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2 چگونه بهتر صحبت کنیم؟

چگونه بهتر صحبت کنیم

در جواب سوال چگونه بهتر صحبت کنیم موارد زیادی را می توان نام برد و بررسی 

کرد.

اما من امیر مصطفی، مدرس سخنرانی، فن بیان و مذاکره می خواهم به مهم ترین 

و کاربردی ترین آن ها بپردازم تا آن ها را باهم بررسی کنیم.

قبل از هر چیز اگر در دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟« شرکت 

نکرده اید کافی است روی لینک زیر کلیک کنید و فرم را پر نمایید تا این دوره در 

کمتر از 3 دقیقه برای شما ارسال شود.

در دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟« خواهیم آموخت:

یافتن نقاط ضعف و قوت بیان خودمان ◄

برطرف کردن این نقاط ضعف ◄

چگونه با اعتمادبه نفس صحبت کنیم ◄

راه کارهایی برای داشتن یک صدای واضح ◄

میزان متناسب سرعت صحبت کردن ◄

چگونه خودمان را معرفی کنیم؟ ◄

چگونه جذاب صحبت کنیم؟ ◄
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و چندین مطالب کاربردی دیگر ◄

پیشنهاد ویژه: دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟«
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چگونهبهترصحبتکنیم

بهتر صحبت کردن برای خیلی از افراد مهم است و ازآنجاکه ارتباطات کالمی در 

خیلی از جنبه های زندگی ما نقش اساسی دارد، اهمیت این موضوع چند برابر 

می شود.

از شما می خواهم که برای بهتر صحبت کردن در ابتدا نقاط ضعف خودتان را پیدا 

کنید.

چرا که اگر ما ندانیم روی چه چیزی کار کنیم و چه چیزی را باید بهتر کنیم به 

جواب چگونه بهتر صحبت کنیم نخواهیم رسید و نمی توانیم بهتر صحبت کردن 

را عملی کنیم.

و بعد از آن هم تمرینات مربوط به هر کدام را انجام می دهیم تا بتوانیم هر روز 

بهتر از قبل صحبت خودمان را بیان کنیم و ارتباطات بیشتری را با افراد بگیریم.
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یافتننقاطضعفدرصحبتکردن

من چه چند مورد مهم که ممکن است در آن ضعف داشته باشیم را اشاره می کنم.

ادای نادرست کلمات ◄

لحن ناصحیح در جمالت ◄

تپق زدن هنگام صحبت ◄

ُکند یا سریع صحبت کردن ◄

بی حس و حال صحبت کردن ◄

نامفهوم صحبت کردن ◄

فراموش کردن صحبت ◄

کم آوردن نفس ◄

لرزش در صدا ◄

پس قرار شد در ابتدا نقاط ضعف در صحبت کردن خودمان را پیدا کنیم و  آن ها 

را جایی یادداشت کنیم و در ادامه هم سعی کنیم با استفاده از آموزش هایی که 

خواهیم دید آن ها را بهبود ببخشیم تا بتوانیم بهتر صحبت کنیم.
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اداینادرستکلمات

احتماال دیده اید یا شنیده اید که افرادی یکسری از کلمات را نادرست ادا می کنند. 

برای مثال می گویند »ُلپ کالم« درصورتی که صحیح آن ُلب کالم است. 6

یا اینستاگرام را می گویند ایساگرام 6

یا الینحل را می گویند نایحنل 6

)البته احتمال دارد خود ما هم همین کار را انجام دهیم اما ازآنجاکه نمی دانیم 

اشتباه می کنیم متوجه آن نمی شویم.(

شاید یکسری از کلمات یا جمالت را شنیده باشیم اما ندانیم که آن ها را چطور 

باید ادا کنیم.

ادا کردن نادرست کلمات باعث می شود که سطح صحبت کردن و سواد ما پایین 

جلوه کند و دانش ما را نیز زیر سوال ببرد.

به شما پیشنهاد می کنم اگر نمی دانید که کلمه یا جمله ای را دقیقا چطور می نویسند 

و دقیقا تلفظ آن چگونه است حتما سعی کنید آن ها را بیابید.

مقاله مفصلی در این رابطه نوشته ام که پیشنهاد می کنم حتما آن را مطالعه کنید.
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حتما این مقاله را بخوانید: چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم

عالوه بر اینکه ما باید تلفظ صحیح کلمات را بدانیم می بایست بتوانیم آن ها را از 

لحاظ آوایی هم درست ادا کنیم.

