
 

 

 وگوگفتقدرت 

 ؟گذاردمی تأثیرچگونه طرز بیان ما روی چیزی که میگوییم 

. از طریق سخن شوندمیانجام  (بحث، جلسات، ارائه و مذاکرهبیشتر کارهای مدیریتی از طریق صحبت کردن )

 . در این مقاله قصد داریم نشانشوندمیو خودشان نیز قضاوت  کنندمیگفتن است که مدیران، دیگران را ارزیابی 

، شودیمچه کسی شنیده  کندمیو مشخص  گذاردمی تأثیردهیم که چگونه طرز بیان ما روی چیزی که میگوییم 

 .پذیردمیصورت  کاریچهو  یابدمیچه کسی اعتبار 

 سبک زبانی چیست؟

 یخاص، با تن صدای خاص، با سرعت مشخص و با میزان بلندی خاص ایشیوهباید به  شودمیهر حرفی که زده 

ورد در م ندرتبه، ولی کنیممیگفته شود. بیشتر اوقات قبل از صحبت در مورد چیزی، آگاهانه در مورد آن فکر 

 یسهجلشغلی یا حضور در  یمصاحبه یجلسه، مگر اینکه جو محیط مثل جو اندیشیممیطرز بیان آن چیز فکر 

سی عملکرد جو سنگینی باشد. سبک زبانی به مفهوم الگوی خاص صحبت کردن هر فرد است که شامل برر

مانند مستقیم یا غیرمستقیم بودن، سرعت گرفتن یا مکث کردن، انتخاب کلمات و استفاده از عناصری  هاییویژگی

، گردیعبارتبه. شودمی هاهیعذرخواو  هاپرسش، هاداستان، حرکات فیزیکی هنگام صحبت کردن، هالطیفهنظیر 

از طریق آن منظورمان را به  تنهانه کهدر بستر یک فرهنگ هستند  شدهآموختهعالئم از  ایمجموعهسبک زبانی 

 .سنجیممیو یکدیگر را  فهمیممی، بلکه منظور دیگران را رسانیممیدیگران 

اد ، عملی است که طی آن افروگوگفتیکی از موارد سبک زبانی، یعنی صحبت کردن نوبتی را در نظر بگیرید. 

 ظاهرهبی وگوگفت، همین حالبااین. دهدمی: یک نفر حرف میزند و سپس دیگری جواب کنندمیصحبت  نوبتبه

 شخص مقابل صحبت خود را به پایان رساندهظریفی است تا بتوانید بفهمید چه زمانی  عالئمساده نیازمند انتقال 

و حال نوبت شماست که صحبت کنید. عوامل فرهنگی، از قبیل کشور یا جایی که در آن دنیا آمدید و نژادتان، 

 است. تأثیرگذار، آیدمیطبیعی به نظر  ایاندازهکه مکث کردن تا چه  مسئلهروی این 

، آشنایی داریم. سطح هاستایدهبا سطح اول، یعنی زبان که ناقل ما  یهمه. پذیردمیانجام  هر سخنی در دو سطح

ط رفتار اجتماعی، رواب ، ولی نقش مهمی در ارتباطاتمان دارد. زبان در قالب نوعیآیدمیدوم بیشتر اوقات به چشم ن

دیگر یک به ماننزدیکیمختلف صحبت کردن، جایگاه نسبی گوینده و میزان  هایسبک. از طریق کندمیرا مشخص 

 که نسبت به شخصی که کنیدمیدارید این معنا را القا « بنشین!». اگر بگویید دهیممیرا شکل داده و نشان 

را  هاتعارف توانیدمیبه هم نزدیکید که  قدرآنمخاطب این حرفتان است، در جایگاه باالتری قرار دارید و اینکه 

ه ، با توج"اگر بنشینید تا در خدمتتان باشیم دهیدمیافتخار " کنار بگذارید، یا اینکه عصبانی هستید. اگر بگویید:

 این است که احترام زیادی ینشانه، صمیمیتتانبه تن صدایتان و موقعیتی که در آن هستید و همچنین میزان 



 

 

 "ی؟باید خسته باشی، چرا نمیشین". اگر بگویید: زنیدمیبرای شخص مقابل قائلید یا دارید به او طعنه و کنایه 

یک حرف »برای بیان  هاشیوهاز این  هرکدام. دهیدمیخودتان را نشان  کاریمالحظهدارید صمیمیت، نگرانی و 

