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           ۵ کتاب هوش کالمی که ارتباطات شما را متحول خواهند کرد

ارتبــاط برقــرار کــردن چــه بــه شــکل کتبــی و چــه شــفاهی یکــی از پیچیده تریــن 
ــراری  ــود در برق ــف خ ــل ضع ــه دلی ــا ب ــیاری از م ــت. بس ــان اس ــای انس مهارت ه
ــدن در  ــم. از رد ش ــت داده ای ــادی را از دس ــای زی ــران، فرصت ه ــا دیگ ــاط ب ارتب
مصاحبــه کاری گرفتــه تــا پذیرفتــه نشــدن توســط فــردی کــه دوســتش می داریــم. 
ــد،  ــکل داری ــتانتان مش ــواده و دوس ــا خان ــاط ب ــراری ارتب ــر در برق اگ
ــد  ــا مفهوم هــوش کالمــی و فوای اصــال نگــران نباشــید. در گذشــته ب
آن آشــنا شــدیم. یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای تقویــت هــر مهارتــی 
کتــاب خوانــدن و مطالعــه دربــاره ی  آن اســت. در ایــن مقالــه ۵ کتــاب 
ــی  ــما معرف ــه ش ــی ب ــوش کالم ــت ه ــتای تقوی ــگفت انگیز در راس ش

. می کنیــم

           نکته مهم در مورد کتاب های هوش کالمی

ــور  ــه ط ــم ب ــا می پردازی ــه آن ه ــه ب ــن مقال ــه در ای ــی ک کتاب های
کلــی مهارت هــای ارتباطــی شــما را تقویــت می کننــد. از آنجایــی کــه 
ــن اســتفاده های هــوش کالمــی  ــا دیگــران یکــی از مهمتری ــرار کــردن ب ــاط برق ارتب
ــا هــوش  ــه شــما کمــک خواهــد کــرد ت ــا ب ــن کتاب ه ــه شــما مــی رود، مطالعــه ای ب
ــای  ــا کتاب ه ــا ی ــه رمان ه ــر آن مطالع ــالوه ب ــد. ع ــت کنی ــود را تقوی ــی خ کالم
ــه افزایــش هــوش کالمــی شــما کمــک کنــد.  ــد ب ــه شــما نیــز می توان مــورد عالق

۱– قدرت هوش کالمی
ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــت وب ــوزان اس ــی ب ــر تون ــاده اث ــاب فوق الع ــن کت ای
ــاب در مــورد تکنیک هــای ســاده ای صحبــت  ــن کت ــوزان در ای ۲۰۰۲ چــاپ شــد. ب
ــا کمــک  ــد. ب ــه تقویــت مهارت هــای کالمــی کمــک بســیاری می کن ــد کــه ب می کن
ــتفاده  ــه اس ــه چگون ــت ک ــد گرف ــاد خواهی ــما ی ــی ش ــوش کالم ــدرت ه ــاب ق کت
ــردن را در  ــت ک ــدن و صحب ــارت خوان ــید و مه ــته باش ــات داش ــمندانه ای از لغ هوش
خــود تقویــت کنیــد. ایــن کتــاب شــامل بهتریــن و مشــهورترین تکنیک هــای بــوزان 

ــت.  ــارت تندخوانی اس ــب و مه ــت مطل ــات و تقوی ــره ی لغ ــترش دای ــرای گس ب
پشت جلد این کتاب نوشته شده: 

ــرای  ــرای مغــز کاری انجــام می دهــد کــه اســتیون هاوکینــگ ب ــوزان ب ــی ب »تون
ــام داد« ــا انج دنی

ــوش  ــات را فرام ــن حــذف زدن کلم ــر در حی ــما دیگ ــوزان ش ــی ب ــا کمــک تون ب
ــوش  ــدرت ه ــور ق ــه چط ــد ک ــما نشــان می ده ــه ش ــاب ب ــن کت ــرد. ای ــد ک نخواهی
کالمــی خــود را تقویــت کنیــد. شــما بعــد از خوانــدن ایــن کتــاب در اســتفاده از لغات، 
خوانــدن، صحبــت کــردن و حتــی فهمیــدن لغــات و بــه خاطــر ســپردن آن هــا ماننــد 
ــد در  ــاب می توانی ــن کت ــا ای ــالوه، ب ــه ع ــرد. ب ــد ک ــل خواهی ــه ای عم ــراد حرف اف
ــی  ــوش کالم ــدرت ه ــد. ق ــی کنی ــود پیشــرفت فراوان ــی و کاری خ ــی اجتماع زندگ
ــه  ــر ب ــوارد زی ــری م ــت و در یادگی ــوزان اس ــگفت انگیز ب ــای ش ــامل تکنیک ه ش

