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 رمان آنکم حرفی و ددالیل 

 

 جمعی در که ست زمانی هستند، رو به رو آن با کمرو و خجول افراد که مشکالتی از یکی

 دندارن گفتن برای حرفی که کنند می احساس و گیرند می قرار( غریبه افراد جمع خصوصاً)

 .برند می پی آنها بودن کمرو و خجول به حاضر، افراد شان، طوالنی سکوت با و

 

 در یا و هستید افراد همین از یکی جزء شما اگر چیست؟ طوالنی سکوت این دلیل واقعاً اما

 پیشنهاد شما به را نوشته این ادامه خواندن شناسید، می را افراد اینگونه تان اطرافیان

 .بپردازید کارهایتان ادامه به و ببندید را صفحه توانید می الّا و میکنم

 

 است ذاتی حرفی کم آیا

 عضیب که کنم اشاره مهم ای نکته به است الزم بپردازیم، حرفی کم دالیل به اینکه از قبل

. تنیس اینطور که صورتی در دانند، می ذاتی را گفتن سخن جذاب و کردن صحبت خوب افراد

 آموزشی های کالس در کردن، صحبت جذاب و خوب برای و نبوده اینطور من برای الاقل

 فن از آنها مادر و پدر که کنند می رشد ای خانواده در افراد بعضی البته. ام کرده شرکت

 نمی هقضی این منکر ما و دارند گیری ارتباط در باالیی توانایی و هستند بهرمند خوبی بیان

 .است تأثیر بی خانواده این در فرزند شدن بزرگ که شویم

 

 .آورد بدست را آنها آموزش با تواند می نیست، برخوردار مهم توانایی این از کسی اگر اما
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 حرفی کم دالیل

 اشاره آن نمونه چند به نوشته این در که دارد بستگی مختلفی دالیل به افراد بودن حرف کم

 :کنیم می

 

 :اشتباه تصورات -۱

 باهیاشت تصورات. کرد ذکر اشتباه ذهنی تصورات توان می را افراد حرفی کم دلیل مهمترین

 :قبیل از

 

 نیست جالب اصال دیگران برای من های حرف

 گویند می حرف پر من به بزنم، حرفی اگر

 ندارم کاملی اطالعات موضوع، این در من

 .شوم می دیگران خنده سوژه و هستش ضررم به خیلی باشم، داشته سوتی اگر

 .کنند می استفاده من علیه بر باالخره جایی یک بزنم، حرفی اآلن اگر

 

 ی،ا کلمه ترین کوچک بیان برای که کند می ایجاد فرد در را ای زمینه اشتباه تصورات این

 .است دیگران توسط شدن قضاوت از ترس ترس، آن و باشد داشته ترسی

 

 سر پشت سختی هیچ بدون توانندمی درخشند،می هامکالمه در ستاره همچون افراد برخی

 راگدرون یا حرف کم افراد برای زدن حرف مقابل، در. کنند گوییبذله و بگویند داستان هم

 کم البته. کنند جمع را خود جسارت و جرئت تمام باید آن برای که کاری. است سختی کار

 ردنک پیدا برای بخواهید شاید. نیست بدی خصوصیت باشد شما کنترل در که مادامی حرفی

 . بگذارید کنار را حرفی کم اجتماعی هایموقعیت در بهتر مشارکت یا دوست
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 مک درمان برای است هایتانخواسته به رسیدن سر بر مانعی خصوصیت این اگر حال هر در

 با شدن روروبه و وقت صرف کاربردی، هایتمرین با. شوید همراه نوشته این با حرفی

 جکن از است قرار که باشید آماده. شوید ظاهر جمع در تازه روشی به توانیدمی هایتانترس

 .بیایید بیرون تانهمیشگی آسایش

 

 :کنیممی مرور هم با را حرفی کم درمان روش چهار اینجا در

 

 جدید هایآدم با زدن حرف: اول روش

 باشید داشته ذهن در مکالمه آغاز برای عبارت چند .۱

 بزنید حرف جدید هایآدم با

 

 ارک این برای اگر اما. باشد دشوار تواندمی شناسیدنمی که آدمی با صحبت سر کردن باز

 رایب عبارت چند هادورهمی در شرکت از پیش. کنیدمی گریناشی احساس کمتر شوید آماده

 .باشید داشته گفتن برای حرفی تا کنید پیدا مکالمه شروع

 

 «؟کردید امتحان را غذا فالن. بود عالی واقعا غذا: »بگویید توانیدمی رویدمی مهمانی به اگر

