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2 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

اینموضوعکهچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیممیتواندجزودغدغه

هایهرفردیباشدکهتمایلداردبهترینآنجمعباشدومیخواهد

خودشرادربیندوستانوآشنایانجذابترنشاندهد.

حتیافرادخجالتیمیگویندکهچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیمو

خجالتراکناربگذاریموراحتترباشیم.

منامیرمصطفیمدرسسخنرانی،فنبیانومذاکره،مهمترینپاسخ

هارابهپرسشچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیمباشمابهاشتراک

میگذارم.

صحبت در جمع چه فرقی می کند

احتمالداردهمینابتدابرایتانسوالپیشبیاییدکهخب،مگرصحبت

درجمعچهفرقیباصحبتهایدیگردارد؟

جوابایناستکهوقتیمیخواهیمدرجمعیصحبتکنیمنگرانیما

برایموردنقدقرارگرفتنبیشترمیشود.

http://amirmostafa.com/


3 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

اینکهآیامیتوانیمنظرجمعرابهسمتخودمانمعطوفکنیمیانه؟

اینکهآیامنوصحبتهایمنبرایآنجمعجذاببودهیانه؟

یانکندکهمنراموردپذیرشخودشانقرارندهند؟

وخیلیسواالتشبیهبهاینممکناستبرایهرشخصیکهمیخواهد

درجمعصحبتکندبهوجودبیآید.
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4 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

طبقآماریکهمنتشرشدهترسازصحبتدرجمعحتیباالترازمرگمی

باشد.

ازآنجاکهماتجربهصحبتدرجمعرادرطولزندگیمانبهندرتتجربه

زندگی درطی که ومشاهداتی اطالعات به توجه با کنیم،ذهنمان می

داشتهموقعیتصحبتدرجمعرابرایخودشبهیکغولبزرگتجسم

میکند.

کردن روزیصحبت جهان، بزرگ ازسخنرانان خیلی که نکنیم فراموش

درجمعبرایشانیککابوسبود،اماباتمرینوقرارگرفتندرموقعیت

توانستهاندبهخوبیاینترسرامدیریتکنند.

اگردیگرانتوانستهاندپسماهممیتوانیم.

چگونه در جمع خوب صحبت کنیم

اگرمیخواهیمدرجمعخوبصحبتکنیدبایدیکسریازپارامترهای

مربوطبهآنرارعایتکنیم.

برایمثالشخصیکهصدایضعیفیدارد،احتماالدیگرانصدایشرابه
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5 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

سختیمیشنوندواگراینشخصجمالتعالیراهمبرزبانجاریکند

بازهمدردیرادوانمیکند.

    پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

یافرضکنیدشخصیصدایبلنددارد،امانمیتواندباصداییُپرانرژی

صحبتکندوصحبتکردنشآنقدریکنواختوخستهکنندهاستکه

افرادبعدازچنددقیقهحوصلهشانسرمیرودیاچرتمیزنند.

هر در کردن صحبت خوب برای میزان چه به صدا که بینیم می پس

موقعیتیمیتواندکلیدیباشد.

عالوهبرصداپارامترهایدیگریهموجوددارد،مثل:

زبانبدن◄

لحنصحبتکردن◄

داشتنارتباطچشمیموثر◄

استفادهازکلماتمناسب◄
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6 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

روانصحبتکردن◄

و….◄

جمع جمله از جمعی، هر در گرفتن قرار پذیرش مورد و کردن صحبت

دوستاننیازمندایناستکهبتوانیماینمواردرابرایخودمانبهیک

مهارتتبدیلکنیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه خوب صحبت کنیم

میدانمکهخیلیازافرادممکناستهرکدامازاینمواردرادرصحبت

کردنشانلحاظنکنندودرجمعدوستانخیلیخوبظاهرشوندوقطعا

خیلیازمادوستانیداریمکهدرجمعشانخوشوخرمهستیمومی

توانیمبهراحتیصحبتکنیم.

اماازآنجاکهماقصدداریمخودمانرارشددهیمورفتهرفتهباافرادجدید

نیازهستکهمهارتهای باالترآشناودوستشویم، بامرتبههای و

خودمانرادرصحبتکردنوبرقرارییکارتباطموثرافزایشدهیم.
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7 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

ترس از صحبت کردن

همانطورکهبیانکردمترسازصحبتکردندرردهباالترینترسها

قراردارد.

