هوالطیف
خودآموز سخنرانی
نویسندگان :آماندا ویکرز و استیو باویستر

فصل اَل

یک مٍارت کاری بسیار مٍم
سخنرانی یک مهارت ضروری زندگی است .
اگرها ،اماها و شایدها را کنار بگذارید  .اگر امروزه می خواهید در کسبوکار موفق باشید ،باید بتوانید بهطور
اثربخش سخنرانی کنید  .این مهارت یک مهارت حرفه ای ضروری است ،نه یک مهارت اختیاری که خوب
است آن را در اختیار داشته باشید  .به همین خاطر است که سخنرانی از همهچیز مهمتر است  .شما دائما ً در
حال تعامل با دیگران هستید ،نظر می دهید و سعی می کنید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید یا متقاعد کنید که
کاری را که می خواهید انجام دهند  .هر تعاملی یک سخنرانی است .
سخنرانیها از هر نوع که باشند فرصتی برای شما هستند تا مهارت ها ،استعدادها و دانش خود را نیز به
نمایش بگذارید  .وقتی شما حضار را تحت کنترل دارید ،توانایی رهبری تان را نیز نشان میدهید .اگر قرار
است ترفیع بگیرید و کس دیگری برای کسب آن موقعیت با شما رقابت کند ،تصمیم برای اینکه چه کسی
ترفیع بگیرد می تواند به نفع کسی گرفته شود که بتواند بهترین مهارتهای ارتباطی را نشان دهد .
باید مخاطبین را عالقه مند کنید ،درگیر کنید  ،برانگیزید و به آنها الهام بدهید و اکثر مواقع ،وقتی دارید
سخنرانی میکنید ،درواقع دارید عمل فروش را انجام می دهید .اگر نتوانید بهصورت اثربخش سخنرانی کنید،
در تالشهای فردی تان نیز احتماالً درهای زیادی به روی تان بسته خواهد شد .
در سخنرانی ،داشتن دید روشن در مورد نتیجه و داشتن مقیاس های موفقیت ضرورت دارد  .استفاده خوب از
صدا نقش اساسی در انتقال خوب ایده ها دارد .

آنچه از مطالعه این کتاب میآموزید .
هدف از مطالعه این کتاب،
پایهی کاملی در نظریه سخنرانی ارائه میدهد و شمارا تااندازه ای قادر خواه د ساخت جلوی جمع بهصورت
حرفهای سخنرانی کنید.
سخنرانی یک ضرورت کاری و یک مهارت در زندگی است .
ده اشتباهی که حضار بیش از همه از آنها متنفرند.
 .1نداشتن هدف مشخص
 .2نشناختن حضار
 .3مرگ بهوسیلهی پاورپوینت
 .4سخنرانی با صدای یکنواخت
 .5نداشتن آمادگی
 .6نداشتن سازمان دهی
 .7برقرار نکردن پیوند با حضار
 .8ارائهی شواهد و مدارک ضعیف
 .9طول دادن سخنرانی
 .10استفادهی نامناسب از لطیفه
اگر از این اشتباهات معمول دوری کنید ،در مسیر سخنرانی موفق قرار میگیرید.

فصل دوم
چطُر یک سخىزان تُاومىذ ضُیم؟

از اعتمادبهنفس تا توانمند
وقتی ما اعتمادبه نفس باال داشته باشیم و خودمان را باور کنیم ،خیلی راحتتر میتوانیم تصور کنیم در هر
کاری که انجام میدهیم به نتیجهی موفقیتآمیزی میرسیم .هر چه بیشتر تمرین کنیم بهتر میشویم و آن
تجربه را کمتر استرسآور مییابیم.
سخنرانان خوب دائما ً روی بهبود کاری که میکنند تمرکز دارند ،چون تغییرات کوچک منجر به نتایج بزرگ
میشود .اگر فقط گاهگاهی سخنرانی کنید ،تجربه یا اعتمادبه نفس فراوانی پیدا نخواهید کرد  .پس از هر
فرصتی که پیش میآید استفاده کنید .

سخنرانی مهارتی است مثل نواختن یک آ لت موسیقی یا راندن یک اتومبیل اگر دیگران میتوانند یاد بگیرند
که آن را انجام دهند ،شما هم میتوانید  .کافی است اصول را بشناسید و آن را عملی کنید .
چهار مرحله یادگیری
 - 1ناتوانی ناآگاهانه ؛ در این مرحله ،نهتنها نمیدانید چطور کاری را انجام دهید بلکه حتی نمیدانید که
نمیدانید.
 - 2ناتوانی آگاهانه ؛ در این مرحله  ،شما متوجه میشوید که نمیدانید چهکار باید بکنید و از ناتوانیتان
آگاه میشوید.
 - 3توانمندی آگاهانه ؛ شما میدانید که چطور پیانو مینوازند ولی اگر ننشینید و تمرین نکنید هیچوقت
توانمند نخواهید شد ؛ و سخنرانی هم اینگونه است تمام اصول را میآموزید  ،شما خوب میایستید ،با
اثربخشی بیشتر ایماواشاره میکنید ،برای تأکید بیشتر مکث میکنید و تماس چشمی بهتری خواهید
داشت ولی ناشیانه عمل میکنید و مهارت فقط با تمرین به دست میآید.
 - 4توانمندی ناآگاهانه ما عادت جدید را بهسرعت یاد میگیریم .بعد از چند جلسه راندگی قادر خواهیم
بود دنده عوض کنیم بدون اینکه مجبور باشیم فکر کنیم ،راهنما بزنیم  ،چون ما توانمندی ناآگاهانه
پیداکرده ایم .سخنرانی نیز چنین است  .مدت زیادی طول نمیکشد که همهچیز عادت میشود و ما
بهصورت خودکار آنچه را آموختهایم اجرا میکنیم و بهمرورزمان یک سخنران حرفهای میشویم.
برای اینکه یک سخنران توانمند شوید باید بدانید چه چیزی ((خوب)) است .پس کسب توانمندی یعنی چه؟
فهرست زیر حاوی مهارت هایی اساسی است که باید آنها را نشان دهید تا یک سخنران خوب شوید .
حضار را عالقهمند و درگیر نگهدارید .با استفاده از مثال ها ،پژوهش های موردی و داستانها توجه افراد را
مدیریت کنید تا به ایدهها جان ببخشید .

