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2 موقع حرف زدن زبونم میگیره

موقع حرف زدن زبونم میگیره

معموالوقتیبیانمیشودکهموقعحرفزدنزبونممیگیره،ذهنخیلی

ازافرادبهسمتلکنتزبانمیرود.

معموالافرادیکهلکنتزباندارنددرهنگاماداکردنخیلیازکلماتدچار

اختاللمیشوندوزبانشانقفلمیکند.

خیلیازافرادکهبهصورتعادیصحبتمیکنندهم،ممکناستدر

مواقعیزبانشانبگیردونتوانندکلماترابهصورتصحیحاداکنند.

معموالاینافرادمیگویندنمیدانمکهچراموقعحرفزدنزبونممیگیره

؟

اگرشماهمجزواینافرادهستیدشایداینموضوعنگرانتانکردهباشد.

خوشبختانهگرفتگیزبانوقادرنبودنبرایادایصحیحبرخیواژگانبه

اندازهلکنتتزبانحادنیستوبادانستنوتمرینکردننکاتمهمیکه

خدمتتانبیانمیکنممیتوانیداینمسئلهرابهخوبیحلکنید.
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چرا موقع حرف زدن زبونم میگیره

گرفتگیزبانهنگامحرفزدنمیتواندناشیازدالیلروانشناسی،نقص

عضومادرزادیمثلکوتاهیابلندبودنزبانیاحتییادگیریاشتباهباشد.

احتماالبسیارسختخواهدبودتابخواهیمنقصعضومادرزادیرابرای

در و نیست( نشدنی )ولی کنیم رفع تمرین با واژگان کردنصحیح ادا

یکسریازمواردمیتوانیمباتمرینکردنتالشکنیمتاواژگانراصحیح

ورواناداکنیم.

دالیلدیگریکهباعثمیشودافرادموقعحرفزدنزبانشبگیردمی

توانداینمواردباشد:

اعتمادبهنفسپایین◄

ترسازموقعیتیافردیخاص◄

حرفزدندربینغریبهها◄

حرفزدندرجمع◄

خستگیومشغلههایذهنی◄
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4 موقع حرف زدن زبونم میگیره

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

بههرحالکمیازیاد،اینمواردمیتوانددرحرفزدنمااختاللایجاد

کندوباعثشودکهماموقعحرفزدننتوانیمجمالتراروانبیانکنیم

یاحتیزبانمانبرایاداکردنواژهایبهخوبینچرخد.

مشغله فکری و نقطه تمرکز

احتماالبرایشماهمپیشآمدهباشدکهدرحالخواندنیکپیاممهم

درموبایلخودهستیدوناگهانشخصیازشماسوالیمیپرسدوهنگام

جوابدادنتکهتکهصحبتمیکنیدیازبانتانمیگیرد.

اینموردبیشتربرایآقایانپیشمیآیدودلیلشایناستکهآقایان

دریکلحظهنمیتوانندرویبیشترازیکموضوعتمرکزکنند.

بهعبارتیحواسشانیابایدرویموبایلباشدیابهکلیازرویموبایلبه

سمتگوشدادنوجوابدادنسوئیچکند.

زمانهاییهمپیشمیآیدکهممکناستبهخاطرمشغلهفکریکهدر
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5 موقع حرف زدن زبونم میگیره

آن از و نشویم متوجه را مقابلمان طرف های داریمصحبت لحظه آن

شخصبخواهیمکهمجددصحبتشراتکرارکند.

شایددراینجورمواقعتصورکنیمکهشایدگوشماعیبپیداکردهاست،

اماواقعیتایناستکهنقطهتمرکزمابهسمتچیزدیگریبهغیرازآن

صداستکهباعثمیشودمانتوانیمبهدرستیصحبتافرادرابشنویم.

باتوجهبهاینکهدانستیمیکیازمواردکهباعثمیشودموقعحرف

زدنزبونمبگیرهایناستکهنقطهتمرکزمانرابایدتغییردهیمتادچار
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گرفتنزباننشویموبتوانیمخیلیروانصحبتکنیم.

راه حل – موقع حرف زدن زبونم میگیره

اگرشماهمجزوافرادیهستیدکهمیگویندموقعحرفزدنزبونممیگیره

،میتوانیدباراهحلهاییکهخدمتتانارائهمیدهماینموضوعراتا

حدخیلیزیادیرفعومدیریتکنید.

درخیلیازمواقعچونکسینبودهکهبهماآموزشصحیحیدرمورد

را واژگان توانند نمی افرادجامعه عموم بدهد، واژگان کردن ادا درست

درستوواضحاداکنندیابهعبارتدیگرزبانمانبرایبیانکردنیکسری

ازواژههابهدرستینمیچرخدتابتوانیمآنواژهیاحرفرابهدرستی

اداکنیم.

