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2 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

رفعخجالتیبودنوکمحرفیوکمرویییکیازمواردیهستکهاکثر

افرادبااونمواجهههستندودربیشترمواردنمیتوانندکهیکارتباط

موثروخوببااطرافینشانبرقرارکنند.

خجالتیبودنکمروییوکمحرفیدقیقانقطهمقابلُپرروییوُپرحرفی

است.

خیلیوقتهانیازهستمادرجمعیصحبتکنیم،امابهخاطرخجالتی

بودنوکمحرفبودنماننمیتوانیممواردیروکهبایدمطرحکنیمو

فرصتهایخیلیزیادیروازدستمیدهیم.
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3 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

درموردرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفیمشاورههاییداشتمکه

واقعًاخاطراتتلخیرومیشنویدم.

برایمثال،شخصیبودکهدریکشرکتبینالمللیمشغولبهکاربود،

دیگرهمکارانش با توانست نمی اما داد، انجاممی ای راحرفه کارش

ارتباطموثریبرقرارکندواینموضوعباعثشدهبودکههمکارانشاورا

بعنوانفردیمنزویوکجخلقبشناسند.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه رفتار با 

همکاران در محیط کار

فرد العاده فوق و بود کار به مشغول ای مجموعه در که دیگر شخصی

خجالتی،کمرووکمحرفیبود،هرزمانجلسهایبامدیرانخودداشت

العادهایکهدرذهنشداردصحبت ازطرحهایفوق ومیخواست

کندنمیتوانستومثلیکچوبخشکمیومدداخلجلساتوبرمی

گشت.بعدازمدتیهممدیرانتصورکردهاندکهآنفرداصاًلخالقیتی

نداردوبهتراستکهاونراازشرکتاخراجکنند.
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4 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

او زندگیمشترک،همسرش از ازگذشتیکسال بعد یافرددیگرکه

رابخاطراینکهبهاومیگویدتومردنیستی،وقتینمیتونیحقترو

ازکسیبگیری،توعرضهجوابدادنروبهکسیکهبهتتوهینکرده

نداری،توعرضهنداریخیلیازجاهاحرفتروبزنیوحقتروبگیری

لیاقتمنرونداریومردزندگیمننیستی.

ویاداستانهاییدیگرکهاگرخودمانباموضوعخجالتیبودنکمرویی

وکمحرفیروبروهستیمبهترمیتوانیماینموضوعرادرککنیم.

متاسفانهدرخانواده،مدرسهواجتماعافرادخجالتیکمرووکمحرفرو

بیشترتشویقمیکنندکهبهاینکارشانادامهدهندومعمواًلبهاینافراد

“باادب”میگویند.

قطعًاخجالتیبودنکمروبودنوکمحرفبودنفرقبسیارزیادیبا“با

ادببودن”داره.

درونگرایی

افراددرونگراشاهدش بیشتردر را خجالتیبودنکمروییوکمحرفی

هستیم.افراددرونگراترجیجمیدهندکهدرتنهاییخودشانباشند،به
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5 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

عبارتیافراددرونگراازتنهاییباخودشانانرژیمیگیرندوبالعکس،افراد

برونگراوقتیباافراددیگهتعاملدارندانرژیمیگیرندواینافرادتمایل

دارندکهبیشتردرجمعباشند.

درشرایط برونگرایی. یا است بهتر درونگرایی آیا که کرد بیان نمیشه

مختلفهرکداممزایاییدارند.

نکتهایکهدرمورددرونگراوبرونگراییبایدبدانیمایناستکه،میزان

درنگراوبرنگرابودنمابصورتصفرویکنیست.یعنیمانمیتوانیم

بگوییمکهفردیکاماًلدرونگرااستیافردیکاماًلبرونگراست.

درجهدرونگراوبرونگراییهرفردبهیکسمتمتمایلاست.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: درون گرایی 

چیست و درون گرا کیست

چرا کم حرف می زنیم؟

کمحرفیمیتونهدالیلخیلیزیادیداشتهباشه،امادرادامهمهمترین

آنهاراموردبررسیقرارمیدهیم.
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6 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

نمی دونم چی بگم!!؟

خیلیمواقعازافردایکهکمحرفمیزنندمیپرسندکهچراشماکمحرف

هستیدجوابشانایناستکهمیگویند:

نمیدونمچیبگم،یعنیمنحرفیبرایگفتنندارموچیزیدرذهنم

ندارمکهبخوامصحبتکنم،درصورتیکهاینطرزفکرکاماًلاشتباهاست،

خالِقماخداوندیکتاقدرتوطراحیذهنماانسانهارابهیکشکل

آفریدهاست)البتهدراینجاافراداستثناییوافرادباضریبهوشیباال

منظورماننیست(

بههرحالهرانسانیبهاندازهکافیزندگیکرده،مشاهداتیداشتهو

تجربیاتیکسبکردهکهبتوانددرموقعیتهایمختلفحرفیبرایگفتن

http://amirmostafa.com/


7 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

داشتهباشد،فقطمشکلاینجاستکهماذهنمانرابرایصحبتکردن

تربیتنکردهایمویابهعبارتیعضالتذهنوزبانخودرابرایموقعیت

هایاینچنینیتقویتنکردهایم.

