
ازسریمقاالتوبسایتامیرمصطفیداتکام

 تپش قلب هنگام
سخنرانی

http://amirmostafa.com/
mailto:info%40amirmostafa.com?subject=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9


2 تپش قلب هنگام سخنرانی

تپش قلب هنگام سخنرانی

تپشقلبهنگامسخنرانییکیازرایجترینمسائلیهستکهافرادتازه

کاریاحتیافرادیکهچندینسالهستسخنرانهستندباآندستو

پنجهنرممیکنند.

درخیلیازمواقعتپشقلبهنگامسخنرانیباعثمیشودکهسخنران

اعتمادبهنفسشپایینآید،چونتصورمیکندکهنمیتواندازپسش

بربیآیدواحساسضعفمیکند.

قراراستکهدراینمقالهراهحلهاییرابررسیکنیمتابتوانیمتپش

قلبهنگامسخنرانیراکنترلکنیم.

آیاهمهافرادتپشقلبهنگامسخنرانیراتجربهمیکنند؟

باقاطعیتمیتوانمبگویمکه۹۹درصدافراددرهنگامسخنرانی)مخصوصا

دردقایقاولیهوشروعسخنرانی(تپشقلبشاننسبتبهحالتمعمولی

خیلیبیشترخواهدبود.
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3 تپش قلب هنگام سخنرانی

شخص بزرگی می گوید که:

    سخنرانان دو دسته هستند، یا از سخنرانی می ترسند، یا 

دروغ می گویند که از سخنرانی نمی ترسند.

تپشقلبهنگامسخنرانییکیازعالئمترسازسخنرانیکردناست.

اینرابهیادداشتهباشیدکهوقتیواژه“سخنرانی”بهمیانمیآیدقرار

نیستکهماجلوی۱۰۰۰نفردرسالنهمایشبرجمیالدصحبتکنیم.

تواندیک ازدوستانمانهممی نفر برایسهچهار کردن حتیصحبت

سخنرانیباشد.

تپش کنند صحبت نفر ۱۰۰۰ جلوی است قرار وقتی که هستند افرادی

قلبشانزیادترمیشودوافرادیهمهستندکهوقتیمیخواهنددریک

جمعخانوادگییادربینچندنفرازدوستانشانصحبتکننددچارتپش

قلبمیشوند.

بههرحالاینتپشقلببرایهمهافرادبهصورتکمیازیادوجوددارد.
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تپش قلب هنگام سخنرانی در محیط جدید یا برای افرادی جدید

خیلیازافراد،حتیسخنرانانحرفهایوقتیدرمحیطجدیدمیخواهند

صحبتکننددچاراسترسمیشوند،اینموضوعکهمادریکمحیط

جدیدیادرهنگامسخنرانیبرایافرادجدیدتپشقلبمانبیشترمیشود

کامالطبیعیاست.

مافقطبایدسعیکنیماینموضوعرامدیریتکنیمتاطورینشودکه

جلوی نتوانیم که شود بزرگ قدری به برایمان شود باعث موضوع این

دیگرانصحبتکنیمودرکارماخللواردکند.

بیشترافرادوقتیتجربهشاندرسخنرانیکردنوبرایجمعصحبتکردن

و برایشانعادیمیشود بیشترمیشود،تپشقلبهنگامسخنرانی

طوریمیشودکهاصالانگارهمچینچیزیوجودندارد.

هرچقدرمابتوانیمدرموقعیتهایبیشتریصحبتکنیم،بههمانمیزان

اعتمادبهنفسمابیشترمیشودوهمینطوراینموقعیتهابرایذهن

مانیزعادیمیشود.

درنتیجهاگرتپشقلبهنگامسخنرانیداریدبههیچوجهنگراننباشید

ودرعوضمیبایستسعیکنیدتاتجربههایجدیدرادراینزمینه
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کسبکنیدتابتوانیدراحتترجلویجمعصحبتکنید.

آماده نبودن برای سخنرانی

ما که است این سخنرانی هنگام قلب تپش برای عمده دالیل از یکی

خودمانرابرایآنرویدادآمادهنکردهایم.

در اسالید چند سخنرانی از قبل شب ایم، داده انجام که کاری نهایت

پاورپوینتآمادهکردهایم.

وزمانیکهاسمماراصدامیزنندبرایسخنرانییاازمادعوتمیکنند

کهدرمقابلجمعصحبتکنیمتپشقلبمانچندبرابرمیشود.