 «شدید؟ آشنا چطور فالنی با» یا

 «اش؟خریدی کجا از. شدم لباست عاشق. »کنید تعریف کسی از توانیدمی

 و بزنید حرفی اشتراکات آن یدرباره دارید اشتراکاتی آنجا هایآدم با که رویدمی جایی اگر

 وت یعالقه مورد بازی. امویدیویی هایبازی عاشق من: »بگویید مثال. بپرسید سوال بعد

 «چیست؟
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 کنید تمرین را بگویید است قرار آنچه .۲

 انخودت با را آن رسا صدای با آینه رویروبه و بنویسید کاغذ روی را بگویید است قرار آنچه

 تیوق حتی. کنید ادا ترطبیعی را جمالت مکالمه حین در شودمی باعث کار این. کنید تمرین

 .داردن اشکالی اما نرود؛ پیش شما یبرنامه طبق مکالمه است ممکن هم باشید کرده تمرین

 

 این رد تانتجربیات اساس بر واقعی هایموقعیت در توانیدمی باشید کرده تمرین که زمانی

 .بدهید تغییراتی جمالت

 رویدمی دانشگاه به اگر. هستید مواجه آن با که باشد چالشی با متناسب باید شما تمرین

 روپیش یپروژه و آزمون یا جزوه یتهیه درسی، موضوعات روی تواندمی مکالمه تمرین

 روی تواندمی شما تمرینی یمکالمه بروید مهمانی به است قرار اگر. باشد متمرکز

 .است شده سرو مهمانی در که باشد غذایی و دیگران از تعریف مهمانی، هایسرگرمی

 

 کنید تمرکز مقابل فرد روی .۳

 باشید متمرکز مقابل فر روی حرفی کم درمان برای

 

 ممکن .متمرکزید خودتان روی بیشتر دیگران با برخورد در احتماال باشید ایخجالتی آدم اگر

. وییدبگ چه باید این از بعد یا کنندمی فکری چه شما یدرباره آنها که کنید فکر این به است

 یدببین. کنید تمرکز مقابل فرد هایصحبت روی تاناحساس و خودتان یدرباره فکر جای به

 .است جریان در اتفاقاتی چه برتان و دور یا گویندمی چه آنها

 

 دیگران هایحرف روی کندمی کمک شما به خوب یشنونده یک به شدن تبدیل برای تمرین

 انتک تأیید ینشانه به را سرتان گاهی از هر ندهید، دست از را چشمی تماس. کنید تمرکز

 باشید؛ داشته لب به لبخند و بدهید
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 یا «اوهوم» ،«اممتوجه» ،«بله» مثل هاییعبارت از مکالمه حین توانیدمی این بر عالوه

 کنید؛ استفاده «هممممم»

 اندیگر با ببینید و کنید دقت افراد صورت حرکات و حالت بدن، زبان صدا، لحن رفتار، به

 آنچه و بگذارید آنها جای را خودتان کنید سعی همدلی با. کنندمی برقرار ارتباط چطور

 و باشید داشته حضور مکالمه در کندمی کمک همچنین کار این. کنید تجربه را گویندمی

 .بدهید پاسخ آن با متناسب

 

 

 کنید مشارکت اندکی گروهی هایمکالمه در .۴

 یک در شرکت. است ایساده کار آن، در نشدن دخیل و بودن دیگران یمکالمه گرنظاره

 ماش و شناسندمی را یکدیگر دخیل افراد که شودمی دشوار زمانی ویژه به گروهی یمکالمه

 کوتاهی هایعبارت با کنید سعی هستید شرایطی چنین در اگر. هستید گروه از خارج فردی

 :باشید داشته حضور مکالمه در

 

 «.موافقم درسته،»

 «.است کنندهدیوانه»

 «.امشنیده را این هم من»

 .بخندید هم شما بودن ساکت جای به خندندمی سایرین که زمانی

 رفح بیشتر کردید بیشتری راحتی احساس اگر تا کندمی آماده را شما کوتاه هایعبارت این

 .بزنید
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 بپرسید بازپاسخ سؤاالت .۵

 نوع ینا. دارند احتیاح خیر یا بله یک از بیش پاسخی به که هستند آنهایی بازپاسخ سؤاالت

 .بشناسید را مقابل فرد که دهندمی امکان شما به و دارندمی نگه زنده را مکالمه سؤاالت

 را ارب سؤاالت این بنابراین. کنندمی استقبال خودشان یدرباره زدن حرف از هاآدم بیشتر

 .دارندبرمی شما دوش از

 