اعتماد به نفس پایین

یکیدیگرازمواردیکهباعثمیشهمادرجمعهاصحبتنکنیمویا

خیلیکمحرفباشیمایناستکهاعتمادبهنفسپایینداریم.

بهعبارتیماباصحبتنکردندرجمعصورتمسئلهراپاکمیکنیموبا

اینکارمانضعفدراعتمادبهنفسمانراباالِکغلطگیرمیپوشانیمش.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اعتماد به 

نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی

بنابراینداشتناعتمادبهنفسباالمیتونهباعثبشهکهدرجمعبهترو

راحترصحبتکنیموترسیازازصحبتکردنهمنداشتهباشیم.
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8 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

ترس از قضاوت شدن

همیشهبرایاکثرموننظردیگراننسبتبهمابسیارمهمبودهوخیلیاز

مواقعهمکارهاییکهمیکنیمبخاطرایناستکهدیگرانراخوشحال

کنیمویانظرشانرانسبتبهخودمانجلبکنیم.

ازقضاوتشدنمی اینکه وبههمیندلیلهمدربیشترمواقعبخاطر

ترسیمسعیمیکنیمکمترصحبتکنیم.

ترسازقضاوتشدنهمیشهدلیلیمنطقیبرایمابودهکهکمترصحبت

کنیمالبتهایندلیلزمانیصادقاستکهمادرموردمطلبیهیچاطالعات

درستینداریمودراینجورمواقعبهتراستکهکمترصحبتکنیم.

به قول مارک تواین که میگه:

    بهتر است دهانت را ببندی و احمق به نظر برسی، تا اینکه 

دهانت را باز کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی

برایمثالاگرما۷۰%مطمئنهستیمکهصحبتهاییکهمیخواهیمدر

موردموضوعیبزنیمدرستاست،بهترهکهبیانشونکنیم.
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9 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

برایرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفیمواردیروخدمتتونعرض

میکنمکهمیتونیداینهارودرزندگیروزمرهخودتونازشوناستفاده

کنید.

کمک به دیگران

کمک شما از که نشوید منتظر داشت کمک به نیاز کسی که زمان هر

بخواهند.سعیکنیدتیزحسیخودتانراقویکنیدوتاقبلازاینکهکسی

ازشماکمکبخواهدشمابهآنهاپیشنهادکمکرساندنکنید.

بااینکارهمحسخوبینسبتبهخودتانپیداخواهیدکردوهمسعی

کردیدبااینکارباافرادغریبهیاهرشخصدیگرسرصحبترابازکنیدو

یکقدمبرایرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفیبرداشتهاید.

فرقیهمنمیکندکهآنفردکیست،آنفردمیتواندفردسالمندیکه

میخواهدازخیابانردشودباشد،یایکیازهمسایههایمانکهازخرید

بادستیپردرحالبرگشتبهخانهاستباشدویایکیازافرادفامیلکه

مثالدرگوشیهمراهخودبهمشکلخوردهاست.برایرفعخجالتیبودن

کمروییوکمحرفزودترازهمهبهمهمانیهابرویم
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10 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

آن در که اید دعوتشده مهمانی بهیک که اومده پیش براتون حتما

بیشترافرادفامیلویاکسانیکهآنهارانمیشناسیدرفتهاید.دراین

مواقعچهاحساسیداشتید؟

بهاحتمالزیاددرهنگامورود،فضایخیلیسنگینیباهاشروبروشده

بودیدوهمینجوسنگینبرایشماتاساعتهاویاتاآخرمهمانیطول

میکشیدهاست.

همچنیناگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستید

پیشنهادمیکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلع

شوید.

در رو افراد از باخیلی دانید کهمی درمهمانیهایی کنم پیشنهادمی

بایستیخواهیدداشتزودترازهمهدرآنمهمانیحاضرشوید.بااین

کارکوچیکمیتونیداینجوسنگینرومدیریتکنیدوراحتربهشغلبه

کنید.

احساس کمتر رویم، می مهمانی به ها مهمان همه از زودتر ما وقتی

خجالتیبودنخواهیمداشت.
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11 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

همینکهمهمانهاتکتکمیرسندمیتوانیمباآنهاحالواحوالکنیم،

کمیسرصحبترابازکنیمتایخمانآبشود.

اینیکترفندبسیارسادهولیقدرتمنداست.

بنابراینیکیازمواردیکهبرایرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفی

میتونیمازشاستفادهکنیمهمیناستکهزودترازهمهبهمهمانیها

برویموکمکمباافرادسرصحبترابازکنیم.

