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 ؟مکنی پرهیز ”دانید می“ و ”آه“ ، ”امم“ گفتن از چگونه
 

 اممم 
 آه 
 بنابر این 
 می دانید 
   مثل 
 درسته؟ 
 خُب 

 
 

مان پرت شده باشد و یا ندانیم در  خواه عصبی باشیم یا حواس-ایم  زده شویم که هنگام صحبت کردن شتاب وقتی متوجه می
ای به ما فرصت  توان روی کلمات جاپرکن حساب کرد. این کلمات ممکن است لحظه به راحتی می -ادامه قرار است چه بگوییم

شود  تا پیش از بیان افکارمان تمرکز کنیم و در برخی موارد، ممکن است برای اینکه مخاطب به چیزی که در ادامه گفته می دهند
همان -شوند کالم می کنیم تبدیل به تکیه  ای داشته باشد، مفید واقع شوند. اما وقتی از آنها بیش از حد استفاده می توجه ویژه

 .شود کند و باعث اختالل در انتقال پیام می که از اعتبار ما کم می -شود نامیده می «گفتار اختالل» چیزی که در علم اصطالحا
( )که من مدیریتش را برعهده دارم« کمیت ارتباطات»پژوهشی که بر مبنای علوم رفتاری، هوش مصنوعی و داده در مؤسسه 

ست که یک  ها تقریبا یکی در هر دقیقه است، این درحالی انجام شد، حاکی از آن بود که بهترین تناوب در استفاده از جاپرکن
 .یکی در هر دوازده ثانیه استفاده می کند  نفر به طور متوسط از پنج جاپرکن در هر دقیقه و یا

کنند و چگونه  گویند: چگونه آنها تاثیرگذاری سخنران را تهدید می ا چه میها به مکالم ها درباره تأثیر تکیه بیایید ببینیم داده
 .توانیم آنها را از واژگان خود حذف کنیم می

 

 ها کالم تکیه مشکالت
 
کند چقدر دشوار است. اما  دانیم که توجه به یک سخنران در حالی که بعد از هر دو کلمه از یک جاپرکن استفاده می می

نمونه مکالمات شفاهی را  4۴۴۴ گذارد دشوار است. ما بیش از  ها چه تاثیری بر تجارب ما می تشخیص دقیق اینکه این تکیه کالم
رار دادیم تا چگونگی کاربرد کلمات جاپرکن توسط سخنران ها و تأثیرگذاری این کلمات بر در پایگاه اطالعاتی خود مورد بررسی ق

تواند از جهات مختلفی  ها می شان را شناسایی کنیم. در حالی که ما دریافتیم که استفاده بیش از حد از جاپرکن ادراک مخاطبان
 .ها به صورتی منفی رابطه دارند تفاده بیش از حد از جاپرکنروی مخاطب تأثیر منفی بگذارد، سه عامل مهم وجود دارد که با اس

کنید،  های زیادی استفاده می تان به طور موثر، باید مخاطبین خود را درگیر نگه دارید. زمانی که از جاپرکن برای رساندن پیام .1
احساسی و یا تحقیقات شگفت  های ها مانع انتقال داستان کنند چرا که این جاپرکن مخاطبان کمتر به هر کلمه شما دقت می

 .انگیزی که در تالشید با مخاطب درمیان بگذارید، هستند
 
 که حالی در. دارید طبیعی گفتاری و رفتار -دونفره گفتگوی یک مانند–خواهند باور کنند شما در حین سخنرانی  مخاطبان می .2

قتی شما هم از این عبارات در سخنرانی و پشت میکروفن و اما کنند، می استفاده روزمره گفتگوهای در ها کالم تکیه از مردم اکثر
شوند که عصبانی، حواس پرت، و یا  تان دور کرده و باعث می تان را از شخصیت اصلی ها( حواس کنید، آن ها)جاپرکن استفاده می

 .نظر برسید غیرقابل اعتماد به
 

 
، منطقی و آسان کنید. متأسفانه ، نادیده گرفتن خواهید مخاطبین شما به پیامتان توجه کنند، باید آن را روشن اگر می .3

