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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 د که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن را نمیموضوع اول در صحبت کردن در جمع این بو

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش می به این موضوع صحبت بکنیم یا مثالً در 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

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

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

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

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

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  نی همکارا 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  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:  گونهکنیم باید به  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  م در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که میخواه 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 ریف میگیرید و یک داستان یا یک رویداد را تع فرض کنید در یک جمع قرار می

 .که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیمشود و به همین دلیل است  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 خوب صحبت کنیم؟

 

 یافتن موقعیت مناسب برای صحبت

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

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

  د های بسیار شدی وع کنیم به انتقادداشته و یک سخنرانی انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شر را
 و زیر سوال بردن همه چیز؟

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

 انتخاب کنیم برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

هر وقت کسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی 
دهد به  اینکه دیدگاهش را صادقانه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میمؤدبانه از 

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

 .درآورید

شان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای  همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف
خیلی داری کارت رو خوب انجام »تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران سازنده بکوشید تا روحیه

دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب « تونی انجامش بدی. میدونم که  می»یا مثال « دی. می
 .شان را به کار ببندند خواهند شد که نهایت تالش
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 خودتان باشید

، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست   جمع در کردن صحبت  و سومین کاری که ما باید در
کنم،  کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان مینقش بازی کنیم و یا   که
ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  کنیم باید به گونه گویم وقتی ما در جمع صحبت می می

وستش است که نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که د« کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»
 .و موضوع فقط کمی رسمی است –مثل همیشه در حال صحبت است 

 

 اطالعات زیادی داشته باشید

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

گیرید و یک داستان یا یک رویداد را تعریف  فرض کنید در یک جمع قرار می.ما واقعاً موثق باشد اطالعات
گوید که نه! این خبر که یک شایعه  شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می می

اند و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صحّت ندارد آن موقع  ردهها آن را نقض ک بود و همه خبرگزاری
 .شود و به همین دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم است که حال ما واقعاً بد می
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