_ ادا کردن حروف به صورت مکرر

مابرایاینکهدرهنگامحرفزدنبرروییکسریازحروفزبانماننگیرد

میبایستتمریناتیانجامدهیم.
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یکیازاینتمریناتکهتمرکزشبررویصحیحاداکردنحروفاست،

ایناستکهحروفیراکهدرآنمشکلداریممیبایدبهصورتمکرر

بیانکنیم.

برایمثالاگرحرف“ر”رانمیتوانیمدرستتلفظکنیمیازبانمانبرروی

اینحرفمیگیردمیبایستآنرابهصورتپشتسرهمتکرارکنیم.

)بهصورترگباری(رررررررر
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ببریمورویآنحرف کار به رادرواژههم توانیمآن اینمی بر عالوه

مشخصتاکیدمانرابیشترکنیم.

مثال بگوییم:

 درختدرختدرختدرختدرخت	

 دریلدریلدریلدریلدریل	

 دربراهروورودی،دربراهروورودی،دربراهروورودی	

 ریلراهآهنرشت-رامسار،ریلراهآهنرشت-رامسار،ریلراهآهن	

رشت-رامسار

واینروندرابراییکتادوهفتهادامهدهیمتابتوانیمخیلیراحتآن

واژهیاحرفخاصرااداکنیم.

برایتمامحروفمیتوانیماینکارراانجامدهیموتازمانیکهبتوانیم

آنراخوبتلفظکنیمادامهمیدهیم.
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– خودکار در دهان

تمرینخودکاردردهانمیتواندباعثتقویتعضالتلبودهانما

شود.

درخیلیازمواقعکهزبانمانبرایگفتنواژهاینمیچرخددلیلشاین

استکهعضالتلبودهانماتقویتنشدهاست.

تمرینخودکاردردهانبهاینصورتاستکهانتهایخودکاریامدادی

دربیندندانهایجلوییخودمانقرارمیدهیموحاالتالشمیکنیم

بدوناینکهدهانمانبازوبستهشودشروعبهصحبتمیکنیم.
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اگرصحبتیبهذهنتاننمیآیدبهشماپیشنهادمیکنمکهچندپاراگراف

ازکتابیراروخوانیکنید.

صحبتکردنبهاینسبککمیسختخواهدبودامابعدازهرسختی

آسانیاست.

همانطورکهخدمتتانبیانکردماینتمرینباعثتقویتعضالتلبو

دهانشماخواهدشدوبعدازچندروزتمرینمیتوانیدنتایجآنرادر

صحبتهایخودتانبشنوید.

واژگانخیلی کردن ادا برای بودکهصدایشما اینخواهد نتیجهاش

واضحترخواهدشد.

– مشدد خوانی

تمرینمشددخوانیجزوآندستهازتمریناتیاستکهمنهمیشهآنرا

بههنرجویانمپیشنهادمیکنم.

اینتمرینفوایددوتمرینقبلیرایکجادرخودشدارد.

البتهتمریناتقبلیبهخودیخودهمقدرتمندهستندومیبایستبرای
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دیدننتیجهبهترازآنهااستفادهکرد.

تمرینمشددخوانیبررویعضالتفکودهانولبتاثیرگذارهست

وبرایصحیحاداکردنحروفوواژگانبسیارعالیخواهدبود.

انجاماینتمرینبهاینصورتاستکهماازرویمتنیبهاینصورت

کهبررویتمامحروفتشدیدمیگذاریموآنراخیلیبااغراقوصدای

بلندمیخوانیم.

سبک این به را پاراگراف دو مرتبه، دو روزانه کنم می پیشنهاد شما به

مطالعهکنیدتابتوانیدخیلیراحتترواژگانرابیانکنید.

جمع بندی

زبونم زدن حرف موقع گویند می که هستید افرادی جزو هم شما اگر

میگیرهمیتوانیدباتوجهبهراهحلهاییکهدراینمقالهبیانکردهام

بهخوبیاینمسئلهرابرایهمیشهرفعکنید.

بیانکردمکهاگرموقعحرفزدنزبانمانمیگیردمیتوانددالیلیمثل

اعتمادبهنفسپایین،ترسازموقعیتیافردیخاص،حرفزدندربین
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غریبهها،حرفزدندرجمع،خستگیومشغلههایذهنیداشتهباشد.

خیلیازمواقعباآگاهشدنازموضوعی،خیلیراحتترمیتوانیمآنرا

مدیریتکنیم.

برایمثالوقتیذهنمامشغولاستوازماسوالیمیشودوزبانمان

موقعپاسخدادنمیگیرد،آگاههستیمکهدلیلگرفتگیزبانمامشغول

بودنذهنماناست.

عالوهبراینتمریناتیراخدمتتانبیانکردمتابتوانیدواژگانرابهترو

روانترتلفظکنید.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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