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2 چگونه از دیگران درخواست کنیم

چگونه از دیگران درخواست کنیم

همیشهدرخواستکردنازدیگرانبخاطراینکهممکنهجوابردبشنویم

کارخیلیسختیهست.البتهاگهمابدونیمکهچگونهازدیگراندرخواست

کنیمدیگهبرامونسختیودشوارینداره،چوندرخواستکردنازدیگران

همآدابوروشخاصخودشروداره.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: جواب رد شنیدن
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3 چگونه از دیگران درخواست کنیم

کمتر اینکه احتمال کنیم، ازدیگراندرخواست بدونیمکهچگونه ما اگه

یابهعبارتدیگهمابیشترجوابمثبتمی جوابردبشنویمبیشتره،

شنویمتامنفی.

استفاده از کلمات صحیح برای درخواست کردن از دیگران

از ازیکسریکلماتاستفادهکنیمو دردرخواستهاییکهداریمخوبه

یکسریکلماتدیگهاستفادهنکنیم.

چونیکسریازکلماتممکنهبارمنفیداشتهباشندیاطرفبهصورت

ناخودآگاهبیشترتمایلدارهکهجوابمنفیبدهتامثبت.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه جواب رد 

بدهیم

خیلی داریم که هایی درخواست در صحیح کلمات از استفاده بنابراین

مهمهوبایدرویاینموضوع،یعنیپیداکردنکلماتصحیحبیشتروقت

بذاریم.
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4 چگونه از دیگران درخواست کنیم

 کلمات و جمالتی که بهتره موقع درخواست کردن استفاده نکنیم

اجازهمیدید؟◄

آیامنمیتونم…◄

اگهشمادستوربدید…◄

و…◄

اگهیکمقداررویایننوعکلماتوجمالتدقتکنیم،متوجهمیشیمکه

سواالتونحوهدرخواستها،جوابشبلهیاخیراست.

زمانیکهماازاینجمالتاستفادهمیکنیم،طرفمقابلیابایدکاریرو

بهمااجازهبدهکهانجامشبدیمیانبایداجازهبدهکهانجامشبدیم،

یعنی۰یا۱،کهدراینحالتمغزمنطقیمابیشترمداخلهمیکنهواز

اونجاکهمغزمنطقیماکمیبدبینهستترجیحمیدهکهپاسخمنفی

بهدرخواستمابده.

ازطرفیهموقتیازاینجمالتاستفادهمیکنیم،ماشخصیکهازش

درخواستمیکنیمرودرموقعیتقدرتقرارمیدیمواونشخصهم
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5 چگونه از دیگران درخواست کنیم

برایپاسخدادنبهمااحساسمسئولیتمیکنهوهمینقرارگرفتندر

موضعقدرتوداشتناحساسمسئولیتنسبتبهدرخواستماباعث

میشهکهبهدرخواستماپاسخمنفیبدهند.

قدرت میخاد و کنه قدرتمی احساس اونشخص زمان این در چون

خودشروبهمانشونبدهوبادرخواستماموافقتنمیکنه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه درخواست 

افزایش حقوق

مثالفرضکنیدکهکارمندشرکتیهستیدومیخواهیدازسرپرستتون

درخواستمرخصیکنید.

آقایفالحاجازهمیدیدمنپنجشنبهمرخصیبگیرم؟◄

آقایفالح،آیامنمیتونمپنجشنبهمرخصیبرم؟◄

آقایفالح،اگهشمادستوربدیدمنپنجشنبهمیرممرخصی؟◄
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6 چگونه از دیگران درخواست کنیم

میبینید،اینجمالتپاسخشونبصورت۰یا۱هست،خیریابله.

وازطرفیهموقتیمابااینجمالتازکسیچیزیرودرخواستمی

کنیم،طرفرودرموضعقدرتقرارمیدیم.

البتهایننیستکهاگهازاینجمالتاستفادهکنیم۱۰۰%پاسخبهدرخواست

مامنفیمیشه،چونخیلیچیزهادرهنگامتصمیمگیریدخیلهست.

