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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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 رازهای داشتن یک ازدواج موفق

 

طور  شوند که تمام عمر با یکدیگر باشند. ولی همیشه این بندند، متعهد می وقتی زن و مرد پیمان زناشویی می
شود و در نهایت به جدایی  رفته سرد می ی میان آنها رفته نیست و حتی گاهی پس از مدتی کوتاه، رابطه

شود. باید  بعضی دیگر، به جدایی ختم می مانند و عاقبت ها تا آخر عمر با یکدیگر می انجامد. چرا بعضی زوج می
ی میان زن و مرد، هر دو باید تالش کنند و نکاتی را در نظر داشته باشند. در این  بدانید که برای حفظِ رابطه

 .ی میان زن و مرد را تضمین کند تواند بقای رابطه پردازیم که می مقاله به رازهای یک ازدواج موفق می

 

 انتظارات واقع بینانه ازهم داشته باشید 1

تان، موجب حفظ  ها در شریک زندگی العاده است و مطمئنا دیدن بهترین ویژگی ی رمانتیک و عاشقانه، فوق رابطه
ها با همسرتان زندگی کنید، بنابراین باید بتوانید بعضی از  شود. ولی شما قصد دارید سال عشق و صمیمیت می

ی شور و عشق، ممکن است فردی که نسبت به او حسی  های اولیه ه بگیرید. در تالطمهای او را نادید عیب
های شخصیتی او را کشف  ها و نقص عیب به نظر برسد، ولی پس از مدتی ضعف عاشقانه داریم، کامل و بی

ینیم، زیرا به ها را بب های شخصیتی و کاستی کنیم. در این زمان، برای ادامه یافتن ازدواج باید فراتر از ضعف می
مان تالش کنیم. تصور اینکه  ها، گاهی باید برای حفظ رابطه ی ازدواج هر حال، هیچ کس کامل نیست. در همه

نقص باشد، موجب  ی ما باید همیشه کامل و بی ای را حفظ کرد یا رابطه توان رابطه بدون زحمت و تالش می
 .(شوند ناامیدی میشود )همانطور که انتظارات غیرواقعی موجب  ناامیدی می

آل باشد، ولی نباید فراموش کنید که او هم یک انسان  تان فردی ایده شاید اصرار دارید که شریک زندگی
 .است

 

 روش های حل اختالف را بیاموزید 

پذیرند و هرگز  شان را نمی کنند، هرگز اشتباه اید که بعضی افراد هرگز عذرخواهی نمی آیا تا به حال توجه کرده
کنند یا اگر ازدواج کنند، ازدواج آنها  ؟ اینها افرادی هستند که به احتمال زیاد ازدواج نمی«ببخشید»گویند  نمی

ای که ادر سان فرانسیسکو انجام شد، محققان دریافتند کسانی که ازدواج موفقی  دوامی ندارد. در مطالعه
ای عذرخواهی کردن از شریک زندگی خود را دارند. این دارند، دو برابرِ افراد مُطَلَقه یا مجرد، توانایی و تمایل بر

درصد  52مطالعه نشان داد در افرادی که ازدواج موفقی دارند، احتمال اینکه این افراد، زودتر عذرخواهی کنند 
جویانه برای  بیشتر است، حتی اگر خود را کامال مقصر ندانند. هر چه عذرخواهی کردن یا انجام رفتارهای آشتی

 .تر باشد، احتمال اینکه تنها بمانند نیز بیشتر است مطلقه و مجرد سختافراد 
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شود دو نفر با یکدیگر ازدواج کنند، ولی این سازش و احترام است که  درست است که شور و عشق موجب می
 .دارد. پس عذرخواهی کردن را یاد بگیرید در گذر زمان آنها را در کنار یگدیگر نگاه می

 باشید و خوشی کنیدباهمدیگر خوشحال 

و …« چقدر عالی بود وقتی ما»های رمانتیک در گذشته و اشاره به آنها در گفتگوها )مثال  یادآوریِ مرتب زمان
راهی موثر برای متصل ماندن به یکدیگر است. ولی خندیدن با یکدیگر، حتی از آن نیز …«( یادت هست وقتی»

خندند و مرتب اتفاقات بامزه را یادآوری  که با یکدیگر میهایی  موثرتر است. بر اساس تحقیقات جدید، زوج
ی فراوانی را با یکدیگر بسازید و اغلب از آنها یاد  تر هستند. خاطرات بامزه کنند، معموال از روابط خود راضی می

 .شود شود، همانطور که نبود آب موجب پژمرده شدن گل می کنید. نبودِ سرگرمی موجب پژمرده شدن ازدواج می

 برای حفظ روابطتان بکوشید

کنند تا از شادی و رضایت هر  بررسی کرده و با هم صحبت می  های موفق به طور منظم وضعیت زندگی خود را زوج
تان را حل  از زندگی مشترک ناراضی هستید، مشکل دو از زندگی مشترک مطمئن شوند. اگر یکی، یا هر دو 

 . کنید

کنند ولی باز هم ازدواج موفقی دارند. بعضی دیگر کمتر مشاجره  مشاجره می ها به شدت با یکدیگر بعضی زوج
بیند. چه تفاوتی میان این دو  شان به شدت صدمه می ی میان رسد، رابطه کنند ولی وقتی کار به مشاجره می می

 گروه وجود دارد؟

کنید، تعیین  و مشاجره میکنید یا خیر، اینکه چگونه با ا مسئله این نیست که آیا با همسرتان مشاجره می
 کند آیا ازدواج شما برای مدت طوالنی دوام خواهد داشت یا خیر. می

ای در نهایت با شکست مواجه خواهد شد، داشتنِ حالت تدافعیِ بیش  دهد رابطه عامل مهم دیگری که نشان می
کند و  د کشیدن میشود، شروع به فریا از حد است. اگر فردی، به محض اینکه همسرش مرتکب اشتباهی می

های همیشگی و معمول در روابط میان  کند در معرض تهدید یا حمله قرار دارد و این رفتار، از ویژگی احساس می
شود و  آنهاست، باید بگوییم که آن رابطه در وضعیتی بحرانی است. حالت تدافعی، مانع از ایجاد ارتباط می

 .برد صمیمیت را از میان می
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