطاب ا ساونه. ااه عباارت  دیاا دهیا امیکه پ نهیا یاست. نکته ض ور ی یگمیکارا د اون در کمک اه تصم

 جور ااشه.وجم دیاا دهیا نیا گه،ید

ساخت  J FKFB Iحا وف  داشاتنادیااه دیمثاال، شاا ی. ا امینفوذ استفاده کن یکه از الگوها نهینفوذ اه ذهن مخاطبمون ا یهاراهاز  یکی

 .John F) یاف کناد ، همان جاانJFK یآسونه؛ چون ح وف اختصار JFK FBIصورت آوردن همون مجموعه ح وف اهخاط ااشه، اما اه

Kennedyکننیاستفاده م هادهیسپ دن اخاط اه ی. ا  اد از الگوها ا اکاستیقبل آم  یهاورهد جماورسی(، رئ. 

 ،«نفعاانیذ یاا ا شادهجادیحاداکث ک دن ارزش ا»ها مثال عامل ش کت  انیمد یشگیهم یهاماندگار: ا خالف صحبت ۀدیا کیاز  یانمونه

 دهیاا نیاااود. ا« ماه و اازگ دانادن ساالم او ی  ستادن انسان اه رو»هدف  نیک د. ا جادیا کایآم  یا ا یمل یو هد  تیمأمور یجان اف کند

 تیامأمور: »گفاتیش کت هوا ضا اود م هی  عاملیمد یگونه است. اگه جان اف کندو داستان یعاطف ،یمنسجم، ااورک دن  منتظ ه،یساده، غ

 «است. یی ضا کیاست اتژ یهاو ط ح یمیت یهایحداکث ک دن نوآور قیدر صنعت هوا ضا از ط  یالمللنیاه رهب  ا شدنلیما تبد

یاساتفاده ما «میهسات ییخطوط هوا نیت ما ارزان»( مختص اً از شعار Southwest Airlinesوِست )ساوت ییمای: هواپدهیا کی یاصل ۀنکت

: شاهیما لیاتحل طاورنیپ واز ا نیحشام در  ۀاه ارائ میمثال، تصم یهدف ااشه. ا ا نیهم یدر راستا دیاا ی یگمیه  نوع تصم نیاناا ا کنه؛

 .«میکنیاست؛ پس شام س و نم نهیالکه ا  کاهش هز ست،یمسا   ن یما ا  راحت یتم کز اصل»

. اساتفاده کناهیخودش اساتفاده ما یحیکارکنان پار  تف  فیتوص یا ا «گ انیااز»( از اصطالح Disneyland) یزنیمولد: ش کت د ۀسیمقا

پاس  د؛یصحنه هسات یرو د،یاگه شما در حال جاروک دن ااش یر تار کنن. حت دیکه چطور اا کنهیاه کارمندان گوشزد م یاصطالح نیاز چن

 .دیکن یااز یخوارو اه نکه نقش خودتو ازهین

رو کاه قا اره ااه مخاطاب منتقال کناه  ییهااامیخلاق کان، اعاد پ دوناهی ایکن  دایپ دهیا هی ای گهی صل اول داره م گه؟یم یاول چ  صل

 هیارو ااه  دهیااون ا کناه،ینما یکمکا دهیاکه اه در  مخاطب از ا یاتیاضا ه و جزئ اتیک دن جزئکن. در آخ  کار هم اا حذف یاندتیاولو

ااه مخاطاب  یرو چطاور دهیا نکهیاکن، اعد ا و س اغ ا زشیت تم ار،یا  ونیا نیجواه  اول از دل زم کهیت هیرو مثل  دهیا سون. ا هیاول ۀنسخ

 .یمنتقل کن

 (Unexpected) ی یدوم: غا لگ  صل

 (Get attention & hold it! )میو اون رو نگه دار میمخاطب رو جلب کن توجه
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 دیامنظاور اا نیداشتن اون. اه اعامل، نگه نیمؤث ، جلب توجه مخاطبه و دوم یارتباط یا ق ار یا ا ازینشیپ نیکه اول کنهیم دیدو تأک  صل

الگوهاست. ماثالً کاار  نیدر جلب توجه مخاطب، شکستن ا تیدارن در قالب الگوها  ک  کنن. رمز مو ق لیها تما: انسانمیر تار کن  منتظ هیغ

ماوارد ذکا   نیااود کاه قبال از پا واز، در حا نیانجام داد ا یمنیاعالم موارد ا یوست ا اساوت ییمایخلبانان هواپاز کمک یکیکه  یفاوتمت

کاه  یمسا  ان اه او جلاب شاد. ااا وجاود ۀح کت توجه هم نیا اودن منتظ هیخاط  غگفتن ک د. اهش وع اه جو  مایهواپ یشگیهم یمنیا

توجه همه رو ااه   کنندهیکار غا لگ نیاما ا م،یکنینم یها توجاهستند و اغلب اوقات اه اونکننده خسته یمنیموارد ا اعالم میدونیما م ۀهم

 خود جلب ک د.

 هیامثاال، اگاه در  یانادازه. اا اغل  یهااز ا داشات ی یو جلاوگ  کنندهیدرست از موارد غا لگ ۀدر جلب توجه مخاطب، استفاد تیمو ق رمز

ماورد  یطور ناگااانهساتند، ااه  یمسا هیادر طول  ییمایدهندگان اون که در حال راهپمسااقه ه،یورزش گ وه هی ۀکه دراار یونیزیتلو غیتبل

 تیارو تقو غیاتبل امیاگا گ پ گاه،ی. اه عبارت دستیم تب  ن یآگا امیرخ داده، اما اا پ یاکننده یاتفاق غا لگ  ن،یگ گ ق ار اگ یاگله ۀحمل

 .کنهینم

 در سه م حله است: دهیا هی یماندگار یمناسب ا ا ندیمطااق اونچه در کتاب اومده،   ا نیاناا ا

 اصل مطلب؛ ا تنی یعنی م؛یمنتقل کن میخواهیکه م یادهیا یاصل امیپ فیتع 

 محقق نشده است؟ یعیطور طبما کدام است؟ چ ا تاکنون اه یاصل امیدر پ ناخواسته میمثال، مفاه یاست؛ ا ا یاصل امیآنچه متضاد پ ا تنی

 میها اشتباه از آب درآمد، کماک کنا. سپس اگ  حدس آنمیکن سهیامق زنندیمان حدس مخودمان را اا آنچه مخاطبان امیپ ۀ انیغا لگ شکل

 آن را اصالح کنند.