ــد: ــک می کن ــما کم ش

گسترش دایر ه ی لغات و تقویت حافظه  •
ــه  ــای خالص ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــه های ذهن ــتفاده از نقش اس  •

یســی نو
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تندخوانی و بهبود درک مطلب  •
تبدیل شدن به یک سخنران موفق  •

ــیده   ــاپ رس ــه چ ــم ب ــه و در نشــر می ــن خالصــی ترجم ــاب توســط مهی ــن کت ای
اســت.

 

۲– چگونه با هرجور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟
ــد.  ــاپ ش ــال ۲۰۱۵ چ ــار در س ــن ب ــت و اولی ــدز اس ــل لون ــر لی ــاب اث ــن کت ای
ــدون اینکــه  ــم ب ــا کوســه ها شــنا کنی ــاب چطــور ب هــاردی مک کــی نویســنده ی کت
ــده ی  ــر گمش ــت: » هن ــه اس ــدز گفت ــل اون ــاره ی لی ــویم درب ــورده ش ــده خ زنده زن
ارتبــاط ممکــن دوبــاره توســط لیــل لونــدز احیــا شــود.« در واقــع داشــتن ارتباطــات 

موثــر، از اصول توســعه فردی بــه حســاب می آیــد.
ــران  ــه دیگ ــه ب ــرده  اســت ک ــن ک ــت و شــغلش را صــرف ای ــام وق نویســنده تم
بیامــوزد چطــور روابــط موفقــی بــا دیگــران داشــته باشــند. لونــدز ۹۲ تکنیــک موثــر 
ــام  ــه تم ــه مرحل ــه ب ــد. او مرحل ــنهاد می کن ــا پیش ــه م ــاب ب ــن کت ــان را در ای و آس
ــق را  ــراد موف ــوص اف ــای مخص ــا تکنیک ه ــات ت ــن مالق ــای الزم را از اولی تکنیک ه
بــه شــما یــاد می دهــد. کتــاب چگونــه بــا هرجــور آدمــی ارتبــاط برقــرار کنیــم بــه 

ــردازد: ــر می پ ــوارد زی م

۹روش فوق العاده برای تاثیر مثبت در نگاه اول  •
۱۴ روش برای صحبت های کوتاه و بلند و زبان بدن  •

۶ تکنیک که در هر جمعی یک فرد »خودی« به حساب بیایید  •
۷ روش برای ایجاد ارتباط عمیق با دیگران  •

۹ ترفند که چه زمانی غرور را در دیگران پرورش دهید یا بالعکس  •
ــد  ــزار قدرتمن ــک اب ــه ی ــود را ب ــراه خ ــی هم ــه گوش ــه  چگون ۱۱ روش ک  •

ارتباطــی تبدیــل کنیــد
۱۵ راه کــه چگونــه در یــک  مهمانــی ماننــد سیاســت مداری در اتــاق   •

رفتــار کنیــد

اگــر عالقــه مندیــد کتاب هــای دیگــری از ایــن نویســنده بخوانیــد، کتــاب چگونه 
بــا هرکســی راجــع بــه هرچیــزی صحبــت کنیــم را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. ایــن 
ــن دو  ــد. ای ــتباه نگیری ــم اش ــت کنی ــی صحب ــا هرکس ــه ب ــاب  چگون ــا کت ــاب را ب کت
ــاد مناســب تقویــت هــوش  کتــاب کامــال متفــاوت هســتند. اگرچــه ایــن کتــاب زی
ــدان خــود  ــه فرزن ــی ب ــم آن را از ســنین نوجوان ــا می توانی ــی کــودکان نیســت، ام مال

ــم. ــی کنی معرف
ایــن کتــاب ترجمــه ی مهــدی قراچه داغــی بــوده و در انتشــارات ذهــن آویــز بــه 
چــاپ رســیده  اســت. همچنیــن کتــاب صوتــی آن کــه توســط فــرح بافنــده ترجمــه و 

ــم.  ــه شــما پیشــنهاد می کنی ــت می شــود را ب توســط شــهره روحــی روای
 

۳– هرگز سازش نکنید
این کتاب اثر کریس ووس است و اولین بار در سال ۲۰۱۷  چاپ شد.

