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 سه دلیل ترس از سخنرانی و راهکارهای آن

توان هایی میبه این موضوع پرداختیم که با چه روش ترس از سخنرانیدر مجموعه مقاالت مربوط به 

 .ترس از سخنرانی را کنترل کرد

ه واکنش مغز ما نسبت به ترس از سخنرانی به چه صورت است؟ و در این مقاله قصد دارم به شما بگویم ک

 .این موضوع را کمی بیشتر از جنبه روانشناسی بررسی کنیم

شود. سه دلیل مجزا و آیند به ما وارد میهایی که معلوم نیست از کجا میترس از سخنرانی مثل ضربه
 .متفاوت برای این نگرانی و ترس وجود دارد

 :باشددر سخنرانی مربوط به سه ناحیه از مغز ما می این سه دلیل ترس

، (شود که بهتر است مغز پنهان بگوییمهای عامیانه روانشناسی به این عنوان نامیده میدر کتاب)مغز قدیم
 .مغز جدیدو  مغز میانی

هر توان گفت که در مطالب این مقاله را تا حد ممکن سعی کردم از نظر علمی ساده کنم. درحقیقت نمی

کند، ولی برای روشن شدن عملی فقط یک قسمت مغز درگیر است یا دقیقًا کدام قسمت مغز فعالیت می
مطلب و فهمیدن علت ترس از سخنرانی و پیدا کردن بهترین راه کاهش این ترس به این صورت توضیح 

 .داده شده است
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 ترس مغز قدیم

ترین حفظ بقا اصلی .کندرفتارهای محیط را بررسی میباشد که به طور ثابت مغز قدیم قسمتی از مغز می
ی ما قبل تاریخ زندگی در برند. در دورهدغدغه مغز قدیم است. بسیاری از افراد از ترس مغز قدیم رنج می

 شود چیست؟گروه برای حفظ بقا ضروری بود. خب یکی از رفتارهایی که باعث اخراج از گروه می

 .آمیز یا انجام کاری که در گروه پذیرفته نیستگفتن حرفی احمقانه یا توهین

اید که دهانتان را باز کنید و صحبت کنید. مغز قدیم اید و آمادهبرگردیم به زمان حال. جلوی جمعیت ایستاده

 !ای بزنی ممکنه بمیریاگر حرف احمقانه .کند: ُاه ُاه... موقعیت خطرناکیهشروع به صحبت می

شود. فعالیت مغز قدیم حفظ بقای شماست. جنگیدن، ولی مغز قدیم متوجه نمی درسته که شما نخواهید مرد
 .حرکت و ساکن ماندنفرار کردن یا بی

 .دهدهای فرار و سکون رخ میالعملدر هنگام سخنرانی اغلب عکس

ا تکنید. اگر مجبور به صحبت باشید، چنانچه امکان داشته باشد کاًل از سخنرانی اجتناب می :فرار کردن
 .زنید تا در سریعترین زمان ممکن تمامش کنیدجائیکه ممکن باشد تند حرف می

 کنید. ذهنتان خالی شدهزند و خیلی مصنوعی صحبت میمثل چوب خشکتان می :سکون

 :کنیمتوان انجام داد را در اینجا عنوان میکارهایی که برای جلوگیری از این حالت می

 ار صحبت ممکن است اتفاق بیفتد. پذیرفتن آن ممکن است پذیرش ترس: این نوع ترس در هر ب

ترسم( باعث شود بتوانید با آن همراه شوید. اگر با ترستان بجنگید )مثاًل با خودتان بگید که من نمی

 .اوضاع بدتر خواهد شد
  به ترس خود عادت کنید: ممکن است کمتر از گذشته از این ترس رنج ببرید. به این دلیل که مغز

بنابراین خودتان را  .کند، نیستفهمیده که سخنرانی مانند خطرهایی که زندگی را تهدید میقدیم 

 .کنید آید استفادهحس کنید. از هر موقعیتی که برای صحبت در جمع پیش مینسبت به این ترس بی

 ترس مغز میانی

های که تجربیات و ترس شود. در مقایسه با سایر قسمتهای مغز وقتیاحساسات ما به مغز میانی مربوط می

 .شودآورید مغز میانی باعث ترس میقبلی را به یاد می

ی مهمی اتفاقی افتاده که ها را داشتید ا در جلسه ارائهی مسخره شدن توسط همکالسیاگر در مدرسه تجربه

 .ی این احساسات قوی به سراغ شما خواهند آمداید، خاطرهخجالت کشیده

ات قبل را که منجر به ترس شده را بشناسید، مهمترین کاری که باید انجام دهید این اگر شما آگاهانه تجربی
 .است که به طور منطقی بررسی کنید که این اتفاق چقدر بد بوده است
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های بیشتری را در آینده برای شما ایجاد ی بد ترساگر به گفتن اینکه وحشتناک بود ادامه دهید، این تجربه