پاساخ  یاا ا ی ک  ازین ینوع ،یاند که کنجکاوگ  ته ادی سانینولمنامهیدر علم.   یرمزآلوده؛ حت یدر استفاده از داستان شهیکار هم نیا دیکل

 نیار   ااااام، در پاساخ ااه ا تیسؤال و درناا یالگو جادیا قیاز ط  ی یغا لگ جادیاسته است. ط ح داستان، اه کمک ا یاه سؤاالت و الگوها

ساپس  م،یموجاود رو مطا ح کنا یهاشاکاف ایخود، مشکل  یهادهیا ۀارائ یکه ا ا نهیرمز کار در ا نیاناا ا کنه؛یم یااز ینقش مام لیمات

 ی. اخباار محلادیارو ااازگو کن  یکه در ااتدا وقاا نهیا  ا لیکه تما دی. توجه داشته ااشکنهیمشکل رو حل م نیما چطور ا ۀدیکه ا میکن انیا

نوجواناان  انیادر م یتازگکاه ااه دیاجد یایدارو»شو  آغاز کنن:  هیممکنه خب  رو اا  یاخبار نی. چنکننیروش استفاده م نیا از یخوااه

یرو ما کیاتکن نیاا ت دهیچیپ ۀنسخ .غاتیتبل نیداستان اعد از ا ۀو ادام« اشه!شما هم وجود داشته ا ییدارو ۀشده و ممکنه در قفس  ی  اگ

 ۀدها یاا ا دهیاا نیکه ا دیرو ارائه داد. توجه کن «یبیج یویراد» ۀ منتظ یغ ۀدیکه ا یزمان یعنی د؛ید یاز ماندسان سون یکیدر ط ح  توان

خاود کاه هماون  ۀدیاطا ح ا یاا ا یجاان اف کناد ایاازرگ اودن.  هاونیزیتلو ۀاه انداز شیاوکم وهایکه راد یزمان یعنیاست؛  یالدیم ۵0

اودن؛ چاون ها   زیماندگار ن رسن،یجالب اه نظ  م اریاس هادهیا نیه  دو ا کهیحالاستفاده ک د. در کیتکن نیاز هم ،اود «ماه یر تن روراه»

 ماه راه ا ه. یرو تونهیاش  نم نکهیو ا  هیاگ یشما جا بیکه در ج یائیاز جنس مبلمانه، نه ش وی. راددارنیدو مخاطب رو اه تعجب وا م

 یاا ه، نگااه شیقادم پااهقدم یطباق روالا یآهساتگاه نکاهیا یجاااه هادهیاا نیا. طا ح اکاننیما جادیا یاتازه نشیدو در مخاطب ا ه 

 .دهی ار ممخاطب ق یرو شیرو پ کیقاال توجه و درامات یاز جاان یو اجمال کننده یغا لگ

 یمعماول یتجاار غیاتبل هیاعنوان ( ااهBuick Enclave) ویآنکل و یا دیجد یهاونینیم یغاتیتبل ی: آگا منتظ هیغ یتوجه اا اتفاق جلب

ینشون داده ما نیشاد در ماش ۀخانواد هیحال،  نیخودرو ش وع ک د. در ع دیجد یهایژگیتمام و فیرو اا توص غیتبل نیخودروها، ا نیا یا ا

یما یاهیاه سا شیو صفحه نما کنهیاا س عت اه اون ا خورد م نیماش هی – ان  –خوردو هستند. پس از آن  نیسف  اا ا الکه در ح شدن

 یآگاا یجاااود، ااه یمنیکم اند ا یا ا یتجار یاز آگا یانمونه غیتبل نیا «اود. دهیاون رو ند کسچیاود؟ ه دهیرو ند نیراننده، ماش ایآ: »ره

 .دینیاب دیتونیم نجایرو ا دئویو نیخودرو. ا هی یا ا یمعمول یغاتیتبل

دروغ و اغا اق  یولا زه؛یاکه ا گااش ا  یکن، جور  یگنگو. مخاطب رو غا ل گن،یرو که همه الدن و همه م یزیاون چ گهیدوم داره م  صل

 گاهید ایا ادیااا عقال جاور درم مینیاب میخودمون اازگوش کن یاار ا ا هی م،یاگ  کنندهیگصورت غا لرو اه دهیا نکهیاه خوردش نده. قبل از ا

 .کنهیاز عقل داره عمل م ت   ا یلیخ

 (Concreteاودن )سوم: ملموس  صل

 (Easily grasped & reacalledآورد ) ادیاون رو اه  توانیم  یو س  شهیم دهی ام یراحتاه

  شیدر پاذ یژگایو نیت ااودن ساادهکتااب شا ح داده شاده، ملموس نیکه در ا دهیا هی یماندگار یژگیکه از شش و گهیسه کتاب م  صل

کاه اشا  در  ییهااست. قدرت قااال لماس ااودن در داساتان دهیا یاصل امیپ ک دندایهم احتماالً پ یژگیو نیت . سختهیسازادهیمخاطب و پ
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هاا در خاط ه نیانااا ا م؛ینقال کا د نهیسااهنهیها رو سداستان نیسال ا 2۵00حدود  یها ا اکنه مشخصه. ما انسانینقل م اشیطول زندگ

