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فصل اَل 

 یک مٍارت کاری بسیار مٍم

 
. سخنرانی یک مهارت ضروری زندگی است

 طور بهد موفق باشید، باید بتوانی وکار کسبخواهید در  اگر امروزه می. اگرها، اماها و شایدها را کنار بگذارید

ای ضروری است، نه یک مهارت اختیاری که خوب  این مهارت یک مهارت حرفه. اثربخش سخنرانی کنید

شما دائماً در . تر است مهم چیز همهبه همین خاطر است که سخنرانی از . است آن را در اختیار داشته باشید

تحت تأثیر قرار دهید یا متقاعد کنید که کنید دیگران را  دهید و سعی می حال تعامل با دیگران هستید، نظر می

. هر تعاملی یک سخنرانی است. خواهید انجام دهند کاری را که می

ها، استعدادها و دانش خود را نیز به  ها از هر نوع که باشند فرصتی برای شما هستند تا مهارت سخنرانی

اگر قرار . دهید می ان را نیز نشانت وقتی شما حضار را تحت کنترل دارید، توانایی رهبری. نمایش بگذارید

است ترفیع بگیرید و کس دیگری برای کسب آن موقعیت با شما رقابت کند، تصمیم برای اینکه چه کسی 

. های ارتباطی را نشان دهد مهارت  تواند به نفع کسی گرفته شود که بتواند بهترین ترفیع بگیرد می

الهام بدهید و اکثر مواقع، وقتی دارید  ها آن، برانگیزید و به مند کنید، درگیر کنید باید مخاطبین را عالقه

اثربخش سخنرانی کنید،  صورت بهاگر نتوانید . دهید دارید عمل فروش را انجام می درواقعکنید،  سخنرانی می

. تان بسته خواهد شد تان نیز احتماالً درهای زیادی به روی های فردی در تالش

استفاده خوب از . های موفقیت ضرورت دارد در مورد نتیجه و داشتن مقیاس در سخنرانی، داشتن دید روشن

 .ها دارد صدا نقش اساسی در انتقال خوب ایده

 

 



. آموزید میآنچه از مطالعه این کتاب 

هدف از مطالعه این کتاب، 

 صورت بهجمع د ساخت جلوی قادر خواه ای تااندازه شمارا و دهد میکاملی در نظریه سخنرانی ارائه  ی پایه

. سخنرانی کنید ای حرفه

. مهارت در زندگی است یک وسخنرانی یک ضرورت کاری 

. متنفرند ها آنبیش از همه از ده اشتباهی که حضار 
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فصل دوم 

 چطُر یک سخىزان تُاومىذ ضُیم؟

 
مند تا توان نفس تمادبهاعاز 

تصور کنیم در هر  توانیم می تر راحت خیلی را باور کنیم، خودمان وباال داشته باشیم  نفس اعتمادبهوقتی ما 

 آن و شویم میکنیم بهتر  هر چه بیشتر تمرین. رسیم می آمیزی موفقیت ی نتیجه به دهیم میکاری که انجام 

. یابیم می آور استرستجربه را کمتر 

ً انان خوب سخنر تمرکز دارند، چون تغییرات کوچک منجر به نتایج بزرگ  کنند میروی بهبود کاری که  دائما

پس از هر . فراوانی پیدا نخواهید کرد نفس اعتمادبهسخنرانی کنید، تجربه یا  گاهی گاهاگر فقط . شود می

. استفاده کنید آید میفرصتی که پیش 

 

یاد بگیرند  توانند میلت موسیقی یا راندن یک اتومبیل اگر دیگران سخنرانی مهارتی است مثل نواختن یک آ

. کافی است اصول را بشناسید و آن را عملی کنید. توانید میانجام دهند، شما هم  که آن را

 یادگیریچهار مرحله 

که  دانید نمیچطور کاری را انجام دهید بلکه حتی  دانید نمی تنها نه؛ در این مرحله، ناآگاهانه ناتوانی -1

 .دانید نمی

 تان ناتوانیباید بکنید و از  کار چه دانید نمیکه شوید  میمتوجه  شما ،؛ در این مرحلهناتوانی آگاهانه -2

 .شوید میآگاه 

 وقت هیچنکنید  تمرین و ننشینیدولی اگر  نوازند میکه چطور پیانو  دانید میشما ؛ توانمندی آگاهانه -3

، با ایستید میخوب  شما ،آموزید میاست تمام اصول را  گونه اینهم  سخنرانی و ؛توانمند نخواهید شد

و تماس چشمی بهتری خواهید  کنید میبیشتر مکث  تأکید، برای کنید می ایماواشارهبیشتر  اثربخشی

 .آید میو مهارت فقط با تمرین به دست  کنید میداشت ولی ناشیانه عمل 

بعد از چند جلسه راندگی قادر خواهیم . گیریم مییاد  رعتس بهجدید را  ما عادت ناآگاهانهتوانمندی  -4

، چون ما توانمندی ناآگاهانه راهنما بزنیممجبور باشیم فکر کنیم،  که اینبود دنده عوض کنیم بدون 

و ما  شود میعادت  چیز همهکه  کشد نمیمدت زیادی طول . سخنرانی نیز چنین است. ایم پیداکرده

 .شویم می ای حرفهیک سخنران  مرورزمان بهو  کنیم می اجرا ایم موختهآخودکار آنچه را  صورت به

 

پس کسب توانمندی یعنی چه؟ . است( (خوب))برای اینکه یک سخنران توانمند شوید باید بدانید چه چیزی 

. را نشان دهید تا یک سخنران خوب شوید ها آناساسی است که باید  هایی مهارتفهرست زیر حاوی 

توجه افراد را  ها داستانموردی و  های پژوهش، ها مثالبا استفاده از . دارید نگهو درگیر  مند عالقها حضار ر

. جان ببخشید ها ایدهمدیریت کنید تا به 



. کنید میقدرت و حضور پیدا  نمایید میوقتی با یقین و اعتقاد راسخ سخنرانی . سخنرانی کنید نفس اعتمادبهبا 

. و انگیزش حرکت کنید باهدف. یت بدهیدبه زبان بدن اهم

. طقی منتقل کنیدرا به شکل من پیامتان

ست در اسالیدها از کمترین کلمات استفاده کنید و هر جا ممکن ا. استفاده کنید خوبی بهاز ابزارهای بصری 

. ار صحبت کنیدبا حض اسالیدهابه کمک  –را در آنجا بگنجانید  ها منحنی و ها شکل، نمودارها، تصاویر

، ، ارتفاع، شدت، سرعتدر حین صحبت کردن. واضح و روشن صحبت کنید. با صدای رسا سخنرانی کنید

. را تغییر دهید کالمتان تأکیدو  آهنگ ضرب

، لبخند بزنید و سخنرانی یک گفتگو بدانید نه تماس چشمی خوب برقرار کنید. با حضار ارتباط برقرار کنید

. ییگو تکیک 

، طوری که توجه حضار را شروع کنید و به پایان برسانید اثرگذارچشمگیر و  صورت بهرا  تان سخنرانی

 .شود یادماندنی بهجلب کنید و 

 

فصل سوم 

 اٌمیت آمادي ضذن بزای سخىزاوی

 
آمادگی و  مهم را که در مورد سخنرانی باید بیشترین توجه را به آن داشته باشید آمادگی است و ی نکتهسه 

.(( آماده نشدن یعنی آماده شدن برای شکست)). آمادگی

. بیشتری احساس خواهید کرد نفس اعتمادبههرچه بهتر آماده شوید 

 تدارکات وروی آمادگی  واقعاً سخنرانی در جمع راحت به نظر برسد  شوند میخیلی از کسانی که باعث 

 و زحمت بیتا اینکه روز سخنرانی کنند  میطالب، سخت کار م دهی سازمانو  ریزی برنامهسخنرانی، تحقیق، 

آماده . رسند می ها آنشوند به  آمادهکه وقتی خوب  اند کرده تجربه و اند شناختهرا  هایی پاداش ها آن. شود طبیعی

. هم برای شما و هم برای حضار دارد، منافع فراوانی اثربخششدن 

مهم  ها آناین است که به آنچه برای  اثربخشآمادگی بخشی از . کنید میسخنرانی را حضار محور  -1

 .بتوانند با آن رابطه برقرار کنند ها آناست فکر کنید و پیامی ارائه دهید که 

به شما  تان سخنرانیبا توجه به کیفیت ضعیف  توانند می افراد .دهید میاهمیت  ارتباطتانبه کیفیت  -2

که شما یا ناتوانید یا به خودتان  گذارند میرا بر این  فرض ها آن اید کردهبگویند که از آمادگی غفلت 

 .دهید نمیزحمت 

باید یک ساختار روشن را دنبال کنند و به شناخت واضحی از  ها آن دهید مییک پیام روشن ارائه  -3

 برسند اند کردهنکاتی که بیان 



از این شاخه به آن  زیاد احتمال بهاگر آمادگی نداشته باشید  پردازید میشما همیشه به یک موضوع  -4

 کنید میو حضارتان را گیج  پرید میشاخه 

را طرفدار  ها آن شما وبه دست آورند  خواهند میحضار آنچه را  کنید میبرد ایجاد -یک نتیجه برد -5