 القهع حیواناتی چه به: »بگویید «دارید؟ خانگی حیوان آیا: »بپرسید اینکه جای به مثال برای

 «دارید؟

 

 خوش خواهیمی چطور هفته این: »بگویید «داری؟ ایبرنامه هفته این برای» جای به

 «بگذرانی؟

 

 بزنید حرفی هامکالمه شروع در .۶

 ده در کنید سعی بزنید، حرف آنجا در بیشتر خواهیدمی که شویدمی جمعی وارد وقتی

 ورکم و حرف کم دارد احتمال کمتر شوید بحث وارد زود اگر. شوید صحبت وارد اول یدقیقه

 گوینده با هک همین. بگیرید برعهده پررنگی نقش مکالمه در که نیست الزم البته. بمانید باقی

 .کندمی کفایت بپرسید سؤالی یا کنید موافقت
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 شدن صحبت خوش: دوم روش

 

 نشوید غافل کوتاه هایتعامل از .۱

 هایگام برداشتن. کنید تقویت سایرین با تعامل کوتاهِ هایتمرین با را زدن حرف مهارت

 کنیدمی برقرار کوتاه هایتعامل وقتی. داد خواهد افزایش را تانتوانایی به اعتماد کوچک

 .بود نخواهد مهمی چندان یمسئله هم کنید رفتار ناشیانه اگر

 

 بزنید؛ لبخند خیابان در غریبه یک به

 هداشت ایمکالمه پستچی یا تحویل پیک فروشنده، خدمت،پیش فروشگاه، صندوقدار با

 باشید؛

 کنید؛ تعریف بینید،می کردن تعریف یشایسته چیزی واقعا اگر

 یدتوانمی هستید خریدهایتان وجه پرداخت صف در اگر. بپرسید غیررسمی سؤالی کسی از

 «است؟ بوده شلوغ سرتان خیلی امروز: »بپرسید

 دهیم؟ ارتقا را مانبیان فن و گفتاری هایمهارت چطور: بخوانید حتما

 

 کنید مطالعه روز جریانات یدرباره. ۲

 روزبه تلویزیونی هایبرنامه و هامیسرگر ها،ورزش اخبار، مانند جاری اتفاقات یدرباره

 رد نیست الزم. دارید گفتن برای حرفی بگیرید قرار ایمکالمه هر وسط کار این با. باشید

 نظری هابحث در بتوانید که ایاندازه به باشید داشته عمیقی اطالعات موضوعات یهمه

 .است کافی باشید داشته

 

 .یدباش روز به تا کنید دنبال دائم صورت به را روز موضوعات وبسایت یا خبری موضوع چند

 .نیفتید عقب تا بخوانید روزنامه یا ببینید اخبار روز در بار یک توانیدمی همچنین
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 ببرید پیش را مکالمه .۳

 که دهندمی شما به موضوعاتی یدرباره هایینشانه کنندمی صحبت دیگران که زمانی

 یدامها برای مختلفی هایراه توانیدمی کنید گوش اگر و. کنید صحبت آنها یدرباره توانیدمی

 .کنید پیدا مکالمه

 

 شما جمله این اساس بر.« خوردیم غذا بیرون مجید با دیروز: »گفت کسی اگر مثال برای

 .کنید سؤال هامون یا اندداده انجام روز آن که دیگری کارهای رستوران، یدرباره توانیدمی

 یربارهد توانیدمی. کنید مرتبط شخصی یتجربه یک به را هاپاسخ از هریک توانیدمی همچنین

 .بزنید حرف بروید خواهدمی تاندل یا ایدرفته که هاییرستوران

 مکنی خود مبهوت را دیگران اینکه برای نکاتی کنیم؛ صحبت جذاب چگونه: بخوانید حتما

 

 نگیرید بسته گارد .۴

 

 صدایی اب: کنید صحبت نفس به اعتماد با. بایستید صاف و کنید برقرار خوبی چشمی تماس

 مندعالقه و دوستانه لحنی با و. نزنید حرف سریع. بشنود را آن دیگری که بزنید حرف رسا

. دکنن درک بهتر را شما تا کندمی کمک دیگران به ریز نکات این. بزنید حرف آشنایی به

 عجم در و ایدداده انجام موفقیت با را کارتان کنید احساس کنندمی کمک شما به همچنین

 .ایدشده شنیده
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 کنید تمرین ممکن جای تا .۵