 متفاوتی داشته باشند. کامالا معانی  توانندمی، ، یعنی اینکه به کسی بگویید بنشیند«واحد

زبانی برای مردان و زنان  هایسبکبرای زبان شناسان، الگوهای به وجود آورنده  ایشدهشناخته یجامعهدر هر 

 شودمیزبانی خاص، آنچه برای بیشتر مردان طبیعی محسوب  کردن به. در برخی موارد، هنگام صحبت اندمتفاوت

قتی ودکی و و، متفاوت است. دلیلش این است که زبان را از کشودمیبا آنچه برای بیشتر زنان طبیعی محسوب 

کودکان با دیگر هم سن و ساالن  معموالاو اینکه  آموزیممیاز هم سن و ساالن خود  مخصوصاادر حال رشدیم، 

. تحقیقات جامعه شناسان، انسان شناسان و روان شناسان روی کودکان به هنگام کنندمیخود بازی  جنسهم

یی برای ایجاد روابط صمیمانه و مشخص کردن اهشیوهکه هم دختران و هم پسران  دهدمیبازی کردن نشان 

 روابطصمیمی شدن در  یجنبهکه روی  آموزندمییی را هاشیوه معموالادر گروه دارند، ولی دختران  جایگاهشان

 تعیین جایگاه در گروه تمرکز دارند. یجنبهکه روی  آموزندمییی را هاشیوهمتمرکزند و پسران 

 کسب اعتبار

گذارد. ب تأثیرروی کسب اعتبار  تواندمیحتی راهبرد زبانی بسیار کوچکی مانند انتخاب ضمیر در بیان جمله 

. کنندمیاستفاده « ما»و زنان ضمیر « من»کاری مردان از ضمیر  هایمحیطکه در  دهندمیات نشان تحقیق

ای عملکرد زنان بهتر است، ولی از طرفی این بر هاتیمبر این باورند که روند رو به رشد سپردن کارها به  هاخیلی

در حریم خصوصی تیم داده شدند و کار انجام  هاایدهارزیابی عملکرد افراد را نیز دشوارتر کند. وقتی  تواندمیروش 

کار تیم، بیش از همه مرتبط با شخصی به نظر برسد که مسئول گزارش نتایج است.  ینتیجهشد، ممکن است 

شوند  قدمپیشطریق  اینزنان بیشتری، وجود دارند که مایل نیستند به  زیاداحتمالبهو البته  ادیمردان و زنان زی

 .خرندمیبه جان  اندداده، ریسک کسب نکردن اعتبار کاری را که انجام درنتیجهو 

 و خودستایی نفساعتمادبه

و  دهندمیجلوه  اهمیتکم را هایشانگفتهاطمینان خود از  معموالاکه زنان  دهندمینشان  شدهانجامتحقیقات 

مربوط به تواضع یا  هایعادت. دهندمیرا بروز  مسئلهمردان نیز وقتی از موضوعی تردید دارند، کمتر این 

. اندهگرفتشکلکودکی  هایبازیدر  ساالنهماجتماعی پسران و دختران در گروه  هایتعاملبه هنگام  نفساعتمادبه

که از دوستان و  شوندمیین رفتارها در مردان و زنان، از طریق بازخوردهای مثبتی تقویت ، اسالیبزرگدر 

 ؛ یعنی کسانی که به هنجارهای یکسانی مثل ما باور دارند.گیریممی مانخانواده

 

 



 

 

 پرسش گری

 ،چه زمانی و چطور مطرح شوند هاپرسش کهاینمدیر خوب است،  هایویژگیی مناسب یکی از هاپرسشطرح 

از قدرت و صالحیت را به شخص مقابل منتقل کنند. اگر در گروهی فقط یکی از افراد  ایناخواستهعالئم  توانندمی

با طرز صحبت  تنهانهآمدن را به جان خریده است عالوه بر این، دیگران را  حساببهپرسش کند، خطر نادان 

د ممکن . کسی که پرسش کنکنیممینیز توجه  هاآن، بلکه طرز صحبت کردن دیگران با کنیممیکردنشان قضاوت 

 .ماندمی هاایمدرسهبچهآید که به معلم نیاز دارد شبیه  حساببهاست تازه ماری 

و  هاپرسشجنسیت نیز در زمان طرح  رسدمیشخصیتی هر فرد، به نظر  هایویژگیفرهنگی و  تأثیراتدر کنار 