 .دهند میبه تقاضای شما به اقدام کردن پاسخ  شوند میقادر  آنان و کنید میخود 

 

 

فصل چهار 

 چیست؟ تان جًیوت

 
نرانی شما باید مشخص باشد نتیجه سخ

 های سخنرانی. هدف این است که دانش و اطالعات را منتقل کنید: روزرسانی به/  رسانی اطالع  -

 شرکتی وکاری 

. یا شناخت خود را پرورش دهند ها مهارتهدف کمک به افراد است تا : آموزش یا تعلیم -

هدف برآورده نشده است یا پاسخ دادن به یک تا ببینید چرا یک  روید میبه یک جلسه : توضیح دادن  -

. مشتری در مورد افزایش قیمت

. آشنایی با افراد جدید: ایجاد یک رابطه  -

... ، خدمات شرکت خود و ، محصولفروش. شود میهر سخنرانی به فروش مربوط : فروش  -

، بازخورد را بپرسید، نظر دیگران به معایب و محاسن یک موقعیت نگاه کنید: مباحثه/ کاوش   -

. یا بحث در مورد یک مسئله را تقویت کنیدیافت کنید در

وضعیت موجود را به چالش بکشید و راه بهتری برای انجام  خواهید میگاهی : به چالش کشیدن  -

. کارها پیشنهاد کنید

در مواردی برای جلب کردن حمایت افراد یا نظرات و : ، ترغیب یا متقاعد کنیدبگذارید تأثیر  -

. افراد را تغییر دهید ها نگرش

کنجکاوی افراد را برانگیزید و فکر کردن در مورد یک موضوع خاص را تحریک : تحریک کردن  -

. کنید

. شود میباعث خبرساز شدن شما : شدن خبرسازشدن و  پرسروصدا  -

. دبه عضوی یا یک گروه کاری انگیزه بدهی: الهام بخشیدن و انگیزه دادن  -

. برای سرگرم کردن افراد: سرگرم کردن  -

سخنرانی یعنی تغییر 

 .سخنرانی یعنی اینکه افراد را وادار کنید که به شکلی تغییر کنند 

 

 

 



فصل پنج 

 درک حضار

 
! حضار است باید حضار را درک کنید و بشناسید ها آنکه محوریت  هایی سخنرانی

؟ حضار چه کسانی هستند (الف)

، ، اجتماعیزمینه فرهنگی -6 ،ملیت -5، شغل -4 ،تحصیالت -3ترکیب جنسیتی  -2 ،ه سنیمحدود -1 

 گیری تصمیمو  تأثیرگذاری -7سیاسی 

؟ چیست ها آنانتظارات  (ب)

در مورد آن سخنرانی عمل  ایم دادهاز یک سخنرانی چیست و به قولی که  کنندگان شرکتباید بدانیم انتظار 

. کنیم

. دارند ای آگاهیچه اطالعات و شناخت و  ها آن (پ)

شما شناخت و آگاهی  ی اندازه بهفراموش نکنید که دیگران . توجه به آگاهی و عدم آگاهی حضار مهم است

. ندارند

؟ چیست ها آننگرش  (ج)

در چه  ها آن باید بدانید. ، خیلی زود شکست خواهید خورداگر قضاوت اشتباهی در مورد حضار داشته باشید

یک شخص چیست  عنوان بهبه شما  واکنششاندارند و  پیامتان، چه احساسی در مورد حال و هوایی هستند

. به سخنان خود کند مند عالقهنشانه یک سخنران خوب این است که همه را جذب و . فکر کنید

! چیزها را از منظر حضار ببینید

، سوم دوم، اول: سه موقعیت ادراکی وجود دارد

خودتان و  های گوشاز طریق  ها چشم، شنیدن خودتان های چشمموقعیت اول مستلزم دیدن چیزها از طریق  -1

. است بدنتانآگاه بودن از احساسات در 

نیز معروف است این است که تصور کنید یک نفر دیگر هستید و (( دیگر)) موقعیت دوم که به موقعیت -2

 تواند می، این روش حتی وقتی این فرد را هرگز ندیده باشید. او را در پیش بگیرید زاندا چشم، بدین ترتیب

شما و  تواند میرا از اینکه او چطور  تان آگاهیهدف آن این است که . داشته باشد اثربخشعملکردی 

زیادی که  ی فاصلهبر  توانید میبفهمید که آیا  توانید می مثال عنوان به. را تجربه کند افزایش دهد تان سخنرانی

 ها آنغلبه و توجه  شود می پیامتان تأثیرو این فاصله باعث کاهش  اند نشستهبین شما و افرادی که در ته اتاق 

. را جلب کنید



نیز معروف است موقعیت سوم شخصی است که کنار ایستاده (( گر مشاهده))موقعیت سوم که به موقعیت  -3

پویایی بین  ی رابطهارزشمندی در  های بینشبه  توانید می ازآنجا. کند مینگاه  و هم به سخنران و هم به حضار

اینکه در انتقال پیام  جای بهشاید متوجه شوید که استفاده از پاورپوینت  مثالً . خودتان و حضار دست پیدا کنید

 .شود میبه شما کمک کند مانع از این انتقال 

 

فصل ششم 

 ضکل دادن بً سخىزاوی

 
شود؟  تر راحت تان سخنرانیمهم است کاری انجام دهید که دنبال کردن  چرا

شروع  خواهید می، باید یک ساختار منطقی داشته باشید تا وقتی را دنبال کنند سخنانتانحضار  خواهید میاگر 

. کلیدی و موضوعات تمایز قائل شوید های پیامبین . به یاد بیاورید تر راحترا  تان سخنرانی، کنید

 تان سخنرانیوقت نداریم که همه مطالب را در آن بگنجانیم و اگر خواستید مطلبی را به  قدر آندر سخنرانی 

، آیا اشکالی ؟ اگر آن را حذف کنماست ام سخنرانیموفقیت  ی هستهآیا این ): خودتان بپرسید ازاضافه کنید 

. ، آن را حذف کنیداگر پاسخ منفی است (؟آید میپیش 

. و از نقشه ذهنی یا نمودار عنکبوتی استفاده کنید اطالعات داشته باشید دهی سازمانر سخنرانی باید د

 ها آن، سپس آنچه به بگویید ها آنبه حضار بگویید آنچه را قصد دارید بگویید به ! سه بار به حضار بگویید

. بگویید ها آنگفتید دوباره به 

شناخت دامنه توجه حضار 

و  ریزی برنامهرا  سخنرانتانباید . تا صحبت کنید توجه کامل حضار به شماست شوید میکه بلند  ای لحظه

و پایین  کند میتغییر  مرور بهسطح توجه حضار . کنید تا توجه حضار را تا آخر جلب کنید دهی سازمان

یا  این است که شما چقدر جالباست  تر مهمآنچه از همه . پایین آمدن توجه به چند عامل بستگی دارد. رود می

، قبل از سخنرانی شما ، دمای اتاقزمان سخنرانی: از اند عبارتعوامل دیگر . هستید کننده کسلچقدر 

گاهی توجه . یا خیر اند غذاخورده ها آن، حالت هیجانی حضار و اینکه یا خیر ایرادشدهدیگری  های سخنرانی

نتیجه ) دارد تا اینکه شما بگویید وخیز افت درهرصورت. شود می دهنده تکانگاهی . شود میبه آهستگی کم 

و گوش  شوند میبلند  شوید میو حضار با آگاهی از اینکه شما به پایان سخن نزدیک  (در پایان)، (اینکه

. کنند می

تقدم  تأثیراستفاده از  

الباب سنتی  این گاهی فتح. کنند ان را بیان میش کنند که نام خود و عنوان سخنرانی شروع می طور اینها  خیلی

، اسم من فالنی است و خیر به صبح»: اینکه بگوییم. است کننده کسلخیلی . است کننده کسلولی . شود نامیده می

فاقد تأثیر است و فرآیند کاهش طیف توجه را « .ای از تیم عملیات به شما بدهم امروز قصد دارم خبر تازه

دانند شما چه کسی هستید یا عنوان یا موضوع سخنرانی شما چیست، در این  حضار نمی اگر. کند شروع می



اینکه  و ؛گویید این باشد اما مجبور نیستید اولین چیزی که می ؛ها بگویید صورت بدیهی است که باید به آن

. شود که کارشان صحیح یا اثربخش باشد اکثر مردم چنین کنند دلیل نمی

آورید حضار را به  می ی اولی که به زبان باالتر باشید و از همان کلمه گردن سرون یک توانید از دیگرا می

استفاده کنید یا یک  قول نقلداستانی بگویید، یک ادعای جسورانه کنید، از یک : ها میخکوب کنید این شیوه

باشد، اتفاقاً نباید  الزم نیست طوالنی. را جلب کند ها آنگیر ارائه دهید، چیزی که هوش و حواس  آمار چشم

. دارید نگهباید شتاب را زنده . آن این است که بین ده تا سی ثانیه طول بکشد آل ایدهحالت . طوالنی باشد

