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چگونه باکالس حرف بزنیم

در این مقاله با نام چگونه باکالس حرف بزنیم می خواهیم نحوه صحبت کردن 

افراد باکالس را با هم بررسی کنیم و ویژگی هایی که افراد باکالس دارند را بیان 

باکالس  افراد  مواقع  از  خیلی  در  داریم  دیگران  با  که  اجتماعی  روابط  در  کنیم. 

می توانند روابط بهتری با دیگران برقرار کنند.

معموال افراد باکالس عالوه بر نوع صحبت کردنشان، بر روی نحوه رفتار و نوع 

جزو  موارد  این  تمام  در  می کنند  سعی  و  هستند  دقیق  هم  خودشان  پوشش 

بهترین ها باشند.

کتاب »شیک« با زیر عنوان )چگونه ظاهر، بیان و رفتاری جذاب و حرفه ای داشته 

باشیم؟( به تفضیل در مورد نوع پوشش، رفتار و نوع صحبت کردنمان نوشته ام 

که البته این کتاب به صورت صوتی هم موجود است و می توانید کتاب الکترونیک 

+ صوت آن را از لینک زیر تهیه کنید:

پیشنهاد ویژه: کتاب شیک

اما در این مقاله فقط در مورد اینکه چگونه باکالس حرف بزنیم ، مهم ترین موارد 

را با شما به اشتراک می گذارم.
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میزانبلندیصدایمانراکنترلکنیم

شنیده  دورتر  کیلومتر ها  از  صدایش  زدن  حرف  هنگام  در  باکالس  یک شخص 

نخواهد شد. اگر صدای رسایی داشته باشیم شکی نیست که خوب است، اما این 

صدای رسا باید کنترل شده باشد.

برای مثال در یک اتاق 12 متری که چهار نفر در آن حضور دارند نباید صدای ما به 

اندازه یک سالن همایش یک صد نفری باشد.

پیشنهاد می کنم که از این به بعد به میزان بلندی صدای خودتان و دیگران توجه 

کنید، اگر نمی دانید که میزان بلندی صدایتان به چه میزان است از چندین نفر از 

دوستان خودتان نظرخواهی کنید تا متوجه این موضوع شوید.
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اگر صدایتان نسبت به آن محلی که درش حضور دارید یا نسبت به فاصله شما 

با طرف مقابل بلند باشد واضح است که باید صدایتان را کنترل شده تر کنید، اما 

اگر خیر باید سعی کنید که میزان صدا و رسایی آن را بیشتر کنید.

افراد باکالس صدایشان واضح و رسا است و از طرفی هم صدایشان باعث آزار و 

اذیت دیگران نمی شود.

اگر به هر دلیلی صدایتان زنگ گونه است و یا مشکالتی در مورد صدایتان دارید 

توصیه می کنم در دوره جامع صداسازی شرکت کنید تا بتوانید صدایی دل نشین 

و رسا داشته باشید.

پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

داشتن یک صدای خوب یکی از مهم ترین موارد در باکالس حرف زدن است.

http://amirmostafa.com/
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درهمهحاالتادبراحفظکنیم

اگر به افرادی که باکالس حرف می زنند دقت کرده باشید در همه حاالت ادب را 

حفظ می کنند و عصبانیتشان باعث نمی شود که از کوره در بروند و هر آنچه که 

به زبانشان جاری می شود را بیان کنند.

شاید برای خیلی از افراد رعایت کردن یک همچین موردی بسیار سخت و نشدنی 

به نظر برسد.

خیلی از افراد وقتی با من مشاوره می گیرند میگویند که نمی توانند عصبانیتشان 

را کنترل کنند و خیلی زود از کوره در می روند.

باشند و سعی کنند که  این است که فقط کمی صبور  افراد  این  به  توصیه من 

خودشان را به جای طرف مقابل قرار دهند و یا از زاویه ای دیگر به مسائلی که 

برایشان پیش آمده است نگاه کنند. ما در دورانی زندگی می کنیم که با صحبت  

کردن می توانیم خیلی از مسائل را برطرف کنیم، پس دلیلی ندارد آرامش خودمان 

و دیگران را با عصبانیت خودمان بر هم بزنیم.

این نکته را در نظر داشته باشید که افراد باکالس به ندرت عصبانی می شوند و یا 

اگر هم عصبی شوند آن را بروز نمی دهند و در عوض سعی می کنند با دعوت کردن 

خودشان و دیگران به آرامش، صحبت کنند و به نتیجه برسند.
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دیگرانراباالفاظخوبوزیباخطابمیکنند

زیبا  الفاظ  با  را  آن ها  کنند  صدا  را  دیگران  می خواهند  که  وقتی  باکالس  افراد 

خطاب می کنند.

برای مثال به جای اینکه دوستشان را صدا بزنند: ممد ◄

می گویند محمد جان ◄

عزیزم،  مثل،  زیبایی  الفاظ  از  می توانیم  بزنیم  صدا  را  همسرمان  اینکه  برای  یا 

خانمم، قشنگم، ملکه من و مواردی از این قبیل در ابتدای صحبت هایمان بیاوریم.

http://amirmostafa.com/
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قدرت این کلمات را جدی بگیرید و سعی کنید که حتما در صحبت های روزمره اتون 

در حد قابل قبولی از این الفاظ استفاده کنید.