 هستند. دهیا هیاودن از ملموس یاالعادهخارق یهاها نمونهاند. تمام اونثبت شده

 ادیااو هساتند ااه احتماال ز کاه دور از دسات س ییکاه انگورهاا رساهیما انیروااه اه پا ی یگجهینت نیمثال، داستان روااه و انگور اا ا یا ا

گ اه دساتش »وجود داره:  یمشااا یهاالمثلض ب یمصطلحه؛ مثالً در زاان  ارس ایدن یهادر تمام زاان باًیتق  «انگور ت ش»اند. عبارت ت ش

 .«دهیاو م گهیم رسهیگوشت نم ها

 ،یخاوریشکسات ما یوقتا» ۀرو اا جملا «انگور ت ش»داستان  می. مثالً   ض کندهیقاال لمس و ماندگار اه ما م ی یتصو ،ی یگجهینت نیا

 .تهیواقع انِیع  ۀنداره؛ چون چا  یدوم ماندگار ۀکه جمل میشیساده متوجه م یاسهی. اا مقامیجا کناهجا «انقدر اداخالق نباش

منساجمه؛ اماا عباارت  ی( مفااومV8 engine) تیااِیمثاال، موتاور و یانسان ااشاه. اا ا ی یگجهیملموسه که حاصل ادرا  و نت یداستان

ااه  یانتزاعا میاز مفااه شات یمنسجم ا میها نشون دادن که مفاه. پژوهشموننیم ادیاه  یراحتمنسجم اه یهادهی. اهیانتزاع «یعملک د قو»

 .شهیاه خاط  سپ ده م «تیشخص» ای «عدالت»از  شت یا «دوچ خه» ۀ. مثالً کلمموننیم دم م ادی

در   ییکار، توانااتازه هیکارشناس و  هی ونیم یاست. تفاوت اصل «ییطلسم دانا» یادهیانسجام ه  ا یکه دشمن اصل دهیمطلب نشون م نیا

محاکماه رو در نظا   هیامنساجم  یهاتمام جنبه منصفهئتیکه ه نهیدر ا منصفهئتیو ه یقاض نیمثال، تفاوت ر تار ا ی. ا اهیانتزاع میمفاه

. کناهیما یگذشته ا رس اتیو تج ا یمسائل رو ازنظ  قانون یقاض اما ؛…مشخص و یدرس ۀوکال، ر تار، سااق دنیپوشمثل ط ز لباس ، هیگیم

 .نهیایالگو م هیاز  یعنوان نمادها رو اهکارشناس اون هیاما  نه،یایم ا تهیانسجام اتیرو مانند جزئ ا تهیانسجام اتیکار جزئ  د تازه

سااده و راحات  ،یاه مخاطاب اگا  کنندهیگو اه شکل غا ل یکن داشیپ یگ  ت ادیو دو  کیکه تو  صل  یادهیاگه اون ا خوادیسوم م  صل

 . هیرو اگ دهیاز اون ا تیاشه و نتونه منظور اصل جینکن که مخاطبت گ دشیچیپ یاگو. الک

 (Credibleچاارم: اعتبار )  صل

 (?Can you believe it) م؟یااورش کن میتونیم ایآ

 سازه؟یااورمند م دهیا هیها رو اه ما انسان یزیکه چه چ شهیسؤال مط ح م نی صل چاارم ا در

 ینوعاتوناه ااه ی. اگاه کسامی یاگیما قا ض …ها، نظا  خب گاان وسانت نمان،یوالاد یعنای ار،یامعماوالً ااورهاامون رو از صااحبان اخت ما

 فیاتکل م،یاکنا نیچنا میاگه نتاون یاه ساولت قاال حله؛ ول دهیاودن امعتب  ۀخودش اگنجونه، اون موق  مسئل ۀدیرو در ا اودناریاختصاحب

 ه؟یچ

 کار وجود داره: نیانجام ا یروش ا ا چند

 ندارد(؛ یو اقتدار اریکه اخت یکس یعنیمقاال اقتدار ) ۀاز نقط استفاده

 ملموس و منسجم؛ یاتیاز جزئ استفاده

 از آمار؛ استفاده

 شود؛ی( شناخته مSinatra Test) نات ایس شیکه اا عنوان آزما یاز روش استفاده

 . یپذآزمون یهااز اعتبارنامه استفاده

در حاال  یگاری ا د سا هیااز  ساتیمخاطبمون خوب ن یا ا دنیگارکشیموضوع که س نیاثبات ا یا ا میتونی: ما ماریاختمقاال صاحب ۀنقط

در ادن موجب اا وز زخام  هایکنه که وجود ااکت  جادیا گ انیااور رو در د نیا تونهیکه نم می یرو در نظ  اگ ی. دانشمندمیم گ استفاده کن

 .کنهیم هایاون ااکت  دنیخودش اقدام اه الع ه،ینظ  نیاثبات صحت ا یا ا جهیو درنت شنیمعده م

صاحت  ۀکنندنیکاه اتوناه تضام میساتین ی ونایو ا یاقتادار اااه  یدارا شاهیکاه ماا هم دیملموس و منسجم: توجه داشته ااشا یاتیجزئ

اعتباار » یدارا دیاماا اا امیاصاحت خودشاون ااشان. پ ۀکنندنیتضام دیاهستند که اا هامونامیپ نیاوقات ا شت یااشه، الکه در ا هامونامیپ

نشاون داده کاه  یپژوهشا ۀجایمثال، نت یتخصص و ماارت او ااشه. ا ا ۀندینما یخوااه تونهیغالباً م ات،ی  د از جزئ هی یااشه. آگاه «یدرون

حضاانت  اد،یاها اه احتمال زق ار داده اشه، اون منصفهئتیه یاعضا اریدر اخت یادیز اریاس اتیجزئ د،یمختص  و مف اتیجزئ ۀارائ یجااگه اه

ناوع   یانظ  ما تب یغ یشاامل موضاوعات اتیاجزئ نیارغم آنکاه ااه یاز کود  ادونه، حت یشت یا اتیکه جزئ دنیم ینیلد  زندان رو اه وا