ــن  ــه در ای ــی آی اســت ک ــره اف ب ــد مذاک ــابق واح ــس ووس سرپرســت س کری
ــره اش را در آن دوره آورده  ــر مخاط ــرات پ ــده ی مذاک ــت ش ــای تس ــاب روش ه کت
ــه  ــد ب ــه می توان ــم در خان ــره  و ه ــت مدی ــر هیئ ــم در دفت ــا ه ــن روش ه ــت. ای اس
ــای  ــودن در خیابان ه ــت ب ــس گش ــک دوره پلی ــس از ی ــس پ ــد. کری ــک کن ــا کم م
خطرنــاک کانــزاس و میــزوری بــه اف بــی آی پیوســت. در آن جــا بــه عنــوان مذاکره 
کننــده بــا مضنونــان مجبــور بــود کــه بــا خالفــکاران بســیاری مثــل ســارقان بانــک 
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ــام مذاکــره  ــه مق ــه ی خــود ب ــد. او در اوج حرف ــا تروریســت ها رو در رو صحبــت کن ی
ــید. ــی رس ــی بین الملل ــی آی در آدم ربای ــد اف ب ــده ی ارش کنن

اگرچــه ایــن کتــاب صرفــا بــرای تقویــت هــوش مالــی نوشــته نشــده اســت، امــا 
عمــل کــردن بــه مــوارد گفتــه شــده در آن می توانــد عــالوه بــر جذابیــت، بــه بهبــود 
ــی از مذاکــرات  ــه درون دنیای ــد شــما را ب ــی و هرگــز ســازش نکنی مهارت هــای زبان
پــر مخاطــره می بــرد. ایــن کتــاب مهارت هایــی را بازگــو می کنــد کــه بــه کریــس و 
همکارانــش در حفــظ جــان دیگــران کمــک کــرده اســت. در ایــن کتــاب کاربــردی 
ــا  ــن روش ه ــذارد. ای ــتراک می گ ــه اش ــما ب ــا ش ــرات را ب ــر در مذاک او ۹ روش موث

ــد. ــی کن ــه شــما کمــک فراوان ــم کاری ب ــی شــخصی و ه ــم در زندگ ــد ه می توان
زندگــی زنجیــره ای از مذاکــرات متفاوتــی اســت مثــل خریــد ماشــین، مذاکــره 
ــازش  ــز س ــید. هرگ ــاده باش ــا آم ــرای آن ه ــد ب ــما بای ــه ش ــوق و …ک ــر حق ــر س ب
ــما  ــه ش ــد و ب ــر می کن ــه ای باالت ــما را وارد مرحل ــی ش ــوش کالم ــش و ه ــد بین نکنی

ــد.  ــی را می ده ــر بحث ــی در ه ــری رقابت برت
ایــن کتــاب ترجمــه ی شــهال ثریاصفــت بــوده و در نشــر نویــن بــه چــاپ رســیده 

ــت. اس
 

۴. به زبان تد
ــار در ســال ۲۰۱۴   ــن ب ــو کــه اولی ــن گال ــر کارمی ــی اســت اث ــد کتاب ــان ت ــه زب ب
چــاپ شــد. بــه زبــان تــد عــالوه بــر اینکــه یکــی از کتــاب هــای مفیــد بــرای تقویــت 
هــوش کالمــی بــه حســاب مــی رود، در واقــع راهنمایــی قدرتمنــد بــرای صحبــت در 
مکان هــای عمومــی اســت.  تحلیــل علمــی صدهــا ســخنرانی های تــد و مصاحبــه بــا 
ــد  ــخنرانی های ت ــت. س ــوده اس ــاب ب ــن کت ــتن ای ــع نوش ــا، منب ــخنران های آن ه س
بــه اســتاندارد طالیــی صحبــت در عمــوم تبدیــل شــده اســت و تــا بــه حــال نزدیــک 

ــا نشســته اند. ــای آن ه ــه تماش ــر ب ــارد نف ــه ۱ میلی ب
کارمیــن گالــو همچنیــن بــا ســخنرانان تــد و محققانــی در زمینــه ی روانشناســی، 
ارتباطــات و علــوم اعصــاب مصاحبــه کرده اســت. او ۹ رازی کــه تمــام ســخنران های 
ــو  ــه اشــتراک می گــذارد. گال ــاب ب ــن کت ــد را در ای ــد از آن هــا بهــره می برن ــق ت موف
ــد  ــراد بتوانن ــام اف ــا تم ــد ت ــح می ده ــدم توضی ــه ق ــدم ب ــا را ق ــن روش ه ــام ای تم

