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موقع حرف زدن کلمات یادم میره!

مواقع اکثر در میکنند مالقات من با هنرجویان کارگاههایم در وقتی

میگویندکهموقعحرفزدنکلماتیادممیره،اینمسئلهبرایخیلیاز

افرادوجودداردکهدرهنگامصحبتکردنکلمات،اسمهاویاحتینام

سادهترینوسایلرافراموشمیکنند.

احتماالاینحسراپیداکردهباشیدکهمسئلهایدرذهنشمابهوجود

آمدهاستکهبعضیازمواقعنمیتوانیدحتیسادهترینودمدستیترین

اسمهارابهیادبیاورید.

امامنایناطمینانرابهشمامیدهمکههیچمسئلهحادوخاصیوجود

ندارد.

اگردغدغهشماهماینجملهاستکهمیگویید:موقعحرفزدنکلمات

یادممیرهدرادامهاینمقالهمیخواهماصلیتریندالیلاینموضوعو

همینطوراصلیترینراهحلهارابهشمابگوییم.

بامنهمراهباشید.
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زیادحرفمیزنیم

فراموش را کالحرفمان یا یاشایدجمالت کلمات ما که دالیلی از یکی

میکنیمایناستکهزیادحرفمیزنیم.

معموالافرادیکهزیادصحبتمیکنندچونهمشازاینشاخهبهاون

شاخهمیپرند،رشتهکالمازدستشاندرمیرودوهرچیزیکهبهذهنشان

ازموضوعاصلیکه بهاحتمالزیاد کار این با و بیانمیکنند را میرسد

میبایستدرموردآنصحبتکننددورودورترمیشوندوکمکمفراموش

میکنندکهاصالدرموردچهچیزیصحبتمیکردند.
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یادتان را یادریکسطحوسیعترکالحرفوموضوع اگرکلمات، پس

راخیلیصریح،واضح، بهشماپیشنهادمیکنمکهحرفهایتان میرود

روشنوکوتاهبیانکنیدتادرگردابزیادحرفزدنوفراموشیحرفهای

اصلینیافتید.

ازشمامیخواهمازافرادنزدیکخودتاناینسوالرابپرسیدکهآیاشما

وقتیباشخصیصحبتمیکنید،زیادازحدصحبتمیکنیدواینشاخه

وآنشاخهمیپریدیاخیر؟

اگرجوابمثبتبودبنابراینسعیکنیددرصحبتهایروزمرهخودتان

حواستانبهاینموردباشد.

حسوحالنداریم

من،شماوخیلیازافراددیگرممکناستدرشرایطیقرارداشتهباشیم

کهخیلیخستهباشیمیاحسوحالانجامهیچکاریحتیحرفزدنرا

همنداشتهباشیمودرموقعحرفزدنکلماتیادمانبرود.

اینمسئلهایکامالطبیعیاستواصالنیازیبهنگرانشدندرموردآن

نیست.
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خیلیازمواقعکهحسوحالنداریمممکناستاینمسئلهبرایحرف

زدنمابهوجودبیآید.

فرضکنیدآخرشباستوشماکلعصرتاشبرادرجادهوترافیک

بودهایدوخیلیخستهشدهایدوموقعحرفزدنکلماترافراموشمیکنید

یاجمالتراپسوپیشبیانمیکنیداماشبرابهخوبیمیخوابیدو

صبحهمیکدوشحسابیمیگیریدامادیگرسرحالشدیدواینمسئله

برایتانرفعمیشود.
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و کردن استراحت باکمی تنها ندارد نگرانیوجود نتیجهجایهیچ در

سرحالشدناینمسئلهحلخواهدشد.

مضطربهستیم

یاحتیمواقعیهستکهمضطربهستیمواینجااسترسونگرانیاست

کهباعثمیشودمانتوانیمبهخوبیصحبتکنیموباعثشودبگوییم

کهموقعحرفزدنکلماتیادممیره.

درخیلیازمواقعودرخیلیازافراد،مضطربشدنباعثمیشودکهما

ازحالتطبیعیخارجشویموکارهاییکهشایدنیازبهفکرکردنداشته

باشدنتوانیمخوبانجامدهیم.

بهاحتمالخیلیزیادبرایشمایکیازاینکارهاییکهنیازبهفکرکردن

داشتهحرفزدناست.

وزمانیکهمضطربهستیدنمیتوانیدبهخوبیصحبتکنیدویاموقع

حرفزدنکلماتیادتانمیرود.

بازهماینموردجاینگرانینداردودرادامهاینمقالهراهکارهاییرا

http://amirmostafa.com/


7 موقع حرف زدن کلمات یادم میره!

خدمتتانبیانمیکنمتابتوانیددرهنگاممواجههبااسترسبتوانیدبدون

اینکهکلمهایرافراموشکنیدیاجمالتراپسوپیشبیانکنیدبهخوبی

حرفبزنیدوازپساینمشکلبهخوبیبربیایید.

مشغولیتذهنی

مورددیگرکهافرادبیانمیکنندموقعحرفزدنکلماتیادممیرهاین

استکهمشغولیتذهنیدارند.

برایمثالدرحالفکرکردنبهبرنامهفردایشانهستندوغرقدرافکارشان

که اینجاست در و میپرسد سوالی ازشان یکی طرف آن از و شدهاند

ذهنآنشخصکهمشغولبهچیزدیگریاستکلماتوجمالتراپیدا

نمیکند.

