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2 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

حذف تکیه کالم و ِاه گفتن

تکیهکالمهاعباراتیاجمالتیهستندکهممکنهستافراددرموقعیت

هایمختلفازشوناستفادهکنند.بعضیازاینتکیهکالمهاجنبهطنزو

شوخیدارندویابرخیدیگههمبهعنوانجاُپرکنهاییبرایبهیادآوری

بعضیکلماتیااسامیبهکاربردهمیشند.حذفتکیهکالموِاِاِاگفتن،

معمواًلکارخیلیسادهوراحتینیست.چوناینتکیهکالمهاتبدیلبه

عادتشدندوبهقولقدیمیهاکهمیگن:

    ترک عادت موجب مرض است

اماباراهکارهاییکهدرادامهخدمتتونعرضمیکنمهرکسیباکمی

صبروپشتکارمیتونهتکیهکالمهاییکهدارهحذفکنهوفنبیانخوبی

روارائهبده.

انواع تکیه کالم ها

انواعتکیهکالمهایکهوجوددارهمیشهبهشکلزیردستهبندیکرد:
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3 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

تکیه کالم های عادتی:

تکیهکالمهایعادتی،یکیازرایجترینتکیهکالمهاهستندکهمادر

صحبتهایروزمرهاموناستفادهمیکنیم.

تکیهکالمهایعادتیمثل:ِاِاِا،چیز،درواقع،عرضمبهحضورتونکه…،

بهاصطالح،ِاِاممممو…

درزبانانگلیسیبه”ِاِاِامممم”،“درواقع”یاکاًلتکهکالمهاییکهداریم

جاُپرکنها)Filler(گفتهمیشه،درحقیقتمغزمااینجاُپرکنهارومیسازه

تاوقتیکلمهایکممیاره،جاشروُپرکنهتاکلمهبعدیروبسازهوبه

عبارتیمغزبرایخودشزمانمیخرهتاکلمهیاجملهبعدیروجفتوجور

کنه.
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4 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

بههرحالتکیهکالمهابهتعدادخیلیکمتویصحبتهاموناجتناب

ناپذیرهستند،امااگراینتکیهکالمهازیادتکراربشندواقعًامخاطبرو

اذیتمیکنهوموجبناراحتیشمیشهوازطرفیهماگهمازیادازاین

تکیهکالمهااستفادهکنیمفردبااعتمادبهنفسپایینیشناختهمیشیم.

تکیه کالم های خارجی:

چندسالیهستکهتکیهکالمهایخارجیواردزباِنماشدندوازشون

بصورتخیلیعادیوعمومیاستفادهمیکنیم.

تکیهکالمهایخارجیمثل:اوکی،اومایگاد،واووو…
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5 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

البتهاینتکیهکالمهابیشتربرایانگلیسیزبانهاهستکهباتوجهبه

خیلیازموارد،واردزبانماشدندوماهمبصورتعمومیازشوناستفاده

میکنیم.البتهنمیشهگفتکهاینجورتکیهکالمهابدهستندوباید

حذفبشند،شایداینتکیهکالمهابصورتشوخیاستفادهبشندیادر

جمعهاییکهخیلیرسمینیستنداستفادهبشند،امابهتِرکهازاینتکیه

کالمهادرمراسمهاوجلساترسمیاستفادهنشند.

برایجایگزینکردِنتکیهکالمهایخارجیباواژههایفارسیمیشهبه

چندموردزیراشارهکرد،

اوکی=بلهحتما–بهرویچشم–چشمحتمًا◄

اومایخدا=واقعًا–چهجالب–نهبابا◄

واووو=اووه–چهباحال–حرفنداره◄

تکیه کالم های فرهنگی:

تکیهکالمهایفرهنگی،همونطورکهازنامشپیداست،ریشهدرفرهنِگ

مادارندواززمانهایقدیم،نسلبهنسل،نقلشدندوبهمارسیدند.