 ۀنکته اسات کاه ارائا نیا یایم دم، گو انیمتداول در م یهاشده از ا سانه  اگ  ته یهااز آموزه یکیشده توس  کود  ااشه. مسوا  استفاده

 اشن. انیاعتبار مدع ۀدرج شیموجب ا زا توننیو واضح م قیدق اتیجزئ

از اون اساتفاده کا د. آمارهاا  حیصح یاه نحو دیاا یاوده؛ ول دگاهید هیاثبات  یا ا شده  تهیاستاندارد و پذ یهاوهیآمار همواره از ش ۀ: ارائآمار
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 ما دم یارتباط استفاده ک د. اا ا ینوع شیو نما میت س یا ا دیموارد آمار رو اا ۀدر هم باًیهستند. تق  تیندرتاً واجد معنا و اهم خودیخوداه

 نیا. از ایو ناه خ وجا میاستفاده کن یعنوان عوامل وروداز اعداد و ارقام اه دیت ه. اامام اریاعداد و ارقام اس داشتنادیارتباط از اه آوردنادیاه

 نیاچاون از ا م؛ی اا تیااز اون ذهن یبانیپشات یاا ا یاعداد ا تنیو سپس اه دنبال  میخود رو شکل اد تیکه اول ذهن میروش استفاده نکن

 یاا ا م،یخودماون رو شاکل ااد تیاتاا ذهن میاگاه از آماار اساتفاده کنا یاناداخت. ولا میخودمون رو اه کام وسوسه و دردس  خواه قیط 

 گ  ت. میق ار خواه یعال یتیدر موقع گ ان،یگذاشتن آمار اا داشت ا اه

اگاه اتاونم : »گاهیهسات کاه ما یا(، قطعاهFrank Sinatra) نات ای  انک س ۀساخت «ور یوین ور ،یوین»آهن   ۀ: در ت اننات ایس شیآزما

 صادقه. زین هادهیدرخصوص معتب ساختن ا یاهینظ  نیچن«. انجامش ادم تونمیهم م یاگهید یکار رو انجام ادم، ه  جا نیاونجا ا

ااه  یهناد نیکاارآ   هیاکه  یمثال، زمان ی. ا امیخودمون رو ثاات کن ۀدیکامل اعتبار ا یتا اه شکل میااش یشیمورد آزما هیاه دنبال  دیاا ما

 ساتمیکاه س هیتنااا شا کت دادیما نیتضام نکاهیرغم اهندوستان اقدام ک د، ااه ی( ا اFedExمانند  دکس ) ینقلوحمل ستمیس سیتأس

 یدزد ۀمشاکل عماده درااار هیاکه او مو اق ااه حال  یاز زمان شیادعا تا پ نیابنده؛ چون اعتبار ا یق ارداد تونستیموق  داره، نماه لیتحو

 دیکاار رو انجاام داد. توجاه داشاته ااشا نیااقالم ق ارداد است و ادون اشاکال ا نیا لیتحو یدر هندوستان شد ثاات نشده اود. او ا ا هالمی 

 کسب ک د. یشت یچه اندازه قدرت ا ،«شنیجام مما س  موق  ان یهالیدرصد از تحو 84/98»ماج ا اعالم ک د:  نیاکه او پس از  یزمان

 نیت اپا دازه. ا جساته دهیو امتحان ا شیتا خودش اه آزما کشهیرو اه چالش م دهیمخاطب ا ای یمورد، مشت  نی: ا یپذآزمون یهااعتبارنامه

 یوناد یا هیازنج یهارساتوران یاز ساو ۱980 ۀاود که در دها(« Where’s the Beef) گوشت کجاست» غیمورد، تبل نیمثال م تب  اا ا

 گا یو د هیااه یزنج یهارساتوران  یساا یتا  از همب گ هاا( ازرگWendy’s) یوناد یادعا ک د کاه همب گ هاا غاتیتبل نیشد. ایپخش م

یما ی ود سات یغاذا یاود که ها  مشات  یموضوع نی. اذارنیم هاشونچینسبت اه مقدار ا گ  )گوشت( در ساندو یشت یها نان ارستوران

 .ک دیکنه و قطعاً امتحان هم م تحانو ام یاون رو ا رس تونست

. حااال یهام داشاته ااشا یعقالن ۀپشتوان هی ،یاگ یخوایکه م یادهیا یکن ا ا یکه سع کنهیموضوع اشاره م نیچاارم کتاب داره اه ا  صل

تاو  نکاهیا یجاااه دتیاو ا یک دنش اماوننکن که اعداً تو ثاات یتو خال یادعا یول ؛یاگهید زیه  چ ایآمار و ارقام ااشه  تونهیپشتوانه م نیا

 اولوف ثبت اشه. هیعنوان خالقانه ثبت اشه، اه زیچ هیعنوان مخاطب اه نذه

 (Emotionalپنجم: جلب احساسات )  صل

 (No feels, won’t careداشت ) نخواهد تیاهم کسچیه یما ا ا ۀدینباشن، ا انیاحساسات در م اگه

 کیامنظور ماا صا  اً تح  یول م؛یپ دازیم دهیا هیا  اد در زمان ط ح  یاستگو دل یعاطف یوستگیپ ای یاحساس ۀمؤلف حی صل اه تش  نیا در

مند و متوجه سااختن ا ا اده. احساساات، عالقه ام،یپ ساختن«یاحساس»الکه هدف از  ست،یمانند غم و اندوه در مخاطبان ن یاحساسات منف

 ما شده ااشن. امیمند و متوجه پااتدا عالقه ،یگ از اعمال کنش شیپ دیهستند و ا  اد اا یگ ها در جات کنشاخش انسانالاام

کودکاان  یاا ا یماال یهااجلاب کماک  یتاأث ۀاز پژوهشگ ان اه مطالعا یاا عقل و منطق، گ وه سهیاحساسات در مقا  یتأث حیتش  منظوراه

