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2 ترس از صحبت کردن با دیگران

ترس از صحبت کردن با دیگران 

ترسازصحبتکردنبادیگرانممکناستبرایهمهاتفاقبیفتدو

نتوانندبرآنغلبهکننداینترسدرجمع،حسیکامالطبیعیاستو

همهمابارهاباآنروبروشدهایمحتیبزرگترینسخنراناندنیادراولین

سخنرانیخوداضطرابداشتند.

بسیاریازافرادازسخنرانیبرایجمعکثیریکهمیخواهندصحبت

کنندواهمهدارندبهاینحالت،ترسازسخنرانیگفتهمیشود.

اما برای غلبه براین ترس چه باید کرد 

دراینمقالهباماهمراهباشدتادرمورددالیلترسدرصحبتکردنبا

دیگرانوروشهایغلبهبرآنصحبتکنیم.حتیبعضیافرادباتصور

اینکهکهبخواهنددرجمعیصحبتکننددچاراضطرابمیشوند.

ترسازصحبتکردندرجمعطبیعیاستواحتماالبخشعمدهایاز

افرادباآندرگیرهستندومواقعیکهدرجمعیقرارمیگیرندبهعلت

استرسدرسخنرانیتپشقلبگرفتهوتپقمیزنندوحتیخیلیاز

افرادنهتنهادرجمعاسترسمیگیرندبلکهدرروابطدوستانهیاروابط
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3 ترس از صحبت کردن با دیگران

خانوادگیخودهمبااسترسمواجههمیشوند،کهباآرامشوانتخاب

راهکاردرستمیتوانندبراسترسخودغلبهکردهوبهموفقیتهای

خودرسیدهباشند.سعیکنیدنقطهضعفهایخودراپیداکنیدوآنها

رارفعکنیدچونفنبیاندرصحبتکردنخیلیموثراست،ممکن

موفقیتشغلیشماراعوضکندوبهموفقیتهایباالتریدستپیدا

کنیددرنتیجهبرایاضطرابخودریشهیابیکردهوتالشکنیدتافن

بیانخودراتقویتکردهچونبهموفقیتهایشغلیباالتریخواهید

رسیدوموقعیتاجتماعیخوبیپیداخواهیدکرد.باتقویتفنبیان

اطرافیانودوستانتانودرکلدرجمعهاییکهقرارمیگیریدمیتوانید

یکارتباطخوبوموثربرقرارکردهواینامرمسرتبخشباشدوحتی

شخصیتشمانیزتغییرمیکندوبهاوجیکهمیخواهیدمیرسید.
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4 ترس از صحبت کردن با دیگران

ریشه یابی کردن استرس و اضطراب در صحبت کردن در جمع 

میتوانیدبهمراکزتستروانسنجیرفتهوتستاسترسانجامدهید

وبتوانیدخودراآزمودهورویآنتمرکزکرده.طبیعیاستزمانیکه

فردنمیتواندآنطورکهبایدصحبتکند،دردستهیاختالالتاضطرابی

ویکیازانواعفوبیاقرارمیگیرد.سطحاضطربتانرامشخصکنید

وآزمونهاییبهزبانانگلیسیارائهشدهاستاماشمامیتوانید

تستهایمشابهیرابهزبانفارسیپیداکنید.اگرمیزاناضطرابتان

مشخصشدهکهباالبوده،پیشازدرمانصحبتکردندرجمعباید

دنبالروشهاییبرایکاهشاضطرابخودباشیدپسازآنباید

راهبردهایخاصیرادرنظربگیریدتاباکمکآنهابتوانیدبدونترس

درهرجمعیصحبتکنید.

داللیلی اصلی ترس از صحبت کردن در جمع 

بهدلیلحضورکمرنگدراجتماعویااینکهانتظاراتجامعهبهشما

ترسواضطرابدادهویابهعلتناکافیبودناطالعاتازآنموضوع

ترسواضطراببهشمادستمیدهدبایددراجتماعبیشتروپررنگتر

قرارگرفتهوسعیکنیدترسراکنارگذاشتهوازخوددورکنیدوبه
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5 ترس از صحبت کردن با دیگران

جمالتمنفیفکرنکنیدوجمالتمثبتراجایگزینآنکرده.گوشهگیر

بودنراکنارگذاشتهوبهکارهایکهشایدبهشماپیشنهادشودو

موقعیتعالیبرایتانداشتهباشدوبخاطرترسازصحبتکردن

موقعیتخودراپسنزنید.

سعیکنیداطالعاتعمومیخودراازطریقگوگول،وبسایتها،کتابو

غیرهافزایشدادهوکلماتراازکلمهمنفعلبهکلمهفعالمغزبردهواز

ذهنپویایخوداستفادهنمودهوکلماترابهراحتیکنارهمگذاشتهو

جمالتپرمحتوابیانکنید.

ازکلمهاینکه»مننمیتوانم«دوریکنیدچونهرانسانیازاول

شخصیتاجتماعیقدرتمندینداشتهبلکهباتالشوامیدبهآیندهکه

»منمیتوانم«توانستهتابهاهدافبلندمرتبهخودبرسد.