تکیهکالمهایفرهنگیمثل:چاکرم،مخلصم،نوکرم،خاِکپاتمو…
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6 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

ندارندومثِلگفتِن“خسته انرژیمثبتی و باِرمثبت اینتکیهکالمها

نباشید”میمونه،اوِلصبحاکثرًاباانرژیمیآنسرکاروبهشونمیگیم

“خستهنباشید”،اوِلصبحهمهُپرانرژیهستند،وقتیکهمیگیمخسته

نباشیدطرِفمقابلاگرهمخستهنباشه،خستهمیشه.

کوچیک و ذلیل و خار رو گوینده فرهنگی،شخص های کالم تکیه این

نشونمیده.

اینتکیهکالمها،درطهرانقدیموزمانقاجاربهوجوداومدند،دراون

می همه و شد می محسوب ُحسن بودن، خاکی و بودن لوطی زمان

خواستندخودشونروکوچیکوخاروخارکینشونبدند.
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7 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

آیاواقعًاخاروکوچیکنشوندادنخودمونکهالبتهفقطدرحِدحرف

هست،الزمه؟قضاوتشباشما…

 تکیه کالم های سینمایی:

اینتکیهکالمهامعمواًلتاچندماهبعدازپایاِناونسریالادامهدارندو

بصورتهمهگیرازپیروجوان،زنومرد،نوجوانوبچه،ازشوناستفاده

میکنند.

متأسفانهانقدراینجورجمالتتکرارمیشندوکارکترهایاینسریالها

رویافرادتأثیرمیزارندکهحتیتویجلساترسمیهمازشوناستفاده

میشهومتأسفانهیکسریازافرادکهاصاًلاینجورجمالتبهشخصیتشون

نمیخوره،ازاینتکیهکالمهااستفادهمیکنند.
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8 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

کاریبابدیاخوببودِناینتکیهکالمهانداریم،زمانیبازگوکردناین

تکیهکالمهابدوضایعمیشندکهخیلیبیشازحدازشوناستفاده

بشهوازحدتعادلشدربیاد،ازطرفیهماگهدرجاوموقعیتمناسبش

استفادهنشندممکِنشخصیتاونطرفروزیرسوالببره.

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

روش های حذف تکیه کالم

تااینجاانواعتکیهکالمهاروباهمبررسیکردیمودرادامهبهراههاو

روشهایعلمیوکاماًلعملیواثباتشدهبرایحذفتکیهکالمهامی

پردازیم،نکتهایکهدرهمهروشهایحذفتکیهکالمبسیارمهماست،

اینهکه،هیچکدومشونباانجامدادِنیکیدوباراثربخشنخواهندبود،

ماقرارهستکهیکعادتروازبینببریمیابهعبارتی،یکعادت)خوب(

روجایگزینیکعادت)بد(کنیم،بنابراینهمونطورکهدراولاینمقاله

عنوانشد،اینکارنیازبهصبر،حوصلهوپشتکارداره.

بعضیازعادتهاکلیدیهستند،اگرآنهارابسازید،آنهاهمعادتهای

دیگررامیسازند
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9 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

سکوت کردن:

سکوتیکیازقدرتمندترینتکنیکهادرسخنرانیوصحبتکردناست.

عالوهبراینهاتکنیکیبهجایِاگفتِنوحذفکردنِاهست،مثاًلاگر

ذهِنماکلمهایپیدانکردوخواستجاشروباِاپرکنه،بهتِرکهبهجای

گفتِنِا،سکوتکنیم،حتیاگراینسکوتچندثانیههمطولبکشهاصاًل

هیچایرادینداره.
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اینجملهرویکباربههمراِهِاویکبارباسکوتدربینکلماتشتکرار

کنید:

“سخنرانی، یکی از مهم ترین موارد در علوِم ارتباطات است.”

لطفًاجملهباالروبخوانید:)تویدلتوننخوانیدا(

همراه با ِا : سخنرانی،  ِا ِا ِا   یکی از  ِا ِا ِا    مهم ترین موارد در  ِا ِا ِا   

علوِم ارتباطات است.

همراه با سکوت: سخنرانی، ــــــــ یکی از ــــــــ مهم ترین موارد 

در ــــــــ علوِم ارتباطات است.