 یایکاود  تم کاز داشات. خاب ااد هیا ق  ا  ناام  یگ یا  آمار اود و د یمبتن ک دیرو هیمتفاوت پ داختند:  شیاا دو گ ا قایگ سنه در آ  

 زانیام شاد،یااه خادمت گ  تاه ما یشات یمطالعه اونجا اود که ه  جا عقل و منطق ا نیا زیانگشد. اخش شگفت و قدوم م ۀویاست که ش

 دایاهاا کااهش پکمک شد،یکود  استفاده م هیآمار و اشاره اه نام  ۀارائ ۀوینمونه، چنانچه از ه  دو ش ی. ا اک دیم دایکاهش پ زیها نکمک

یما دایاش پها کاهانجام اده، ااز هم کمک هی یکار خ نیاا ا  م تب یساده و غ یامحاسبه شدی  د خواسته م هیکه از  یطیو در ش ا ک دیم

و ماان  از  میدیواکنش نشون م یاحساس یهادر مقاال درخواست یاه نحو متفاوت م،یذاریا  س مون م یلگ یتحل یهاکه ما کاله ی. زمانک د

 .میشیم ساساتدر  اح یا ا مونییتوانا

 یخااص همادل یا  اد ۀها دراار: در وجود اونمیرو از س شون ا دار یلگ یتحل یهاکاله ها،دهیا  اد اه ا یمندجلب توجه و عالقه یا ا دیاا ما

منفعات  ایاهساتند  ونادیدر پ یها عالقاه و توجاه دارن ااه چاه نحاوکه م دم اه اون ییزهایاا چ هاموندهیا مینشون اد نکهیا ای میکن جادیا

 یناه صا  اً ااا ا ا اد م،یااشن ارتباط ا ق ار کن خوانیکه م یا  اد تیاا هو نیها و همچناون تی. در واق  اا هومیها رو جلب کناون یشخص

 اکنون هستند.که هم

هاسات ااا است که مورد توجاه اون ییزهایچ نیو ارتباط ا وندیپ یدادن نوعک دن ا  اد، شکلمندعالقه یا ا وهیش نیت ی: اساسوندهایپ قدرت

 نجاایدر ا ی. توجاه اصالمیکنایاساتفاده ما یتداع ای یونددهیپ کیاز تاکت یعیطب یما اه شکل ی. تمامستیها ناون ۀکه مورد عالق ییزهایچ

نسال  هیاا ت   یهاکه ارزش یو متداول که ارزششون کم شده گذر کنن )زمان یمیقد یزهایاست که از چ یدیجد یوندهایخلق پ همعطوف ا
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 ی(. مثاالنامنادیما «ییاس  معناا»کتاب اون رو  نیا سندگانیآور قوتشون رو از دست اِدن، نوو شگفت بایالعاده، ز وق ،یعال یزهایچ یعنی

( اسات. Sportsmanship) یورزشاکار ۀاساتفاده از وا  د،یاجد یماو  احساسا هیااصطالح   ساوده در مقااال  هیشدن ا جسته از مغلوب

اصاطالح  نیانموناه، از ا یداشات. اا ا یادیز یدر مخاطب، معان یمو  احساس جادیا ی  سوده شد که ا ا لیدل نیاه ا «یورزشکار»اصطالح 

کلماه رو  نیاا قیااز ط  یمو  احساس جادیا «یورزشکار»از مدا عان اصطالح  یکی. شدیم اشتا د زین« شده اه اازندگاناهدا زیجوا» یمعنا

 یاحساسا نیچنا زیان یاااز یقائل ااشان، اا ا تیورزش ارزش و اهم یق ار داده اود. اگه م دم ا ا دیمورد تأک «یااز داشتیگ ام»اه کمک 

 خواهند داشت.

 اااره،نیامعماول در یاز خطاهاا یکایهاست. اون یمنا   شخص ی یگیو پ هادهیک دن ا  اد اه امندعالقه یا ا یاگهید ۀوی: شیشخص منفعت

 دیادسات خواه« دانه نیاات »ح ف اه مخاطب که شما اه  نی. مثالً گفتن او منا   اشخاص ااشه دیاست که   ات  از  وا ییهایژگیا  و دیتأک

 پا دازن،یما دهیاا هیکه اه   وش  یا  اد ،یکلصورتک د، اشتباهه. اه دیخواه دایدست پ« چمن نیاات »ح ف که شما اه  نیا یجااه ا ت،ی

 یجاااه« شاما ایاتاو » ۀو کامل از وا  یس اس  ۀاه استفاد شیحال، گ ا نیاا ا کنن؛یمقاومت م یمنفعت شخص ۀگفتن درااردر مقاال سخن

 داره. یدر پ یت م اتب مو قاه ۀجیهمواره نت« م دم ایا  اد » یکل ۀوا 

  یانااملموس نظ یهاایایناداره، الکاه غالبااً دارا یادهیا ا هاایایدارا  یتم کز ص ف ا  پول و سا ،یمنفعت شخص فی: در تع تیاه هو توسل

 یکاه تماام یعقالنا یاوهیکه ا  اد در اغلب موارد اه شا دیهستند. توجه کن تیاهماا یهازهیانگ ۀدهندشکل یشناسفهیس واح اینفس عزت

 تشاونیرو اا  هو ماتشاونیالکاه در عاوض، تصم کنن،ینم ی یگمیها رو مد نظ  ق ار ادن تصماون یو نقاط مثبت و منف سنیرو انو هانهیگز

 یا ا اد»و  «اسات؟ یاز چاه ناوع تیاموقع نیاا»، «هستم؟ یمن چه کس: »کننیرو مط ح م یسؤاالت نیها معموالً چن. اونسازنیم یمبتن

 «دن؟یانجام م یچه کار ییهاتیقعمو نیمن در چن  ینظ

مطا ح  یو اعتباار اون مشاکل امیپ نیا ۀدراار نیاست؛ اناا ا یکار خط ناک دنیگارکشیجوانان: اغلب نوجوانان ااور دارن س ۀتوجه و عالق جلب

