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جذابیت چیست

به راستی جذابیت چیست

همه ما آدم ها دوست داریم جذاب و دوست داشتنی باشیم، تمایل به 

دوست داشته شدن و مورد توجه قرار گرفتن تو وجوِد همه ما هست و 

اگر کسی این ویژگی رو نداشته باشه شاید باید کمی شک کنه.

جذابیت و دوست داشتنی بودن چیزی غیر از زیبایی ظاهر است .

شاید کسی صورت زیبایی نداشته باشه اما بسیار جذاب و دوست 

داشتنی باشه یا می تونه بسیار زیبا و جذاب باشه اما اصاًل جذابیت 

بیانی، رفتاری و باطنی نداشته باشد.

ما کلی هزینه میکنیم تا لباس خوبی بخریم، تا خوب به نظر بیام و تمام 

موارد ظاهری رو رعایت میکنیم تا جذاب تر و دوست داشتنی تر به نظر 

بیایم، اما معموال ً فراموش میکنیم که این نوع جذابیت ها کامال ً ظاهری 

و گذار هستند و اون چیزی که باعث میشه ما بیشتر و طوالنی تر جذاب 

و دوست داشتنی بمونیم، اون چیزی هست که از ما به عنوان بیان و 

رفتار بروز داده میشه، و این نوع ارتباِط ما با دیگران هست که میتونه به 

ظاهر ما اعتبار ببخشه.
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حتما ً خیلی ها رو دیدید که ظاهر بسیار زیبا و جذابی دارند و ما سریع 

جذب ظاهرشون میشیم و پیِش خودمون میگیم عجب آدم باحال و 

جذاب و دوست داشتنِی هست، اما وقتیکه باهاشون ارتباط می گیریم، 

متوجه میشیم، نه این آدم اصال ً اونجور که فکر می کردیم خوب و دوست 

داشتنی نیست و حتی این آدم رو یک لحظه هم نمیشه تحمل کرد.
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بنابراین متوجه میشیم که بیان و رفتار ما میتونه خیلی مهم تر از 

ظاهرمون باشه.

حاال واقعا جذابیت چیست

جذابیت هم دقیقا ً مثل بعضی مفاهیم دو قطبی در دنیاست، برای 

مثال ما هیچوقت نمی تونیم روشنایی رو بدون دونستن تاریکی تعریف 

کنیم، وقتی که چیزی همیشه وجود داشته ما نمیتونیم عدم وجود اون 

رو خیلی راحت اثبات کنیم، مثال ً تا زمانیکه بدی وجود نداشته باشه 

ما خوبی رو نمی تونیم درک کنیم، یا مثال ً اگر همیشه شب باشه ما 

نمی تونیم روز رو اثبات کنیم و ما متوجه وجود اون نمی شیم، یا سفیدی، 

بدوِن وجوِد سیاهی هیچ معنی و مفهومی نداره، جذابیت هم همینطور، 

اگه کسل کننده و خسته کننده بودن وجود نداشته باشه ما متوجه 

جذابیت نمی شیم.

یعنی، جذابیت نقطه مقابل کسل گونه و خسته کننده بودن هست.

بسیاری از انسانها خسته کننده و کسل کننده هستن اما خودشون 

متوجه نیستند و در عین حال فکر میکنند بسیار جذاب و دوست داشتنی 

هم هستند در صورتیکه بقیه فقط مجبورند اونها رو تحمل کنند.
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در ابتدا راه، باید بدونیم که چجوری کسل کننده نباشیم. افراد زیادی 

هستند که به نظر خودشون خیلی جذاب و دوست داشتنی هستند 

ولی وقتی از اطرافیاِن شون یک نظرسنجی میکنیم، می بینیم که واقعا 

ًانقدر هم جذاب و دوست داشتنی که خودشون تعریف میکنند نیستند، 

بنابراین امکان داره جذاب که نباشیم، هیچ، کسل کننده هم باشیم، اما 

خودمون خبر نداشته باشیم.
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در کجاها جذابیت ما بیشتر یا کمتر است؟

هر کسی ممکنه در جاهای مختلف جذاب تر و یا کسل کننده تر باشه.

یک مثال صادقانه از خودم براتون میگم، خوِد من زمانیکه در کنار فامیل 

هستم اصال ً شخصیت جذابی ندارم و اتفاقا ً خیلی هم ساکت و کسل 

کننده هستم، اما زمانیکه در کالس ها و یا سمینارها و برنامه های مختلف 

شرکت میکنم، افراد زیادی هستند که میخان باهام در ارتباط باشند، 

خیلی خوشحالم که این موضوع رو متوجه شدم و می تونم مدیریتش 

کنم بنابراین باید یادمون باشه وقتی در محیط کار جذاب هستیم ممکنه 

در جاهای دیگه جذابیت نداشته باشیم، هر جایی ممکنه این ویژگی ها 

فرق کنه.

یک خبر خوب، جذاب بودن و جذابیت ، یک مهارت هست، مثل تمام 

مهارت هایی که ما میتونیم اون ها رو یاد بگیریم جذابیت و دوست 

داشتنی بودن رو هم میتونیم با تمرین و تمرین یاد بگیریم.

مثال ً یکی از مهارت هایی که اکثر ما روزانه باهاش در ارتباط هستیم 

مهارت خواندن و نوشتن هست، یادتونه وقتی کالس اول و دوم ابتدایی 

بودیم چقدر سخت بود از روی متن بخوانیم و بنویسیم، اما با گذشت 
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سال ها و تمرین مداوم و زیاد تونستیم خواندن و نوشتن رو جزوی از 

وجودمون کنیم.

یا مهارت دیگه ای که باز هم اکثر ماها باهاش سر و کا رداریم مهارت 

رانندگی هست، اگر یادتون باشه روزهای اول آموزش رانندگی چقدر 

برامون سخت بود این کار رو انجام بدیم، همش جاهای پدال ها یا دنده 

رو قاطی میکریم، اما بعد از تمرین و گذشت زمان هر روز بهتر و بهتر 

شدیم.

این نوشته قسمتی از متن کتاب “شیک” | چگونه ظاهر، بیان و رفتاری 

جذاب و حرفه ای داشته باشیم؟ است.

پیشنهاد می کنم نسخه رایگان کتاب “شیک” را از این قسمت 

دانلود کنید: کتاب شیک

در کتاب شیک موارد مهمی که باعث میشه ما ظاهر، بیان و رفتاری 

جذاب و حرفه ای داشته باشیم بیان شده است که نیاز هر فرد موفق در 

جامعه امروز است.

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/product/shik/


8 جذابیت چیست

اگر به نوشته ها و آموزش های این سایت عالقه مند هستید پیشنهاد 

می کنم در خبرنامه سایت ثبت نام نمایید تا از انتشار مقاالت و مطالب 

آموزشی آن در ایمیِل خود مطلع شوید.

و در آخر اگر سوالی برایتان پیش آمده یا جایی از مقاله نیاز به توضیح 

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

همین صفحه در قسمت نظرات، سوال خودتان را مطرح بفرمایید تا در 

سریع ترین زماِن ممکن به آن پاسخ داده شود.
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