با اعتمادبه نفس سخنرانی کنید  .وقتی با یقین و اعتقاد راسخ سخنرانی مینمایید قدرت و حضور پیدا میکنید.
به زبان بدن اهم یت بدهید  .باهدف و انگیزش حرکت کنید .
پیامتان را به شکل منطقی منتقل کنید .
از ابزارهای بصری بهخوبی استفاده کنید  .در اسالیدها از کمترین کلمات استفاده کنید و هر جا ممکن ا ست
تصاویر ،نمودارها  ،شکلها و منحنیها را در آنجا بگنجانید – به کمک اسالیدها با حضار صحبت کنید .
با صدای رسا سخنرانی کنید  .واضح و روشن صحبت کنید  .در حین صحبت کردن  ،سرعت ،شدت ،ارتفاع ،
ضربآهنگ و تأکید کالمتان را تغییر دهید .
با حضار ارتباط برقرار کنید  .تماس چشمی خوب برقرار کنید  ،لبخند بزنید و سخنرانی یک گفتگو بدانید نه
یک تکگویی.
سخنرانیتان را بهصورت چشمگیر و اثرگذار شروع کنید و به پایان برسانید  ،طوری که توجه حضار را
جلب کنید و بهیادماندنی شود.

فصل سوم
اٌمیت آمادي ضذن بزای سخىزاوی

سه نکتهی مهم را که در مورد سخنرانی باید بیشترین توجه را به آن داشته باشید آمادگی است و آمادگی و
آمادگی(( .آماده نشدن یعنی آماده شدن برای شکست )).
هرچه بهتر آماده شوید اعتمادبه نفس بیشتری احساس خواهید کرد .
خیلی از کسانی که باعث میشوند سخنرانی در جمع راحت به نظر برسد واقعا ً روی آمادگی و تدارکات
سخنرانی ،تحقیق ،برنامه ریزی و سازمان دهی م طالب ،سخت کار میکنند تا اینکه روز سخنرانی بیزحمت و
طبیعی شود .آنها پاداش هایی را شناختهاند و تجربه کردهاند که وقتی خوب آماده شوند به آنها میرسند .آماده
شدن اثربخش ،منافع فراوانی هم برای شما و هم برای حضار دارد .
 - 1سخنرانی را حضار محور میکنید .بخشی از آمادگی اثربخش این است که به آنچه برای آنها مهم
است فکر کنید و پیامی ارائه دهید که آنها بتوانند با آن رابطه برقرار کنند .
 - 2به کیفیت ارتباطتان اهمیت میدهید .افراد میتوانند با توجه به کیفیت ضعیف سخنرانیتان به شما
بگویند که از آمادگی غفلت کردهاید آنها فرض را بر این میگذارند که شما یا ناتوانید یا به خودتان
زحمت نمیدهید.
 - 3یک پیام روشن ارائه میدهید آنها باید یک ساختار روشن را دنبال کنند و به شناخت واضحی از
نکاتی که بیان کردهاند برسند

 - 4شما همیشه به یک موضوع میپردازید اگر آمادگی نداشته باشید بهاحتمالزیاد از این شاخه به آن
شاخه میپرید و حضارتان را گیج میکنید
 - 5یک نتیجه برد -برد ایجاد میکنید حضار آنچه را میخواهند به دست آورند و شما آنها را طرفدار
خود میکنید و آنان قادر میشوند به تقاضای شما به اقدام کردن پاسخ میدهند.

فصل چهار
وتیجًتان چیست؟

نتیجه سخنرانی شما باید مشخص باشد
-

اطالعرسانی  /بهروزرسانی :هدف این است که دانش و اطالعات را منتقل کنید  .سخنرانیهای
کاری و شرکتی
آموزش یا تعلیم  :هدف کمک به افراد است تا مهارتها یا شناخت خود را پرورش دهند .
توضیح دادن  :به یک جلسه میروید تا ببینید چرا یک هدف برآورده نشده است یا پاسخ دادن به یک
مشتری در مورد افزایش قیمت .
ایجاد یک رابطه  :آشنایی با افراد جدید .
فروش :هر سخنرانی به فروش مربوط میشود .فروش  ،محصول ،خدمات شرکت خود و ...
کاوش  /مباحثه :به معایب و محاسن یک موقعیت نگاه کنید  ،نظر دیگران را بپرسید ،بازخورد
دریافت کنید یا بحث در مورد یک مسئله را تقویت کنید .
به چالش کشیدن  :گاهی میخواهید وضعیت موجود را به چالش بکشید و راه بهتری برای انجام
کارها پیشنهاد کنید .
تأثیر بگذارید ،ترغیب یا متقاعد کنید  :برای جلب کردن حمایت افراد یا نظرات و در مواردی
نگرشها افراد را تغییر دهید .
تحریک کردن  :کنجکاوی افراد را برانگیزید و فکر کردن در مورد یک موضوع خاص را تحریک
کنید.
پرسروصدا شدن و خبرساز شدن :باعث خبرساز شدن شما میشود.
الهام بخشیدن و انگیزه دادن  :به عضوی یا یک گروه کاری انگیزه بدهید.
سرگرم کردن  :برای سرگرم کردن افراد .

