
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه خوب صحبت کنیم؟

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

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه یا مثالً در یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش میبه این موضوع صحبت بکنیم  ذهنمان باشد، اما آیا درست است که در یک جلسه ختم راجع

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

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

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش را صادقانهر وقت ک

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

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران یهشان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روح 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»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می 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:  م باید به گونهکنی وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
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 که میاما موضوع بعدی 

 .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 یداد را تعریف میگیرید و یک داستان یا یک رو فرض کنید در یک جمع قرار می

 .دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم شود و به همین و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 شوید آشنا کار و کسب بزرگ ایده 01 با ترفند این از استفاده با

 

 مردم از پنهان جادویی فرمول کنید می فکر احتماال کنید، اعتماد بوک فیس بوک فیس در خود تبلیغات به اگر
 وقت هیچ که ای ساده کارهای انجام با فقط کار و کسب در را گورو ویژه نامحدود های موفقیت که است عادی

 .  است دروغ یک این - فلش اخبار. دارد وجود کردید، نمی فکر

 جادویی طرز به که نیست چیز هیچ. ندارد وجود ای نقره گلوله. ندارد وجود اندازی راه گورهای از بزرگی راز هیچ
 .کند تبدیل روز یک در دالر میلیارد یک به را شما برنامه ایده

 تواند می که شود می شروع ایده یک با این. است ساده واقعا دالری میلیارد کار و کسب یک ساختن حقیقت
 شگفت ایده یک مورد در من. دارید ایده به نیاز ، خود کار و کسب ساختن به سفر شروع برای. کند ایجاد پول

 معموال ها ایده متأسفانه،. کنم نمی صحبت آید می شما سر در جادویی فقط که نفر ها میلیون ایجاد برای انگیز
 با که همانطور و. بسازید ایده یک تا کنید کار باید شما کننده، دیوانه رسد می نظر به. آیند نمی بیرون مردم به

 .است تر سخت کار از بهتر دقیق کار باشید داشته یاد به کنند، می را کار که چیزهایی همه

 که همانطور شود؟ می مربوط بزرگ های ایده ایجاد به که همانطور دهید، می انجام را کار این چگونه بنابراین،
 .کنید استفاده شده اثبات سیستم یک از - است هوشمند چیز همه مورد در چیز همه

 به. افتد می اتفاق فقط چیز همه رسد می نظر به کنید، می دنبال را شده اثبات سیستم یک شما که هنگامی
 می انجام کمی که کاری انجام با شده طراحی مشکل یک حل برای خاص طور به سیستم یک که است دلیل این

 .است متفاوت هیچ کار و کسب بزرگ های ایده برای سیستم. شود می تکرار راحتی به و شود

 لیست یک اینجا در. کنید ایجاد منظم صورت به دارید خود زندگی در که را مشکل 01 از فهرستی شروع، برای
 .است نمونه

 رختخواب به رفتن دیر خیلی

 کودک تغییر

 سگ روی پیاده

 نیست کافی انرژی صبح
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 حد از بیش باشگاه به رفتن

 ندارید خواندن برای کافی وقت

 زیاد خیلی نمایش زمان

 برف پاروکردن

 حد از بیش من ترموستات با پیچش

 شدم زده حیرت نوشتم، من که وقتی

 و کنم تمرکز آن روی توانم می که ای بالقوه های ایده ده گرفتم را آن من و. تاپس کشید، طول دقیقه سه این
 .دارم جویی صرفه برای دقیقه سه من بزرگ معامله بدون نه؟ اگر. خیر یا دارد وجود آیا ببینم

 باشند؟ داشته شما با مشابهی مشکالت دیگر نفر چند شاید. دارد مشکل کس هر که است این اینجا در جادو
 چیزی به چیزی یا و ندارد دیگری کس هیچ که دارید مشکل با مشکلی یک شما آیا ببینیم که است آن زمان

 .است نرسیده

 تماس واقعی افراد با توانید می دیگران و بوک فیس گروه یک همسایگان، همکاران، خانواده، دوستان، از
 اشتراک به را شما مشکل مردم آیا که بفهمید فقط بروید، دقیق حد از بیش چیزی یا و حل راه هیچ به. بگیرید

 .است بزرگ چقدر که شوید می متوجه مهمتر، همه از و گذارند می

 در جستجو را آن گوگل. بروید گذارید می سرتان پشت که را مشکلی تمام شود، می انجام شما که هنگامی
 مورد در بیشتر هرچه. کنید فکر توانید می که دیگر جای هر و ویرایش عمومی، مشخصات نمایش بوک، فیس

 99 که است این. کنید تبدیل کار و کسب یک به را آن که دارد احتمال بیشتر کنید، مشاهده خود مشکل
 .بود شده ریزی برنامه شنیدید کنون تا که بزرگ های برنامه تمام از درصد

 حل را مشکل این توانید می شما که - چیز دو اعتبار به رو شما کار، و کسب یک به تبدیل این شما اینکه از قبل
 "چیست؟ حل راه چه" که است این اینجا در سوال ترین شایع. مراقبت حل راه مورد در مردم و کند

 به را آن توانید می شما اگر. میرسد نظر به آسانتر آن با مقابله برای. است بد...  کمتر مسئله حل برای حلی راه
 تر آسان آن با مقابله برای فقط برود، بین از کامل طور به نیست الزم اما! است عالی این بردن، بین از کامل طور

 :بدهیم واقعی دنیای از نمونه چند به نگاهی بیایید. است

  متنفرم غذایی مواد خرید از من: مشکل

 . دهد تحویل من به را آن کسی و دهید سفارش برنامه یک در را خود سفارشات: حل راه
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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:  م باید به گونهکنی وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
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 که میاما موضوع بعدی 

 .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 یداد را تعریف میگیرید و یک داستان یا یک رو فرض کنید در یک جمع قرار می

 .دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم شود و به همین و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 Instacart: کار و کسب

 . بروم ورزشگاه به تا شوم می بیدار خواب از: مشکل

 من اگر کشد، می بیرون رختخواب از را من کلمه واقعی معنای به که کنید استفاده دار زنگ ساعت یک از: حل راه
 . کنم فراموشی

 

 پاولوک: کار و کسب

 آنها دو هر بود؛ شده ساخته داشت، نفر یک که مشکل یک روی بر که هستند زندگی واقعی کار و کسب اینها
 که هستند کارهایی و کسب آنها دو هر. اند گذاشته اشتراک به را درد این نفر چندین زیرا است، شده اثبات
 .باشند این از بدتر کمی حداقل شوند می باعث

 مشکل برای پوشیدنی؟ دستگاه یک یا ؟ است برنامه این آیا است؟ افزار نرم این آیا ساختید؟ فروشگاه یک آیا
 راه از یک هر آنها اگر. کنید صحبت آن مورد در افراد با و کنید پیدا توانید می که را حلهایی راه شما شده انتخاب

 .باشید نشسته طالی معدن یک روی شما است ممکن دارند، دوست را خود های حل
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