. شوند قطعاً رد می دار کشهای طوالنی و  حکایت

س بیشتر وقت ندارید، پ ای چنددقیقهبعدش چی؟ بسیار خوب، قبل از اینکه توجه حضار رو به کاهش بگذارد 

: زیر را پوشش دهید موارددر این زمان باید . استفاده کنید خوبی بهی تأثیر تقدم  باید از دوره

. شروع کنید( (انفجاری تأثیر))با یک . 1

. شما گوش کنند های صحبت؟ برای حضار دلیلی بیاورید تا به آید می ها آنچه چیزی گیِر . 2

. شما گوش کنند ای حرفهکنید و صالحیت خود را بگویید تا بهتر به ؟ خود را معرفی من چه کسی هستم. 3

خود را برای حضار بگویید . هدف. 4

. دربیاوردشما بهتر سر  های صحبترئوس کلی مطالب را بگویید تا از . دستورالعمل، مرور. 5

ها را در  نیازهای آن. کنند های شما گوش بعد از شروع انفجاری باید برای حضار دلیلی بیاورید تا به صحبت

شان برای  فهمند چه چیزی از سخنرانی شما گیرشان خواهد آمد، انگیزه وقتی حضار می. الباب مطرح کنید فتح

. رود توجه کردن باالتر می

اگر . متمرکز شوید« سودها»تمرکز نکنید، بلکه روی « ها ویژگی»فقط روی : مثل یک فروشنده فکر کنید

ها  ز سیستم کامپیوتری جدیدی که قرار است در آینده نصب شود اطالع کسب کنند، به آنخواهید حضار ا می

ها  ها و اختالالت به حداقل برسد و این سیستم در وقت آن نظمی توانید کمک کنید که بی بگویید چطور می

د که سودهایی دقت کنی. خواهند گوش کنند آید می حضار بفهمند چه چیزی گیران می که همین. جویی کند صرفه

تواند با امتیازاتی که  آید می امتیازاتی که گیر یک گروه مالی می. رسد در نظر بگیرید حضار می کل بهرا که 

. دهید متفاوت باشد گروه بازاریابی می کل به

: شود های مبتنی بر سود ارائه می هایی برای بیان جمله در اینجا راه

 ...این برای شما مهم است چون

 .(ها را بیان کنید پس آن)عنایی برای شما دارد؟ این چه م

 .(پس توضیح دهید)گویم؟  چرا دارم این را به شما می

 ...چرا باید دقت کنید و یا گوش کنید؟ این باعث خواهد شد 



 ...چرا این مهم است؟ این مهم است چون 

 

معرفی کردن خود 

ید، چون اگر این کار را زودتر انجام دهید، تأثیرتان واقعاً فقط در این نقطه است که باید خودتان را معرفی کن

تان را با تأثیر  اگر سخنرانی. تان گذشته است ثانیه از سخنرانی 60الی  30 حال تابهرا به حداقل خواهید رساند 

ها را جلب  آید، توجه آن ها می به حضار بگویید که چه چیزی گیر آن روشنی بهشروع کنید و « انفجاری»

عالوه . را بیان کنید بدون اینکه ریسکی کرده باشید« کننده کسل»های  قادر هستید بعضی از حرف کنید و می

استفاده کنید که اعتبارتان را ( اگر مناسب باشد)گویید که کسی هستید باید از این فرصت نیز  بر اینکه می

کنید مثالً در زمان  می هایی که در جمع صحبت احتمال اینکه انجام چنین کاری در موقعیت. تثبیت کنید

کنید مثالً در  های گروهی کوچکی صحبت می کنفرانس در یک سخنرانی بیشتر از موقعی است که در محیط

. شناسند می شمارای مراجعان که حاضران آن  ی تیمی یا در جلسه یک جلسه

مرجع  عنوان به شماراکاری که باید در نظر داشته باشید انجام دهید این است که کاری کنید که حضار 

 صورت بهتوانید،  اگر می. کنید قبول کنند ی آن صحبت می داری در مورد موضوعی که درباره صالحیت

من »یا « .دارم سابقهمن بیش از بیست سال در این کار »: مختصر، صالحیت خود را بیان کنید، مثالً بگویید

باور کنند  شماراتماالً اینکه حضار سخنان اح« .ای نوشتم صفحه 60ی این موضوع، پارسال گزارشی  درباره

. شود ها عمل کنند بیشتر می و بر اساس آن

 

هدف 

بروید سر اصل . ها چه انتظاری دارید تان را پیشاپیش روشن کنید و به حضار بگویید از آن هدف سخنرانی

. ی آخر فاش کنید راه بیندازید و جواب معما را در صفحه« دونه؟ چه کسی می»ی  قرار نیست مسابقه. مطلب

. ها کسل، گیج یا سرخورده شوند دارید، احتمال دارد آن ها را در شک و تردید نگه می کنید و آن اگر تأخیر می

امروز هدف من این است که توضیح دهم بازسازی برای شما چه »: توانید چیزی مثل این بگویید مثالً می

الزم نیست « .از فالن محصول بخرید قلم صدعد کنم که متقا شماراهدف من این است که »یا « .معنایی دارد

گاهی و نه همیشه . توانید آن را در یک جمله خالصه کنید غالباً می. مستند صحبت کنید هدفتاندر مورد 

را در طول  هدفتانخواهید  شود، زمانی هست که می تان می های کلیدی ی اصلی و پیام شامل ایده هدفتان

. را لو ندهید هدفتانکنید بر کسی تأثیر بگذارید، شاید بهتر باشد در ابتدا  گر سعی میا. سخنرانی بیان کنید

اگر . بیان کنید روشنی بهاید  ای را که ریخته برنامه. کنید، مبهم صحبت نکنید را بیان می هدفتانوقتی 

ای را  ی اطالعات زمینه مهاینکه ه جای بهکنید، شاید بهتر باشد  کنید یا یک مسیر را پیشنهاد می هایی می توصیه

. درست است کاری چهدر ابتدا بیان کنید در ابتدا بگویید 

اید، بهتر  سخنرانی را بیان نکرده است یا فهرست دستورالعمل آن را تنظیم نکرده بندی زماناگر کسی قبالً 

نند خود را هماهنگ توا ها می آن ترتیب این به. کشد تان چقدر طول می است به حضار اطالع دهید که سخنرانی

 .قراری پیدا کنند، چه موقع جلسه را ترک کنند کنند و بدانند اگر احساس بی

 



مرور / تعیین دستور جلسه 

اید چه مطالبی را پوشش  ریزی کرده تان بدانند برنامه اینکه به حضار اجازه دهید از همان ابتدای سخنرانی

. دهید، بسیار مهم است

تر سر  گویید راحت ها چه می که به آن توانند از این بدانند، می شمارائوس کلی مطالب ها از همان ابتدا ر اگر آن

چون . ها کمک خواهد کرد کالم را گم کنند، این کار به آن ی سررشتهشوند یا  گیجو اگر هم  دربیاورند

. دنبال کنند شمارا  کند سخنرانی ها کمک می دارند که به آن پیشرومسیری در 

من در ابتدا تحلیلی از »: توانید بگویید کنید می سخنرانی می مدیره هیئتیا  رئیسه هیئتوقتی برای  لمثا عنوان به

هایی در مورد  ام توصیف خواهم کرد و توصیه های متعددی را که در نظر داشته گزینه. مسئله ارائه خواهم داد

مثالً . خواهید چند گزینه را پوشش دهید یتوانید بگویید م یا می« .باید بکنیم ارائه خواهم داد کار چهاینکه 

. مختصر فهرست کنید طور بهها را  و آن« .خواهم پنج نکته را مطرح کنم می»: بگویید

 

 تأخر تأخیراستفاده از  بیشترین

. در پایان سخنرانی باید کارهای خاصی انجام دهید شود میبرای اینکه اطمینان حاصل کنید پیامتان تثبیت 

. وتاهی از سخنرانی ارائه دهیدخالصه ک .1

. یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کنید .2

. کلیدی و مضمون اصلی را تکرار کنید های پیام .3

. خواستار اقدام و یا ورود به مراحل بعدی شوید .4

 .تمام کنید –پایان انفجاری   –یادماندنی بهرا با یک پیام  تان سخنرانی .5

 .را تندتر کنید و مختصر و مفید و موجز صحبت کنید کالمتانشوید، باید آهنگ  یک میوقتی به پایان نزد

 

مدل نمایش ترقه 

 

 دهی سازماناثربخش  طور بهمسئولیت شما این است که اطمینان حاصل کنید حضار قسمت وسط سخنرانی را 

ها  آن ی وسیله بهاست که سخنران  ی مداخالتی دهنده نقاط اوج نشان. بیدار و هوشیار بمانند وسیله بدینکنند تا 

. دارد سطح آگاهی و هوشیاری را باال نگه می

 .توانند چنین کنند توانید توجه کامل حضار را جلب نمایید، حتی بهترین سخنرانان دنیا نمی همیشه می



 