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

فصل پنج
درک حضار

سخنرانیهایی که محوریت آنها حضار است باید حضار را درک کنید و بشناسید !
(الف) حضار چه کسانی هستند ؟
 -1محدوده سنی -2 ،ترکیب جنسیتی  -3تحصیالت -4 ،شغل -5 ،ملیت -6 ،زمینه فرهنگی  ،اجتماعی ،
سیاسی  -7تأثیرگذاری و تصمیمگیری
(ب) انتظارات آنها چیست؟
باید بدانیم انتظار شرکتکنندگان از یک سخنرانی چیست و به قولی که دادهایم در مورد آن سخنرانی عمل
کنیم.
(پ) آنها چه اطالعات و شناخت و آگاهیای دارند.
توجه به آگاهی و عدم آگاهی حضار مهم است  .فراموش نکنید که دیگران بهاندازهی شما شناخت و آگاهی
ندارند.
(ج) نگرش آنها چیست؟
اگر قضاوت اشتباهی در مورد حضار داشته باشید  ،خیلی زود شکست خواهید خورد  .باید بدانید آنها در چه
حال و هوایی هستند  ،چه احساسی در مورد پیامتان دارند و واکنششان به شما بهعنوان یک شخص چیست
فکر کنید .نشانه یک سخنران خوب این است که همه را جذب و عالقهمند به سخنان خود کند .
چیزها را از منظر حضار ببینید !
سه موقعیت ادراکی وجود دارد  :اول ،دوم ،سوم
 -1موقعیت اول مستلزم دیدن چیزها از طریق چشمهای خودتان  ،شنیدن چشمها از طریق گوشهای خودتان و
آگاه بودن از احساسات در بدنتان است.
 -2موقعیت دوم که به موقعیت ((دیگر)) نیز معروف است این است که تصور کنید یک نفر دیگر هستید و
بدین ترتیب ،چشمانداز او را در پیش بگیرید  .حتی وقتی این فرد را هرگز ندیده باشید  ،این روش میتواند
عملکردی اثربخش داشته باشد .هدف آن این است که آگاهی تان را از اینکه او چطور میتواند شما و
سخنرانیتان را تجربه کند افزایش دهد  .بهعنوان مثال میتوانید بفهمید که آیا میتوانید بر فاصلهی زیادی که
بین شما و افرادی که در ته اتاق نشستهاند و این فاصله باعث کاهش تأثیر پیامتان میشود غلبه و توجه آنها
را جلب کنید.

 -3موقعیت سوم که به موقعیت ((مشاهده گر)) نیز معروف است موقعیت سوم شخصی است که کنار ایستاده
و هم به سخنران و هم به حضار نگاه میکند .ازآنجا میتوانید به بینش های ارزشمندی در رابطهی پویایی بین
خودتان و حضار دست پیدا کنید  .مثالً شاید متوجه شوید که استفاده از پاورپوینت بهجای اینکه در انتقال پیام
به شما کمک کند مانع از این انتقال میشود.

فصل ششم
ضکل دادن بً سخىزاوی

چرا مهم است کاری انجام دهید که دنبال کردن سخنرانیتان راحتتر شود؟
اگر میخواهید حضار سخنانتان را دنبال کنند  ،باید یک ساختار منطقی داشته باشید تا وقتی میخواهید شروع
کنید ،سخنرانیتان را راحتتر به یاد بیاورید  .بین پیامهای کلیدی و موضوعات تمایز قائل شوید .
در سخنرانی آنقدر وقت نداریم که همه مطالب را در آن بگنجانیم و اگر خواستید مطلبی را به سخنرانیتان
اضافه کنید از خودتان بپرسید ( :آیا این هستهی موفقیت سخنرانیام است؟ اگر آن را حذف کنم  ،آیا اشکالی
پیش میآید؟) اگر پاسخ منفی است  ،آن را حذف کنید .
در سخنرانی باید سازمان دهی اطالعات داشته باشید و از نقشه ذهنی یا نمودار عنکبوتی استفاده کنید .
سه بار به حضار بگویید ! به حضار بگویید آنچه را قصد دارید بگویید به آنها بگویید ،سپس آنچه به آنها
گفتید دوباره به آنها بگویید.
شناخت دامنه توجه حضار
لحظهای که بلند میشوید تا صحبت کنید توجه کامل حضار به شماست  .باید سخنرانتان را برنامه ریزی و
سازماندهی کنید تا توجه حضار را تا آخر جلب کنید  .سطح توجه حضار بهمرور تغییر میکند و پایین
میرود .پایین آمدن توجه به چند عامل بستگی دارد  .آنچه از همه مهمتر است این است که شما چقدر جالب یا
چقدر کسلکننده هستید .عوامل دیگر عبارتاند از :زمان سخنرانی  ،دمای اتاق  ،قبل از سخنرانی شما
سخنرانیهای دیگری ایرادشده یا خیر ،حالت هیجانی حضار و اینکه آنها غذاخورده اند یا خیر .گاهی توجه
به آهستگی کم میشود .گاهی تکاندهنده میشود .درهرصورت افتوخیز دارد تا اینکه شما بگویید (نتیجه
اینکه)( ،در پایان ) و حضار با آگاهی از اینکه شما به پایان سخن نزدیک میشوید بلند میشوند و گوش
میکنند.
استفاده از تأثیر تقدم
خیلیها اینطور شروع می کنند که نام خود و عنوان سخنرانی شان را بیان می کنند .این گاهی فتح الباب سنتی
نامیده میشود .ولی کسلکننده است .خیلی کسلکننده است .اینکه بگوییم« :صبحبهخیر ،اسم من فالنی است و
امروز قصد دارم خبر تازه ای از تیم عملیات به شما بدهم  ».فاقد تأثیر است و فرآیند کاهش طیف توجه را
شروع میکند .اگر حضار نمی دانند شما چه کسی هستید یا عنوان یا موضوع سخنرانی شما چیست ،در این