خیلیازمواقعبهخاطرخودگوییهایمنفیکهدرذهنپرورشمیدهیم

خودمانراحتیازصحبتکردندرجمعدوستانمنعمیکنیم.

ترسازهرچیزی،قبلازاینکهواقعیتداشتهباشددرذهنماشکلمی

گیرد.

برایمثالخیلیازافرادترسازارتفاعدارند،اماافرادیهستندکهحتی

میتوانندازپشتبامیکبرجآویزانشوندوازخودشانفیلمبگیرند.
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8 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

ُپرهیجان تفریح یک دیگر شخص برای و ترس شخصی برای ارتفاع

محسوبمیشود.

صحبتکردندرجمعهمهمینطوراست.

کاریاموقعیتی،براییکنفرترسیبسیارشدیدهمراهداردوبرایشخص

دیگرلذتبخشاست.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: ترس از سخنرانی

درنظرداشتهباشید“ترس”بههیچوجهمخربنیست،فقطمابهتراست

بتوانیمآنرامدیریتکنیم.

اگرازحیواناتوحشیترسینداشتیمامکانداشتتابهحالخوراکیکی

ازآنهاشدهبودیم.

بلندی از بار چندین االن تا داشت احتمال نداشتیم ترس ارتفاع از اگر

سقوطمیکردیم.

اگرترسازصحبتکردنجلویجمعنداشتیماحتمالداشتتااالندر

http://amirmostafa.com/
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9 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

جمعهرصحبتمربوطونامربوطرابیانمیکردیم.

واگرهایدیگر…

ترسبههیچوجهبدنیست،فقطمامیبایستباترسماندوستشویم

وآنرادرکنترلخودمانبگیریم.

ترس از نقد شدن

ترسازموردنقدقرارگفتنیکیازآندالیلیاستکهمعموالباعثمی

شوددرجمعدوستانکمترصحبتکنیموایدههایمانراکمتربیانکنیم.
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10 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

خیلیازافراد،حتیآنهاییکهمیگویندمنآدمباجنبهایبراینقد

شنیدنهستم،ازنقدشدنمتنفرند.

ایناشخاصمعموالبهخاطرنتیجهایکهنقدبرایشانداردبهنقدگوش

میدهندوآنرامیپذیرند.

نقدشدنونقدشنیدنقاعدهواصولیداردکهبهتراستآنرابدانیم.

یکسریازافرادکهادعامیکنندمنآدمباجنبهایدرنقدشنیدنهستم،

رفتارهایخیلی که کنیم گیرندمشاهدهمی قرارمی درموقعیت وقتی

غیرحرفهایازخودشانبروزمیدهند.

نحوهنقدکردنافرادهمخیلیمهماست.

یکنکتهکهدرنقدکردندیگرانمیتوانمبگویمایناستکهمانباید

شخصیتطرفمقابلراموردانتقادقراردهیم.

درواقعماعملکردیاایدهآنشخصرابایدموردنقدقراردهیم.

انجاممیشودمستقیماشخصیت ما درکشور که نقدهایی متاسفانه

طرفمقابلراهدفمیگیردواینموضوعباعثمیشودکهطرفمقابل

آزردهشودوبخواهدازخودشبههرطریقیدفاعکند.
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11 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

برایمثالشخصیمیخواهدطرفمقابلشرانقدکندمیگوید:

توکالآدممزخرفوبیمصرفیهستی.

حاالتصورکنیدایننقدرادرجمعبیانکند.

نتیجهاشتقریبامشخصاستکهبهبحثوجدالکشیدهمیشود.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه انتقاد بشنویم

عالوهبرمقالهفوقلطفامقالهزیرراهممطالعهکنیدتابدانیدکهچطور

دیگرانرابهصورتصحیحموردانتقادقراردهیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه انتقاد کنیم
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12 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

توجه به عالقه دیگران

برایسوالچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیممی نکاتیکه از یکی

توانمخدمتتانبیانکنمایناستکهصرفانبایداینطورباشدکهمادر

موردهرموضوعیکهخودماندوستداریمصحبتکنیمیامحورصحبت

هایماندستاوردهاوموفقیتهایخودمانباشد.
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13 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

بایدبهعالقهدوستانومخاطبهایخودمانتوجهکنیم.

درغیراینصورتیکفردحوصلهسربروخودشیفتهشناختهخواهیمشدکه

فقطمیخواهیمدستاوردهایخودمانرابهرخدیگرانبکشیم.