آقایان که ایناست دلیلش و آقایانرخمیدهد در بیشتر اینمسئله

دریکلحظهفقطمیتوانندبهیکچیزواحدفکرکنندواینکهبخواهند

سریعرویموضوعدیگریسوئیچکنندبرایشانکمیدشواراست.
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شخصمقابلمابسیارباالترازمااست

یاحتیدرخیلیازمواقعدیدهامکهافرادوقتیباشخصیکهازلحاظ

زدن حرف کال و میافتند ِتِتِپِت به هستند باالتر آنها از اجتماعی

یادشانمیرود.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: اعتماد به نفس چیست و اعتماد به نفس در سخنوری

ذهنمابرایصحبتکردنتقویتوتربیتنشده

وبرایدلیلآخرهمکهمیتوانمبرایمسئلهیموقعحرفزدنکلمات

میره،بیانکنمایناستکهذهنمابرایصحبتکردنتقویتوتربیت

نشدهاست.

ذهنبرایصحبتکردندقیقامثلعضالتبدنمااستواگرتقویت

ازشرایط اگر بربیاییدومعموال ازپِسکارش بهخوبی نشودنمیتواند

به نمیتوانیم استرس، داشتن هنگام در مثال برای شویم، خارج عادی

خوبیصحبتکنیموکلماتازیادمانمیرود.
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هر در عادتها همیشه است این کنم بیان میبینم الزم که نکته یک

شرایطیبهترینکاراییونتیجهرابهدنبالدارند.

و تربیت زدن برایحرف را ذهنمان کنیم بایدسعی ما اینجاهم در و

تقویتکنیمواینکارراآنقدرانجامدهیمکهحتیبدونفکرکردنبه

آن در که را وحرفهایی اسمها بهخوبی بتوانیم اسمخاصی یا جمله

لحظهمیبایستبیانکنیمرابدونهیچدغدغهایبرزبانجاریکنیم.

راهحل–موقعحرفزدنکلماتیادممیره

اصلیتریندالیلیکهبرایمسئلهی،موقعحرفزدنکلماتیادممیرهرا

باهمبررسیکردیمویکیازاینمواردآمادهنبودنذهنمابرایصحبت

کردنبود.

تربیت برایحرفزدنتقویتو را بتوانیمذهنمان ما اگر بهعبارتدیگر

کنیممیتوانیمازپِسبیشترشرایطیکهخدمتتانبیانکردنبربیاییم.
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تندصحبتکردن

یکتمرینبسیارقدرتمندبرایاینکهموقعحرفزدنکلماتیادماننرود

تند که است این بچینیم هم سر پشت خوبی به را جملهها بتوانیم و

صحبتکنیم.

دقتکنیدکهاینکارفقطبرایزمانتمریناست،وزمانیکهدرحال

حرفزدنبادیگرانهستیدمیبایستسرعتصحبتکردنتانراکنترل

کنید.

حتما به این رادیو بیان گوش کنید: سرعت صحبت کردن

حاالاینتمرینچطورانجاممیشود؟

ازشمامیخواهمبرایاینکهمسئلهی،موقعحرفزدنکلماتیادممیره

راحلکنیدروزیدومرتبهحداقلیکدقیقهموضوعیرابرایخودتاندر

نظربگیریدودرموردآنشروعکنیدبهسریعصحبتکردن.

درروزهایاولانجاماینتمریناصالمهمنیستکهچهچیزیرابیان

زبانخودجاری بر را راکهبهذهنتانمیرسد میکنید،فقطهرچیزی

کنید.
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اینتمرینراازیکدقیقهشروعکنیدوبهمروروهفتههایبعدیبهسه

تاپنجدقیقهافزایشدهید.

اینتمریندقیقامثلدمبلبرایتقویتذهنمادرصحبتکردنعمل

میکند.

رایکشبه،یکماههوحتی قطعاشخصیکهعضالتپوالدینداردآن

چندماههبهدستنیاوردهواینعضالتدرطیزمانبهدستآمدهاست.

درنتیجهوقتیاینتمرینرایاتمریناتمشابهیکهبرایتقویتفنبیان،

صحبتکردنیاسخنرانیانجاممیدهیدانتظارنداشتهباشیدکهباانجام

چندمرتبهیآنبتوانیدخیلیعالیمسئلهخودتانراحلکنید.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: فن بیان قوی

پسمداومتدرانجاماینتمریناتحرفاولرامیزند.

حداقلبهمدتیکماه)روزیدومرتبه(اینتمرینراانجامدهید،لطفا

صحبتهایخودتانراضبطکنیدوبعدبشنوید.

http://amirmostafa.com/
http://amirmostafa.com/strong-talking/


12 موقع حرف زدن کلمات یادم میره!

جمعبندی

باعنوانموقعحرفزدنکلماتیادممیرهدرمورددالیل دراینمقاله

فراموشیکلماتوراهحلآنصحبتکردیم.

یکراهحلبسیارسادهوکاربردیتمرینتندگوییاست.

مابااینتمرینمیتوانیمذهنخودمانرابرایحرفزدنتربیتکنیم

ودرخیلیازشرایطبدوناینکهکلمهایرافراموشکنیمویاجمالترا

پسوپیشکنیمبهخوبیصحبتکنیم.

برایتانبهترینهاراآرزودارم

روزگارتانزیباودرپناهخداباشید

امیرمصطفی
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