صورت بدیهی است که باید به آن ها بگویید؛ اما مجبور نیستید اولین چیزی که می گویید این باشد ؛ و اینکه
اکثر مردم چنین کنند دلیل نمی شود که کارشان صحیح یا اثربخش باشد .
میتوانید از دیگرا ن یک سرو گردن باالتر باشید و از همان کلمه ی اولی که به زبان میآورید حضار را به
این شیوهها میخکوب کنید  :داستانی بگویید ،یک ادعای جسورانه کنید ،از یک نقلقول استفاده کنید یا یک
آمار چشمگیر ارائه دهید ،چیزی که هوش و حواس آنها را جلب کند .الزم نیست طوالنی باشد ،اتفاقا ً نباید
طوالنی باشد .حالت ایده آل آن این است که بین ده تا سی ثانیه طول بکشد  .باید شتاب را زنده نگهدارید .
حکایتهای طوالنی و کشدار قطعا ً رد می شوند.
بعدش چی؟ بسیار خوب ،قبل از اینکه توجه حضار رو به کاهش بگذارد چنددقیقه ای بیشتر وقت ندارید ،پس
باید از دوره ی تأثیر تقدم بهخوبی استفاده کنید  .در این زمان باید موارد زیر را پوشش دهید :
 .1با یک ((تأثیر انفجاری)) شروع کنید .
گیر آنها میآید؟ برای حضار دلیلی بیاورید تا به صحبتهای شما گوش کنند .
 .2چه چیزی ِ
 .3من چه کسی هستم؟ خود را معرفی کنید و صالحیت خود را بگویید تا بهتر به حرفهای شما گوش کنند .
 .4هدف .خود را برای حضار بگویید
 .5مرور ،دستورالعمل  .رئوس کلی مطالب را بگویید تا از صحبتهای شما بهتر سر دربیاورد .
بعد از شروع انفجاری باید برای حضار دلیلی بیاورید تا به صحبت های شما گوش کنند .نیازهای آن ها را در
فتحالباب مطرح کنید  .وقتی حضار می فهمند چه چیزی از سخنرانی شما گیرشان خواهد آمد ،انگیزه شان برای
توجه کردن باالتر می رود.
مثل یک فروشنده فکر کنید  :فقط روی «ویژگیها» تمرکز نکنید ،بلکه روی «سودها » متمرکز شوید  .اگر
میخواهید حضار ا ز سیستم کامپیوتری جدیدی که قرار است در آینده نصب شود اطالع کسب کنند ،به آن ها
بگویید چطور می توانید کمک کنید که بی نظمیها و اختالالت به حداقل برسد و این سیستم در وقت آن ها
صرفهجویی کند .همینکه حضار بفهمند چه چیزی گیران می آید میخواهند گوش کنند  .دقت کنید که سودهایی
را که بهکل حضار میرسد در نظر بگیرید  .امتیازاتی که گیر یک گروه مالی می آید میتواند با امتیازاتی که
بهکل گروه بازاریابی می دهید متفاوت باشد .
در اینجا راه هایی برای بیان جمله های مبتنی بر سود ارائه می شود:
این برای شما مهم است چون ...
این چه م عنایی برای شما دارد؟ (پس آن ها را بیان کنید ).
چرا دارم این را به شما می گویم؟ (پس توضیح دهید ).
چرا باید دقت کنید و یا گوش کنید؟ این باعث خواهد شد ...

چرا این مهم است؟ این مهم است چون ...

معرفی کردن خود
واقعا ً فقط در این نقطه است که باید خودتان را معرفی کنید ،چون اگر این کار را زودتر انجام دهید ،تأثیرتان
را به حداقل خواهید رساند تابهحال  30الی  60ثانیه از سخنرانی تان گذشته است  .اگر سخنرانی تان را با تأثیر
«انفجاری» شروع کنید و بهروشنی به حضار بگویید که چه چیزی گیر آن ها میآید ،توجه آن ها را جلب
میکنید و قادر هستید بعضی از حرف های «کسلکننده» را بیان کنید بدون اینکه ریسکی کرده باشید  .عالوه
بر اینکه میگویید که کسی هستید باید از این فرصت نیز (اگر مناسب باشد ) استفاده کنید که اعتبارتان را
تثبیت کنید .احتمال اینکه انجام چنین کاری در موقعیت هایی که در جمع صحبت میکنید مثالً در زمان
کنفرانس در یک سخنرانی بیشتر از موقعی است که در محیط های گروهی کوچکی صحبت می کنید مثالً در
یک جلسهی تیمی یا در جلسه ی مراجعان که حاضران آن شمارا میشناسند.
کاری که باید در نظر داشته باشید انجام دهید این است که کاری کنید که حضار شمارا بهعنوان مرجع
صالحیتداری در مورد موضوعی که درباره ی آن صحبت میکنید قبول کنند  .اگر می توانید ،بهصورت
مختصر ،صالحیت خود را بیان کنید ،مثالً بگویید « :من بیش از بیست سال در این کار سابقهدارم ».یا «من
درباره ی این موضوع ،پارسال گزارشی  60صفحهای نوشتم  ».احتماالً اینکه حضار سخنان شمارا باور کنند
و بر اساس آن ها عمل کنند بیشتر می شود.

هدف
هدف سخنرانیتان را پیشاپیش روشن کنید و به حضار بگویید از آن ها چه انتظاری دارید  .بروید سر اصل
مطلب .قرار نیست مسابقه ی «چه کسی میدونه؟» راه بیندازید و جواب معما را در صفحه ی آخر فاش کنید .
اگر تأخیر می کنید و آن ها را در شک و تردید نگه می دارید ،احتمال دارد آن ها کسل ،گیج یا سرخورده شوند .
مثالً میتوانید چیزی مثل این بگویید  « :امروز هدف من این است که توضیح دهم بازسازی برای شما چه
معنایی دارد  ».یا «هدف من این است که شمارا متقاعد کنم که صد قلم از فالن محصول بخرید  ».الزم نیست
در مورد هدفتان مستند صحبت کنید .غالبا ً میتوانید آن را در یک جمله خالصه کنید  .گاهی و نه همیشه
هدفتان شامل ایده ی اصلی و پیام های کلیدی تان می شود ،زمانی هست که می خواهید هدفتان را در طول
سخنرانی بیان کنید  .اگر سعی میکنید بر کسی تأثیر بگذارید ،شاید بهتر باشد در ابتدا هدفتان را لو ندهید .
وقتی هدفتان را بیان می کنید ،مبهم صحبت نکنید  .برنامه ای را که ریخته اید بهروشنی بیان کنید  .اگر
توصیههایی میکنید یا یک مسیر را پیشنهاد می کنید ،شاید بهتر باشد بهجای اینکه ه مهی اطالعات زمینه ای را
در ابتدا بیان کنید در ابتدا بگویید چهکاری درست است.
اگر کسی قبالً زمانبندی سخنرانی را بیان نکرده است یا فهرست دستورالعمل آن را تنظیم نکرده اید ،بهتر
است به حضار اطالع دهید که سخنرانی تان چقدر طول می کشد .بهاینترتیب آنها میتوانند خود را هماهنگ
کنند و بدانند اگر احساس بی قراری پیدا کنند ،چه موقع جلسه را ترک کنند .