تبدیل ِا به اوم:

موردبعدیاینهستکهوقتیمتوجهمیشیمدرصحبتهامونمیخایم

ِاِاِابگیم،سریع،ِاِاِاروبهاومتبدیلکنیم.اومگفتننسبتبهِاگفتندو

فایدهداره:
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11 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

برایافرادیکهصحبتهایمارومیشنوند،اومگفتنخیلینامحسوس

ترازِاهستوکمتراذیتمیشند.

گفتِناوم،نسبتبهگفتِنِاانرژیبیشتریازمامیبرهوبیانشخیلی

دشوارترهست،بنابراینذهِنماترجیحمیدهکهاومروهمحذفکنهو

حذفتکیهکالمهاصورتبگیره.

پسبهتِروقتیکهمتوجهشدیمداریمِامیگیم،سریعدهانمونرو

ببندیموِارابهاومتبدیلکنیم.

نکته:اصاًلجایهیچنگرانینیست،خیلیازافراداصاًلمتوجهاینکاِرما

واومگفتِنمانمیشند.

طراحی اوِل صحبت:

شروِع همیشه و است سخت خیلی صحبت شروِع افراد بیشتِر برای

صحبتروبادشواریوبههمراهکلیتکیهکالمخواهدبود.

بنابرایناگرشروِعصحبتکردنبرایماهمسختاست،بهتِرکهروی

شروعصحبتمونبیشترفکرکنیموتمرکزداشتهباشیم.درسخنرانیبه

دانشجویانمهمیشهتوصیهمیکنمکهشروِعسخنرانیروبیشترازکل
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12 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

سخنرانیتمرینکنند،یعنیاگربرایبدنهیکسخنرانی۷مرتبهتمرین

میکنند،برایشروعسخنرانیحداقل۲۰مرتبهتمرینکنندتاشروِعفوق

العادهایداشتهباشند.

اینموضوعمثلزمانیهستکهماشینروشننمیشهوبایدهولش

داد،وقتیکههولدادیمماشینروشنشددیگهبقیهاشکارینداره.

    بنابراین استارِت اولیه در صحبت هامون خیلی مهم است



روانشناسی شرطی سازی کالسیک:

در رو زیادی های آزمایش که بود روسی دانشمندی )Pavlov( پاولوف

مورددستگاهگوارشانجاممیداد،وبهصورتاتفاقیآزمایشیراانجام

دادومتوجهشدکهسگهاوقتیظرفغذارومیبینندازدهانشانبزاق

ترشحمیشود،جالباینجابودکهاگردرظرف،غذاییوجودنداشت،

بازهمبزاقدهانسگهاراهمیافتاد.

اینباعثشدکهدرذهنپاولوفایدهایایجادشودکهآزمایشیراانجام

دهد.اوبرایاینآزمایشاتاقیبرایسگهافراهمکردکهدرآناتاق
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13 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

ابتداصداودربعضیمواقعنوریروشنمیشدوچندثانیهبعد،ازباالی

اتاقغذاریختهمیشدوسگآنرامیخورد.

پاولوفبعدازچندروزباهمینرویهپیشرفت،یعنیقبلازاینکهبهسگ

غذابدهد،صداییراپخشمیکردیانوریراروشنوخاموشمیکرد

وبعدغذارادراختیارسگقرارمیداد.

اینآزمایشنتیجهجالبیداشت،پاولوفمثلهمیشه،صداییراپخش

میکردونوریراروشنوخاموشمیکردولیغذاییبهسگنمیداد،

امابزاِقدهانسگشروعبهترشحشدنمیکرد.

داستانیکهدرباالخواندیدتوضیحیسادهازشرطیسازیکالسیکبود،

البتهایننوعشرطیسازیفقطمختصبهحیواناتنیست.

یکمثال:

فقط کافیه که بگم: لیموی ُتـــــــرش / لواشک ُتـــــــرش

همیناالنخودمهمدهنمآبافتاد!?

را ُتـــــــرش کلمه وقتی ما که هست سازی شرطی از نوعی این

میشنویم،ذهنماناخودآگاهدستورمیدهکهبزاقدهانترشحبشهوآب

دهنمونراهمیافته.
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حاالمابایدذهنمونروشرطیسازیکنیم،یعنیبهذهنمونیادبدیم،

وقتیکهِا…بگیجریمهمیشی!