 غااتیاز مجموعاه تبل یکای. ااه میجلب کنا یگ ها رو اه کنشااتدا توجه اون دی. ما ااکشنیم گاریس یادیااز هم ا  اد ز نیاا وجود ا ست؛ین

 هیادر حال رانادن ااه سامت مقا   یکوچک ونیکه کام دادیم نشون غیتبل نی. اکنمیشد، اشاره م یاندازراه ۱998که در اواخ  سال  یث مؤ

 هیاشاده در طاول تعاداد ا ا اد کشته ۀدهندنشون هاسهیک نی. اک دنیم هیرا تخل« اجساد یهاسهیک»اود و نوجوانان  اتیش کت ازرگ دخان

اون  یعنای، «و اساتبداده ییکه مظاا  زورگاو ی  د»خشم و غضبش رو اه سمت  قیدق یاه شکل غیتبل نیاودن. ا گاریمص ف س لیروز اه دل

 یااه خشام و احساساات دوران نوجاوان  کاناهیز یاوهیاه شا غیتبل نیا نینشونه گ  ته اود؛ اناا ا انهیاقتدارگ ا لیو اون شما یمنیش کت اه 

 یانگ یال و طغتاا حاس اساتقال آوردنیما یرو دنیگارکشایاه س« ا  اد مقتدر»در مقاال  انیطغ یا ا هانوجوان نیهم ی. زمانزدیتلنگ  م

 ازنن. انیدست اه شورش و طغ دنیگارنکشیس قیاز ط  داشتیها رو وا ماون غیتبل نیا یخودشون رو ارضا کنن؛ ول

رو  زهاایچ نیاا دیچ ا اا»که  شنیآموزان مواجه مسؤال دانش نیغالباً اا ا  ستانیدا یاضی: معلمان ریاز منا   شخص یسطوح ااالت  ی یگیپ

 زهاا،یچ لیاقب نیااعاد و ا یهاسال یاضیر یهاشدن در کالسر تن اه دانشگاه و قبول یکه شما ا ا نهیسؤال ا نیپاسخ معمول ا «م؟یاموزیا

 ازیادرس ن نیاه گز، شاما ه گاز ااه ا»جواب داد:  گونهنیا ،یجواا نیچن یجااز معلمان اه یکی یول د؛یهست یدرس نیچن ی یادگی ازمندین

ماورد حملاه  یکاه اگاه روز دیادیانجام ما ندهیآ یکار رو ا ا نیشما ا د؟یپ دازیزدن ماه دمبل یاصوالً چ ا در زندگ یک د. ول دینخواه دایپ

 نیااه هما قاًیدق زین اتیاضی. آموختن ردیهاتون رو حمل کننوه ای یاار زندگ ای دهاتونیخ  دیاتون ای دیاز خودتون د اع کن دیتونا د،یواق  شد

 یکاار رو اا ا نیااود. شاما ا دیخواه ازمندشونیتمام عم  ن یکه ا ا یهمون عضالت د،یدیم نیکار عضالت ذهنتون رو تم  نی. شما اا الهیدل

 نجاایدر ا یاحساسا شیکاه گا ا دی. توجاه داشاته ااشا«شهیهدف محسوب نم هی خودیخودکار اه نیو انجام ا دیدیم انجام یاگهیهدف د

 .«ییو خودشکو ا ی یادگی»است:  یمتوجه سطح ااالت 

 هیاکان  یحااال ساع ،یم حلاه پختااهرو م حله دهیاو ا یکار که چاار م حله رو پشت س  گذاشت ینجایتا ا گهیجان  صل پنجم داره م آقا

احساساات مخاطاب،   کا دنیخاودش کناه؛ چاون درگ  یاک دن، احساسات مخاطبت رو هام درگکه تو م احل مط ح یمط حش کن یجور

 ااال. ا هیم یییییلیکنه خ دتیاون مخاطب رو جذب ا نکهیاحتمال ا

 (Stories) یداستان انیششم: ا  صل

 (It’s almost experience)  گذارنیتأث هاتج اه

از  یناوع ۀکننادبیها ت غاون مانناد داساتانه. داساتان ک دنتیاروا ده،یاها  ا تیدر جاذاا یدیاکه عامل کل کنهیم انیششم کتاب ا  صل

 .کنهیا  ذهن مخاطب حک م یرو مانند داغ دهیا ییگو وه،یش نیاز مخاطبان هستند. ا یدر اخش یذهن ینیاازآ   ای یهمانندساز
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هاا عمال خواهاد کا د. اخاش کارتم اتب ماؤث ت  از  لشپ واز اه سازهیشب یاه خلبان، استفاده از نوع یآموزش هوانورد ۀنیمثال، درزم یا ا

خلاق  قیاتاا از ط  آنیو مکاشفه اه دست م یگ دآور قیاز ط  شت یخوب، ا یهاخلق اونه. اغلب داستان ۀداستان، م حل هیدشوار استفاده از 

اسات  یما د ۀ( اشاره ک د. داساتان درااارSubway) یاه داستان پ قدرت رستوران سااو شهینمونه م یو نو. ا ا دیجد یهاداستان فیو تأل

 ۀجملا نیاداساتان او رو ااا ا ی( از وزنش رو کم ک ده ااود )همااهنگلوگ میک ۱۱۱پوند )معادل  24۵وران رست نیغذاخوردن در ا قیکه از ط 

 گ م(. 7کمت  از  یاا چ ا چیساندو 6 یعنی؛ «7  یز 6: »دیکن سهیمقا یغاتیتبل

 اازگو ک د: شهیم وهیداستان رو اه سه ش نیا

و  یمطلاق اا  ساخت ۀقدرت اراد ی وزیپ» ای «دنیاز محنت اه مکنت رس» ای« س  اازنده» کیکالس تیهمان روا وهیش نی: ایچالش داستان