 .خواهد کرد

 ی آن چه بوده؟ور منطقی بررسی کنید که چقدر بد بوده و پیامد و نتیجهپس به ط

 :ایم. همین حاال انجام دهیدکند آوردهدر زیر تمرینی که به افراد در چنین موقعیتی کمک می

 .های سخت و پراسترستان فکر کنیدبه یکی از ارائه .1
 دهید؟ای میبه بد بودن آن چه نمره %100تا  %0از  .2

 .ایدانگشت کوچکتان را در یک تصادف از دست داده تصور کنید .3

 .دهیدای میچه نمره %100تا  %0به این اتفاق از  .4
 !ی بد خود را با انگشت قطع شده مقایسه کنیدحاال ارائه .5

بود ولی بعد از مقایسه با انگشت از  100ی بد ارائه داده بودند نزدیک به ای که به تجربهبیشتر افراد نمره

 .تا نزدیک صفر تجدید نظر کردند دست داده

 .ی جدیدی در ارائه داشته باشیم به جای از دست دادن انگشتماندهیم که یک تجربهترجیح می

کند ) اگر شما با زا دست دادن یک انگشت از دست دادن امگشت به داشتن دید کلی و وسیعتر کمک می

ه یا انگشت یکی از عزیزانتان را از دست ـوانید تصور کنید که دستتان قطع شدشوید میناراحت نمی
 (!ایدداده

تند) مثل افهای ما خیلی هم بد نیستند. در مقایسه با اتفاقاتی که در زندگی میبه طور منطقی اتفاقات ارائه 

 .شکست در روابط، از دست دادن کسی که دوست داریم یا مشکل جدی در سالمتان( هیچ هستند

گیری یا کار باشد.) که تا تواند از دست دادن فروش زیاد، یا یک رأید میترین نتیجه یک ارائه بجدی

 .ام کسی کارش را به خاطر ارائه بد از دست بدهد(. این نتایج بد هستند اما فاجعه آمیز نیستندبحال نشنیده

 ترس مغز جدید

 .مغز جدید بخش آگاه مغر است

توانید با کشف الگوهای تفکرتان، ارتباط دارند. میبیشتر ما الگوهایی برای تفکر داریم که با ترس ما 

 .ترس خود را کم کنید

 .این قسمت پایه و اساس درمان رفتارهای شناختی است

ا های مشود، نیازها و درخواستترین الگوهای تفکر که منجر به ایجاد ترس در سخنرانی مییکی از رایج

 .از مخاطب است

 :با یک مثال کارکرد آن را ببینیم
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بزرگی که قرار  دانستم یکی از اعضای ارشد شرکتی آموزشی برگزار کرده بودم و میمدتی پیش دوره

آمد گرمم شده بود و قلبم بود همکاری کنیم در کالس حضور دارد. عصبی بودم. وقتی به سمت کالس می
شتم و در مغزم این دادم. من یک درخواستی از آن شرکت داالعمل نشان میزد. چرا اینطور عکستندتر می

 .گذشت: این شرکت واقعًا مهم هست. من باید نظر آنها را جلب کنممی

دادم را ای که در ابتدا دوره مینیاز و درخواست من باعث ترس شده بود و نتیجه چه شد؟ دسترالعمل ساده
 .اشتباه گفتم. کاری که صدها بار قبل از این به طور کامل انجام داده بودم

 

 :است و نیاز رایج که در سخنرانی داریمچند درخو

 باید جالب و مجذوب کننده باشم 

 نباید هیچ چیزی را فراموش کنم 

 نامفهوم صحبت نکنم 
 امنباید کسی بفهمد که ترسبده 

 باید تمام سئواالت را بتوانم جواب دهم 

 

آنها برسید. برای کاهش ی توانید تضمین کنید که که به همهشوند چون نمیها باعث ترس میاین درخواست
قدرت آناه به طور منطقی موارد صحیح و مفید درخواست را آنالیز کنید. برای مثال درخواست من برای 

توانم نظر همه را به خود جلب کنم و همه با من همکاری با شرکت حتمی و ضروری هم نبود. من نمی

 .ام بهم بخوردو باعث شد ارائه توانستم ببینم که این مورد صحیحی نیستمن می .موافق باشند

 هایی خوب زندگیتواند تضعیف کننده و مانعی برای رسیدن به موقعیتدانم که ترس از سخنرانی میمی

 .باشد، امیدوارم این چند نکته کوچک کمک کند که ترس خود را کمتر کنید
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گر به خوبی استفاده شود ما را همه ما می دانیم که سخنرانی ابزاری بسیار قدرتمند و ارزشمند است که ا

شخصی قدرتمند نشان می دهد و البته به دلیل ترسناک بودن آن بسیار از آن پرهیز کرده و یا سخنرانی 

های غیر قابل قبولی ارائه می کنند! بنابراین این شما هستید که با تبدیل تهدیدی بزرگ آن را فرصتی 

 .بسیار ارزشمند تبدیل خواهید کرد

 ی مدیریت ترس از سخنرانیدوره غیرحضور

 

 

 

http://bahrampoor.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://bahrampoor.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/