باتالشوکوششجایگاهاجتماعیخودراپیدانمودهواضطراباز

اینکهمننمیتوانمباعثمیشودکهشماسقوطکاریکردهونتوانید

بهموفقیتهایبزرگزندگیتانبرسیدباتالشکردنوتوکلبرخدای

متعالبهاوجقدرتبرسید.

درنتیجهباسعیوتالشبههرآنچهکهدوستداریدبرسیدنهاینکهبا

اولینگاماشتباهعقبنشینیکنید.
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اضطرابدرجمعتاحدودیطبیعیاستامازمانیکهفردنتواندآنطور

کهبایدصحبتکنددردستهاختالالتاضطرابویکیازانواعفوبیاقرار

میگیرد.

اصلیترینانتظاراتغیرواقعیفردازخودشاستکهعمدتاریشهدر

شیوهتربیتینادرستوالدیناست.بیشترافرادیکهترسصحبتدر

جمعدارندعالئماضطراباست.

یکی دیگر از عالئم ترس ریشه در تفکر کمال گرایی دارد.

زمانیکهفرداحساسمیکندبهقدرکافیخوبنیستوحسضعف

وناامیدیدرذهنخودپرورشمیدهدوتکرارمیکند،استرسو

اضطرابدرصحبتکردنبهاودستمیدهدوزودبهقضاوتوداوری

خودمیرودوبهخودنمرهمیدهدوازکلمهمنفیاستفادهمیکندو

میگوییدمننمیتوانم.

بایدتفکراتذهنخودراتغییردادهومثبتفکرکنیدتابرترسخود

غلبهکنیدوبدوناضطرابصحبتکردهوهمیشهبهاینفکرکنیدکهاز

همهباالترهستید.وقتیمثبتفکرمیکنیددیگراسترسندارید.
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7 ترس از صحبت کردن با دیگران

نقشخودفرددرنشاندادنوادامهترسازصحبتکردندرجمع

اگردرصحبتکردندرجمعواهمهداریدمسلمابرخیازرفتارهای

خودتاننیزدرایجاداینترسنقشداردوتالشکنیدتاافکارتانرا

تغییردهیدومدامخودتانراباافکاراشتباهسرزنشنکنید.

افکارمنفیناتوانسازهستندوانرژیشخصرامیگیردوانگیزهاورا

کاهشمیدهد.چنانچهفردیکبارتجربهارئهیکسخنرانیناموفقرا

داشتهباشدذهناواینموقعیترادرگیرموقعیتهاجدیدمیکندو

فرددچاراسترسصحبتکردندرجمعخواهدشد.

منشابیرونیمیتواندازاصلیتریناسترسدرصحبتکردندرجمع

باشد.

گاهیسخنراندرحینصحبتهایخودمتوجهمیشودکه

مخاطبانشانتوجهیبهاوندارندوهمهمهوسروصدادرسالناستو

کسیتوجهیبهسخنرانیاونداردوفردتمرکزخودراازدستمیدهد

واحساسمیکندحرفهایبیهودهمیزندآنموقعاستکهاسترسبه

شخصدستمیدهدونمیتواندسخنرانیخودراادامهدهد.
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8 ترس از صحبت کردن با دیگران

راهکارهای کاهش استرس و اضطراب 

ورزش منظم 

ورزشکردنعالوهبراینکهبرایآرامشذهنمفیداستاعتمادبهنفس

رانیزافزایشمیدهدواضطرابراازبینمیبرد.

آغاز مقتدرانه 

فرقنمیکندشمابرایچهکسانیوکجاصحبتمیکنیدبایدصحبتتان

راباقدرتآغازکنیدآهستهصحبتکردندرهمانابتداکاراشتباهی

استوتصورذهنیمخاطبازاینکارچنیناستکه:درصحبتخود

تبحرنداریدیااینکهاعتمادبهنفسشماپاییناست.اگرچنینشروعی

داشتهباشیددیگرامیدچندانیبهتغییرآنتاپایینصحبتکردنتان

نداشتهباشید.

سعیکنیدازاولصحبتتانراباصدایرساوپرانرژیآغازکنیدتا

مخاطبباگوشکردنخوب،بهشماانگیزهدهدتاهرلحظهاسترستان

کاهشیافتهوناپدیدشودوباعثشودیکسخنرانیبدوناسترسو

پرازمحتوایعالیداشتهباشید.

همیشهاگربراییکنفرصحبتمیکنیدخودرادرجمعهزارنفِرببینید
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9 ترس از صحبت کردن با دیگران

کهدرحالسخنرانیهستیدازهمینحاالتمرینخودراشروعکنیدو

اینتمرینباعثقدرتدرصحبتکردنشمادرسخنرانیمیشودو

دیگردرجمعاسترسپیدانخواهیدکرد.



تمرین کنید 

تمرینزیادیعنیآنقدرتمرینداشتهباشیدتاموضوعصحبت،ملکه

ذهنتانشودوبهحدیبرسیدکهبهطورکاملبرموضوعمسلطشوید

ونگرانفراموششدنآننباشید.