اول داستان هولنا  اه نظ  ا ساه؛ ماثالً هماون  تیشخص یاونه که عبور از موان  و مشکالت ا ا یداستان چالش یدیاست. عنص  کل«  الکت

 .یم د در داستان رستوران سااو یا ا نپوند وز 24۵ک دن کم

 یشاناختتیجمع ،یماذهب ،یقاوم ،یطبقات ،یمثالً نژاد یشکا  یکه از رو پ دازهیم یا  اد ۀدراار یتگ یکه اه روا ی: داستانیارااطه انداست

ماا  هااوناخش هستند. اما الاام یا ا یاجتماع یاه نحو یارااطه یهاداستان ی. تمامکننیارتباط ا ق ار م گ یکدیپل زده و اا  گ یاز نوع د ای

 .کننیمشتاق م گ انیاا د یو ما ورز یهمکار ،ییبایشک ،یاریرو اه هم

مباارزه ااا  ایا  پااید ییحل معماا ،یو  ک  یذهن شیکه در حال مکاشفه و گشا پ دازهیم یاه   د یپ دازداستان گونهنی: اتیخالق داستان

 نوآورانه است. یاوهیخاص اه ش یامسئله

 ؟یاگا یچجاور یگ  تا ادیاپنج م حلاه  نیتو ا ؟یاگ یخوایرو م دتیکه ا گهیخالصه داره م یلیخ یلی صل ششم هم خ یعنیآخ    صل

 اا نیقصه لذت ما دنیها از شنچون آدم ؛یو اه مخاطبت اگ یکن تیرو اا قصه روا دتیکن ا یسع یعنیکن؛  ییس اداستان ای ق  آخ ش ا

 .کننیم  ارارتباط ا ق شت یو ااهاش ا

 متن پشت جلد کتاب

ااه  دیاجد یمحصاول ۀع ض د؛یها رو مط ح کناون وهیش نیاه اث گذارت  دیخوایکه م دیدار ییهادهیها و اح ف دیکه ااش یتیشما در ه  موقع

  ییاتغ دیااا تهیکاه اارهاا درگونه. هماندیااه   زند خود منتقل کن جیتدراه دیکه دوست دار ی  هنگ یحت ایسازمان و  یاست اتژ  ییاازار، تغ

یآشانا ما هاتوندهیاو مستدام کا دن ا یعال یا ا ییطال دیکتاب شما اا شش کل نیدشواره. در ا اریاس گ انیک دن دو عمل دنیشیاند ۀویش

نظا  و ر تاار  تیااادوام داشته ااشن تا درناا یآورده اشن و اث  ادیاشن، اه  دهی ام هاتوندهیتا ا دیشیندیا ی یچه تدا دیآموزی. شما مدیش

 .دیاد  ییخود رو تغ بمخاط

 بخشی از کتاب:

 شودی صل اول: آنچه ماندگااار م

شا کت در  یاااا ا یتازگااه ااادیوی. دااامیانام اادیویاو را د دی. اگذاررودیمسا  ت م ادیاز دوسااتان ما اه خاط  نوع کارش، ز یکی دوست

اسات احت ااه کا اه  یتا پ واز وقت داشاات، اا ا یر ته اود. او که اعد از جلسااه چند ساااعت یتیس کیاه آتالنت انشی اا مشت یجلسه مام

متعجاب  نکاهیازنناد. او ااا ا یانوشاند و گپااا یاداد تا اا هم قااوه شناادیشد و پ کشینزد یدر ا کار خودش غ ق اود که   د دیویر ت. د

تشاااک  کا د و  دیاویاو. د یا ا یکیخودش و  یا ا یکیر ت و اا دو  نجان قاوه اازگشت،  شخوانیاه ساامت پ بهی. غ   تیشااده اااود پذ

 .آوردیم ادیاود که او اه  یزیچ نی آخ نی. ادیآن را نوش

 داریا خیور در و مناا ، درازکش در وان حمااام هتل و غوطه باًیتق  نیا جیگ نکهیقبل از ا د،یویاود که د یزیچ نیآخ 

 اه اط اف انداخت تا افامد کجاست و چگونااه ساا  از آنجااا در آورده است. ینگاه واروانهی. او دآوردیاه خاط  م شود،

 ک د: دایدر کنارش پ یادداشااتی سااپس

 زن  ازن... ۱9۱۱نخور. اه  تکان

 داد. حیخود را توض تیزن  زد و وضع 9۱۱کوچک کنااار وان حمام اود، ا داشت و اه  زیم یرا کااه رو یتلفن هم اه اادیوید

داشات. او گفات:  ییآشانا تیاموقع نیاا ا یبیخ  اود اه ط ز عج یسوکه آن یو ک خت شااده اود، اما کس حسیا خیاه خاط   انگشااتش

او مضاط ب ااه »آماده اسات؟  ونیکم  شما ا ینییاز قسمت پا یالوله ای. آدیکه اا دقت و آرام اه پشت خود دست ازن خواهمیآقا، از شما م»

شما از ادنتان خاار  شاااده اسات. در  یهاهیاز کل یکی د،یآقا نت س« زده است. اپ اتور گفت:   ونیاز پشتم ا یالوله اله. دیپشتش دست کش

 تاانیهاا از جاآن دنیاند، تا رسااند. مأموران اور انس در راهو شما را هدف ق ار داده کنندیم تیادن  عال یاز دزدان اعضا یشااا  گ وه نیا
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 .«دیتکان نخور

 خانه جوان این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد می کند:

 ،یرا ااه مخاطباان خودتاان انتقاال دهناد چاه از ساخن ان یماما امیکند که قصد دارند پ یم شناادیپ یکسان یکتاب را ا ا نیخانه جوان ا

  انیماد اااان،یاازار تواننادیا ا اد م نیروزنامه و ... ا یت هایمطالب و ت ،یمیدرون ت یهاشعار، ارتباط ،یغاتیتبل نیکمپ ک،یاست اتژ یهاهیانیا

