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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

 برای صحبتیافتن موقعیت مناسب 
العاده بامزه در  دانستند. بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنم؛ ممکن است که ما یک لطفه فوق موضوع اول در صحبت کردن در جمع این بود که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن را نمی

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه به این موضوع صحبت بکنیم یا مثالً در یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش می ه ختم راجعذهنمان باشد، اما آیا درست است که در یک جلس

 چیز؟ های بسیار شدید و زیر سوال بردن همه انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شروع کنیم به انتقاد

آیا بهترین زمان همین زمان هست یا این که نه! ما باید زمان دیگری را انتخاب کنیم مطمئناً این سخنرانی محکوم به شکست خواهد بود. خب پس بسیار مهم است که موقعیت را خوب بسنجیم و قبل از هر صحبتی بررسی کنیم ببینیم 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید یگران هم اعتمادبهنفس داشته باشید و به د اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ا صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میهر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش ر

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می ه شاید به بهبود عملکردتان بینجامد، استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی ک

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران ریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیهشان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تع همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 اشیدخودتان ب
گویم  می کنم، نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 ت زیادی داشته باشیداطالعا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می قرار می فرض کنید در یک جمع

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ه حال ما واقعاً بد میو یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است ک
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 قدم تا داشتن خانواده شاد وموفق4

 

 را ثروت و پول تنها که بسیاری اشتباه عقیده برخالف اما است بخش لذت بسیار شاد و موفق زندگی داشتن
 . کنند می بیان مسئله این برای دیگری دالیل موفق افراد دانند می آن عامل

 برای که دیگری سواالت و ها این چه؟ یعنی واقعی موفقیت دارد؟ معنایی چه شادی چیست؟ خوب زندگی
 که خوب زندگی داشتن برای طالیی کار راه 01 با توانید می را بندد می نقش ذهن در خوب زندگی یک داشتن
 دهید پاسخ است بسیار مطالعات نتیجه

 

 باشید خدا رضای به راضی -0

 که اتفاقی هر از والدین که است این پرنشاط و شاد خانواده یک داشتن برای راهکارها بهترین و مهمترین از یکی
 چراکه بپذیرند را حقیقت بخواهند هم ها بچه از و باشند خرسند و راضی دهد، می روی برایشان خدا خواست به

 خانواده آن اعضای همه که آورد می وجود به خانواده در نشاطی و آرامش چنان الهی، قدر و قضا به رضایت
 مقدرات به اگر: »اند فرموده که شده نقل( ع) علی حضرت از روایتی «غررالحکم» در. کنند خوشبختی احساس

 نشاط: »فرمایند می روایتی در هم( ع) صادق امام.« گذرد می خوش و شیرین شما زندگی شدید، راضی الهی
 مقدرات به ناخشنودی و شک در غم و اندوه و آید می دست به یقین و خدا رضای به بودن راضی اثر در شادی
 که را نبایدهایی و بایدها خانواده، اعضای که شود می باعث الهی اراده از رضایت احساس «شود می حاصل الهی

 به تا کنند تالش خودشان خانوادگی و فردی موفقیت کسب برای و بپذیرند کرده، تعیین ها آن برای خداوند
 .برسد ثمر به زحماتشان به نتیجه خدا خواست

 

 دارید دوستشان که بگویید ها آن به

. بگوید خود مقابل طرف به تواند می نفر یک که است ای جمله تاثیرگذارترین و قدرتمندترین «دارم دوستت»
. شود می شنیده همسران میان در کمتر و کمتر جمله این مشترک زندگیِ از مدتی گذشت از پس معموالً اما

 اما کنید، ابراز متفاوتی های شیوه به را جمله این توانید می شما شد، اشاره نیز قبلی مورد در که طور همان
 توصیه اینجا ما. کنید ابراز وجود تمام با را جمله این باید البته،. کنید استفاده نیز آن کالمی نوع از همیشه

 به واقعی ی عالقه احساس اگر بنابراین. دهید فریب را خود ی خانواده افراد یا کنید بازی نقش که کنیم نمی
 ها آن به را جمله این قلب صمیم از و صادقانه شکل به توانید نمی که طوری به ندارید، خود فرزند یا همسر

 .بگیرید کمک خانواده مشاور یک از باشد بهتر شاید و کنید کار خودتان روی باید بگویید،
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 اشیدخودتان ب
گویم  می کنم، نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در
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 آن به اهمیتی افراد از بسیاری حال، این با. دارد خانوادگی روابط تقویت در زیادی بسیار تأثیر جمله این گفتن
 از بسیاری مختلف، دالیل به. دانند می خود شأن کسرِ را آن باالتر، سنین در خصوص به مردها برخی. دهند نمی
 معموالً افراد این. کنند می فراموش را آن نیز یبرخ و دارند مشکل خود عزیزان به جمله این گفتن در مردم
 .است مهم چقدر خانواده استحکام و صمیمیت روابط، تقویت در جمله این مکرر بیان که دانند نمی

 

