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 یازهرجا سخن
 

(۱) 
 

 دروغ از راست صیتشخ  یسادهٔ برا طرق
 

 (نمناک :منبع)
 

کند  یکه با او صحبت م یتواند بشنونده کمک کند طرف مقابل یذکر شده است که م یموارد یگزارش خواندن نیا در
 دروغ؟ ای دیگو یراست م ایآ
 

  :دروغ صیتشخ یبرا یپنج روش حرفه ا
 

 یصیشخت یو روشها دیباش یا اگرحرفه. طلبدیرا م یخاص یو باهوش یرکیز ،بردن به راست و دروغ گفتن افراد یپ
حال دروغ در ندهیفرد گوکه  ،دیتشخص ده دیتوانیم یسوال چیه دنیبدون پرس یحت ،یبه راحت د،یدروغ را آموخته باش

 ؟ریخ ایگفتن است 
 یکه با او صحبت م یتواند به شنونده کمک کند طرف مقابل یذکر شده است که م یموارد یگزارش خواندن نیا در

 دروغ؟ ای دیگو یراست م ایکند آ

 
 

 :دیدروغگو را بشناس افراد
 

درصد از  ۷۰پاسخ  ر،یخ ای ندیگو یدر محل کار خود دروغ م ایشده بود آ دهیکه پرس تریدر توئ ینظرسنج کی در
  هرگز دروغ نگفته اند؟ یعنیداده اند.  یصد پاسخ منف در 30تعجب است که  یشرکت کنندگان بله بود. جا

 : ندیگویکه م یخوب هستند تا بد. مثالً زمان شتریاز دروغ ها ب ی. برخمیئگو یم است که همه ما دروغ نیا قتیحق
ً  یکس ایاما آ» دروغ خوب گفته  کی قتیدر حق« خوب است! دتیجد یدوست دارد بشنود که چقدر مدل مو واقعا

  افتضاح است؟ دشیجد یتلخ باشد. مدل مو قتیحق دنیشن ممکن است
. بعنوان مثال از نظر مردم فالن کشور میمطمئن آن کامالً  طیو ما از شرا فتدیاتفاق ب دیدروغ که هرگز نبا گرید نوع

به   یادیاعتماد ز گریدروغ گفته اند. در اصل  مردم د شتریکه کدامشان ب نستی، در مورد ایدر کل مبارزات انتخاب
ر شخص راستگوت رسدی، کمتر مخرب بوده است و به نظر م گفتهکمتر دروغ  کهیدیشان ندارند، اما کاند چکدامیه

 دییکارشناسان تأ د؟یشویمتوجه م ندیکه به شما راست بگو یهمه دروغ، شما چگونه زمان نیبرده باشد. پس با وجود ا
 اطراف یافراد دروغگو دیتوانیاز آنها م یدر کالم و رفتار افراد دروغگو ست که با آگاه ییکرده اند که نشانه ها

 :آنها نیمورد از واضح تر 5به  میاندازیم یهبا هم نگا نکی.  ادیده صیخود را تشخ
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 ،کنند، آنها در حال دروغ گفتن هستند یصحبت م قتیاز حق یکه آنها بطور لفظ یهنگام
 

. ستندی،آنها در واقع شرمنده ن«خاطر کرد دهیکه اظهارات من شما را رنج دیببخش» دیگویم یکس یوقت گر،ید بعبارت
خودشان باعث آزار شما شده اند.  نکهیا  ندیگوینم یناراحتند که اظهاراتشان شما را آزار داده است ول نیآنها از ا

 .دو وجود دارد نیدر ا یتفاوت
 

 ،دکنن یاستفاده م یاریکه از کلمات بس یهنگام
 

از    شتریبرابر ب 10منظور اغلب ساده خودشان  انیب یبرا ندیگو یکه دروغ م ینشان داده است که افراد قاتیتحق
را در راه استفاده از کلمات  خود و آنها وسواس کنندیاستفاده م یکلمات  دهندیخودرا در راه  استفاده از کلمات  نشان نم

 .دهندینشان نم
 

  ،انکار شبه
 

رد دروغگو ف کیکه در حال پاسخ دادند. مثالً اگر از  کنندیبلکه تصور م دهند،یپاسخ نم میبه سواالت به طور مستق آنها
ه من ک  شودیمن معلوم م افهیاصال از ق:»جواب بدهد  نطوریممکن است ا «؟یتو آن گلدان را شکستاند»که  دیبپرس

د توانن یکه م یدر صورت« که  دوست  دارند گلدان بشکنانند؟  تمهس یمن مانند آدمها» ای« کار را انجام بدهم؟ نیا
 «که نه»ساده پاسخ دهند  یلیخ
 

 ،اصالح ب،یتکذ ،یساز نهیزم
 

 ای...« دونمیتا اونجا که من م»مانند: ی. آنها از عبارات آزار دهنده ادیشناس یم یاصطالحات را به خوب نیا شما
و کسب  یساز نهیجمله ها زم نیهمه ا...« میاگر بگو شهیباورت نم» ایو « مورد دارم... نیکه من در یاطالعات»

 .است یرواقعیساخت ادامه داستان غ یفرصت برا
 

  ن،کرد نرم
 

نرم  یراب یتا از کلمات کنندیآنها تالش م ندیرا بگو قتیحق خواهندیکه مردم نم یاست. زمان عیشا یلیمورد خ کی نیا
 النف»ای« دادند بیاورا فر  هیقض نیدر ا»مانند  یاز اصطالح دهندیم حی. پس ترجرندیکردن اصل ماجرا کمک بگ

 تینرم کردن واقع یثال آن براو ام« داده است  انجامکار را  نیبه اشتباه ا»  ایو « شخص او را مشکوک ساخته
وجود دارد که دروغ گفتن  ییراستگو باشند، اما زمان ها شهیاست مردم هم رممکنیکه غ یحال در،  کنند یاستفاده م

 . قابل قبول است ریکامالً نامناسب و غ
 گریدر روابط چند نفر د یاثرات بد ایشود و  یباعث اخراج شخص  یدر محل کار  یممکن است که  دروغ مثالً 

 دیو  اگر مجبور بود دیو اشخاص دروغگو به دور باش ییکه تا حد ممکن از عادت  دروغگو دیداشته باشد. تالش کن
  .نجامدایب یریخ جهٔ یبه نت ای زندینم یبیآس گرانیدروغ شما به آن شخص و د دیکه بدان دییدروغ بگو یتنها زمان
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