. کرد خواهید عمل بهتر کنید تمرین را آن بیشتر چه هر. است اکتسابی مهارتی صحبتی خوش

 به طبیعی کاری پیش از بیش زدن حرف و شویدمی مضطرب اجتماعی هایموقعیت در کمتر

 .آیدمی نظرتان

 

 بودن خجالتی بر غلبه با حرفی کم درمان: سوم روش

 

 کنید انتخاب ارتقا برای را ایحوزه .۱

 

 راحتی احساس دیگر شرایط در و شوید زدهخجالت خاصی هایموقعیت در شما است ممکن

 رد خواهیدمی آیا. کنید تعیین کنید پیشرفت آن در ایدمایل که را ایحوزه. کنید بیشتری

 هایمکالمه در آیا شوید؟ آشنا جدید هایآدم با خواهیدمی بزنید؟ حرف بیشتر کار محل

 مانید؟می باز همراهی از گروهی

 

 هعقید ابراز تواندمی تانهدف. دارید را کارتان محل در حرفی کم درمان قصد اگر مثال برای

 .باشد روز طول در همکاران از نفر دو با کوتاه ایمکالمه داشتن و جلسات در

 

 کنید شناسایی را منفی تفکر هایالگو .۲

 رد شما راحتی عدم و پریشانی باعث تواندمی که دارد وجود متفاوتی منفی فکری الگوهای

 توانندمی نیستند منطبق واقعیت با لزوما منفی افکار کهحالی در. شود اجتماعی هایموقعیت

 ینا در معمول منفی افکار. بیاورند وجود به را نفس به اعتماد عدم و ناامنی احساس شما در

 :است زیر موارد شامل شرایط
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 نیستی؛ داشتنی دوست یا/و غریبی عجیب تو

 کنند؛می قضاوتت دائما هاآدم

 کنند؛می طردت دیگران بشوی اشتباه مرتکب اگر

 دارند؛ ذهن در تو از دیگران که هستی تعریفی همان تو

 است؛ ممکن اتفاق ترینوحشتناک شدن طرد

 نیست؛ مهم تو نظر

 .بزنی را درست حرف باید همیشه

 

 بزنید حرف هستید تنها وقتی .۳

 

 زیادی فکرهای. گذرانیدمی تانذهن در را زیادی زمان حرف کم یا خجالتی آدم یک عنوان به

 باید شما. کنید اختیار سکوت که ایدکرده عادت و گذاریدنمی میان در کسی با که دارید

 .بیاورد زبان به را افکارتان که دهید تمرین را مغزتان

 

 .بیاورید زبان بر را رسید تانذهن به چه هر بودید تنها کامال وقت هر

 .بزنید حرف خودتان با دقیقه ۵ حداقل روز هر

 دتعا آن به بیشتر دهید انجامش بیشتر چه هر اما رسدمی عجیب نظرتان به کار این آغاز در

 .کنیدمی
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 شوید روروبه قدم به قدم هایتانترس با .۴

 رسیدن نظر به احمق یا شدن طرد از ترس خاطر به تانبودن خجالتی و حرفی کم است ممکن

 زمان به کار این. کنید غلبه هایتانترس بر شبه یک توانیدنمی. باشد خاص هایموقعیت در

 آن به رسیدن برای کوچکی هایقدم و بگیرید نظر در را کلی هدف یک. دارد احتیاج تمرین و

 مثال یبرا. بروید پیش و کنید آغاز کندمی وارد شما به را فشار کمترین که کاری با. بردارید

 هستند هاییقدم اینها ترسیدمی گروهی موقعیت یک در جدید هایآدم با زدن حرف از اگر

 :بردارید توانیدمی خود حرفی کم درمان برای که

 

 کنید؛ برقرار چشمی تماس نفر چند با و بزنید لبخند

 جااین قبال» یا «شدید؟ خبردار کجا از مراسم این یدرباره: »مثال بپرسید سؤالی کسی از

 ؛ «اید؟بوده

 یدده گوش مکالمه به. شوید ملحق آن به و کرده پیدا را رسدمی نظر به دوستانه که گروهی

 بدهید؛ نظر کمی و

 کنید؛ شرکت مکالمه در بار این اما بپیوندید گروه یک به دوباره

. اریدنگذ قدم بعد یمرحله به ایدنکرده کسب قبل یمرحله از مثبتی تجربیات که زمانی تا

 ماش به نیز آنها افراد به زدن لبخند از پس اینکه مگر نپرسید سوال کسی از مثال برای

 .باشند زده لبخند

 

 بیایید بیرون تانآسایش کنج از .۵

 