باز کردِن سر صحبت هم نیاز نیست حاوی مواردی پیچیده باشه، مثاًل 

می توانیم :

حالواحوالکنیم◄

ازاوضاعتحصیلشانسوالکنیمکهدانشگاهبهچهصورتاست◄

یااگرطرفبازاریاستدرمورداوضاعکسبوکارشبپرسیم◄

ویاسواالتیازاینقبیل…◄

بیشتِرافراددوستدارندکهدرموردخودشانصحبتکنند،بنابرایناز

سوالپرسیدندرموردافرادنترسید.
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12 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

چشمی ارتباط برقراری حرفی، کم و رویی کم بودن خجالتی رفع برای

فراموشنشود

همینطورکهبادیگراندرحالارتباطگرفتنهستیمبهترهکهارتباطچشمی

روفراموشنکنیم،سعیکنیمخجالتیبودنمانراکناربگذاریمودقیقًابه

چشمهایطرفمقابلنگاهکنیم.

    پیشنهاد می کنم  نگاهی به این مقاله بیاندازید: ارتباط 

چشمی موثر

افرادخجالتیوکمرومعمواًلنگاههایخودشانراازدیگرانمیدزدندو

سعیمیکنندکهارتباطچشمیبرقرارنکنند.

برایرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفی،درکارهایگروهیمشارکت

داشتهباشیم

اگردرمهمانی،درکالسیادرجمعیهستیمسعیکنیمدرکارهایگروهی

آنهامشارکتداشتهباشیم.
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13 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

انجامکارهایگروهیباعثمیشهکهکمکمخجالتوکمروییمانبریزد

وازطرفیهمباعثمیشهکهبیشترصحبتکنیم.



بنابراینبرایرفعخجالتیبودنکمروییوکمحرفیبهترهکهدرکارهای

گروهیمشارکتکنیم.

اگرشمافرددرونگراییهستیدنگراننباشید.کمکمدرجمعهاحضورپیدا

کنیدوهردفعههمسعیکنیدکهحضورتانراپررنگترکنیدتادرجه

درونگراییشمابیشتربهسمتبرونگراییپیشبرود.

آن توانیم می اما ببریم بین از کاماًل را خود بودن درونگرا نشود شاید

سمت به را آن درجه گروهی کارهای در شرکت با و کنیم مدیریت را

برونگراییهدایتکنیم.

لیستکردنمواردیکهمادرآنخجالتیوکمروهستیم
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14 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

یکلیستازمواردیکهمادرآنخجالتیوکمروهستیمراآمادهکنیم

وسپسترتیبآنرانسبتبهاینکهدرکدامشانبیشترخجالتیوکمرو

هستیممشخصکنیم.

در طبیعت یک قانون وجود دارد و آن این است:

ازهرچیزکهمیترسیبهسمتشحملهکن،بهشهجومببر،قطعاتو

برندهای.

ماتازمانیکهبهدِلچیزیکهازشمیترسیمنریمنمیتونیمبهاون

ترسغلبهکنیم.

اگرازآبمیترسیمبایددرآنشیرجهبزنیم◄

اگرازسخنرانیمیترسیمبایدشروعشکنیم◄

اگرازبودندرجمعهایغریبهمیترسیمبایدبهجمعگروهها◄

بپیوندیم

اگرازگرفتنیکغذایاضافیدرهواپیماخجالتمیکشیمباید◄

انجامشبدیم

اگرازگرفتنتخفیفازفروشندهخجالتمیکشیموکمروهستیم◄
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15 رفع خجالتی بودن کم رویی و کم حرفی

درخریدبعدیمون،ازفروشندهتخفیفبگیریمحتیشده۱۰۰۰تومان)البته

مثالواسهیکمحصول۸۰،۰۰۰تومانی،نهمحصولیکه۲۰۰۰تومانبیشتر

ارزشندارد(

اگربعدازتمامشدِنکالسوقتیدیگردانشجویاندوراستادجمع◄

میشوندوخجالتمیکشیمکهازاستادسوالکنیم،درکالسبعدیو

درهمینموقعیت،دلروبهدریابزنیموسوالکنیم.

اگرسرکالسموضوعیرومتوجهنشدیموخجالتمیکشیمکهاز◄

استادبخواهیمدوبارهبرایمانتوضیحدهد،اینکارراانجامدهیم.

واگرهاییدیگر…◄

وکم رویی بودنکم رفعخجالتی برای که رو کنممواردی پیشنهادمی

بهسمت کم کم و بدید قرار خود روزانه کارهای در را شد بیان حرفی

می را خودتان بهتر شما بروید. پیش بودن جمع در و شدن اجتماعی

شناسید.شایدالزمباشدکاریروکمکمبهشبرسیدویاشایدهمباید

درآنکارشیرجهبزنید.تصمیمباشماست.
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اگرموارددیگههمبهنظرشمامیرسهویاتجربهخاصیداشتیدلطفابا

منودیگردوستاندرقسمتنظراتبنویسید.

همچنیناگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستید

پیشنهادمیکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلع

شوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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