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 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 ا نمیموضوع اول در صحبت کردن در جمع این بود که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن ر

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 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

ببینیم 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 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش را 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، خیل

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

 یا مثال« دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روحیه 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  که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست کهانجام بدهیم، این است  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؟؟! اوت صحبت میاِ این چرا اینقدر متف»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 

 اطالعات زیادی داشته باشید
اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً خواهیم صحبت بکنیم  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 ید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاریگو 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 فرض کنید در یک جمع قرار می

 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم 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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 چگونه یک زندگی سالم و سرشار ازشادی داشته باشیم؟

  

 دبزنیخند لب
کند.اگر یک خودکار را  تر می کند که شما را خوشحال لبخند زدن نیز هورمون شادی یا اندروفین را در بدن آزاد می

شوید لبخند بزنید و همین لبخند  هایتان قرار دهید، مجبور می به صورت افقی برای چند دقیقه بین دندان
شوید که ناخودآگاه به آن  بردارید، متوجه میکند. یک عکس قدیمی از آلبومتان  اجباری هم حالتان را خوب می

 .زنید عکس لبخند می

 .به اندازه کافی بخوابید

به عنوان یک   خواب کافی نه تنها باعث افزایش سالمتی شما می شود بلکه باعث شاد بودن شما نیز می شود.
 99-8زود خوابیدن و زود بیدار شدن فرد را سالم، توانمند و خردمند می کند. روزانه ” حقیقت می توان گفت: 

 .ساعت برای افراد غیر بالغ الزم است 01-9ساعت خواب برای افراد بالغ و 

 به مسافرت بروید

رهای ذهن به روی تجربیات جدید است. مسافرت روش فوق العاده ای برای تعالی شخصیت هر فرد و باز شدن د
به عالوه اینکه مسافرت ما را از روزمرگی ها نجات می دهد و به ما کمک می کند که بابت همه امکانات و 

 .تسهیالتی که در خانه داریم شاکر باشیم

 و مثبت معاشرت کنید افراد شاد با

ها از نظر روانی اثرپذیر هستند و این  . انسانگذارد عادات و خلق وخوی ما بر روی مردم اطرافمان تاثیر می
اند،  کند. اگر ما در گروهی باشیم که همه شاد و خوشحال مسئله درباره گرفتن انرژی از اطرافیان هم صدق می

 .کنید را با دقت انتخاب کنید بی شک ما هم خوشحال خواهیم بود. بنابراین افرادی که با آنها معاشرت می

 .دنی داشته باشیدورزش و فعالیت ب

ساده یا آیروبیک یا هر رشته ورزشی دیگر باعث افزایش ایمنی   فعالیت بدنی به هر طریقی اعم از پیاده روی
 .انسان می شود بدن شده و باعث شادی

 و شاد باشیدبخورید 

ک شکالتی روی کردن نیست بلکه در حد تعادل بخورید. وقتی یک تکه کی منظورم از خوردن در غذا، زیاده
شود و حس خوشایندی به ما دست  خوریم یا یک غذای خوشمزه، باز هم اندروفین در بدنمان آزاد می می
 کنند. چای سبز حاوی آنتی  دهد.خوردن چای سیاه و سبز عالوه بر اینکه سالم هستند، ما را خوشحال می می
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کند و ما را برای کار بهتر آماده کند.  شود سیستم بدنی ما را تمیز اکسیدان نیز هست و همین مسئله باعث می
 تان رو دور بریزید و به جای آن دمنوش گیاهی مصرف کنید های قهوه بنابراین پاکت

 مهارت اجتماعی خود را باال ببرید

، اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیا واقع در شهر (Catherine Weinberger) کاترین وین برگر
امروزه “دریافت که  0991تا  0991تحلیل داده های به دست آمده در فاصله سالهای  سانتاباربارا، پس از

افرادی که هم باهوش هستند و هم از مهارت های اجتماعی خوبی برخوردارند در مقایسه با همتاهای خونگرم 
 ”، درآمد بیشتری کسب می کنند0981خود در سال 

 از کسی کینه به دل نگیرید

ه عصبانی بودن و کینه جویی نیست، چون این کار ذهن را خسته و شما را ناتوان می کند. آیا واقعا هیچ نیازی ب
 به نظر نمی رسد که زندگی آرام تر از آنی پیش می رود که شما بخواهید به خاطرش عصبانی باشید؟

 درلحظه زندگی کنید

دارید. در لحظه زندگی کنید و از آنچه شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید و هیچ کنترلی بر روی آینده هم ن
که پیش رویتان هست لذت ببرید. زمانی که برنامه های زیادی برای خود ترتیب می دهید، بسیار پرمشغله می 
شوید و این باعث استرس و تنش زیادی در شما می شود که بالطبع مانع از لذت بردن شما از زندگی اکنون و 

 .حال می شود
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