نسبت  ،شدنگمشخص پرسشی را مطرح کند یا نکند، نقش داشته باشد. برای مثال، مردان در صورت  اصالااینکه 

. توضیحی که برای این اتفاق وجود دارد این است که مردان از پرسیدن پرسندمیبه زنان، کمتر از کسی آدرس 

قرار خواهد داد و همچنین استقاللی  تریپایینرا در جایگاه  هاآنچنین کاری  دانندمیچون  کنندمیآدرس امتناع 

 تواندیم. مردانی که بر این باورند پرسیدن برایشان ارزشمند است آورندمیکه از پیدا کردن مستقل آدرس به دست 

که  ندپرسمی سؤال هاییموقعیتداشته باشد، ممکن است به کسانی که در  شاناجتماعیبدی روی جایگاه  تأثیر

 نخواهند پرسید، دید منفی داشته باشند. سؤال هاتموقعیاین مردان در آن 

 عذرخواهی کردن

 یکیینامنظورشان از چنین عبارتی ابراز نگرانی است.  معموالاو  کنندمیاستفاده « متأسفم»زنان بیشتر از مردان از 

مانند سایر ی مرسوم، هاعذرخواهی. این اندآموختهاز چندین سبک زبانی است که دختران برای ایجاد صمیمیت 

ولی  .کنندمیداشته باشند، بسیار خوب عمل  شاناستفاده، وقتی دو طرف درک یکسانی از وگوگفت هایآیین

 نفساعتمادبه، با ترضعیفممکن است  کنندمیی مرسوم استفاده هاعذرخواهیاز این  طورمعمولبهافرادی که 

 آیند. حساببهو بیشتر سزاوار سرزنش  ترپایین

، نظر دیگری در مورد کنندمیها تمرکز وگوگفتتعیین جایگاه اجتماعی در  یجنبهکه بیشتر روی  مردان

، چون بر این باورند که چنین کاری کنندمیدارند. خیلی از مردان از عذرخواهی کردن اجتناب  هاعذرخواهی

 قرار خواهد داد. تریپایینگوینده را در جایگاه 

 بازخورد

در  را وگوگفت. این شودمی سوءتفاهمباعث  معموالامرسومی هستند که  یمؤلفهدن دارای بازخورد دا هایسبک

ویسی که گزارشی را بازن گفتمیبازاریابی شرکت بود نظر داشته باشید: خانم مدیری باید به آقایی که مسئول 

، یعنی اصلی ینکتهرا با گفتن نقاط قوت گزارش شروع کرد و سپس به سمت  ایکنندهناراحتکند. او چنین کار 

مسئول بازاریابی نظرهای مافوقش را فهمیده و قبول  رسیدمی. به نظر شدمیبه ضعفی اشاره کرد که باید اصالح 



 

 

شده ف ناصلی برطر هایضعفتوسط او فقط حاوی اصالحات کوچکی بود و  شدهانجامکرده باشد، ولی بازنویسی 

را با او در میان گذاشت، مسئول بازاریابی او را  شدهاصالحمدیر، نارضایتی خود در مورد گزارش  کهوقتیبودند. 

 ."امدادهبه من گفته بودی گزارش خوبی تحویل "متهم کرد که گمراهش کرده است: 

 و اندراضیاز سنجیده گویی او  که این مدیر عمل کرد، داده شوند، طورهمانکسانی که انتظار دارند بازخوردها 

سئول م هایفرضاما کسانی که با آورند؛ می حساببهسنگدالنه  ازاندازهبیشبرای بازخورد دادن را  ترصریحروشی 

و روش مدیر را  گوییمهملروش صریح گفتن را صادقانه و بدون  اندموافقبازاریابی در مورد بازخورد گرفتن 

 :کردندمیبرای خودشان واضح بود، دیگری را سرزنش  هرکدامشان هایفرض زآنجاکها. دانندمیسردرگم کننده 

یر مد کردمیاو گوش نداده است و مسئول بازاریابی نیز فکر  هایحرفزاریابی به مسئول با کردمیمدیر فکر 

مهم است که  جهتازآنارتباط برقرار نکرده یا نظرش را در مورد گزارش عوض کرده است. چنین موردی  خوبیبه

نی زبا هایسبک درنتیجهتلقی شوند، ممکن است « ارتباطات ضعیف» توانندمیرویدادهایی که  دهدمینشان 

 مختلف اتفاق افتاده باشند.