اهمیت مشخص کردن محورهای سخن 

 ی یک و جان دادن به آن معرفی نکته .1

 دن محورهای آنی یک و مشخص کر بندی نکته جمع .2

 ی دو و جان دادن به آن معرفی نکته .3

 ی دو و مشخص کردن محورهای آن بندی نکته جمع .4

 ی سه و جان دادن به آن معرفی نکته .5

 ی سه و مشخص کردن محورهای آن بندی نکته جمع .6

 معرفی نکته چهار و جان دادن به آن .7

 آن ی چهار و مشخص کردن محورهای بندی نکته جمع  .8

 

فصل هفتم 

 ر سخىزاوی را ضزَع کىیم؟چطُ

 

. ی سخنرانی، بسیار مهم است اولین سی ثانیه

: ((انفجاری))ده راه عالی برای شروِع 

. یک ادعای جسورانه بکنید. 1

باشد  تر کننده تحریک یا چشمگیرترتوجه حضار را به شما جلب کند، هر چه  تواند مییک ادعای جسورانه 

 مثالً گوش خواهند کرد  گویید میآمادگی بیشتر به آنچه در ادامه  با وشد  اهندخو تر متوجهو  هوشیارترحضار 

در نسل آینده،  یا .، وجود نخواهد داشتشناسیم میکه آن را  طور آن، پنج سال دیگر این وضعیت: میگویید

. عمر خواهند کرد صدسالگیاکثر افراد تا 

( (تصور کنند))به اینکه . را دعوت کنید ها آن. 2

نباشند  تفاوت بیکه تماشاچیانی  کند میکلمات است که حضار را وادار  ترین قویکلمه تصور کنید یکی از 

بخواهید چیزی را در آینده تجسم کنند، تصور  ها آناز : مثالً  .فعال در سخنرانی باشند کنندگانی شرکتبلکه 

؛ فرستادید میرا برای انجام این کار  شخصی خود رباط وفالن کار را بکنید  خودتان نبودیدکنید اگر مجبور 

. انداز از آینده موفق به او بدهید چشم یک؛ یا یک نفر دیگر بگذارید جای بهرا  ها آن ویا افراد را تشویق کنید 

. یک واقعت یا آمار چشمگیر بیان کنید. 3



 .را ارائه دهید ای دهنده تکانحضار این است که آمار یا واقعیت  توجه جلببرای  قدرتمند ویک روش ساده 

یا در . است اخذشدهسازمان ملل  از آمار، این میرند می فقر وهزار نفر به علت گرسنگی  25 هرسال: مثالً 

همچنان از آن  خواستند میدرصد از مشتریان راضی  21شرکت انجام شد فقط  600پژوهشی که روی 

. خرید کنند ها شرکت

. بپرسید سؤالیک . 4

برای جلب نظر حضار است، این کار برای  ها روش ترین قویاز حضار هم یکی از  سؤالیپرسیدن 

از شما  تعداد چه: مثالً . است تر راحتصحبت کرد  ها آنبا  توان می راحتی بهکه  متوسط وکوچک  های گروه

امروز از اینترنت استفاده کرده است؟ 

. یک داستان یا حکایت بگویید. 5

. شود میو همراهی مخاطب  توجه جلبت شخصی باعث تجربیا یا و ها داستان

. استفاده کنید المثل ضربیا  یگوی هاز یک گزین. 6

بیزاری  این و شود میآشنایی باعث بیزاری : مثالً برای شروع یک سخنرانی خیلی خوب هستند  ها المثل ضرب

خیلی خودمانی  هایمان مشتری ، اگر در برخوردمان بادوستی ودوری  معروف قول به. کشنده باشد تواند می

حلقه  ترین ضعیف ی اندازه بهقدرت یک زنجیر ، معروف قول به یا. را نابود خواهیم کرد وکارمان کسبشویم، 

. آن است

. رازآلود باشید. 7

را زار آلود  تان سخنرانیوقتی . افتند میبه داخل تور  راحتی به ها آن، انگیزید برمیوقتی کنج کاوی حضار را 

شما باید اطمینان . دهید می ها آنمبهمی را به  های سرنخرا آشکار کنید  تان نکته، قبل از اینکه کنید میشروع 

کنید، حضار آزرده  درازی رودهو نحوه سخنرانی را تصحیح کنید؛ چون اگر زیاد  بندی زمانحاصل کنید 

. خواهند شد نه خوشحال

. یک قیاس یا استعاره بیان کنید. 8

 روش عملی و جذابی ها این. غیر مرتبط ظاهراً چیزهای  بین هستند هایی مقایسه ها تشبه ها و استعاره، ها قیاس

. کنید تر راحترا  بالغی واست برای اینکه درک مفهومی پیچیده 

. شروع کنید قول نقلبا یک . 9

نسان معروفی باشد یا نه از ا قول نقلمهم نیست . برای شروع سخنرانی است اثربخشیک روش  ها قول نقل

. یک لطیفه یا یک جوک بگویید. 10



توجه نگه  با وبسیار خوب باشند و حضار را شاد  تواند می ها لطیفهبسیاری افراد بر این باور هستند که 

با شما همراهی نکردند سخنرانی شما شکست خواهد خورد  ها آنولی باید دقت کرد که اگر  دارند می

 ً  تصنعی وغیر مرتبط  های هلطیفدر  مخصوصا

خاتمه دادن با یک پایان انفجاری 

مثبت  تأکیدییک پایان  تان سخنرانیباید اطمینان حاصل کنید که . شروع آن مهم است اندازه بهپایان سخنرانی 

راه برای این  ترین راحت .چون وقت کم آوردید سخنرانی را متوقف کنید که اینداشته باشد نه  بخش رضایتو 

. ن است که به آنچه در ابتدا گفتید برگردیدکار آ

 

فصل هشتم 

 اضافً کزدن چاضىی بزای ایجاد عالقً

 

چاشنی چیست؟ 

چاشنی نبود غذاهای ما چگونه بود؟  اگر کنیدتصور 

را  تان سخنرانی باید یک چاشنی اضافه کنید و ،و حوصله ندارند اند شدهدر وسط سخنرانی که حضار خسته 

 توانید میهر وقت  و ؛باید به هدفتان نزدیک باشد کنید میآنچه انتخاب . شرح و تفصیل دهید زنده کنید و آن را

 ی تجربهمشخِص قدرتمندی بر اساس  های داستان .استفاده کنید ها مثالموردی و  های پژوهش، از تصاویر

، از همه حواس ترسیم کنید جزئیات کافی را اضافه نمایید تا تصاویر را در ذهن افراد. بیان کنید تان زندگی

را  هایتان پیاماستفاده کنید تا با حضار پیوند برقرار و  طبعی شوخاز . استفاده کنید (، شنوایی و المسهبینایی)

 تأکیدآن را مطرح کنید  خواهید میکه  ای نکتهاستفاده کنید که بر  اعتمادی قابل های قول نقل، از کنید یادماندنی به

. را ایجاد کنید تأثیرر انباشِت ترکیبی داشته باشید تا بیشترین کند و در آخ

 های یافته، توصیفات، سناریوی خیالی، در میان گذاشتن ها مثال وموردی  های پژوهشاستفاده از تصاویر، 

 ها حکایت و ها داستانتحقیقاتی، 

دارد؟  وکار کسبچه ربطی به  سرایی داستان 

. شود میاستفاده  داشتن وان و افراد را به کاری برای تحریک کرد سرایی داستان

 

 

 

 

 



فصل نهم 

 ادداضتیَ استفادي اس مته 

 
در بعضی مواقع خوب است و در بعضی . در سخنرانی بستگی به شرایط دارد یادداشتاستفاده از متن و 

ود باید از نوشته بدهیم یا جزئیات فراوانی باید ارائه ش خواهیم میدر مواقعی که یک پیام خاصی . مواقع خیر

. استفاده شود

به آن بنگرید تا ببینید  ای تازه بادید، آن را چند روزی کنار بگذارید و را بنویسید تان سخنرانیخودتان متن 

در . کمک بگیرید ای حرفهاگر به کمک احتیاج پیدا کردید از افراد  و ؛آن را بهبود بخشید توانید میچطور 

. استفاده کنید اثربخشکوتاه و  های یادداشتسخنرانی از 

. شود میاحساس  تر خودجوشزیرا طبیعی است و  ؛بدون یادداشت سخنرانی کنید توانید می جا هر

؛ ولی کمبود یا فقدان توجه کمک کنند ی دامنهبه افزایش  توانند میاستفاده از وسایل دیداری در سخنرانی 

. سخنرانی را بهتر کنند توانند می ها آن. کنند نمیبران و شوق را ج شور با، ساختار ، تخیلمحتوا

از سائل کمکی  توانید می. شما مجبور نیستید از وسایل کمکی دیداری برای سخنرانِی خوب استفاده کنید

خود استفاده  موقعیتکمکی مناسب برای  ی وسیلهباید از . استفاده کنید تأثیرپذیریدیداری برای وضوح و 

 اثربخشی صورت بهو از پاورپوینت  برای ارائه مطالب حمایتی مفصل استفاده کنید بروشورها، از کنید

. استفاده کنید

 متن .و تدارکات خوب است سازی آمادهبخش حیاتی از روند  یادداشتتهیه متن مکتوب سخنرانی یا تهیه 

. است ای محاورهمکتوب سخنرانی مستلزم فکر و زبان 

 