ست که مخاطب  های مهم ، نیازمند تالش ذهنی زیادی از سمت مخاطب است و این درحالی ها برای رسیدن به قسمت کالم تکیه
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صت فکر کردن ها، به مخاطبان فر  ای صرف کند. بنابراین استفاده خیلی زیاد از این جاپرکن شما آنقدر تمایل ندارد چنین انرژی
 .دهد تر، مانند فهرست کارهایی که باید انجام دهند را می به چیزهای آسان

 
 پس چرا سخنرانی ما روان و سلیس نیست؟

ایم حتی وقتی چیزی برای  کنیم چراکه عادت کرده مطالعات نشان می دهند که ما تردیدهای ذهنی خود را در قالب کالم بیان می
برای نگه ” آه“و ” اممم“ر کنیم. برای مثال همانطور که به فکر ادامه دادن مکالمه هستیم ، از گفتن نداریم فضای خالی را پ

 .دهیم تر را نشان می تأخیری طوالنی” امم“تأخیری کوتاه و با ” آه”کنیم؛ ما با استفاده می” بستر گفتگو“داشتن 

  

 کنید استفاده مکث از ها کالم تکیه حذف برای
 

 .ها، این ضعف را به قدرت تبدیل کنید کالم توانید با جایگزین کردن مکث با تکیه ما میخبر خوب این است که ش

 1ثانیه( و طوالنی )بیشتر از  ۴٫6۴ثانیه(، متوسط ) 2۴ ۴٫های کوتاه ) ها شامل مکث دهد که عموم سخنرانی تحقیقات نشان می
دهد که یک  کنند. اطالعات آوایی ما نشان می مکث میتر  ثانیه( است. اغلب سخنوران بزرگ، دو یا سه ثانیه یا حتی طوالنی

 .کند، و این کافی نیست مکث در دقیقه استفاده می 3٫5سخنران متوسط فقط از 

ها آسان نیست. برای بسیاری از سخنرانان، حتی یک مکث کوتاه هم مثل یک سکوت  این قابل درک است. پذیرفتن مکث
کنیم، فکر کنیم. طبق  تر از چیزی که صحبت می دلیل است که ما تمایل داریم سریع تواند احساس شود. این به این طوالنی می

شود. با این حال، طبق تحقیقات  ای محسوب می کلمه در دقیقه حرفه 15۴ طور میانگین صحبت کردن با سرعت  تحقیقات ما، به
کلمه  15۴۴ لف، این سرعت ممکن است به اندازه و بسته به افراد مختکنیم  کلمه فکر می 4۴۴ هر دقیقه  دانشگاه میسوری، ما در

 .در دقیقه هم برسد

ً متفاوت می به دلیل این اختالف، وقتی سخنرانی می  نظر  شود، و آنچه در ذهن شما طوالنی به کنید، درک شما از زمان غالبا
 .رسد، در واقع برای مخاطب چند ثانیه کوتاه است می

سد، مکث در موقعیت مناسب باعث می شود شما آرام و متمرکز به نظر برسید. این ر  نظر می برخالف آنچه در وهله اول به
 :شوند سه صورت مفید واقع می  ها به مکث

  

 

 کنید متمرکز را خود افکار کنند می کمک
 

کند تمرکز خود را بازیابید. تا زمانی که مکث بیش از حد طوالنی  اگر رشته افکارخود را از دست بدهید، مکث به شما کمک می
 .دانند ضعف شما نمی نشده باشد )بیشتر از پنج ثانیه( حضار آن را نشانه نقطه 

 

 کنید آرام را خود اعصاب کنند می کمک
 

صاً برای افرادی که ترس از سخنرانی در جمع دارند، بسیار مهم است، زیرا به آرامش داشتن مکث قبل از شروع سخنرانی، مخصو
اید، مدت کوتاهی  کند. این روش در وسط سخنرانی نیز مفید است. اگر احساس کردید دچار دستپاچگی شده اعصاب کمک می

 .شروع کنید که قابل شنیدن و واضح نباشد( و سپس مجددا مکث کنید تا نفس عمیق بکشید )مادامی
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 کنید ایجاد تعلیق کند می کمک
 

تواند تعلیق ایجاد کند، موجب برجسته شدن یک نکته  ها همیشه یک تاکتیک دفاعی نیستند. سکوت استراتژیک می مکث
 .ای که گفته شده را بهتر درک کند کلیدی  شود و یا به مخاطب فرصت دهد نکته