تعیین دستور جلسه  /مرور
اینکه به حضار اجازه دهید از همان ابتدای سخنرانی تان بدانند برنامه ریزی کرده اید چه مطالبی را پوشش
دهید ،بسیار مهم است .
اگر آنها از همان ابتدا ر ئوس کلی مطالب شمارا بدانند ،می توانند از این که به آن ها چه میگویید راحت تر سر
دربیاورند و اگر هم گیج شوند یا سررشتهی کالم را گم کنند ،این کار به آن ها کمک خواهد کرد  .چون
مسیری در پیشرو دارند که به آن ها کمک می کند سخنرانی شمارا دنبال کنند .
بهعنوان مثال وقتی برای هیئترئیسه یا هیئتمدیره سخنرانی میکنید میتوانید بگویید « :من در ابتدا تحلیلی از
مسئله ارائه خواهم داد  .گزینههای متعددی را که در نظر داشته ام توصیف خواهم کرد و توصیه هایی در مورد
اینکه چهکار باید بکنیم ارائه خواهم داد  ».یا میتوانید بگویید م یخواهید چند گزینه را پوشش دهید  .مثالً
بگویید« :میخواهم پنج نکته را مطرح کنم  ».و آنها را بهطور مختصر فهرست کنید .

بیشترین استفاده از تأخیر تأخر
برای اینکه اطمینان حاصل کنید پیامتان تثبیت میشود در پایان سخنرانی باید کارهای خاصی انجام دهید .
 .1خالصه کوتاهی از سخنرانی ارائه دهید .
 .2یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کنید .
 .3پیامهای کلیدی و مضمون اصلی را تکرار کنید .
 .4خواستار اقدام و یا ورود به مراحل بعدی شوید .
 .5سخنرانیتان را با یک پیام بهیادماندنی – پایان انفجاری – تمام کنید .
وقتی به پایان نزد یک میشوید ،باید آهنگ کالمتان را تندتر کنید و مختصر و مفید و موجز صحبت کنید .

مدل نمایش ترقه

مسئولیت شما این است که اطمینان حاصل کنید حضار قسمت وسط سخنرانی را بهطور اثربخش سازمان دهی
کنند تا بدینوسیله بیدار و هوشیار بمانند  .نقاط اوج نشان دهندهی مداخالتی است که سخنران بهوسیلهی آنها
سطح آگاهی و هوشیاری را باال نگه می دارد.
همیشه میتوانید توجه کامل حضار را جلب نمایید ،حتی بهترین سخنرانان دنیا نمی توانند چنین کنند .

اهمیت مشخص کردن محورهای سخن
 .1معرفی نکته ی یک و جان دادن به آن
 .2جمعبندی نکته ی یک و مشخص کر دن محورهای آن
 .3معرفی نکته ی دو و جان دادن به آن
 .4جمعبندی نکته ی دو و مشخص کردن محورهای آن
 .5معرفی نکته ی سه و جان دادن به آن
 .6جمعبندی نکته ی سه و مشخص کردن محورهای آن
 .7معرفی نکته چهار و جان دادن به آن
 .8جمعبندی نکته ی چهار و مشخص کردن محورهای آن

فصل هفتم
چطُر سخىزاوی را ضزَع کىیم؟

اولین سی ثانیهی سخنرانی ،بسیار مهم است .
شروع ((انفجاری)):
ده راه عالی برای
ِ
 .1یک ادعای جسورانه بکنید .
یک ادعای جسورانه میتواند توجه حضار را به شما جلب کند ،هر چه چشمگیرتر یا تحریککننده تر باشد
حضار هوشیارتر و متوجهتر خواهند شد و با آمادگی بیشتر به آنچه در ادامه میگویید گوش خواهند کرد مثالً
میگویید :پنج سال دیگر این وضعیت  ،آنطور که آن را میشناسیم ،وجود نخواهد داشت  .یا در نسل آینده،
اکثر افراد تا صدسالگی عمر خواهند کرد .
 .2آنها را دعوت کنید  .به اینکه ((تصور کنند ))
کلمه تصور کنید یکی از قویترین کلمات است که حضار را وادار میکند که تماشاچیانی بیتفاوت نباشند
بلکه شرکتکنندگانی فعال در سخنرانی باشند  .مثالً :از آنها بخواهید چیزی را در آینده تجسم کنند ،تصور
کنید اگر مجبور نبودید خودتان فالن کار را بکنید و رباط شخصی خود را برای انجام این کار میفرستادید ؛
یا افراد را تشویق کنید و آنها را بهجای یک نفر دیگر بگذارید ؛ یا یکچشم انداز از آینده موفق به او بدهید .
 .3یک واقعت یا آمار چشمگیر بیان کنید .

یک روش ساده و قدرتمند برای جلبتوجه حضار این است که آمار یا واقعیت تکاندهندهای را ارائه دهید .
مثالً :هرسال  25هزار نفر به علت گرسنگی و فقر میمیرند  ،این آمار از سازمان ملل اخذشده است .یا در
پژوهشی که روی  600شرکت انجام شد فقط  21درصد از مشتریان راضی میخواستند همچنان از آن
شرکتها خرید کنند .
 .4یک سؤال بپرسید.
پرسیدن سؤالی از حضار هم یکی از قویترین روشها برای جلب نظر حضار است ،این کار برای
گروههای کوچک و متوسط که بهراحتی میتوان با آنها صحبت کرد راحتتر است .مثالً :چه تعداد از شما
امروز از اینترنت استفاده کرده است؟
 .5یک داستان یا حکایت بگویید .
داستانها و یا تجربیا ت شخصی باعث جلبتوجه و همراهی مخاطب میشود.
 .6از یک گزینه گویی یا ضربالمثل استفاده کنید .
ضربالمثلها برای شروع یک سخنرانی خیلی خوب هستند مثالً :آشنایی باعث بیزاری میشود و این بیزاری
میتواند کشنده باشد .بهقولمعروف دوری و دوستی ،اگر در برخوردمان با مشتری هایمان خیلی خودمانی
شویم ،کسبوکارمان را نابود خواهیم کرد  .یا بهقولمعروف  ،قدرت یک زنجیر بهاندازه ی ضعیفترین حلقه
آن است.
 .7رازآلود باشید .
وقتی کنج کاوی حضار را برمیانگیزید  ،آنها بهراحتی به داخل تور میافتند .وقتی سخنرانیتان را زار آلود
شروع میکنید ،قبل از اینکه نکتهتان را آشکار کنید سرنخهای مبهمی را به آنها میدهید .شما باید اطمینان
حاصل کنید زمانبندی و نحوه سخنرانی را تصحیح کنید؛ چون اگر زیاد رودهدرازی کنید ،حضار آزرده
خواهند شد نه خوشحال.
 .8یک قیاس یا استعاره بیان کنید .
قیاسها ،استعاره ها و تشبهها مقایسه هایی هستند بین چیزهای ظاهراً غیر مرتبط  .اینها روش عملی و جذابی
است برای اینکه درک مفهومی پیچیده و بالغی را راحتتر کنید.
 .9با یک نقلقول شروع کنید .
نقلقول ها یک روش اثربخش برای شروع سخنرانی است  .مهم نیست نقلقول از انسان معروفی باشد یا نه
 .10یک لطیفه یا یک جوک بگویید .