 تقابل تشریفاتی

د ستنآداب رایج بین زنان ه ازجملهعذرخواهی، تلطیف کردن انتقاد با استفاده از تحسین و تعریف کردن از یکدیگر 

دارند. یکی از آدابی که بین مردان رایج است و زنان معنی صحیحی از آن  هاآنصحیحی از  اشتکه مردان برد

 تقابل تشریفاتی است. کنندمیبرداشت 

آیینی است که هدف آن کاوش از طریق تقابل  یمبارزهیک  هاایدهخیلی از افراد بر این باورند که بحث در مورد 

و منتظر  دهندمیارائه  توانندمی حالتی که ترینقطعیو  ترینمطمئنهای خود را در نظر هاآنکالمی است. 

یا نه؟ به چالش کشیده شدن برای دفاع از یک ایده فرصتی برای  شوندمیتا ببینند به چالش کشیده  مانندمی

آزمودن آن است. با همین روحیه نیز ممکن است برای آزمودن نظر همکارشان او را به چالش بکشند و تالش کنند 

های رراهی برای کمک به کاوش و آزمودن نظ عنوانبهاز آن  توانمیو نقاط ضعفی پیدا کنند؛ کاری که  هاروزنهتا 

 .یادکردهمکارشان 

برای کسانی که با آن آشنایی دارند بسیار خوب عمل کند، ولی اگر با آن آشنایی نداشته باشید  تواندمیاین سبک 

که به چالش کشیده شده رها شود و از مواردی که ذکر  ایایدهممکن است دچار مشکل شوید. ممکن است 

ده استفاده شود. از این بدتر، ممکن است این تقابل حمله به شخص برای ضعیف بودن ای اینشانه، در حکم شودمی

بهترین عملکرد در چنین محیطی پرتنش ناممکن شود. افرادی که با این سبک  یارائهایده دهنده محسوب شود و 

ن احتمالی در اما هایحمله، آن را در حصاری قرار دهند تا از شانایدهآشنایی ندارند ممکن است هنگام بیان 

 ذاردگمیبه نمایش  ترضعیف ایایده عنوانبهمصون کردن ایده، آن را  جایبه. جالب است که این موضع، دارندنگاه

 .داردوامیرا به حمله  جوستیزهدفع چالش، همکاران  جایبهو 



 

 

 دستیپایینر سطوح باالدستی و صحبت با مدی

و همکاران )که  دانندمیعملکرد خوبی دارند و همچنین  دانندمی، زنانی وجود دارند که هاشرکتدر بسیاری از 

باخبرند، ولی بر این باورند که مدیران باالدستی از آن مطلع نیستند.  خوبشان( از عملکرد رئیسشانگاهی اوقات 

زیرا بر  است؛ کنندهناراحتچیزی از بیرون جلوی پیشرفتشان را گرفته و چنین چیزی برایشان  کنندمیاحساس 

اور هستند که تنها چیزی که باید برای موفقیت اهمیت داشته باشد این است که کار را درست انجام دهی، این ب

مقابل، مردان میگویند که اگر زنی ترفیع  ینقطهعملکرد خوب تشخیص داده شود و مورد قدردانی قرار بگیرد. در 

گفت مردان بیشتر از زنان  توانمیات طبق مشاهد حالبااینبه این دلیل است که الیق آن نیست.  گیردنمی

بیشتر شود و روی پیشرفت  منصبصاحبکه احتمال شناخته شدنشان از سوی افراد  کنندمیرفتار  ایگونهبه

 بگذارد. تأثیر شانکاری

سر  لکرئیسو کارکنان ارشدی که با  خورندمیغذا  رئیسشاندید که با  توانمیمردان جوانی را  هاشرکتدر اکثر 

کنیم که با شخصی بلندپایه مشغول غذا خوردن باشند. . زنان بسیار کمتری را مشاهده مینشینندمییک میز 

چنین  شود و اگربتوانید در مورد کارهایتان با مدیران باالدست صحبت کنید آسان می کهدرصورتیشناخته شدن 

ا توجه به چنین فرصتی برای صحبت با مدیر هم هست. عالوه بر این، ب ترآسانراه ارتباطی برایتان باز باشد، 

های مختلفی برای در زمان کودکی، شیوه شدنشانمتفاوت اجتماعی  ینحوهباالدست، مردان و زنان به دلیل 

 هاگروهیهمصحبت در مورد دستاوردهایشان دارند. پسران در صورت صحبت در مورد دستاوردهایشان، از سوی 

که خودشان را متواضع نشان دهند.  گیرندمیورتی بازخورد خوبی از همتایان خود شوند و دختران در صتشویق می

 ممکن است هنگام ارتباط برقرار کردن با مدیران، سبک زبانی رایج میان مردان فواید بیشتری داشته باشد.