دهند. با این حال، مکث باعث  گیری درباره ادامه صحبت می ها به شما فرصتی برای استراحت و تصمیم ها، مکث مانند جاپرکن
ها موجب حواس پرتی  کالم  نظر بیایید. در حالی که استفاده بیش از حد از تکیه شود شما با اعتماد به نفس و دارای کنترل به می
 .ر برسد که نمیدانید چه باید بگوییدشوند به نظ شود و باعث می می

 

 

 ها کالم تکیه کردن کم برای مرحله سه
 

 برای. است آگاهی –” دانید می“چه آن عادت ناخن جویدن باشد و چه بمباران هر جمله با -اولین قدم برای تغییر هر عادت 
ر کنید و آواهای جاپرکنی که بیشتر مرو را خود های صحبت آخرین از رونوشت یک یا ویدیویی نوار ها، کالم تکیه شناسایی

 دهید را شناسایی کنید. ه قرار میمورداستفاد
 

ً در مکالمات روزمره های خود را با اقدامات کوچک  کالم شنوید. تکیه تان نیز آنها را می هنگامی که از آنها آگاه شدید، احتماال
ا “ ییدگو شوید دارید می همزمان کنید. به عنوان مثال هر بار که متوجه می ، یک ضربه کوچک به پای خود بزنید. یا از یکی از “مثال

اعضای خانواده یا یک دوست نزدیک بخواهید بر کلمات جاپرکن شما نظارت داشته باشند و توجه شما را با دست زدن یا بشکن 
نند از زیرزبان شما فرار ک سعی می  های خود را بشناسید، درحالیکه کالم زدن به خودشان جلب کنند. دیگر اینکه، وقتی تکیه

کنند و بیرون بیایند، خود را مجبور به سکوت کنید. به عنوان تمرین، فیلمی را برای ضبط تنظیم کنید و در مورد کارهایی که از 
اپرکن آورید تمرین کنید که از مکث به جای کلمات ج اید صحبت نمایید. همانطورکه وقایع را به یاد می ابتدا تا آخر روز انجام داده

 .استفاده کنید
 

ترین دالیلی است که مردم از  در نهایت، هرچقدر بر اهمیت آمادگی کافی تأکید کنم باز هم کم است. اعصاب یکی از بزرگ
شود شما سریع صحبت  تر خواهید شد و همین باعث می کنند. هرچه کمتر آماده باشید، عصبی کلمات جاپرکن استفاده می
خواهید بگویید فراموش کنید. بنابراین تمرین کنید. به طور متوسط، نسبت آماده  ا که در ادامه میکنید، تپق بزنید و آنچه ر 

 سازی مطلوب به عملکرد، حداقل یک ساعت تمرین برای هر دقیقه ارائه هست.
 

کند قبل از قرار گرفتن در برابر  ، یکی از کارشناسان ارتباطات ما، به سخنرانان توصیه می ).nnGui Trey Dr(دکتر تری گین
تواند شما را برای  شان را کامال تمرین کنند. استفاده کم و به طور موثر از کلمات جاپرکن می مخاطبان، حداقل سه بار سخنرانی

تازه کنید و بر نکات کلیدی تأکید کنید. به همین دلیل است که مخاطبانتان قابل اعتمادتر کنند، به شما فرصت دهد نفسی 
کالم تبدیل  استفاده کرده است. اما وقتی آن ها به تکیه Duplex ها در آخرین نسخه دستیار مجازی خود یعنی گوگل از جاپرکن

 رسانند. یب میگیرند، به اعتبار شما آس شوند و به دلیل عصبی بودن یا عدم آمادگی مورداستفاده قرار می می
 

کنید را شناسایی نمایید و یاد  کنید، کلماتی که بیشتر بر آنها تاکید و تکیه می هنگامی که خود را برای ارائه بعدی آماده می
گیرید، برای تمرکز کردن، به جای پر کردن  بگیرید که از آنها اجتناب نمایید. سپس بار دیگر که در مقابل مخاطب خود قرار می

 .، از سکوت استفاده کنیدفضا با صدا
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