فصل دهم 

 دیذاری یآمُسش کمک لیَسااس  ربخصاثاستفادي 
 

. کنند میذهنی تمرین  صورت به ها خیلی. تمرین کردن چندین راه دارد. تمرین برای موفقیت ضروری است

واقعی  صورت بهآن را  کنید میروش دیگر این است که وقتی سخنرانی . برند میدر ذهن خود کلمات را پیش 

جلوی  توانید می .، تمرین آن را نیز به همان اندازه ادامه دهیدطول بکشدتمرین کنید و هر چه قدر قرار است 

. آینه تمرین کنید یا از دوربین ویدئویی برای فیلم گرفتن از خودتان استفاده کنید

 های کلیپ، نمودارها، ها چارت، ها منحنیصوتی، تصاویر،  های جلوهپاورپوینت، انیمیشن،  از بروشور،

. استفاده کنید نیدتوا میویدئویی 

کمکی دیداری خوب  وسایلهنر 

. کنند میدر انتقال پیام کمک  قطعاً ، شوند میاستفاده  خوبی بهکمکی دیداری  وسایلوقتی 



فصل یازدهم 

 بىذی سمان تمزیه َ

 

. تمرین برای موفقیت ضروری است

ممکن تمرین  های شیوه

در ذهنشان  مرحله به مرحله ها آن. کنند میذهنی تمرین  صورت به ها خیلی. دارد حل راهتمرین کردن چندین 

 کند میکه به شما کمک  این روند است این بخش حیاتی. گویند می خودشان بهرا  کلماتو  روند میپیش 

آن این است که شما در  مزیت و ؛آن صحیح است ترتیب کنیدمطلبتان را به یاد بیاورید و اطمینان حاصل 

را  بندی زمان توانید نمیشما : اینکه مثلهم دارد  معینیاین تمرین را انجام دهید و  نیدتوا میباشید  هرجایی

ً بفهمید  توانید نمی همچنین و ؛را تمرین کنید ها ایماواشارهچک کنید یا  چقدر خوب سخنرانی کردید؟  واقعا

 را آنطول بکشد قرار است  هرچقدرواقعی انجام دهید یعنی  صورت بهروش دیگر این است که تمرین را 

مقابل این امکان را برای شما فراهم  در واست  گیر وقتادامه دهید؛ عیب این رویکرد این است که بسیار 

دیگری  های روش و ؛شوید میهست نزدیک  واقعاً  که چنان آن تان سخنرانیکه تا حد ممکن به واقعیت  آورد می

هم هستند مانند تمرین جلوی دوربین یا آینه 

برای تمرین  کارآمده یک برنام

کامل  صورت به بار یک حداقلتوانستید تمرین کنید ولی برای سخنرانی  هرچقدراگر سرتان زیاد شلوغ نبود 

. باید تمرین کنید

سخنرانی  بندی زمان

ایراد کردن  سرعت وبین تمرین . گیرد میباشد که تمرینتان چقدر وقت  حواستان کنید می همچنان که تمرین

. اوت وجود داردسخنرانی تف

، گذاشتن تأثیربه  کند میدر سخنرانی وقتی آدرنالین شروع . مناسب داشته باشید بندی زماندر سخنرانی باید 

، آید میپایین  سرعتشان، بعضی از افراد حال بااین. شود میسرعت صحبت کردن از حالت معمول بیشتر 

، برای ((برنامه ب))داشته باشید با عنوان  ای برنامه. دو منتظِر تنفس هستن کنند میچون تماس چشمی برقرار 

. ، چه چیزهایی از سخنرانی را حذف کنیداینکه اگر وقت کم آوردید

 

 

 

 

 

 



فصل دوازدهم 

 مُاجًٍ با تزس َ اضطزاب
 

از جمالت منفی . خود را حفظ کنید نفس اعتمادبهبرای جلوگیری از ترس در سخنرانی باید تمرین کنید و 

، افکار مثبت داشته باشید مثبت و جمالت تاَئیدی برای خود استفاده کنید گویی خودآن از  جای بهو  کنید دوری

برای  ای بهانه توانید می وقت هر. آن را رها کنید اید داشته نگهببینید فشار را کجا . و موفقیت را تجسم کنید

. سخنرانی کردن پیدا کنید

 ها تمرین

! صاف بایستید

را به داخل بدهید، سرتان را باال  باسنتان و، شکم بازکنید تان شانهعرض  ی اندازه بهرا  پاهایتانصاف بایستید، 

تداعی  نفس اعتمادبهبه  بااحساس را وضعیتاین  ناخودآگاهتانذهن . شوید نفس اعتمادبهتا دارای  دارید نگه

توجه و  ، تصور کنیدکنید میع را اتخاذ وقتی این موضو. دهد میو بر آن اساس واکنش نشان  کند می

. رسد میبه زمین  نهایتاً  و شود میبه پاهایتان وارد  سپس و بدنتاناست و به  شده خارج ازسرتان تان انرژی

. احساس کنید پایدار هستید کند میاین کار به شما کمک 

کردن  تخلیه واسترس را تکان دادن 

، لرزد می، زانوهایمان شود میسفت  فکمان، کنیم میپیدا  شوره دل، کند میاضطراب خود را در بدن ابراز 

 راه یک .شود میزیاد  ها خیلیدر  این سفتی شود میوقتی زمان سخنرانی نزدیک . شود میسفت  هایمان شانه

 ها آنشروع کنید  هایتان دست از بازوها و. برای اینکه از فشار جسمانی رها شوید این است که آن را بتکانید

را  بازوهایتان. افتد می هایتان انگشتتصور کنید اضطراب از نوک . تکان دهید سپس وکنید  سست وشل را 

. سپس این حرکت را به سمت عقب انجام دهید بچرخانید جلورا چند بار به سمت  هایتان شانه. بچرخانید

سفت کنید  را باسنتان. دارند نگهرا فشار زیادی  توانند می ها باسن. را تکان دهید باسنتان وپاهایتان را بتکانید 

دیگر از  یکی .شل کنید این کار را تکرار کنید تا عضالت از فشار آزاد شوند سپس وو به هم بچسبانید 

 بازنمایید کامالً را  هایتان چشم وجام دهید دهان نعکس آن را ا سپس و بچرخانیدهم  را آنمناطق گردن است 

شل نمایید  کامالً با زبان تمیز کنید و گردن خود را را  هایتان دندانخمیازه بکشید و 

نفس عمیق بکشید 

انجام دهید  ای مرحلهتنفس چهار 

سعی کنید تجربه کنید 

. استرس شما کم شود شود میبرای دوستان سخنرانی کنید باعث  بار یکاگر 

 

 

 



فصل سیزدهم 

 آمادگی وٍایی

 
اهمیت آمادگی نهایی 

 

، کارها را راست و ریس کرده باشید تا مجبور نشوید جلو حضار ی همهانی حواستان باشد قبل از سخنر

. ، خوب است آرایش و تجهیزات اتاق را از قبل مشخص کنیدقبل از رزرو اتاق. کارها را انجام دهید باعجله

 حتی اگر بخواهید یک. ، نور و دما را چک کنیدصدا کیفیت .خود را چک کنید اسالیدهایپروژکتور و 

. سر جای خودش باشد چیز همهحاصل کنید که  اطمینانارائه دهید، باید  تان ادارهدر  ای دقیقه دهگزارش 

شش آرایش پرطرفدار اتاق 

 مدیره هیئتشبیه سبک اتاق  ای دایرهاست، سبک  آل ایدهنفر  15تا  10مناسب برای  مدیره هیئتسبک اتاق 

است این آرایش خوبی برای ترغیب به بحث آزاد است،  ای دایرهاینکه مستطیل باشد  جای بهاست ولی میز آن 

؛ ای کابارهسبک بعدی سبک . نفر است 15تا  10مشخص نیست این سبک هم مناسب  دقیقاً چون ریاست 

 توانند میمیزها  شود می کاربرده بهکه با ضیافت همراه است  تر بزرگ هایی مراسمدر  غالباً  ای کابارهسبک 

سبک نعل . روی سن است سخنران .نشینند می ها آن دورسه تا هشت نفر  معموالً باشند و گرد یا مستطیل 

برای  معموالً سبک تئاتری که  شود میاستفاده  سمینارهابرای  عموماً سبک کالسی که . اسبی یا یو بدون میز

. باشد دار شیبممکن است سطح آن  که ؛رود میحضار زیاد بکار  تعداد وبزرگ  های مراسم

برای مراسم مهم چه لباسی بپوشیم؟ 

، لباسی را برای خودتان انتخاب کنید که با جلسه و حضارتان تناسب مهمی در سخنرانی دارد تأثیرلباس 

. قبل از سخنرانی خوب بخوابید شب .افزایش دهد شمارا نفس اعتمادبهباید شیک باشد و لباس شما . داشته باشد

خود کپی داشته باشید  اسالیدهایهمیشه از . انی سر بزنید و آنجا را چک کنید، به محل سخنرقبل از سخنرانی

. تا با مشکل برخورد نکنید

 

 

 

 

 

 



فصل چهاردهم 

 جذب حضار

 

