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2 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

چگونه سر صحبت را باز کنیم

اگرشماهمجزوافرادیهستیدکهتمایلداریدباافرادیدوستشویدو

بهدنبالجواباینسوالچگونهسرصحبترابازکنیمهستیداینمقاله

میتواندبهشماراهکارهایخوبیراارائهدهد.

و مهم راه مذاکرهچند و بیان فن امیرمصطفی،مدرسسخنرانی، من

تاثیرگذاررابهشمامعرفیمیکنمکهدرزمانهاییکهنیازاستودوست

داشتیدباشخصیسرصحبترابازکنیدبهراحتیبتوانیداینکارراانجام

دهید.

چرا باید سر صحبت را باز کنیم

دانستندلیلهرچیزیمیتواندبهبهتردرککردنآنموضوعبهماکمک

زیادیکند.

بهقولآقاینیچه،

اگر چرایی یک چیز را بدانید، با چگونگی آن کنار خواهید آمد.
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3 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

البتهبهاحتمالزیادچراییبازکردنسرصحبترامیدانید،امااینموضوع

راباهمبهصورتمختصربررسیمیکنیم.

دلیلاصلیبازکردنسرصحبتگستردهکردنارتباطاتمادرتماممراحل

زندگیاست.

دردنیایامروزما،هرکسیکهارتباطاتبهتر،موثرتروبیشتریراداشته

باشدفردموفقتریاست.

یاشایدهمماتمایلداشتهباشیمباشخصیدوستشویمواینامکان

درصورتیمحققمیشودکهمابتوانیمسرصحبتراباطرفمقابلمانباز

کنیمتااینارتباطشکلبگیرد.

چگونه سر صحبت را باز کنیم

حاالکهچراییبازکردنسرصحبترابیانکردمبهاینسوالمیپردازیم

کهچگونهسرصحبترابازکنیم.

سواالت باز بپرسیم

برایبازکردنسرصحبتمیتوانیمازسواالتبازاستفادهکنیم.
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4 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

سواالتبستهچیست؟

سواالتبسته،بهسواالتیمیگویندکهپاسخآنهابلهیاخیرباشد.

سواالتبازچیستوچرابایدازسواالتبازاستفادهکرد؟

باتوجهبهتعریفسواالتبستهاحتماالمتوجهتعریفوچراییاستفاده

ازسواالتبازشدهاید.

ختم خیر و بله به آن پاسخ که میشود گفته سواالتی به باز سواالت

نمیشودوبهعبارتیجواباینسواالتبازونامحدوداستومیتواند

هرجوابمرتبطیباشد.

اگرماازسواالتبستهاستفادهکنیمصحبتهایماباطرفمقابلکوتاه

خواهدشدواینموضوعباعثمیشودکهروندآشناییماویابازکردن

سرصحبتباطرفمقابلماندرهمانابتدا،پایانیابد.

حتما این مقاله را بخوانید: مهارت و نحوه سوال پرسیدن

http://amirmostafa.com/
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5 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

مثال برای سواالت بسته:

اینخطبهتجریشمیره؟

ساعتدارید؟

نهارکبابمیخوری؟

مثال برای سواالت باز:

چطورمیتونمبهتجریشبرم؟

نهارکجاوچیدوستداریبخوریم؟

چوندرمقالهایکهدرباالمعرفیکردمدرموردسواالتبازوبستهبه

همین به اینجا در زدهام زیادی مثالهای و دادم توضیح کامل صورت

مقدارتوضیحومثالبسندهمیکنم.
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6 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

به دیگران، آینه نشان ندهیم

یادممیآیددرزمانبچگیکسیفحشیامتلکیبهمامیانداختبهش

میگفتیم:

آینهآینه

وبهآنطرفآینهنشانمیدادیمبهاینمعنیکههرچیزیمیگیبه

خودتمیگی.

دراینجاهمبهتراستکهدرمقابلپاسخبهدیگرانآینهنشانندهیمو

یاخودمانهمطوریجوابندهیمپاسخیکهدریافتکنیمآینهباشد.

برایمثال:

امیر:امروزهواچهخوبه

محسن:آرهامروزهواخیلیخوبه

امیر:استادامروزدیرمیآد؟

محسن:آرهاستادامروزدیرمیآد.
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7 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

امیر:چهغذایخوشمزهای

محسن:آرهغذاشخوشمزهاست

اگرتوجهکنیداینجمالتبیشترشبیهبهسواالتباپایانبستهمیماند.

اگرماسواالترامیپرسیمبهتراستکهازسواالتباپایانبازاستفاده

کنیمواگرطرفمقابلمابهاینسبکسوالمیپرسدبهتراستکهما

پاسخیبهجزبهسبکآینهدهیم.
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8 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

برای مثال:

امیر:امروزهواچهخوبه

محسن:آرهدقیقاپارسالهمینموقعهاهواخیلیخوببود،اونموقع

منمیرفتمدانشگاه...

امیر:استادامروزدیرمیآد؟

کالس باهاش که مدت همه این توی میآد، دیر خوشبختانه محسن:

داشتیمایناولینباریهستکهدیرمیرسهسرکالس،احتماالمسئلهای

براشپیشاومده.

امیر:چهغذایخوشمزهای

محسن:آخآخایگفتی،اینغذامنویاددستپختمادربزرگممیندازه،

یقورمهسبزیهاییدرستمیکردکهانگشتتمباهاشمیخوردی.
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9 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

باید سواالت به دادن پاسخ زمان در یا پرسیدن سوال زمان در پس

حواسمانبهآینهباشدکهبهخودمانبرنگرددیااینکهخودمانبهطرف

مقابلآینهنشانندهیم.