استفاده از کش:

بهترینراهبرایشرطیسازیذهنمونوحذفتکیهکالمهااستفادهاز

ِکِشپولهست.هرزمانکهِا…گفتیم،ِکشروکمیبکشیمورهاکنیم

تایکضربهکوچیکبهدستمونبخوره.
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بعداز۱۰الی۲۰بارضربهخوردنباِکش،متوجهمیشیمکه،ِا…ازجمالت

مابهشدتکمشدهوبعدازیکمدتهمتقریبًابهصفرمیرسه.

تنبیه بگه، ِا… وقتی میبینه ما ذهن چون نمیگیم؟ ِا… دیگه چرا حاال

میشهوناخودآگاهاینمشکلحلمیشه.

بنابرایناصاًلنیازینیستسراغتمرینهایعجیبوغریببریمویا

کارهایخاصیانجامبدیم.

ذهنمان را دست کم نگیریم:

ُپرحرفهستند)ماشااله(خیلی افرادیکهخیلی اگردقتکردهباشید،

کمترازافرادعادیویااصاًلِانمیگند،دلیلاینموضوعمشخصهست.
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16 حذف تکیه کالم و ِا گفتن

اینافرادانقدرحرفزدنرودرطوِلروزتمرینمیکنندکهمغزشونبا

قدرتوسرعِتبیشترینسبتبهآدمهاییکهکمترصحبتمیکنند

عملمیکنه.

طراحیمغزهمهماانسانهابهیکشکلهست)البتهمنظورافرادینابغه

یااستثنایینیست،منظوراقلیتافرادهست(وازاونجاکهافراِدکمحرف،

خجالتیودرونگرانسبتبهافرادُپرحرفکمترصحبتمیکنندبدیهی

ستکهذهنشونقدرِتساختنکلماتوجمالتروبهسرعتنداره.

خوشبختانهماباتمرینمیتونیمسرعِتذهنمونرودراینموردافزایش

هرچقدر بدنمونهستند، های ماهیچه مثل ما مغز بدیم،سلولهای

قدرتمندتر و تر ورزیده کنیم، تمرین بیشتر و بکشیم کار ازشون بیشتر

میشند.
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با کنیم مون،سعی ذهن کردِن تر قوی برای کنم می پیشنهاد بنابراین

سرعِتبیشترینسبتبهحالِتعادیشروعبهصحبتکنیم،)البتهنهدر

جمع،زمانیکهخودمونتنهاهستیم(دراینتمرینذهِنمایادمیگیره

کهبایدسریعکلماتوجمالتروبسازهوبعدیادمیگیرهکهدرحالت

سرعتمون و کنیم معمولیصحبت صورِت به میخواهیم زمانیکه عادی،

پایینترهست،دیگهدنبالکلماتوجمالتنگرده،وذهنمونهمیشه

جلوترازبیانمونهستوهمیشهچندتاکلمهوجملهزاپاسدارهودیگه

بههیچعنوانِانمیگه.

ضبط صدا:

ودرآخرهم،صدایخودمونروضبطکنیمتا:

متوجهبشیمواقعاًچقدرازِادرصحبتهاموناستفادهمیکنیم.

ضبطکردِنصدایخودنیکروشبسیارحرفهایاستوبهماکمک

میکنهتاالگویِاگفتِنخودمونروپیداکنیم،یعنیاینکهبهمانشون

میدهکهمادرکجایجملهبیشترِامیگیم،دراوِلجمله،دروسطجمله،

درآخرجمله،درزمانگفتِناسمهاو…
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بنابراینالگویبیانیخودمونروبرایِاگفتنپیداکنیمتابتونیمراحتتر

ودرجاییکهباید،حواسمونبهشباشه.

ودرپایاناگرسوالیدرموردحذفتکیهکالمهادارید،زیِرهمینمقاله

ودرقسمِتنظرات،سوالخودتونروبپرسیدتادرسریعترینزماِنممکن

بهآنپاسخدادهشود
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