 پذیری انعطاف، آگاهی و تأثیرات

. آگاه هستند کامالً به واکنش حضار  و همچنین از نیاز به توجه داند میسخنران خوب اهمیت شروع خوب را 

سخنران باید . رویکردشان را متناسب کنند دهد میدر رفتار به حضار نشان  ظریفه بودن از تغییرات آگا

. را صورت دهد تغییراتی باشدباشد که در صورت نیاز قادر  پذیر انعطاف قدری به

یک شروع خوب 

تا جایی که  دبا حضار گرم بگیری. کردن با حضار است وبش خوش، برای شروع خوب ها راهیکی از بهترین 

 تان سخنرانی، دلیلی پیدا کنید تا در طول نام بعضی از حضار را به یاد بیاورید. با حضار دست دهید توانید می

. رجوع کنید ها آنبه 

با حرف  خندند میو  زنند میاگر حضار گپ . حضار رابطه برقرار کنید باانرژیباید  تر بزرگ های گروهدر 

. کنید اشاره، به چیزی که بین شما و حضار مشترک است سخنتانابتدای  در. خوشی شروع کنید

 .تماس چشمی برقرار کنید

چطور  ها آنمشاهده کنید تا بدانید  دقت بهحضار را . کنید پخشیکنواخت به همه جای اتاق  طور بهرا  توجهتان 

. دهند میواکنش نشان 

. شناسید می را از قبل ها آنکه  باکسانیبرقراری ارتباط 

قبل . است تر راحت معموالً ایجاد رابطه دوستانه  کنید میسخنرانی  شناسید میرا  ها آنوقتی برای گروهی که 

اندکی  کردن اخبار و ردوبدل مثل کنیدکوتاه ارتباط برقرار  وگوی گفتاز طریق  توانید میاز شروع کارتان 

. داخلی باشد تان سخنرانیشوخی اداری البته اگر 

 شناسید نمیراری ارتباط با افرادی که برق

داشته باشید و  ها آنکوچکی با  های وگو گفت توانید می راحتی بهشروع به صحبت کنید  که اینقبل از 

. کنید سؤالنیز  وکارشان کسبو  وهوا آباز اخبار یا سفرشان یا  توانی می. بنوشید ها آنبا  ای نوشیدنی

 ها گروهبرقراری ارتباط با 

وسوسه نشوید که پشت تریبون  .مهارت دارند یک به یکبزرگ در برقراری ارتباط  های سخنراناز  بسیاری

استفاده  پاورپوینتاگر از . دهد مییا میز قایم شوید؛ چون این کار احتمال برقراری رابطه فوری را کاهش 

دای سخنرانی به چیزی در ابت. موس کنترل از راه دور استفاده کنید با وبه حضار نزدیک شوید  کنید می

را به  مهمی موفقیت مثالً  مورد فضا و هوای حضار صحبت کنید در و ؛کنید اشاره حضار ومشترک بین شما 

. بگویید ها آن



را تصدیق کنید  ها آنتخصص 

در حوضه  یا دارنداز شما صالحیت بیشتری  ها آناگر . قبلی حضار را تصدیق کنید تخصص وتجربه 

. بشنوند شماراسخنان اند  آماده ها آن. اید شدهمتخصص هستند، نگویید که مرعوبشان  کارشناس و شان کاری

بیان  خواهید میمورد نکاتی که  در بگذارید. برابر بدانید خود بارا  ها آنپس به خودتان باور داشته باشید و 

. کنند مینظرشان اعتماد  به افراددر درجه اول اکثر . کنید تصمیم بگیرند

ماس چشمی برقراری ت

 فرستد می را آن هایتان چشمکه  رود میو صدایتان جایی  رود میکه صدایتان  رود میپیام شما جایی 

فرانسیس خاویر مولدون 

یکی . اعتماد و اطمینان است ی دهنده نشانکه  کند میایجاد  حضار وتماس چشمی یک پیوند عاطفی بین شما 

 ها آنافراد این است که به  ی سادهدوستانه و جذب کردن سریع و  ی رابطهبه  یابی دستبرای  ها راهاز بهترین 

در یک سخنرانی نشسته یا . کنید پخشسخنرانی  همه اتاق در یکنواخت صورت بهتوجهتان را . نگاه کنید

در سمت چپ یا  دونفریحواستان باشد افرادی را که  شود میکوچک ارائه  های گروهکه برای  ای سخنرانی

شکل را دنبال  (w) دبلیواگر تعداد حضار زیاد بود سخنران یک الگوی . فراموش نکنید اند هنشستراستتان 

. داشته باشید مدت دو یا سه ثانیه بیشتر نشود توجه .کند می

اگر . است که با حضار ارتباط برقرار کنید ای سخنرانیهدف شما در زمان  گویی تکدر مقابل  وگو گفت

. بدهید تا از روی آن بخوانند ها آنیک متن هم به  توانید میاین کار  جای بهصحبت کنید،  ها آنبا  صرفاً 

جلوی صفحه را نگیرید؛ موفقیت را . حفظ کنید حضار بارا  تان رابطه، کنید میاستفاده  پاورپوینتوقتی از 

. بمانید آگاه و، ضمن خواندن ذهن حضار آگاه باشید انتظار داشته باشید

 شوند میاینکه چقدر متوجه اوضاع اطراف  ازلحاظسخنران . خیلی مهم است رایطش وآگاه بودن از اوضاع 

. شوند میکوچکی هر تغییر  متوجه وظریفی دارند  ای مشاهده های مهارت ها آنبعضی از . فرق دارند باهم

؟ دهند نمیچرا حضار دیگر گوش 

 نتوانستید نظر حضار را جلب کنید .1

 در جلسه باشند خواهند نمیحضار  .2

 اند شنیده قبالً بگویید  خواهید می کهبی را مطل .3

 خیلی کسل هستند ها آنقبل از اینکه شروع کنید  .4

 دهد نمیراهبرد شما جواب  .5

 که باید باشند خوب نیستند طور آن هایتان مهارت .6

ممکن است خوب در مورد حضار تحقیق کرده باشید و روز قبل از سخنرانی : تغییرات دقیقه نود .7

 عوض شدن مدیر یا قسمتی از برنامه مثالً هایی را تغییر بدهد اتفاق بیفتد که چیز

 



 مثبت و بردارید دست، از سرزنش خودتان کار دیگری بکنید دهد نمیکه جواب  کنید میاگر کاری 

. باشید

مدیریت انرژی اندک 

از  سؤالی ، یک نفر در نزدیکی او را صدا بزنید وکند میاگر کسی از حضار شروع به چرت زدن 

. یا به مشارکت دعوتشان کنید بپرسید او

( اشتباهات معمول) نکنیداین اشتباهات را 

 شوند آمادهکامل  صورت بهکه وقت نداشتند تا  کنند میاعتراف  .1

 شود مییا تجهیزات خراب  آیند میدیر  وقتی معموالً : کنند می خواهی معذرت .2

 رسند میدل به نظر  دو ومردد  .3

 کنند نمیکه خوب سخنرانی  کنند میاشاره  .4

 که جای دیگری باشند دهند میمیگویند که ترجیح  .5

 اید کردهبه حضار میگویید این سخنرانی را تا حاال چندین بار ایراد  .6

 کنند میرا اشتباه ذکر  ها اسم .7

 کنند میبا یک جوک شروع  .8

 کنند میمطالب جدید را در انتها مطرح  .9

 

فصل پانزدهم 

 ، سبان بذن َ حزکت بذنَضعیت بذن

 
و زبان  کلماتتان، باید عمل کنند ها آنشما باور داشته باشند و بر اساس  های صحبتقرار است حضار به اگر 

. تطابق داشته باشد باهم بدنتان

، ترتیب این به، باید خودتان را در عمل ببینید و بهترین راه این است که از خود فیلم ویدئویی بگیرید

 .کنید میرا چک  تان سخنرانی

 



 پایتانو نوک  بازکنید تان شانهعرض  ی اندازه بهحوه ایستادن در ابتدای سخنرانی این است که پاهایتان را ن 

 .اندکی به سمت بیرون متمایل باشد

 

 .و تعداد حضار بیشتر باشد باید بیشتر حرکت کنید تر بزرگهرچه مراسم 

. یو تصادف هدف بیطوری حرکت کنید که هدفمند به نظر برسد نه  

. اعدام شوید روید میلطفاً پاهایتان را روی زمین نکشید که گویی دارید  کنید می کاری هر

وضعیت نامطلوب ایستادن 

و مطمئن  نفس اعتمادبهدارای  شمارا، نه زیاد تند و نه زیاد آهسته گام برداشتن هدفمند با یک آهنگ یکنواخت

، منظم و مصمم جدیت و اقتدار بلند های قدم. درت و متانت کنیداحساس قاین باشد که  هدفتان. جلوه خواهد داد

. بدون اینکه متکبر به نظر برسید دهد میفوری به شما 

نخ به باالی سرتان وصل شده است و سرتان را به سمت  تکه یکباید صاف بایستید گویی  باالتنهدر وضعیت 

بایستید دارای  طور اینوقتی . را به داخل بدهید اسنتانبو شکم و  را عقب بکشید هایتان شانه، کشد میباال 

. رسید میبه نظر  نفس اعتمادبه



که  ای زاویهرا صاف روی کف زمین بگذارید تا  پاهایتانرا ته صندلی و  باسنتان، در نشستن صاف بنشینید

به سمت جلو ُسر  باسنتاند اجازه ندهی گاه هیچدقت کنید . درجه باشد 90مسازد  بدنتانبا انحنای  هایتان ران

. بخورد

.  