بسیاری افراد بر این باور هستند که لطیفه ها میتواند بسیار خوب باشند و حضار را شاد و با توجه نگه
میدارند ولی باید دقت کرد که اگر آنها با شما همراهی نکردند سخنرانی شما شکست خواهد خورد
لطیفهای غیر مرتبط و تصنعی
ه
مخصوصا ً در

خاتمه دادن با یک پایان انفجاری
پایان سخنرانی بهاندازه شروع آن مهم است  .باید اطمینان حاصل کنید که سخنرانیتان یک پایان تأکیدی مثبت
و رضایتبخش داشته باشد نه اینکه چون وقت کم آوردید سخنرانی را متوقف کنید  .راحتترین راه برای این
کار آن است که به آنچه در ابتدا گفتید برگردید .

فصل هشتم
اضافً کزدن چاضىی بزای ایجاد عالقً

چاشنی چیست؟
تصور کنید اگر چاشنی نبود غذاهای ما چگونه بود؟
در وسط سخنرانی که حضار خسته شدهاند و حوصله ندارند  ،باید یک چاشنی اضافه کنید و سخنرانیتان را
زنده کنید و آن را شرح و تفصیل دهید  .آنچه انتخاب میکنید باید به هدفتان نزدیک باشد ؛ و هر وقت میتوانید
مشخص قدرتمندی بر اساس تجربه ی
از تصاویر  ،پژوهش های موردی و مثالها استفاده کنید  .داستانهای
ِ
زندگیتان بیان کنید  .جزئیات کافی را اضافه نمایید تا تصاویر را در ذهن افراد ترسیم کنید  ،از همه حواس
(بینایی ،شنوایی و المسه ) استفاده کنید  .از شوخطبعی استفاده کنید تا با حضار پیوند برقرار و پیامهایتان را
بهیادماندنی کنید ،از نقلقول های قابلاعتمادی استفاده کنید که بر نکتهای که میخواهید آن را مطرح کنید تأکید
ت ترکیبی داشته باشید تا بیشترین تأثیر را ایجاد کنید .
کند و در آخر انباش ِ
استفاده از تصاویر ،پژوهش های موردی و مثال ها ،توصیفات ،سناریوی خیالی ،در میان گذاشتن یافتههای
تحقیقاتی ،داستانها و حکایتها
داستانسرایی چه ربطی به کسبوکار دارد؟
داستانسرایی برای تحریک کرد ن و افراد را به کاری واداشتن استفاده میشود.

فصل نهم
استفادي اس مته َ یادداضت

استفاده از متن و یادداشت در سخنرانی بستگی به شرایط دارد  .در بعضی مواقع خوب است و در بعضی
مواقع خیر .در مواقعی که یک پیام خاصی میخواهیم بدهیم یا جزئیات فراوانی باید ارائه شود باید از نوشته
استفاده شود.
خودتان متن سخنرانیتان را بنویسید  ،آن را چند روزی کنار بگذارید و بادید تازه ای به آن بنگرید تا ببینید
چطور میتوانید آن را بهبود بخشید ؛ و اگر به کمک احتیاج پیدا کردید از افراد حرفهای کمک بگیرید  .در
سخنرانی از یادداشت های کوتاه و اثربخش استفاده کنید .
هر جا میتوانید بدون یادداشت سخنرانی کنید ؛ زیرا طبیعی است و خودجوشتر احساس میشود.
استفاده از وسایل دیداری در سخنرانی میتوانند به افزایش دامنهی توجه کمک کنند ؛ ولی کمبود یا فقدان
محتوا ،تخیل ،ساختار با شور و شوق را جبران نمیکنند .آنها میتوانند سخنرانی را بهتر کنند .
سخنرانی خوب استفاده کنید  .میتوانید از سائل کمکی
شما مجبور نیستید از وسایل کمکی دیداری برای
ِ
دیداری برای وضوح و تأثیرپذیری استفاده کنید  .باید از وسیلهی کمکی مناسب برای موقعیت خود استفاده
کنید ،از بروشورها برای ارائه مطالب حمایتی مفصل استفاده کنید و از پاورپوینت بهصورت اثربخشی
استفاده کنید .
تهیه متن مکتوب سخنرانی یا تهیه یادداشت بخش حیاتی از روند آمادهسازی و تدارکات خوب است  .متن
مکتوب سخنرانی مستلزم فکر و زبان محاورهای است.

فصل دهم
استفادي اثربخص اس َسایل کمکآمُسشی دیذاری
تمرین برای موفقیت ضروری است  .تمرین کردن چندین راه دارد  .خیلیها بهصورت ذهنی تمرین میکنند.
در ذهن خود کلمات را پیش میبرند .روش دیگر این است که وقتی سخنرانی میکنید آن را بهصورت واقعی
تمرین کنید و هر چه قدر قرار است طول بکشد  ،تمرین آن را نیز به همان اندازه ادامه دهید  .میتوانید جلوی
آینه تمرین کنید یا از دوربین ویدئویی برای فیلم گرفتن از خودتان استفاده کنید .
از بروشور ،پاورپوینت ،انیمیشن ،جلوههای صوتی ،تصاویر ،منحنیها ،چارتها ،نمودارها ،کلیپهای
ویدئویی میتوانید استفاده کنید .
هنر وسایل کمکی دیداری خوب
وقتی وسایل کمکی دیداری بهخوبی استفاده میشوند ،قطعا ً در انتقال پیام کمک میکنند.