ــد. ــرا کنن ــی و اج ــد طراح ــبک ت ــه س ــخنرانی هایی ب س
ــردی و  ــته: کارب ــاب نوش ــن کت ــاره ی ای ــز درب ــورک تایم نیوی
هوشــمندانه. ایــن کتــاب دربــاره ی عواملــی صحبــت می کنــد 
ــی  ــق معنای ــه خل ــپس ب ــد و س ــرار می ده ــر ق ــما را تحــت تاثی ــه ش ک
می پــردازد تــا دیگــران را نســبت بــه دیــدگاه شــما تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد. ســعید بقایــی و یاســمین رضایــی ایــن کتــاب را ترجمــه کــرده و 

ــت. ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــن آن را ب ــر نوی نش

۵- آیین دوست یابی
ایــن کتــاب اثر دیــل کارنگی بــوده و اولیــن بــار در ســال 
ــن  ــت یابی معروف تری ــن دوس ــت. آیی ــیده اس ــاپ رس ــه چ ۲۰۰۶ ب
ــه نفــس  ــاره ی تقویــت هــوش کالمــی و تقویــت اعتمــاد ب کتــاب درب
ــه اســت.  ــون کپــی در سراســر جهــان فروخت ــون بیــش  از ۱۶ میلی ــا کن اســت کــه ت
میلیون هــا نفــر در سراســر جهــان بــا اســتفاده از تکنیک هــای دیــل کارنگــی 
ــا  ــی ب ــل کارنگ ــت یابی دی ــن دوس ــاب آیی ــد. در کت ــر داده ان ــود را تغیی ــی خ زندگ
ــام  ــر تم ــه از ش ــد ک ــنهاد می ده ــودش پیش ــه خ ــوص ب ــتاری مخص ــتایل نوش اس
ــد. ــذت ببری ــتر ل ــی بیش ــوید و از زندگ ــالص ش ــد خ ــه داری ــی ک ــای ذهن عادت ه

تمــام ایــن روش هــا کــه در طــی زمــان امتحــان خــود را پــس داده انــد بــه شــما 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
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ــور: ــه چط ــد ک ــاد می دهن ی

محبوبیت خود را افزایش دهید  •
دیدگاه دیگران را نسبت به نظراتتان جلب کنید  •

به سخنران های بهتری تبدیل شوید  •
در حوزه ی کار بر مشتری ها چیره شوید  •

در میان همکارانتان اشتیاق را گسترش دهید  •
 

ایــن کتــاب کالســیک روابــط شــما را بــا دیگــران تقویــت 
ــه شــما کمــک می کنــد کــه تمــام روابــط خــود  ــه عــالوه ب می کنــد. ب
ــت  ــز تقوی ــه نوعی هــوش اجتماعی خــود را نی ــش و ب ــی پی ــه خوب را ب
کنید. دیــل کارنگــی بــه  عنــوان هنرمنــدی شــناخته می شــود 
ــترش  ــگام در گس ــت. او پیش ــط دوستیس ــاختن رواب ــر او س ــه  هن ک
ــای  ــس و تکنیک ه ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــخصی، تقوی ــای ش مهارت ه
انگیزشــی اســت. کتــاب آییــن دوســت یابی همچنــان یکــی از 

محبوب تریــن کتا ب هــا بــه شــمار مــی رود.
ایــن کتــاب ترجمــه ی ســودابه مبشــر بــوده و در انتشــارات آویــژه 

بــه  چــاپ رســیده اســت.
 

           کتاب های هوش کالمی ؛ سخن پایانی

ــت،  ــه اس ــی نهفت ــراد جادوی ــی از اف ــه در کالم برخ ــد ک ــور می کنی ــر تص اگ
ســخت در اشــتباهید. آشــنایی بــا مهارت هــای کالمــی و اســتفاده از آن هــا در 
ــر  ــط بهت ــرد. رواب ــد ک ــک خواه ــان کم ــود روابطم ــا در بهب ــه م ــره ب ــی روزم زندگ
ــا  ــد حتم ــعی کنی ــس س ــد. پ ــا می گذارن ــش روی م ــری را پی ــای بهت ــم فرصت ه ه
بــا مطالعــه کتاب  هــای نــام بــرده شــده، هــوش کالمــی خــود را نیــز تقویــت کنیــد.
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