( (استاندارد))، باید به یک وضعیت وقتی در حین صحبت کردن سرتان را آشکارا به اطراف بچرخانید

 .، عقب یا طرفین کج نشودقرار گیرد و به سمت جلو( (مستقیم))برگردید که سر در حالت 

 

در سخىزاوی  اثزبخصحزکات 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

، به نظر خواهد رسید که گویی ؛ چون اگر این کار را نکنیدرا تکان دهید هایتان دستدر سخنرانی باید 

 .مهم نیست برایتانموضوع سخنرانی واقعاً 

؛ چون اگر این نکته بسیار مهمی است. منتقل کند خواهید میآنچه را  تان چهرهباشد که حالت  حواستانباید  

را  تان چهره، حضار حرِف ناهماهنگی وجود داشته باشد گوید می دهانتانو آنچه  گوید یم تان چهرهبین آنچه 

. باور خواهند کرد



فصل شانزدهم 

 بً حذاکثز رساوذن صذا

 
 صورت به غالباً  آسا تنسخنران ترسو و . گذارد می تأثیراینکه چه احساسی در مورد خودتان دارید بر صدایتان 

مطلبی جدی  خواهید می، وقتی درک کنید تنوع مهم است. شوند میفتادن خودشان باعث عقب ا ناخودآگاه

را تا حد یک نجوا پایین بیاورید گویی رازی را با دیگران در میان  صدایتان. ، آهسته صحبت کنیدبگویید

. ، شدت صدایتان را باال ببریدکنید تأکیدمهمی  ی نکتهبر  خواهید میو وقتی  گذارید می

. داشته باشید اثربخش، فقط قادر نخواهید بود ارتباط صحبت کردن اشکالی ندارد آرام

اهمیت وضعیت بدن 

افتاده بایستید و سرتان را پایین  های شانهاگر با . و حیاتی است اثربخش صدای یکوضعیت بدن برای داشتن 

. ، صدایتان قدرتمند نخواهد بودبیندازید

وضوح گفتار 

. باشد فهم قابلهم باید به گوش برسد و هم  صدایتان. ضروری از رسایِی صداست ای فهمؤلوضوح گفتار 

منتقل نخواهد  پیامتان، را درک کنند هایتان حرف، ولی اگر نتوانند را بشنوند صدایتانممکن است افراد بتوانند 

. برای داشتن وضوح گفتار باید فصاحت و تلفظ خوب داشته باشید. شد

، گوش کردن به ثابت باشد کردنتان، مهم است اگر سرعت صحبت ن در سرعت صحبت کردنتنوع داشت

شاید فکر  ها آن، اگر با یک سرعت تند و شدت باال ادامه دهید. شود می، سخت شما برای حضار های حرف

 هرازگاهی، دکنی میتند صحبت  طبیعتاً در عمل این بدان معناست که اگر . شما نگران یا مضطرب هستیدکنند 

را افزایش دهید تا انرژی  سرعتتان، کنید میآهسته صحبت  معموالً نمایید و اگر  تأکیدرا کم کنید تا  سرعتتان

. و شوق را اضافه کنید

قدرت مکث 

. معمول استفاده کنید( (قدرتی های مکث))این است که از  تان اثربخشیبرای بهبود  ها راه ترین قوییکی از 

را جذب  نظراتتانکه  دهد میکه فکر کنید و این فرصت را به حضار  دهد مین این زمان را به شما مکث کرد

، ((اِ ))، ((ام))از قبیِل ( (هایی پرکننده)) کند مییک امتیاز بزرگ مکث کردن این است که به شما کمک . کنند

. حذف کنید را( (بنابراین))و ( (پس))، ((خوب))، ((بسیار خوب))

یکنواخت جلوه نکند؟  لحنمانچکار کنیم تا 

، باید ارتفاع ، یعنی در یک دوره زمانی طوالنی روی یک ُنت نمانددیکنواخت جلوه نکن لحنتان برای اینکه

. صدایتان را در حین صحبت کردن تغییر دهید

کار کردن روی صدا 

و مربی بگیرید  کارکنید ا میکروفنطنین صدا، صحبت کردن ب، آهنگ ضرب، لهجهباید روی 



گرم کردن صدا 

. کنید گرم، فرصت را غنیمت بشمارید و صدایتان را کنید میهر وقت امکان پیدا 

مواظبت از صدا 

باعث مشکل  احتماالً مواظبت از صدا ساده است تنها کاری که باید انجام دهید این است که از انجام کاری که 

. زیاد نخورید کره و، پنیر قهوه و، چای لبنی شیری و های نوشیدنی، کشیدن سیگار مثلاجتناب کنید  شود می

وهم ممکن است شما در هم و برهم صحبت کنید یا  گذارد می تأثیرتارهای صوتی  نوشیدن الکل هم بر: الکل

. تعادل نداشته باشید

. بنوشید تا گلوی شما خشک نشود قطره قطره وآب در دسترس داشته باشید 

 

فصل هفدهم 

 سبان مٍم است

 

سبک و محتوا 

محتوای  کنید میکلماتی که شما استفاده . برای اینکه به موفقیت برسید باید هم سبک و هم محتوا داشته باشید

را جذاب  ها آنو گوش کردن به  چینید میاینکه شما چطور کلمات را کنار هم . دهند میرا شکل  تان سخنرانی

با استفاده از ارتباط معنادار  پیامتانبرای اینکه موفق شوید باید . شود میبه سبک مربوط همه  کنید میو گیرا 

فروش در ): )اینکه بگویید جای به. منظورتان را بگویید. دارید نگهرا نیز ساده  زبانتان. بیان شود روشنی به

 ((فروش در حال کاهش است): )، بگویید((حال تقلیل است

 

منسجم صحبت کنید  و صر، مفیدواضح، مخت

باال دارند  تأثیرگذاریکلمات قدرتمندی را که . ، جذاب و گیرا باشیدباورپذیر، منسجم ، مختصر و مفیدواضح

بالغی  های تکنیکاز . به دستور زبان توجه کنید و از زبان معلوم استفاده کنید نه زبان مجهول. انتخاب کنید

 .کنید یادماندنی بهرا  هایتان پیاماستفاده و  تأکیدبرای 

 

بالغی  های تکنیک

کلیدی را به یاد  های پیامکدر استفاده از این جمالت باید بدانید کجای سخنرانی استفاده کنید که حضار 

. بیاورند

 



: کنیم میرا بیان  ها آن مفیدترینبرخی از 

. کنند میتکرار، همه سخنرانان مشهور از آن استفاده 

. بیشتر تأکیدعبارت یا جمله جهت  ار کلمات در ابتدای یک سریتکر: آنافورا

. کنند مییک عبارت یا جمله تکرار  در راآخر  کلمات ولیاین هم شبیه آنافورا است : اپیستروف

 وفروش ما در آسیا در حال افزایش است، فروش ما در اروپا ) .است ترکیب آنافورا واپیستروف: سمپلوس

( و فروش ما در دنیا در حال افزایش است ایش استدر حال افز امریکا

راهی ). کند شروع رابند یا جمله بعدی  یا جمله را تمام و بند یککلمه یا عبارتی تکراری که : آنادی پلوسیس

( را میدانیم حل راهساده است، ساده است چون  روداریمکه در پیش 

این پروژه سه ماه ).کنید میعبارت را تکرار  یا عبارت واسطه یک کلمه یا بعد از یک کلمه: دیاکوپ

با  خواهند میدیدار کردیم  ها آنافرادی که هفته گذشته با  یا. افتاده عقب؟ سه ماه کنید میباور . است افتاده عقب

.( با ما کار کنند خواهند می ها آن. بله درست شنیدید. ما کار کنند

قانون سه 

 امید، ایمان، هزینه زمان، کیفیت،: آن های نمونه. دهد میبه شنونده  و کامل بودن آهنگ ضربقانون سه، حس 

، کنید میخوشبختی زمانی است که آنچه فکر : ماهاتما گاندی با استفاده از این تکنیک گفت مانند...و وضوح و

. هماهنگ باشند دهید باهم میو آنچه انجام  میگویید آنچه

تقابل 

. بزرگی داریم های ایدهما شاید بزرگ نباشیم ولی  مانند ؛مانند میجمالتی که به یاد  

 ها تکنیکترکیب  

. اثر بیشتری بر حضار بگذارید ها تکنیکخالق باشید با ترکیب  شوید میوقتی آماده سخنرانی 

 

فصل هجدهم 

 سؤاالتبا  سیآم تیمُفق یمُاجً

 

 هنر مدیریت سؤال و جواب

پرسش و پاسخ داشته باشید این  ی جلسهبیشتری در مورد  نفس مادبهاعتبرای اینکه  ها راه ترین راحتیکی از 