رو درخواست این کسی چه هست… چی داشتیم که درخواستی مثال،

انجاممیده…آیادرزمانمناسبیدرخواسترومطرحکردیمیاخیر؟و

خیلیازموارددیگهکهباعثمیشهدیگرانبهدرخواستماپاسخمنفی

بدهندیامثبت.

کلمات جادویی برای درخواست کردن از دیگران

یکسریازکلماتوجمالتهستندکهطرفمقابلخیلیراحتردرخواست

ماروقبولمیکنهوبهشپاسخمثبتمیده.اینکلماتوجمالتدقیقا

نقطهمقابلجمالتیهستندکهدرموضوعقبلیخدمتتونعرضکردم.

میتونید….◄
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7 چگونه از دیگران درخواست کنیم

میشهلطفکنید…◄

میتونمازتونخواهشکنم…◄

اینجمالتبارمعناییمثبتیدارندوبیشترسمتاحساسیمغزرودرگیر

میکنند.
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8 چگونه از دیگران درخواست کنیم

چوناینجمالتازتوانستنیالطفکردنجاریمیشند،طرفمقابلهم

برایاینکهتواناییخودشرونشونبدهیالطفومحبتخودشروبروز

بدهدربیشترمواردبهایندرخواستهاپاسخمثبتمیده.

مثال در مثال قبلی:

آقایفالحمیتونیدبرایروزپنجشنبهبهممرخصیبدید؟◄

آقایفالحمیشهلطفکنیدبرایپنجشنبهبهممرخصیبدید؟◄

آقایفالحمیتونمازتونخواهشکنمبرایپنجشنبهبهممرخصی◄

بدید؟

بهشمابزرگوارانپیشنهادمیکنمکهازهردوگروهازجمالتدرصحبت

هایروزمرهاتونودرخواستهاییکهداریداستفادهکنیدواثراتیهم

کهبهجامیزارندروبرایخودتونبررسیکنید.

حدودسهسالپیشپیشرفتمداروخانهبرایپدرمکهکمرشگرفتهبود

ودچاراسپاسمعضالنیشدهبودچندتامشمعکمرگرفتم.اواخرهمونروز

ازاینمشمعکمربرایپدرماستفادهکردم،همونموقعمتوجهشدمکه
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9 چگونه از دیگران درخواست کنیم

اینمشمعکمراصاًلجنسمرغوبیندارهوهمینطوربعدازاستفادهکردِن

پدرمازشیقینًامتوجهشدمکهاصاًلکیفیتخوبینداره.

نفر اون جای به ای دیگه شخص اما داروخانه، رفتم روز همون صبح

دیروزیتویداروخانهاومدهبود،بهخودمگفتمفکرنمیکنمقبولکنهکه

اینمشمعکمرروازمپسبگیرهیاعوضشکنه.
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10 چگونه از دیگران درخواست کنیم

بهمتصدیداروخانهگفتم،

آقا،مندیروزاومدماینجاواینمشمعکمرهاروازهمکارتونخریدم،اما

اصاًلازکیفیتشراضینیستم،میشهازتونخواهشکنماینمشمعکمر

روازمپسبگیرییااگهجنِسباکیفیتتریداریدبرامعوضشکنید.

متصدیداروخانهیچندلحظهمکثکردوباتعجبگفت،همیشههر

کسمیاداینجاویهمچیندرخواستیدارهبادادوبیدادمیگهکهآقا

اینچیهبهمندادی،واسهخودتونپولموپسبدید،امااالناینطوریکه

شمابیانکردید،قطعًاوباکمالمیلاینکارروبراتونانجاممیدم،کاش

بقیهمشتریهایماهممثلشمابودن.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: لحن صحیح 

صحبت کردن

فقطیکلحِنآروموصادقانهبههمراِهآوردِنیکنیمچهجمله)میشه

ازتونخواهشکنم…(دراولدرخواستهامونخیلیتویپیشبردِن

دیگران به خوب حس یک دادن یا دیگران به گذاشتن احترام کارها،
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11 چگونه از دیگران درخواست کنیم

میتونهتأثیرگذارباشه.

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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