این نکته را در نظر داشته باشید که حواستان به موقعیتی که در آن حضور دارید 

و یا اینکه شخص مقابلتان چه کسی است باشد.

شاید ما در خانه، همسرمان را عشقم صدا کنیم.

اما باید در جایی مثل محل کارمان و پیش مدیران دیگر در یک جلسه رسمی 

همسرمان را با نام خانوادگی اش خطاب کنیم.

نیازینیستدرموردباکالسیخودمانصحبتکنیم

افرادی که باکالس هستند هیچ وقت نمی گویند که من فرد باکالسی هستم. این 

دیگران هستند که در مورد باکالس بودن یا نبودن هر شخصی اظهار نظر می کنند.

ما فقط می بایست تالش کنیم که از لحاظ آداب معاشرت و نوع پوشش، رفتار و 

حرف زدنمان یکسری اصول را رعایت کنیم.

البته منظورم این نیست که به حرف مردم اهمیت دهیم و دقیقا طبق نظر دیگران 

رفتار کنیم.
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لحنصحبتمانبایدمهربانانهباشد

و  است  مهربانانه  کردنشان  صحبت  لحن  همیشه  هستند  باکالس  که  افرادی 

هیچ وقت از موضع باال به پایین صحبت نمی کنند.

مهربانی در لحن ما باعث می شود که طرف مقابل بیشتر به سمت ما جذب شود.

تصور کنید لحن پرخاشگرانه ای داشته باشیم، مشخص است که دیگران از این 

نوع لحن خوششان نمی آید و از ما فراری خواهند بود.

سال ها پیش در شرکتی که کار می کردم مدیری داشتم که خیلی عالی صحبت 

می کرد، تیپ فوق العاده ای داشت و همه چیز به ظاهر عالی بود، اما در خیلی از 

به همین خاطر  و  بود  پرخاشگرانه  و  زننده  بسیار  کردنش  لحن صحبت  مواقع 

خیلی از همکاران دیگر سعی می کردند که از این شخص دوری کنند.

http://amirmostafa.com/
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واژههارابهصورتصحیحتلفظکنیم

استفاده کردن تلفظ صحیح واژه ها برای هر شخصی جزو یکی از الزامات است.

و اگر هم می خواهیم که ما جزو افراد باکالس باشیم باید تلفظ صحیح واژه ها را 

بدانیم. )در اینجا کاری با لهجه نداریم(

اگر تلفظ صحیح واژه ای را نمی دانیم بهتر است که کمی جستجو کنیم و طرز تلفظ 

صحیح آن را بدانیم و بعدازآن استفاده کنیم.

برای مثال به جای اینکه بگوییم اینستاگرام بگوییم ایستاگرام، به احتمال زیاد در 

بین خیلی از افراد مورد تمسخر قرار می گیریم و این نشان می دهند که ما سواد 

و دانش کافی نداریم.

حاال اگر تعداد واژه هایی که اشتباه تلفظ کنیم زیاد شود به این معنی است که 

ما فقط ادای آدم های باکالس را درمی آوریم و این موضوع اصال خوب نیست.

این یعنی ظاهرسازی.
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منسجموروانصحبتکنیم

به  بپریم  آن شاخه  به  این شاخه  از  و  بگوییم  دری سخنی  از هر  بخواهیم  اگر 

این معنی است که ما ذهن آشفته ای داریم و نمی توانیم تمرکزمان را روی یک 

موضوع متمرکز کنیم.

افراد باکالس اگر در مورد موضوعی صحبت می کنند تا انتها آن را تمام می کنند و 

از این شاخه به آن شاخه نمی روند.

روان صحبت کردن هم خیلی برای باکالس حرف زدن ما موثر است.

تابه حال فرد باکالسی را ندیده ام که بخواهد موقع صحبت کردن ِمن ِمن کند و 

حرفش را فراموش کند.

http://amirmostafa.com/
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جمعبندی

اگر می خواهیم جزو افراد باکالس باشیم و باکالس حرف بزنیم می بایست یکسری 

موضوعات را رعایت کنیم و از آنها در زمان حرف زدنمان استفاده کنیم.

تیتروار در هنگام حرف زدن  را به صورت  باکالس  افراد  اگر بخواهم ویژگی های 

بگوییم این موارد هستند:

می بایست میزان بلندی صدایمان را کنترل کنیم ◄

در همه حاالت ادب را حفظ کنیم ◄

دیگران را با الفاظ خوب و زیبا خطاب کنیم ◄

نیازی نیست در مورد باکالسی خودمان با دیگران صحبت کنیم ◄

لحن صحبتمان باید مهربانانه باشد ◄

واژه ها را به صورت صحیح تلفظ کنیم ◄

منسجم و روان صحبت کنیم ◄

در این مقاله در مورد اینکه چگونه باکالس حرف بزنیم نکات مهمی را بیان کردم 

و شما دوستان گرامی می توانید آن را در هنگام حرف زدنتان استفاده کنید.

با آرزوی بهترین ها برای شما - امیر مصطفی
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