اگر در مورد آنچه مکن است از شما پرسیده شود و اینکه چطور جواب دهید فکر . باشید آمادهاست که از قبل 

. شود میبا آن روبرو شوید بیشتر  آمیز موفقیت صورت به، احتمال اینکه کرده باشید

. پاسخ دهید توانید میرا  هایی پرسش، بیان کنید که چه تان سخنرانیکه در ابتدای  یک روش دیگر این است



. حصار باال برود ازنظربرخورد مؤدبانه داشته باشید تا ارزشتان  غیرهوشمندانهدر مواجهی با سؤال 

 خواهید میرا آنچه  و ؛شود وجور جمعصبر کنید تا افکارتان  ای لحظهقبل از اینکه پاسخ سؤال را بدهید 

. باشد تر منسجمو  تر واضحبگویید 

: زیر بهره ببرید های روشصادق باشید و از  دانید نمیاگر جواب سؤالی را 

. بگویید هر چه زودتر به سؤال او جواب خواهید داد کننده سؤالولی به . (دانم نمی)بگویید . 1

سؤال را به  توانید میدر این موضوع کارشناس است که  شناسید می حضار میاناگر یک فرد خاص را در . 2

. او ارجاع بدهید

. نکنید محدود پرسد میکه سؤال  باکسیتماس چشمی را  دهید میوقتی به سؤال پاسخ 

. یا در انتها دهید میکنید که آیا در حین سخنرانی به سؤاالت جواب  مدیریت دقت بهوقت را 

 

فصل نوزدهم 

 مُاجًٍ با مطکالت

 

. آیند درمیگاهی غلط از کار  ها ریزی برنامهبهترین 

هر چه  چنین این هایی موقعیتدر مواجهه با . به مشکالت اهمیت ندهید توانید میهر جا مناسب باشد حتی 

 .شود می تر راحتبیشتری داشته باشید کارتان  ی تجربه

 

کنیم؟  کار چه شوند میوقتی تجهیزات خراب 

، کنترل را در عوض. ، وحشت نکنید و دستپاچه نشویدنکنید خواهی معذرت. شود میوقتی تجهیزات خراب 

 .را چک کنید ها سیم توانید می. خوب است تجهیزات یدکی به همراه داشته باشید. در دست بگیرید آرامی به

 

ترکید چطور؟  پروژکتوراگر حباب 

داشته باشید تا به شما  اسالیدهایتانی از یک کپی کاغذ توانید می راحتی به، ترکید پروژکتوراگر حباب 

. کرده بودید چه مطالبی را مطرح کنید ریزی برنامهیادآوری کند که 

. کند نمیوقتی میکروفن کار 

. چند قدم جلو بیایید و به حضار نزدیک شوید. کنید خاموش، آن را از کار اُفتاد کالً اگر میکروفون 



سخنرانی مدیریت مشکالت مربوط به محتوای 

سخنرانی را خوب  محتوای وکه بدون هماهنگی قبلی بخواهید سخنرانی کنید یا متن  آید میدر صورتی پیش 

 نفس اعتمادبهداشته باشید تا در صورت لزوم با  هایی یادداشت توانید میبرای این مشکل . آماده نکرده باشید

 .استفاده کنید

 

. کنید توجهی بیبه اشتباهات هجی کلمات 

، مطالب را بیان کنید ی همه، نباید با تندتر صحبت کردن کاهش یافت تان سخنرانی، زمان تی قبل از شروعوق

 .یا پژوهش موردی را که اهمیت موردی ندارد حذف کنید ویدیوی، کلیپ قول نقلشاید بتوانید یک 

 

مفقوده چه کنیم؟  اسالیدهایبا 

داده سپس باز  توضیح را اسالید ون صفحه است را بزنید کلید خاموش کرد که را( B)حرف بی  تواند می

کنید،  خواهی معذرتاسالید بعدی بروید اگر یادتان نیامد اسالید در مورد چیست نباید  به وهمین کلید را زده 

 .کنید میجلب  تان شده حذفرا به مطلب  غیرضروریچون توجه 

 

 خصومت ومواجه با انتقاد 

داشته باشید که با افراد منفی مباحثه  توجه وموافق باشند  شما باید که مثبت و کسانی را پیدا کن توانید می

. نکنید

بیش  دهید میکه با آن واکنش نشان  ای شیوه، ، آرامش خود را حفظ کنیدشما مخالفت است های ایدهکسی با  اگر

ا نشان دهید و آرامش خود را ، محبت خود رگوش کنید ها آنبه  دقت به. به یاد خواهد ماند گویید می ازآنچه

 .ببینید ها آنمهم است که بتوانید چیزها را از دیدگاه . حفظ کنید

 

است  تر سخت ها آن بینی پیشمواجه با مشکالتی که 

مطمئن باشید که از  توانید نمیسخنرانی کنند، هرگز  خواهند میاگر شما یکی از چندین سخنرانی باشید که 

باشید  حاضردر سخنرانی قبل  باید .حضار چگونه است وخوی خلقاستقبال شده یا  سخنران قبل از شما چطور

ادامه دهید  بعد ویا در ابتدای صحبت خلقشان را تصدیق کنید 

. دیگری از آن موضوع بپردازید ی زاویهفکر کنید و به  فوراً ، شما باید دزدید شمارااگر سخنران قبلی سخنان 

 

 

 



فصل بیستم 

 متفاَت یٌا تیَقعمسخىزاوی در 

 

تنگ کردن کانون توجه 

راه  و استترسناک  ها سخنراندر کنفرانسها برای بسیاری از  مخصوصاً بزرگ  های گروهسخنرانی در جمع 

تماس  بیایید،کنید، از پشت تریبون بیرون  وبش خوش ها آنقبل از شروع با  کهغلبه بر این ترس این است 

. ، از زبان ساده استفاده کنیدچند فرهنگی های گروهدر  چشمی داشته باشید،

برای  ریزی برنامه، ، تمرین و مروررا انجام دهد کاری چه، در مورد اینکه چه کسی تیمی های سخنرانیدر 

. و رویکردتان در مواجهه با سؤاالت موافقت کنید ها مسئولیتانتقال 

؛ چون به د اقدام کنند یا نگرشی متفاوت را در پیش گیرندرا وادار کنی ها آن، تغییر دهید ای شیوهافراد را به 

. اند کردهسخنان شما گوش 

 

. سخن بگویید بخش الهامو  دار خنده، ، مختصر و مفیدپذیرید میوقتی جوایز را 

، سخنرانی اینترنتی، ویدئویی و کنفرانس از راه دور سخنرانی از راه دور

خیره به  صورت بهاز نگاه کردن  است تر سختشما کمی  شکار ودارد رواج بسیاری  ها سخنرانیاین نوع 

باید توجه داشته باشید که فقط افراد با صدای شما باید خوب ارتباط  کنید و خودداریدوربین یا مکث زیاد 

 .اجتناب کنید آمیز اغراقزیاد یا حرکات  برقرار کنند و از سرعت

 

 بازارگرمیفروش و 

بدون وقفه بروید سر . خوب بسیار اهمیت دارد شروع ووقت خیلی محدود است  معموالً در این نوع سخنرانی 

 .خلق کنید جذاب وگیرا  تصویری واستفاده کنید  محصول های ویژگیو  مزایا واصل مطلب از شواهد 

 

 اقناع و تأثیرگذاری

از مغز  فقط نهنند، باید خریداری ک شمارایا محصوالت و خدمات  باور شمارا های ایدهاگر قرار است حضار 

 .استفاده کنید بالغی تکنیکاز  توانید می و ؛منطقی بلکه از مغز هیجانی بهره بگیرید

 

 

 



اداره یک جلسه آموزشی 

آمادگی کافی، مدیریت دامنه توجه حضار و . یک سخنران را نیاز دارد های مهارتاین نوع سخنرانی تمام 

یا منفعل  فعال و ها آنیادگیری  نحوه واید سطح افراد را بسنجیم انتقال صحیح پیام کاری دشوارتر است چون ب

 .پرسیدن نیز داده شود سؤالیا  یادداشتو  مطلبباید در صورت لزوم وقت کافی برای درک  البته .بودن

 

بخشیدن  الهامو  دادن انگیزه

را به  ها آن و ببخشید به حضار الهام توانید مییکی از امتیازات سخنرانی از روی یک سند این است که شما 

 ها آنرابطه برقرار کنید، عالقه  ها آنبا  خواهید میبرای این کار باید تصمیم بگیرید چطور . انگیزش وادارید

. را وادار کنید احساس کنند کسی هستند ها آن ورا جلب  توجهشانرا برانگیزید، 

 .باشیدمختصر و مفید صحبت کنید و نگران اشتباه کردن ن البداهه فیدر سخنرانی 

 

سخنرانی اجتماعی 

 .، آزردن یا کسل کردن دیگران اجتناب کنید، از شرمنده کردنکنید میسخنرانی  وقتی در رویدادهای اجتماعی

 

 

 .است بخص لذتَ  انیپا یبکتطافِی سخىزاوی یک سفز ا

 

 هوالحق

 

 ابراهیمی یمحمود حاج