   وشندگان محصول ااشند. ایو  یاجتماع یشبکه ها نی عال ،یرگانااز

 تصاویر کتاب:

 

 

 

 

 

 

 
 

 نظرات مختلف افراد در خصوص این کتاب:

 صالح نام و نام خانوادگی:

 ر مطالعه را دارد.اوده و ارزش چند اا  یمتن و شبک نگارش درخور تقد یی ایکتاب در نوع خود اه لحاظ ت جمه، گ نیا

 میاا ا زهاا،یها و گ  ادداشتیاز کتاب و همان  یا دار ادداشتیمن اار اول که مطالعه نمودم،  ق  لذت ا دم، اما اار دوم ش وع ک دم اه  خودِ

 …مانده اند
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 یااعاث ما نیهما د،یاز آن را اخوان یو چند صفحه ا دیکتاب را حتما ورق ازن نیشود گفت، اما دوست دارم دعوتتان کنم تا ا یکه نم هیتوص

 .دیشود تا کتاب را اه اتمام ا سان

 یاعلی د،یو شاد ااش مو ق

 نام و نام خانوادگی: سجاد

 ا تاهی یمتاون نیتا  دیااز مف یکیشک  یکتاب را ش وع ک ده ام آن را ا نیاار دوم خواندن ا یتفاوت اگذرم. حاال که ا ا یراستش نتوانستم ا

 دهیامجبور اه ارائه مطالاب و ا یادیز لیکنم و اه دال یم سیو تدر یسخن ان سم،ینو ی. من مدیآ اه کار اتمیمشغول یتواند در تمام یام که م

کا دم. اگا  ساخن ان،  دایاکتاب منظم و م تب و از همه مامت  معتبا ، پ نیاودم در ا دهیسالاا د یرا که اه زحمت در ط ییزهای. چستمها ه

 .دیکتاب غا ل نشو نیاز ا دیارائه کن گ انیاز مسائل را اه د یاعض دیکه در آن اا دیدار یگ یه شغل د اینو آور و   ،یمدرس، مد

 یژنوس هادنام و نام خانوادگی: 

 سالم

 <نقد سازنده اااش نگااه اشاه    هی دیاه د دوارمیرو خواستم عنوان کنم که ام یمورد هیقلم.  ق   انایکتاب رو خوندم. ممنون از آر نیمن ا

 اریاون قسمت از متن اا ام اسا یچند ااره  یحت ایدوااره, سه ااره و  یهست که جدا اازخوان  ایجاها آنچنان روان و گ یکتاب اعض یت جمه 

رو زودتا  از مفااوم  شیسایکاه اصاطالح انگل یکنم لغت اه لغت ت جمه شده, جور یحس م ییجورا هیقسمتا  یمتاسفانه اعض ی, ولنهی یش

عنوان اشاه تاا منظاور رو کامال  یا گهیکامال جور د دیاا یاه زاان  ارس یسیه ا گ دان اون عبارت انگلک ی! در صورتارهیاه ذهنم م شی ارس

کتااب  یدر ااازخوان دوارمیکتاب(. ام یاه متن اصل یعنوان کتاب )البته اا حفظ و ادار یهوشمندانه و هن مندانه   دانمثل ا گ قایا سونه, دق

 . هیق ار اگ یموضوع مورد ا رس نی, ایچاپ اعد یآن ا ا یو آماده ساز

 قلم انایدست اندر کاران انتشارات آر یسپاس از تمام اا

 انیلیخل رضایعل : نام و نام خانوادگی

گا وه  یضامن مع  ا شانیکه در آن ا دمید یمحمد هیاز خانم سم ییدئویو یاطور اتفاق اه،یس یو اعد از اتمام کتاب قو نی  ورد لیسالم. اوا

 یاا ا یو داساتان یملموس، معتبا ، احساسا  منتظ ه،یپس از ا شم دن شش  ن ساده، غ شانیمستدام ک دند. ا یعال دهیاه ا یاشاره ا انا،یآر

داشاتم،  اهیسا یکاه از کتااب خاوب قاو یتج اه ا هیو ا پا هیتوص نیکاش کتاب را اخواند. اا ا یآرزو ک دند که ه  معلم ده،یا  دنماندگار ک

. اکنون که مطالعه کتاب تماام شاده خوشاحالم یمن ض ور یممتاز ااشد و خواندش ا ا یدر زم ه کتاب ها دیکتاب هم اا نیحدس زدم که ا

ن  ته اناد و صااف اصال  هیچندان حاش سندگانیک ده است. نو یروشنگ  و ت جمه روان کتاب را جذاب و خواندن یاکه آن را خواندم. مثال ه

او را اشنوند، توجه کنند و ااه خاط شاان  یح ف ها گ انیخواهد د یو م دارد گ انید یارائه ا ا یکه نوع یک ده اند. ه  کس حیمطلب را تش 

 خواهند آموخت. اکار ر نیا وهیکتاب ش نیاماند، از ا

 هدادب : نام و نام خانوادگی

کنناده و جاذاب قان  میکه قا اره اازن ییهاح ف میتونیکه چطور م دهیآموزش م سندهیکتاب را خواندم. نو نیا یپارسال اود که نسخه کاغذ

کاه ااه ذهان طا ف  میسایانو یمتن جاذاا میمثالً اخواه ای میداشته ااش یاارائه ییجا ای میصحبت کن میاخواه یااشه مثال ممکنه در جمع

 مقاال اچسبه و ماندگار ااشه ا اش

 سما دهقان : نام و نام خانوادگی

همیشاه در خااط م موناده و تق یباا هماه جاا اصال  6ها مطالبش  ا ار نباود. یکی از ماندگارت ین کتاااایی که خواندم. ا  خالف سای  کتاب

 .استفاده می کنم. اه نظ م  ق  ا ای ا  اد درگی  کسب و کارها نیست و همه می توانند ازش استفاده کنند

 