این جمله را خیلی دوست دارم:

    آماده نبودن برای چیزی، آماده شدن برای شکست است.

اگرخودمانرابرایآنرویدادآمادهکنیماحتمالشخیلیکماستکهآن

راخرابکنیم.
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دربیشتراوقاتترسهایمازمانیبهوجودمیآیدیاتشدیدمیشود

کهمسیرپیشرویمانگنگباشدوهیچپیشبینیازآندرذهننداشته

باشیم.

افرادیکهبدونهیچطرحی،بدونهیچبرنامهریزییابدونهیچآمادگی

میخواهندبرایجمعیصحبتکننداسترسشانبیشترازافردیاستکه

ازقبلخودشانراآمادهکردهاند.

دقیقامثلزمانیمیماندکهمیخواهیمامتحاندهیم.

به راخواندهاستاسترسکمترینسبت فردیکهخیلیعالیدرسش

فردیکههمیندیشبجزوهاشرابازکردهوهیچیازدرسنمیداند

دارد.

بنابراینیکیازراهحلهایکنترلتپشقلبهنگامسخنرانیایناست

کهآمادهباشیم.

آماده کردن سالن و تجهیزات قبل از شروع سخنرانی

می سخنرانی زمان در بودن آماده کردم، بیان تر پیش که طور همان

تواندبسیارمهمباشد،دلیلمهمبودنشهمایناستکهوقتیآماده

باشیمآرامشبیشتریخواهیمداشتوبهعبارتدیگرتپشقلبهنگام
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سخنرانیراکمترتجربهخواهیمکرد.

مقالهبسیارکاملیدربارهآمادهکردنسالنوتجهیزاتنوشتهامکهلینک

آنرادرزیرهمینپاراگرافبرایتانمیگذارم،مطمئنهستمکهباانجام

کارهاییکهبیانکردهاممیتوانیدسالنیاکالسخودتانرابهخوبی

مدیریتکنید.

    حتما این مقاله را بخوانید: آماده کردن سالن یا کالس قبل از 

شروع سخنرانی

تصویرسازی ذهنی برای آماده کردن خودمان

تصویرسازیذهنیمیتواندیکیازراهحلهایبسیارعالیبرایآماده

کردنخودمانقبلازشروعسخنرانیباشد.

اگرتابهحالتجربهزیادیدرسخنرانینداشتهاید،یاخیلیدیربهدیر

برایجمعیسخنرانیمیکنیدیاپیداکردنوهماهنگکردنسالنیا

کالسبرایشماخیلیدشواراستتکنیکتصویرسازیذهنیمیتواند
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برایآمادهکردنمافوقالعادهعملکند.

اینتکنیکنیازبهمکانیازمانخاصیندارد،مادرهرزمانومکانیمی

برایسخنرانی کردنخودمان آماده راجهت ذهنی تصویرسازی توانیم

انجامدهیم.

دراینتکنیکمیبایستتمامکارها،تمامجزییاتوتمامصحبتهایی

کهقراراستدرروزسخنرانیخودمانانجامدهیم،بارهاوبارهادرذهن

خودمانتصویرسازیکنیم،طوریکهباتماموجودآنموقعیتراحس
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کنیم.

تأثیرگذاریتصویرسازیذهنیرابرایکاهشاسترسودرادامهآنکاهش

تپشقلبهنگامسخنرانیدستکمنگیرید.

افرادیکهاالنسخنرانانحرفهایهستندکارهایعجیبوغریبیانجام

ندادهاند،آنهافقطکارهایسادهرابهصورتمرتبوهدفمندانجام

دادهاند.

نگرانی از حرف مردم

قضاوتشدنازسمتمردمبرایهرکسیمیتواندزجرآورباشد.

بسیاریازماخیلینگرانقضاوتوحرفمردمدربارهخودمانهستیم

واینعاملیمیشودبرایاسترسبیشترودرنتیجهتپشقلببیشتر.

شایدخیلیسختباشدکهبخواهیمبایکجملهدیگربهحرفمردمکاری

نداشتهباشیم.اماواقعاشدنیهست.

هنرجوییداشتمکهخیلیازحرفهاوقضاوتهاییکههنگامصحبت

کردنازشمیشدواهمهداشت.

وقتیاینموضوعراگفتفقطیکجملهبهشگفتم،وآنجملهاینبود:
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بهتریِن که بایدسعیکنی تو ندارد،فقط اهمیتی تو درباره حرفمردم

خودتباشی.

پِسحرف از عالی توانستندخیلی یکیدوجمله باهمین فقط ایشان

مردمبربیآیند.