بداهه گویی 

بداههگوییخودرارازیادکنیدتااگرموضوعرافراموشکردیدبتوانید

همانلحظهسخنرانیراادامهدهیدوبدوناسترسدرموردهر

موضوعیفیالبداههصحبتکنید.

درموردهرچیزیمیتوانیدباتمرینکردنبداههگوییدرسخنرانی

خودراتقویتکنیدوبهصورتیکهحرفزدن،خودبهخودبرزبانتان

جاریشود.وقتیبداههگوییتانتقویتشوددیگرنگرانآننیستیدکه

اگرکلمهایرافراموشکردیدچطورجملهخودراکاملکنیدوبااعتماد

بهنفسصحبتمیکنیدودیگرصدایتانلرزشپیدانمیکندونفس
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10 ترس از صحبت کردن با دیگران

کمنمیآوریدواسترسدرسخنرانیرابابداههگوییکنترلمیکنیدو

بهایننتیجهمیرسیدکهچقدراشتباهمیکردیدوچقدرسخنرانیآسان

است.فقطباتمرینکردنمیتوانیدبهموفقیتهایزیادیدستپیدا

کنید.

 هیچ انسانی بدون تالش به اهداف بزرگ خود نرسیده 

اضطراب باعث می شود که رشته کالم از دستتان خارج شود 

جمعهراسینوعیاختاللاست.اگرفکرمیکنیددرجمعیهراسدارید

بایدبهفکردرمانآنباشیدنهآنراپرورشدهیدچونباعثمیشود

نتوانیدپلههایترقیراپشتسربگذرانید.
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11 ترس از صحبت کردن با دیگران

نکات مهم دیگری برای دور شدن از استرس هنگام صحبت کردن در جمع 

بررویکلماتتمرکزکردهوتلفظصحیحآنراهجیکنید.◄

سعیکنیددرهنگامصحبتکردنریتموسرعتکالمرارعایت◄

کنید.

اعتمادبهنفسباالیداشتهباشیدوحتماارتباطچشمیدرستی◄

برقرارکنید.

بهخودالقاکنیدکهمهمهستیدوبرایافرادیکهنابلدهستند◄

سخنرانیمیکنیدوشمامانندکاپیتانیککشتیهستیدوبقیهسر

نشینآنهستند.

افکارمنفیرادورریختهوبهافکارمثبتفکرکنید.◄

مشکلاسترسوفوبیاخودراپیداکردهوآنرادرمانکنید.◄

ازقرارگرفتندرمکانهاییکهبهشمااسترسمیدهددوریکنید.◄

سعیکنیدباموقعیتهاییروبروشویدتامهارتتانافزایشیابد،◄

زیرابافرارکردنازجمع،شمابهموقعیتعالیدستپیدانمیکنید

وازموقعیتهایعالیزندگیتاندورمیشویدوبهآناوجقدرتیکه

http://amirmostafa.com/


12 ترس از صحبت کردن با دیگران

میخواهیدنمیرسید.

باخودتمرینکنیدکهصحبتبدوناسترسوجذابیداشتهباشید◄

وهمیشهبهآنبیندیشیدکههیچکسقدرتسخنرانیشمارانداردو

نابلدهستند.اینطرزفکربهشماقدرتمیدهد.

هموارهخودراشایستهوتوانمندقلمدادکنید.◄

درصحبتکردنبااعتمادبهنفسباالصحبتکنیدوخودرادر◄

جایگاهافرادتوانمندقراردهید.

ازصحبتهایخودفیلمگرفتهتانقطهضعفهایتانراپیداکنیدو◄

براساسآنتمرینکردهوآنهارارفعکنید.

هنگامصحبتکردناسترسنداشتهباشیدوباانرژیزیادسخن◄

بگویید.

درسخنگفتنصدایتانپرازانرژیباشدتارساتروبدونلرزش◄

صحبتکنید.
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13 ترس از صحبت کردن با دیگران

بداهه گویی خود را تقویت کنید 

اضطرابتانرادرمانکنیدهمانطورکهگفتهشداسترسصحبتکردن

درجمعباعثمیشودکهشماازقافلهپیشرفتکردنعقببمانیدوبه

آنموقعیتاجتماعیوشغلیکهمیخواهیدنرسیدوباعثسرخوردگی

شوید.آنرادرمانکنیدنهاینکهصورتمسئلهراکالپاککنید.

وقتیاسترسدرصحبتکردنرادرمانمیکنیدومشکالتراباتالش

کردنپشتسرگذاشتیدوبهایننتیجهمیرسیدکهچقدرراحتبودهو

فقطخودرااذیتکردید.همیشهنقطهضعفهایخودراشناساییکنید

وراهحلیبرایآنپیداکنید.

همینحاالشروعکنیدودلیلاضطرابوترسازصحبتکردندرجمع

راپیداکنیدوآنرادرمانکنیدتابهموقعیتهایعالیاززندگیتان

برسید.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

میترا مهدی پور 
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