ُحسن جویی کردن

ُحسنجوییکردنیاهمانتعریفکردنازدیگرانیکیازآنمواردبسیار

مهموتاثیرگذاربرایبرقرارییکارتباطموثراست.

مخصوصااینموضوعدرجمعدوستانمیتواندبسیارُپررنگترباشد.

وقتیدیگرانازشماحسخوبیبگیرند،شماخیلیبرایشانجذابترو

دوستداشتنیترخواهیدبود.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه از دیگران تعریف کنیم
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http://amirmostafa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%9f/


14 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

استفاده از سواالت باز

اینکهچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیمدرخیلیازمواقعنیازمنداین

استکهبتوانیمسرصحبتراباآنهابازکنیمومعموالخیلیازافراد

برایبازکردنسرصحبتبادیگرانیاحتیدرجمعدوستانبامسئله

مواجهمیشوند.

است، موثر بسیار صحبت سر کردن باز برای که هایی تکنیک از یکی

استفادهازسواالتبازاست.

چوناستفادهازسواالتبازبرایبازکردنسرصحبتیکمقالهکاملو

جداگانهاستبنابراینترجیحمیدهیماینمقالهرامطالعهکنید:

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: مهارت و نحوه سوال پرسیدن

گوش دادن موثر

شایدبرایتانسوالباشدکهگوشدادنموثرچهربطیبهسوالچگونهدر

جمعدوستانصحبتکنیمدارد؟

http://amirmostafa.com/
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15 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

ربطشایناستکهاگرمابهصحبتهایدیگرانخوبگوشندهیم،

احتماالمتوجهصحبتهایطرفمقابلنخواهیمشدوازطرفدیگرنمی

توانیمبهصحبتدوستمانیاهرشخصدیگریپاسخیمناسببدهیم.

مزیتدیگریکهخوبگوشدادنداردایناستکهاگربتوانیمخوبو

موثربهصحبتدیگرانگوشدهیم،میتوانیمحسخیلیخوبیرادر

طرفمقابلمانبهوجودبیآوریم.

اینسوالرابرایخودتانپاسخدهید:

شما های صحبت به اصال که شخصی با دوستی ادامه به تمایلی آیا

توجهینمیکنددارید؟

پاسخمشخصاست.

همهدوستداریمدرجاییکههستیمموردپذیرشقراربگیریم،بهصحبت

هایما،ایدههایما،دردودلهایماگوشدادهشود.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: گوش دادن موثر

http://amirmostafa.com/
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16 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

باهنرگوشدادنموثرمیتوانیمحسخوبیرادرشخصمقابلایجاد

کنیم.

کمی خودمان را آماده کنیم

آمادهنشدنبرایچیزی،آمادهشدنبرایشکستاست.

شایدقصدداشتهباشیمکهدرجمعدوستانیکلطیفهراتعریفکنیم.

بهیادداشتهباشیدکهلطیفهخوبیالطیفهبدوجودندارد،اینلطیفهگو

استکهیکلطیفهراخوبیابدجلوهمیدهد.

ماحتیمیتوانیمیکیدولطیفهرابرایجمعدوستانآمادهوتمرین

کنیمتادرزمانحضوردربیندوستانبتوانیمآنلطیفهرابهخوبیبیان

کنیم.

نه گفتن در جمع دوستان

احتماالنیازاستکهیکسریازمواقعدرجمعدوستان“نه”بگوییم.

امااینموضوعهمکاربسیاردشواریبرایمااست.
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17 چگونه در جمع دوستان صحبت کنیم

اگرقرارباشدمابهتمامدرخواستهایطرفمقابلمانجواب“بله”بدهیم

دیگرنمیتوانیمبرایخودمانزندگیکنیموبهسازیکهدیگرانبرایما

میزنندبایدبرقصیم.

چونمهارتنهگفتنیکموضوعجدایازاینمقالهاستوهمچنین

خیلیکاملتردرمقالهمرتبطشتوضیحدادهام،ازشمادعوتمیکنم

رویلینکزیرکلیککنید:

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه نه بگوییم

جمع بندی

دراینمقالهباعنوانچگونهدرجمعدوستانصحبتکنیم،مهمترین

مواردیکهنیازهستهنگامصحبتکردندرجمعدوستانرعایتکنیم

وبدانیمراخدمتشماعزیزانبیانکردم.

امیدوارمکهدرهمهجمعهابهخوبیبدرخشید.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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