 غیرمستقیم بودن

نی متفاوت باشد غیرمستقیم بودن است، یع تواندمیزبانی که بسته به قدرت و جایگاه شخص  عالئمیکی دیگر از 

ست که همیشه بهتر ا ، حرفمان را بزنیم. برخالف این باور رایجازحدبیشبدون استفاده از کلمات  کهاینتمایل به 

 و فراگیر در ارتباطات انسانی است. همچنین ایپایهمنظورمان را واضح بگوییم، صحبت غیرمستقیم یکی از عناصر 

و  هاعادت، وگوگفتمختلف است و زمانی که افراد حاضر در  هایفرهنگعناصر  ترینمتفاوتز این روش یکی ا

. بزرگی شود هایسوءتفاهمسبب بروز  تواندمیاستفاده از آن داشته باشند،  ینحوهانتظارات مختلفی در مورد 

ی هاشیوهه ما ب یهمه درواقعلی ، وکنندمیکه زنان بیشتر از مردان غیرمستقیم صحبت  شودمیبیشتر اوقات گفته 

خصی و ش ایمنطقهفرهنگی، نژادی،  هایتفاوت. اگر کنیممیمختلف و در موقعیت مختلفی غیرمستقیم صحبت 

. از طرف دکننمیرا در نظر داشته باشیم، زنان، هنگام دستور دادن به دیگران، بیشتر از مردان غیرمستقیم صحبت 

ن برای که با توجه به تمایل پسرا کنندمیغیرمستقیم صحبت  ضعفشاننقطها یا دیگر، مردان هنگام پذیرفتن خط

 نیست. برانگیزتعجب، دستانپایینغلبه بر 



 

 

 باید بکنیم؟ کارچه

که بهترین راه برای انتقاد چیست؟ یا بهترین راه برای دادن دستورات چیست؟  شودمیمطرح  سؤالاین  معموالا

این است که بهترین روش وجود ندارد. نتایج  سؤال، بهترین راه برای تعامل چیست؟ جواب این دیگرعبارتبه

 هایبکسموقعیت، فرهنگ آن شرکت، جایگاه نسبی افراد در تعامل و  کهاینحاصل از هر نوع طرز بیانی بسته به 

بود.  ، متفاوت خواهندگذارندمیمتقابلی روی یکدیگر  تأثیراتزبانی چه  هایسبکچیست و اینکه آن  شانزبانی

این متغیرهاست که هر نوع طرز بیانی ممکن است با شخص خاصی و در موقعیت به خصوصی  یهمهبه دلیل وجود 

باشد. مهارت مهمی که مدیران باید داشته باشند  بارفاجعهو نقص و با شخص دیگری و در موقعیت دیگری  عیببی

 .دشونمیارزشمند شنیده  هایتواناییاست تا مطمئن شوند افرادی با سبک زبان  سازوکارو  باقدرتآشنایی 

برای  دتواننمی فهمندمیسبک زبانی را  سازوکارکارساز نیست، ولی مدیرانی که  هامحیطکلی برای تمام  حلیراه

 هایوشریا کمک به پیشرفت کاری دیگران، ارزیابی عملکرد و غیره،  گریمربی، هاآنبرگزاری جلسات و شرکت در 

و سازگارتری را ترتیب دهند. صحبت کردن شریان حیاتی کار مدیریتی است و درک اینکه افراد  پذیرانعطاف

 اکه بتواند از استعدادهای افرادی ب دهدمی، این امکان را به مدیر کنندمیمنظورشان را به طرق مختلف بیان 

و  آیندمیمختلفی  هایفرهنگزبانی مختلف استفاده کند. تا زمانی که افراد حاضر در محیط کار، از  هایسبک

بهتر شوند و در تطبیق خود با سبک زبانی کسانی که  هاتعامل، مدیران باید در درک شوندمیجهانی  وکارهاکسب

 باشند. ترمنعطف، کنندمیتعامل  هاآنبا 

 