فصل یازدهم
تمزیه َ سمانبىذی

تمرین برای موفقیت ضروری است .
شیوههای ممکن تمرین
تمرین کردن چندین راهحل دارد .خیلیها بهصورت ذهنی تمرین میکنند .آنها مرحلهبهمرحله در ذهنشان
پیش میروند و کلمات را به خودشان میگویند .این بخش حیاتی این روند است که به شما کمک میکند
مطلبتان را به یاد بیاورید و اطمینان حاصل کنید ترتیب آن صحیح است؛ و مزیت آن این است که شما در
هرجایی باشید میتوانید این تمرین را انجام دهید و معینی هم دارد مثلاینکه :شما نمیتوانید زمانبندی را
چک کنید یا ایماواشاره ها را تمرین کنید ؛ و همچنین نمیتوانید بفهمید واقعا ً چقدر خوب سخنرانی کردید؟
روش دیگر این است که تمرین را بهصورت واقعی انجام دهید یعنی هرچقدر قرار است طول بکشد آن را
ادامه دهید؛ عیب این رویکرد این است که بسیار وقتگیر است و در مقابل این امکان را برای شما فراهم
میآورد که تا حد ممکن به واقعیت سخنرانیتان آنچنانکه واقعا ً هست نزدیک میشوید؛ و روشهای دیگری
هم هستند مانند تمرین جلوی دوربین یا آینه
یک برنام ه کارآمد برای تمرین
اگر سرتان زیاد شلوغ نبود هرچقدر توانستید تمرین کنید ولی برای سخنرانی حداقل یکبار بهصورت کامل
باید تمرین کنید .
زمانبندی سخنرانی
همچنان که تمرین میکنید حواستان باشد که تمرینتان چقدر وقت میگیرد .بین تمرین و سرعت ایراد کردن
اوت وجود دارد .
سخنرانی تف
در سخنرانی باید زمانبندی مناسب داشته باشید  .در سخنرانی وقتی آدرنالین شروع میکند به تأثیر گذاشتن،
سرعت صحبت کردن از حالت معمول بیشتر میشود .بااین حال ،بعضی از افراد سرعتشان پایین میآید،
منتظر تنفس هستند .برنامه ای داشته باشید با عنوان ((برنامه ب )) ،برای
چون تماس چشمی برقرار میکنند و
ِ
اینکه اگر وقت کم آوردید  ،چه چیزهایی از سخنرانی را حذف کنید .

فصل دوازدهم
مُاجًٍ با تزس َ اضطزاب
برای جلوگیری از ترس در سخنرانی باید تمرین کنید و اعتمادبه نفس خود را حفظ کنید  .از جمالت منفی
دوریکنید و بهجای آن از خود گویی مثبت و جمالت تاَئیدی برای خود استفاده کنید  ،افکار مثبت داشته باشید
و موفقیت را تجسم کنید  .ببینید فشار را کجا نگهداشتهاید آن را رها کنید  .هر وقت میتوانید بهانهای برای
سخنرانی کردن پیدا کنید .

تمرینها
صاف بایستید !
صاف بایستید ،پاهایتان را بهاندازهی عرض شانهتان بازکنید  ،شکم و باسنتان را به داخل بدهید ،سرتان را باال
نگهدارید تا دارای اعتمادبه نفس شوید .ذهن ناخودآگاهتان این وضعیت را بااحساس به اعتمادبه نفس تداعی
میکند و بر آن اساس واکنش نشان میدهد .وقتی این موضو ع را اتخاذ میکنید ،تصور کنید توجه و
انرژیتان ازسرتان خارجشده است و به بدنتان و سپس به پاهایتان وارد میشود و نهایتا ً به زمین میرسد.
این کار به شما کمک میکند احساس کنید پایدار هستید .

استرس را تکان دادن و تخلیه کردن
اضطراب خود را در بدن ابراز میکند ،دلشوره پیدا میکنیم ،فکمان سفت میشود ،زانوهایمان میلرزد،
شانههایمان سفت میشود .وقتی زمان سخنرانی نزدیک میشود این سفتی در خیلیها زیاد میشود .یکراه
برای اینکه از فشار جسمانی رها شوید این است که آن را بتکانید  .از بازوها و دستهایتان شروع کنید آنها
را شل و سست کنید و سپس تکان دهید  .تصور کنید اضطراب از نوک انگشتهایتان میافتد .بازوهایتان را
بچرخانید .شانههایتان را چند بار به سمت جلو بچرخانید سپس این حرکت را به سمت عقب انجام دهید .
پاهایتان را بتکانید و باسنتان را تکان دهید  .باسنها میتوانند فشار زیادی را نگهدارند .باسنتان را سفت کنید
و به هم بچسبانید و سپس شل کنید این کار را تکرار کنید تا عضالت از فشار آزاد شوند  .یکی دیگر از
مناطق گردن است آن را هم بچرخانید و سپس عکس آن را ا نجام دهید دهان و چشمهایتان را کامالً بازنمایید
خمیازه بکشید و دندانهایتان را با زبان تمیز کنید و گردن خود را کامالً شل نمایید

نفس عمیق بکشید
تنفس چهار مرحلهای انجام دهید
سعی کنید تجربه کنید
اگر یکبار برای دوستان سخنرانی کنید باعث میشود استرس شما کم شود .

فصل سیزدهم
آمادگی وٍایی

اهمیت آمادگی نهایی

حواستان باشد قبل از سخنر انی همهی کارها را راست و ریس کرده باشید تا مجبور نشوید جلو حضار ،
باعجله کارها را انجام دهید  .قبل از رزرو اتاق  ،خوب است آرایش و تجهیزات اتاق را از قبل مشخص کنید .
پروژکتور و اسالیدهای خود را چک کنید  .کیفیت صدا ،نور و دما را چک کنید  .حتی اگر بخواهید یک
گزارش دهدقیقهای در ادارهتان ارائه دهید ،باید اطمینان حاصل کنید که همهچیز سر جای خودش باشد .

شش آرایش پرطرفدار اتاق
سبک اتاق هیئتمدیره مناسب برای  10تا  15نفر ایده آل است ،سبک دایرهای شبیه سبک اتاق هیئتمدیره
است ولی میز آن بهجای اینکه مستطیل باشد دایرهای است این آرایش خوبی برای ترغیب به بحث آزاد است،
چون ریاست دقیقا ً مشخص نیست این سبک هم مناسب  10تا  15نفر است .سبک بعدی سبک کاباره ای؛
سبک کاباره ای غالبا ً در مراسم هایی بزرگ تر که با ضیافت همراه است بهکاربرده میشود میزها میتوانند
گرد یا مستطیل باشند و معموالً سه تا هشت نفر دور آنها مینشینند .سخنران روی سن است  .سبک نعل
اسبی یا یو بدون میز  .سبک کالسی که عموما ً برای سمینارها استفاده میشود سبک تئاتری که معموالً برای
مراسمهای بزرگ و تعداد حضار زیاد بکار میرود؛ که ممکن است سطح آن شیبدار باشد.