درغیراینصورتصحبتهایماباچندجملهبهاینصورتبهپایان

میرسدوبهاحتمالزیادهمباافرادجدیدهیچارتباطیشکلنمیگیرد.

برای معرفی خودمان را از قبل آماده کنیم

در و برعکس یا بگیریم ارتباط بادیگران زمانیکهمامیخواهیم شاید

همانابتداکهسرصحبترابازمیشودنیازباشدکهماخودمانرامعرفی

کنیم.

اگرازقبلخودمانرابرایاینموضوعآمادهنکردهباشیمبهاحتمالزیاد

معرفیتاثیرگذارینخواهیمداشت.

اینرابهیادداشتهباشیدکهآمادهنشدنبرایچیزی،آمادهشدنبرای

شکستاست.
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10 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

حتما به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه خود را معرفی کنیم

رابهخوبیمعرفی رادیوبیانمیتوانیمخودمان این باگوشکردنبه

کنیموباتوجهبهموقعیتیکهدرآنهستیمبهخوبیازپسآنبربیاییم.

از دیگران تعریف کنید

تعریفکردنازدیگرانهممیتواندیکیازآنتکنیکهاییباشدکهما

میتوانیمبرایبازکردنسرصحبتبادیگرانانجامدهیم.

چراکهوقتیازدیگرانتعریفمیکنیم،دیگرانحسخوبینسبتبهما

خواهندگرفتوبیشتردوستدارندبامادرارتباطباشند.

امابایداینرادرنظربگیریمکهمرزبسیارباریکیبینتعریفکردنو

چاپلوسیکردنوجودداردکهاگرحواسمانبهاینموضوعنباشدممکن

استکهاستفادهازآنبرعکسجوابدهد.

http://amirmostafa.com/
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11 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

معموالدرکشورمااگربخواهندازکسیتعریفکنندومخصوصااگراین

افرادباهمخیلیصمیمیباشندبافحشازهمدیگهتعریفمیکنندیااز

عباراتمعکوساستفادهمیکنند.

مثالمیگویند،

کثافتخیلیخوشگلشدی.

ببینمازاینکفشهاییکهپوشیدیمردونهاشهمهست؟

دمتگرم،خیلیعوضیهستی

...

حتما این مقاله را بخوانید: چگونه از دیگران تعریف کنیم

بنابراینحتمامقالهایکهدرموردنحوهتعریفکردنازدیگراننوشتهامرا

بخوانیدتابدانیدکهچگونهبایدازدیگرانتعریفکنیمتایکسریمسائل

اینچنینیپیشنیآیدوطرفمقابلهمازماحسخوبیبگیرد.

http://amirmostafa.com/
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12 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

چگونه طرف مقابل را عاشق خودمان کنیم

بادیگرانوجودداردکه بازکردنسرصحبت برای ریز یکنکتهخیلی

شایدکمتردرموردششنیدهباشیدویابدانید.

خیلیازافرادتصورمیکنندبرایشکلگرفتنیکارتباطجدیدصرفاباید

حرفهایخیلیزیباییبیانکنند،شایداینموردتاحدیدرستباشد.

امادرحقیقتفارغاززیباسخنگفتن،ظاهرونحوهرفتارما،حسیکه

ما مقابل آیاطرف که است این تعیینکننده مامیگیرد از مقابل طرف

دوستداردبامابیشترارتباطبگیردیاخیر.

پیشنهاد ویژه: کتاب »شیک« / چگونه ظاهر، بیان و رفتاری 

جذاب و حرفه ای داشته باشیم؟

ویکیازآنکارهاییکهبرایدادنحسبهتربهطرفمقابلمانمیتوانیم

انجامدهیمایناستکهخوبوموثربهصحبتهایشگوشدهیم.
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13 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

طرف تا باشیم فعال و خوب شنونده یک باید ما خواندید، درست بله

مقابلازماحسخوبیبگیرد.

فرضکنیدشخصیازشماسوالیبرایبازکردنسرصحبتمیپرسد،اما

خوبوموثربهصحبتهایشماگوشنمیدهدوهمشدوستداردکه

خودشصحبتکند.

چهحسیبهشمادستمیدهد؟

بهاحتمالخیلیزیادبعدازچندبارتکراراینمورددیگرتمایلینداریدکه

باآنشخصهمکالمباشیدوحسخوبیهمازطرفمقابلتاننمیگیرد
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14 چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

وتصورمیکنیدکهآنشخصخیلیمغروروپرچانهاستواصالهمبه

صحبتهایماگوشنمیدهدواهمیتقائلنیست.

حتما این مقاله را بخوانید: گوش دادن موثر

بهصورت بگیرندحتما ازشماحسخوبی اگرمیخواهیددیگران پس

موثروخوببهصحبتهایطرفمقابلتانگوشدهید.

جمع بندی

بازکنیمچندتکنیکبسیار را باعنوانچگونهسرصحبت اینمقاله در

عالیراباشمابهاشتراکگذاشتمکهمیتوانیددرشروعصحبتهاتون

استفادهکنید.

مهمتریناینتکنیکها،پرسیدنسواالتبازوتعریفکردنازدیگرانبود

کهمیتواندخیلیخوبجوابدهد.

دوستتاندارم،روزگارتانزیباودرپناهخداباشید

امیرمصطفی
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