 تکرار دوباره را اندداده انجام قبال که کارهایی دهندمی ترجیح خجالتی و حرف کم هایآدم

 قرار جدید شرایط در را خودتان. باشند داشته آمد و رفت سابق هایآدم همان با و کنند

 به پیوستن کار این برای خوب بسیار روش یک. شوید خارج تانآسایش کنج از تا دهید

 .دارید عالقه آن به که است ایداوطلبانه کار هایانجمن
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 به. ریددا آنجا افراد با اشتراکاتی قبل از پس پیوندیدمی انجمنی به یا شویدمی داوطلب اگر

 .بود خواهد ترساده آنها با زدن حرف دلیل همین

 دیگران با نظر تبادل برای ایتازه موضوعات شما به همچنین تازه کارهای کردن امتحان

 .دهدمی

 باشید صبور .۶

 انتظارات داشتن. شویدنمی تبدیل پرُحرف آدم یک به حرف کم آدم یک از شبه یک شما

 هر که است کافی. دارد فراوان اهمیت مسیر این در خودتان با بودن مهربان و بینانهواقع

 نفر دو به شنبهیک روز زدید، لبخند کسی به شنبه روز اگر. کنید تالش پیشرفت برای روز

 .کرد خواهید پیشرفت باشید قدم ثابت اگر. بزنید لبخند

 

 انخودت به زیاد کنید سعی. هستید احمق کنید احساس یا کنید اشتباه گاهی است ممکن

 .نیست اشتباه بدون کسهیچ. نگیرید سخت

 ندباش نداشته زمان شما با زدن حرف برای است ممکن افراد برخی که باشید داشته یاد به

 .نکنید تلقی شخصی را موضوع نبودید موفق اگر. باشند گستاخی هایآدم صرفا یا

 

 اجتماعی هایموقعیت در کامیابی: چهارم روش

 

 کنید مشارکت گروهی هایفعالیت در .۱

 .کنید شرکت دارند حضور آن در شما مشترک عالئق با افرادِ که ایگروهی هایفعالیت در

 رایب که بود نخواهد الزم و کندمی برقرار آنها و شما میان خودکار ارتباطی اشتراک نقاط این

 .باشید نگران خیلی آنها با زدن حرف

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 13 

 

 

 دعوت این از چه باشید پذیرا گوناگون جاهای به رفتن برای را تاندوستان دعوت همچنین

 ستا ممکن بروید آنجا که زمانی. کنید قبول را آن باشید نداشته دوست چه بیاید تانخوش

 .گذردمی خوش بهتان دارد که شوید متوجه

 ایهتیم دانشگاه، و مدرسه هایانجمن شامل کنید امتحان توانیدمی که گروهی هایفعالیت

 .است داوطلبانه هایفعالیت یا ورزشی

 

 برسید مراسم به نفرات اولین جز .۲

 

. نیدک گم جمعیت در را خودتان تا باشد کنندهوسوسه تانبرای مراسم به رسیدن دیر شاید

 دنش سازگار برای کافی زمان رسیدن زودتر. شودمی تمام ضررتان به اصل در کار این گرچه

 زبانمی اگر. کرد خواهید بیشتری راحتی احساس و گذاردمی اختیارتان در را پیرامون محیط با

 دادن انجام برای کاری وقتی نه؟ یا دارد الزم کمکی آیا که بپرسید او از شناسیدمی را مراسم

 .کرد خواهید بیشتری راحتی احساس باشید داشته

 

 .ایدشده اُخت محیط با دیگر شما برسد راه از مهمانان جمعیت که زمانی تا

 .باشید آنجا ۷ به ربع یک ساعت. شودمی شروع عصر ۷ ساعت مهمانی اگر مثال برای

 

 بدهید استراحت خودتان به .۳

 تحت ای رفته تحلیل تانانرژی کنید احساس گذرانیدمی دیگران با را مدتی وقتی است ممکن

 تاس قرار که زمانی مدت برای دارد وجود امکانش اگر. است طبیعی کامال حالت این. فشارید

 در ساعت یک بخواهید که باشد طوراین شما یبرنامه شاید. کنید تعیین حدی بمانید جایی

 .باشید داشته تعامل مردم با و بمانید مهمانی

 سرویس در یا خلوت جای یک در دقیقه ۱۵ تا ۱۱ حد در کنید ترک را مراسم توانیدنمی اگر

 .شویدمی حال سر دوباره خودتان با ماندن تنها کمی از بعد.بمانید تنها بهداشتی