وقتی که کلمات و حروف در دهان و زبان ما درست نچرخد و نتوانیم آن را صحیح 

ادا کنیم، حتی اگر تلفظ صحیح آن را هم بدانیم، نمی توانیم خوب آن را ادا کنیم.

برای رفع این منظور هم مقاله بسیار کاربردی نوشته ام که می توانید با خواندن و 

انجام دادن تمریناتش به خوبی بر این نقطه ضعف خود غلبه کنید و آن را بهبود 

ببخشید.

در اصل خیلی از افراد جامعه نمی توانند به خوبی و واضح کلمات را بیان کنند، 

پس حتما به شما پیشنهاد می کنم این تمرینات و کارهایی را که خدمتتان بیان 

کرده ام به صورت مرتب انجام دهید.

حتما این مطالعه را بخوانید: چگونه کلمات را درست ادا کنیم

من بنا بر شغلم که تدریس سخنرانی، فن بیان و مذاکره است، شاگردان زیادی 

داشتم که مسائل بسیاری در صحبت کردن داشته اند.

برای مثال اشخاصی بوده اند که دچار ُلکنت زبان بوده اند و سال ها در پی دوا و 
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دکتر بودند اما با توجه به توصیه ها، تمرینات و راه کارهایی که خدمتشان بیان 

کرده اند توانستند به خوبی این موضوع را رفع کنند.

یا اشخاصی بودند که حتی در صحبت های روزمره شان هم دچار مشکل می شدند 

اما با شرکت در کارگاه ها یا استفاده از یکی دوره های غیرحضوری توانسته اند بر 

این موضوع فائق آیند.

بهتر  و  دهید  ارتقاء  را  خودتان  می توانید  باشید  که  سطحی  هر  در  شما  پس 

صحبت کنید.

داشتنصدایقدرتمند

هم  هرچقدر  و  باشیم  نداشته  رسایی  صدای  اگر  که  کرده ام  بیان  همیشه  من 

صحبت های خوب و عالی بیان کنیم اما شنیده نشود مانند آب در هاون کوبیدن 

است.

این مورد هم در جامعه و افرادی که در کالس های حضوری ما شرکت می کنند 

بسیار مشهود است.

معموال صدایشان به سختی شنیده می شود و یا اینکه امکان دارد صدایشان بلند 
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باشد اما صدای واضحی نداشته باشند.

برای اینکه صدای خوب و قدرتمندی داشته باشیم به شما یک دوره فوق حرفه ای 

را معرفی می کنم که تمرینات بسیار اثربخشی در این زمینه در آن وجود دارد.

نام این دوره »دوره جامع صداسازی« است.

باشید،  داشته  قدرتمندی  صدای  می توانید  اینکه  بر  عالوه  دوره  این  در  شما 

می توانید یکسری از نقص های موجود در صدای خودتان را هم برطرف کنید.

در دوره جامع صداسازی چه خواهیم آموخت:

داشتن یک صدای خوب و قدرتمند برای صحبت کردن، سخنرانی، خوانندگی و مداحی ◄

برطرف کردن لرزش صدا در هنگام صحبت کردن )در جمع( ◄

رفع صدای زنانه برای مردان و بم کردن صدا ◄

برطرف کردن صدای زمخت و خشن ◄

خش دار کردن صدا ◄

حاالت مناسب بدن در زمان صحبت کردن و خوانندگی ◄

رفع صدای تودماغی ◄

درمان گرفتگی صدا ◄

تغذیه مناسب ویژه سخنرانان و خوانندگان ◄
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سرعت صحبت کردن مناسب ◄

انرژی دادن به صدا ◄

خواندن ُنت های باال )زیر( و پایین )بم( برای خوانندگان و مداحان ◄

داشتن صدای باز و رسا در ابتدای صبح ویژه سخنرانان، خوانندگان و مداحان ◄

و ده ها موارد کاربردی دیگر ◄

پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی
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بااعتمادبهنفسصحبتکردن

مسئله بعدی که خیلی از افراد با آن دست وپنجه نرم می کنند بدون اعتمادبه نفس 

صحبت کردن است.