 باشید داشته تفاهم -2

 هم های خواسته به و کرده درک را یکدیگر باید خانواده اعضای همه باشید داشته پرنشاطی زندگی اینکه برای
 این البته. میکنند ایفا مهمی نقش شاد خانواده در که است شروطی از همدلی و تفاهم واقع در کنند توجه
 به را یکدیگر فرزندان، و مادر و پدر خانواده، اعضای از یک هر که آید می وجود به صورتی در همدلی و تفاهم
 درباره( ع) جواد امام که آمده «بحاراالنوار»87 جلد در روایتی در. بگذارند احترام هم به و بشناسند درستی
 و المُعاشَر ه  فی اَلنصافُ. المَحَبَّه   بِهِنَّ تَجتَلِبُ خِصالِ  ثاَلثُ: »اند فرموده دیگران با همدردی و همدلی و اهمیت

 انصاف: آید می دست به دیگران محبت خصلت، سه با/ سَلیم قَلبٍ اِلی الرُّجوعُ و  االِنطِواع و الش ِدَّهِ فِی المُواساهُ
 اعضای متقابل درک بنابراین «پاک قلبی به بازگشت و ها سختی در آنها با همدردی و همدلی معاشرت، در

 به را آرامش و شادی و گذارد می اثر آنها اخالق و برروحیه آن، به دادن اهمیت و یکدیگر نیازهای از خانواده
 .داشت خواهد همراه

 

 کنید تحسین را خود ی خانواده -3

 اعضای از است؟ خاصی شرایط یا فرصت به نیاز خود، ی خانواده از تحسین و تعریف برای آیا که بپرسید خود از
 را آنها آیا دارید؟ انتظار اندازه از بیش خود فرزندان از مادر و پدر عنوان به آیا دارید؟ انتظاری چه خود خانواده
 کنید؟ رضایت و غرور احساس خواهید می راه، این از آیا و برسند دستاوردی به تا اید داده قرار فشار تحت

 و باشد داشته وجود ما های خواسته با آنها همسویی ی درباره خویش فرزندان از کمتری توقع سطح که قدر هر
 انتظار اگر. شد خواهد حاصل بهتری نتایج شک بی کنیم، تشویق خودشان های استعداد و عالیق جهت در را آنان
 گاهی. ایم کرده تحمیل آنان به را زیادی استرس و فشار کار این با باشیم، داشته خود فرزندان از حد از بیش

 وابستگی نوع این. شوند می هویت هم آنها با نوعی به و هستند وابسته خود فرزندان به اندازه از بیش والدین
 .است مخرب طرف دو هر برای

 و حمایت محبت،» صرفاً شما ی وظیفه و هستند مستقلی های انسان آنان که باشید داشته خاطر به همیشه
 انتقاد برای فرصتی دنبال به که این جای به و بپذیریم هستند که طوری همان را آنها باید پس. است «رهاکردن

 .کنیم استفاده خود ی خانواده از تمجید و تحسین برای فرصتی هر از باشیم، اِشکال کشف و
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دهد به خودتان مسلط هستید و  ا صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میهر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش ر

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می ه شاید به بهبود عملکردتان بینجامد، استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی ک

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران ریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیهشان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تع همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 اشیدخودتان ب
گویم  می کنم، نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 ت زیادی داشته باشیداطالعا
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می اما موضوع بعدی که می

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف می قرار می فرض کنید در یک جمع

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم ه حال ما واقعاً بد میو یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است ک
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 را ویدیویی یا تلویزیون های برنامه. کنیم استفاده بریم می لذت آن از خانواده اعضای ی همه که هایی برنامه از
 نیز دویدن و  فوتبال  چون هایی بازی. کنیم سواری دوچرخه یا بزنیم قدم هم با.  ببینیم باهم داریم دوست که
 .است مناسب ها بچه با بودن برای

 کودکان فقط. است خانواده در صمیمیت و شادی تقویت عوامل ترین اساسی از یکی خانوادگی تفریح و بازی
 و گوشی بازی تفریح، به نیاز که دارد وجود پنهانی کودک ما از کدام هر درون. دارند نیاز بازی به که نیستند
 فراموش ها تفاوت بازی هنگام. بپردازیم بازی به خود فرزندان و همسر با باید گاهی بنابراین،. دارد شیطنت

 لذت و تفریح فرصت خود درون کودک به بازی، در. یابد می بهبود احساسی و عاطفی های زخم معموالً و شود می
: گوید می آلمانی شهیر فیلسوف نیچه. دارند را کارکرد این نیز جدی ظاهر به و فکری های بازی حتی. دهیم می
 های نقاب و ها نقش تمام تا است فرصتی بازی.« شود می نمایان کردن بازی هنگام به فقط انسان، یِواقع خودِ»

 .هستیم واقعاً که گونه همان باشیم، خودمان خودِ و بزنیم کنار را تحمیلی

 های لذت و مشارکت نوع این فرصت که است ای بهانه فقط بودن گرفتار و وقت نداشتنِ امروزی، زندگی در
 مثالا  هفته، در ساعت یک حداقل توان می ریزی برنامه با اما. کنیم دریغ خانواده افراد و خود از را خانوادگی
. دارند نکردن بازی برای خوبی های بهانه معموالً ترها بزرگ. داد اختصاص خانوادگی بازیِ به را هفته آخر تعطیالت

 دوباره گاهی که بگیریم یاد باید. کنند بازی جوانان و ها بچه با و کنند غلبه خود منیّت و ها بهانه بر باید آنها اما
 و رهایی لذت، شادی، برای زمانی مان، عزیزان و خود به تا کنیم عمل کودک یک همانند شویم، کودک

 کنیم هدیه خاطر آسودگی
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