قطعاشماهماگربخواهیدمیتوانیدخیلیراحتازقضاوتهاییکه

ممکناستدربارهشمابشویدچشمپوشیکنید.

تنفس عمیق و دیافراگمی

بههرحالاگردچارتپشقلبهنگامسخنرانیشدهاید،جایهیچنگرانی

نیست.

فقطبایدسعیکنیدکهآرامشخودتانراحفظکنیدوچندنفسعمیق

بکشیدوتفکراتخوبومثبتیازخودتاندرذهنبیاورید.

کشیدنچندنفسعمیقمیتواندبهآرامشبیشترشماکمککند.

افکار و خودگویی های منفی

افکاروخودگوییهایمنفیدرهرزمینهایمیتواندمثلخورهبهجان

مابیافتد.
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فکرهایمنفیحتیفیلراهممیتواندازپادربیاورد.

کم دست را دهد انجام تواند می ما ذهن که کارهایی و ذهن قدرت

نگیرید،اگرمدامفکرهایمنفیبهسرمانبزندومدامبهخودمانبگوییم

کهمانمیتوانیمازپِساینکاربربیاییممطمئنباشیدکههمینطور

خواهدشد.

هنریفوردمیگوید:

    اگر فکر کنید که می توانید یا اگر فکر کنید که نمی توانید، 

درهرصورت فکرت درست است.

درموردافکاروخودگوییهایمنفییکویدیوآموزشیانگیزشیکوتاه

ضبطکردهامکهپیشنهادمیکنمآنرانگاهکنید:

    حتما این ویدیو را مشاهده کنید: افکار و خودگویی های 

منفی
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قرص ضد استرس و تپش قلب هنگام سخنرانی

افرادزیادیازمنسراغقرصتپشقلبهنگامسخنرانیرامیگیرند،اما

مندر۹۹درصدازمواقعبهشانپیشنهادمیکنمکهنیازبهاستفادهاز

اگرمی قرصنیستودریکدرصدمواقعبهآنهاپیشنهادمیکنم

خواهندازقرصضداسترسوتپشقلبهنگامسخنرانیاستفادهکنند

بهتراستکهباپزشکمشورتکنند.

استرسهمیشهبدنیست،داشتنترسهمیشهبدنیست.
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شایدمادرهرماهکهمعادلسیروزاستوهرروزشامل۲۴ساعتاست

وهرساعتشامل۶۰دقیقهاست،فقطمیبایستدراین۴۳.۲۰۰دقیقه،

دوتاسهدقیقهراکمی،وفقطکمیشجاعترباشیم.

ازنظرمنکهروزیموقعصحبتکردنصدایقلبمراهمهمیشنیدند،

نفسمبهشمارهمیافتادونمیتوانستمصحبتیدرجمعانجامدهم،به

هیچوجهنیازبهقرصنیست.

مافقطبایدسعیکنیمکهدرهنگامسخنرانیکمیشجاعترباشیم.

اگراسترسوتپشقلبهنگامسخنرانینداشتهباشیمبهاحتمالزیاد

خیلیبیخیالصحبتهایمانراانجامدهیم،هرحرفیراکهنبایدبیان

کنیم،پسداشتنترسدرموردهرچیزیاصالچیزبدینیست.

مافقطبایدسعیکنیمکهباترسهایخودماندوستشویمیابهعبارت

دیگربایدسعیکنیمترسهایخودمانراکنترلکنیمکهدرنتیجهآن

تپشقلبهنگامسخنرانیکاهشمییابد.

جمع بندی
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بهجرأتمیتوانمبگویمکههمهافرادهنگامسخنرانیوصحبتدرجمع

تپشقلبهنگامسخنرانیراتجربهکردهاند.

قرار کنیم، نابود داریم استرسهاییکه تمامترسهاو ما قرارنیست

زمان در نیست قرار باشد، ریتم یک با همیشه قلبمان تپش نیست

سخنرانیآرامشکاملداشتهباشیم،قرارنیستهمهچیزعالیباشدتاما

آنکارراانجامدهیم.

را داریم درهنگامسخنرانی که ناخوشیهایی تمام کنیم بایدسعی ما

مدیریتکنیم،بایدسعیکنیمباترسهایماندوستشویمبایدسعی

کنیمآرامشخودمانرادرهنگامتپشقلبهنگامسخنرانیکنترلکنیم.

بهترین ها برای شماست، اگر بخواهید

در پناه خدا باشید – امیر مصطفی
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