اگر بخواهم خیلی کلی در این مورد صحبت کنم این جمله را می گویم:

بیان  اینکه ما به خودمان و صحبتی که  اعتمادبه نفس در صحبت کردن یعنی 

می کنیم اطمینان و اعتماد داشته باشیم.

احتماال افرادی را دیده باشید که همیشه در صحبت کردنشان مردد هستند و 

اعتمادبه نفس  با  مقابل  نقطه  دقیقا  این  بگویند.  می خواهند  چه  که  نمی دانند 

صحبت کردن است.

و  ایمان  می کنیم  بیان  که  جمالتی  به  کردن،  صحبت  هنگام  در  ما  وقتی که 

اعتماد داشته باشیم و دیگران بتوانند آن را در صحبت های ما لمس کنند ما با 

اعتمادبه نفس صحبت کرده ایم.

معموال افرادی که با اعتمادبه نفس صحبت نمی کنند کامال از نحوه بیان و حرکاتی 

که انجام می دهند مشخص است.

دقیقا مثل همان شخصی که همیشه در صحبت هایش مردد است.
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مثال همش به اینور و آنور نگاه می کند.

در لحن صدایشان تردید موج می زند.

زبان بدنشان با زبان بی زبانی به مخاطب می گوید که به من اعتماد نکن )سرشان 

را می خارانند، این پا و اون پا های زیادی انجام می دهند ...(

خودمان  کردن  صحبت  و  کنیم  صحبت  اعتمادبه نفس  با  می خواهیم  اگر  پس 

را بهتر کنیم قطعا باید به صحبت هایی که بیان می کنیم ایمان و اعتماد داشته 

باشیم تا بتوانیم آن را به خوبی بیان کنیم.

پیشنهاد من برای اینکه بتوانید بهتر و با اعتمادبه نفس بیشتر صحبت کنید این 

است که یک صحبت دو دقیقه ای آماده کنید و از خودتان فیلم بگیرید و بعد 

حتما آن را مشاهده کنید.

این کار را بارها و بارها تکرار کنید و هر دفعه سعی کنید که صحبت هایتان را 

بهتر و بهتر کنید.

زبان بدن خودتان دقت کنید و سعی کنید مواردی که فکر می کنید اضافی  به 

است و یا جالب نیست از زبان بدن خودتان حذف کنید.

برای مثال اگر بر روی دست یا پاهایتان هیچ کنترلی ندارید سعی کنید که این  

کنترل را در دست بگیرید تا حرکات اضافی و زننده ای نداشته باشید.
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تپقزدن

یکی دیگر از مهم ترین موارد برای پاسخ به سوال چگونه بهتر صحبت کنیم این 

است که کمتر تپق بزنیم.

به هرحال خواسته یا ناخواسته خیلی از افراد در صحبت هایشان تپق می زنند.

اما تا آنجا که می توانیم باید تعداد تپق های خودمان را در صحبت کردن کم کنیم 

تا روان تر صحبت کنیم.

برای این منظور پیشنهاد می کنم این رادیو بیان را گوش کنید تا بدانید که چطور 

کمتر تپق بزنید و اگر هم تپق زدید چگونه آن را مدیریت کنید:

حتما به این رادیو بیان گوش دهید: تپق زدن هنگام حرف زدن
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جمعبندی

در مقاله چگونه بهتر صحبت کنیم نکات مهمی را در این مورد بیان کرده ام که 

با به کارگیری آن ها در زندگی روزمره می توانید صحبت کردن خودتان را تا حد 

زیادی بهبود ببخشید.

به طور خالصه این موارد بیان شد که:

در ابتدا می بایست نقاط ضعف خودمان را در صحبت کردن پیدا کنیم.

در مورد ادای نادرست کلمات نکات مهمی بیان شد.

ما  بهتر و واضح صحبت کردن  برای  قدرتمند  بیان کردم که داشتن یک صدای 

نقش اساسی دارد.

در مورد اعتمادبه نفس در صحبت کردن مطالبی را بیان کردم.

و در آخر هم در مورد تپق زدن با شما عزیزان صحبت کردم و به شما پیشنهاد 

دادم تا رادیو بیانی که در همین سایت وجود دارد را گوش کنید.

برایتانبهترینهاراآرزودارم

روزگارتانزیباودرپناهخداباشید–امیرمصطفی
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