برای مراسم مهم چه لباسی بپوشیم؟
لباس تأثیر مهمی در سخنرانی دارد  ،لباسی را برای خودتان انتخاب کنید که با جلسه و حضارتان تناسب
داشته باشد .باید شیک باشد و لباس شما اعتمادبه نفس شمارا افزایش دهد  .شب قبل از سخنرانی خوب بخوابید .
قبل از سخنرانی  ،به محل سخنرانی سر بزنید و آنجا را چک کنید  .همیشه از اسالیدهای خود کپی داشته باشید
تا با مشکل برخورد نکنید .

فصل چهاردهم
جذب حضار

تأثیرات ،آگاهی و انعطافپذیری
سخنران خوب اهمیت شروع خوب را میداند و همچنین از نیاز به توجه به واکنش حضار کامالً آگاه هستند .
آگاه بودن از تغییرات ظریف در رفتار به حضار نشان میدهد رویکردشان را متناسب کنند  .سخنران باید
بهقدری انعطافپذیر باشد که در صورت نیاز قادر باشد تغییراتی را صورت دهد.

یک شروع خوب
یکی از بهترین راهها برای شروع خوب  ،خوشوبش کردن با حضار است  .با حضار گرم بگیرید تا جایی که
میتوانید با حضار دست دهید  .نام بعضی از حضار را به یاد بیاورید  ،دلیلی پیدا کنید تا در طول سخنرانیتان
به آنها رجوع کنید.
در گروه های بزرگتر باید باانرژی حضار رابطه برقرار کنید  .اگر حضار گپ میزنند و میخندند با حرف
خوشی شروع کنید .در ابتدای سخنتان ،به چیزی که بین شما و حضار مشترک است اشارهکنید.

تماس چشمی برقرار کنید .
توجهتان را بهطور یکنواخت به همه جای اتاق پخشکنید .حضار را بهدقت مشاهده کنید تا بدانید آنها چطور
واکنش نشان میدهند.

برقراری ارتباط باکسانی که آنها را از قبل میشناسید.
وقتی برای گروهی که آنها را میشناسید سخنرانی میکنید ایجاد رابطه دوستانه معموالً راحتتر است .قبل
از شروع کارتان میتوانید از طریق گفتوگوی کوتاه ارتباط برقرار کنید مثل ردوبدل کردن اخبار و اندکی
شوخی اداری البته اگر سخنرانیتان داخلی باشد.

برقراری ارتباط با افرادی که نمیشناسید
قبل از اینکه شروع به صحبت کنید بهراحتی میتوانید گفتوگوهای کوچکی با آنها داشته باشید و
نوشیدنیای با آنها بنوشید .میتوانی از اخبار یا سفرشان یا آبوهوا و کسبوکارشان نیز سؤال کنید.

برقراری ارتباط با گروه ها
بسیاری از سخنران های بزرگ در برقراری ارتباط یکبهیک مهارت دارند  .وسوسه نشوید که پشت تریبون
یا میز قایم شوید؛ چون این کار احتمال برقراری رابطه فوری را کاهش میدهد .اگر از پاورپوینت استفاده
میکنید به حضار نزدیک شوید و با موس کنترل از راه دور استفاده کنید  .در ابتدای سخنرانی به چیزی
مشترک بین شما و حضار اشاره کنید؛ و در مورد فضا و هوای حضار صحبت کنید مثالً موفقیت مهمی را به
آنها بگویید.

تخصص آنها را تصدیق کنید
تجربه و تخصص قبلی حضار را تصدیق کنید  .اگر آنها از شما صالحیت بیشتری دارند یا در حوضه
کاریشان کارشناس و متخصص هستند ،نگویید که مرعوبشان شدهاید .آنها آمادهاند سخنان شمارا بشنوند.
پس به خودتان باور داشته باشید و آنها را با خود برابر بدانید  .بگذارید در مورد نکاتی که میخواهید بیان
کنید تصمیم بگیرند  .در درجه اول اکثر افراد به نظرشان اعتماد میکنند.

برقراری تماس چشمی
پیام شما جایی میرود که صدایتان میرود و صدایتان جایی میرود که چشمهایتان آن را میفرستد
فرانسیس خاویر مولدون
تماس چشمی یک پیوند عاطفی بین شما و حضار ایجاد میکند که نشاندهندهی اعتماد و اطمینان است  .یکی
از بهترین راهها برای دستیابی به رابطهی دوستانه و جذب کردن سریع و سادهی افراد این است که به آنها
نگاه کنید .توجهتان را بهصورت یکنواخت در همه اتاق سخنرانی پخشکنید .در یک سخنرانی نشسته یا
سخنرانیای که برای گروههای کوچک ارائه میشود حواستان باشد افرادی را که دونفری در سمت چپ یا
نشستاند فراموش نکنید  .اگر تعداد حضار زیاد بود سخنران یک الگوی دبلیو ( )wشکل را دنبال
ه
راستتان
میکند .توجه داشته باشید مدت دو یا سه ثانیه بیشتر نشود .
گفتوگو در مقابل تکگویی هدف شما در زمان سخنرانیای است که با حضار ارتباط برقرار کنید  .اگر
صرفا ً با آنها صحبت کنید ،بهجای این کار میتوانید یک متن هم به آنها بدهید تا از روی آن بخوانند .
وقتی از پاورپوینت استفاده میکنید ،رابطهتان را با حضار حفظ کنید .جلوی صفحه را نگیرید؛ موفقیت را
انتظار داشته باشید  ،ضمن خواندن ذهن حضار آگاه باشید و آگاه بمانید.
آگاه بودن از اوضاع و شرایط خیلی مهم است  .سخنران ازلحاظ اینکه چقدر متوجه اوضاع اطراف میشوند
باهم فرق دارند  .بعضی از آنها مهارت های مشاهدهای ظریفی دارند و متوجه هر تغییر کوچکی میشوند.

چرا حضار دیگر گوش نمیدهند؟
 .1نتوانستید نظر حضار را جلب کنید
 .2حضار نمیخواهند در جلسه باشند
 .3مطلبی را که میخواهید بگویید قبالً شنیدهاند
 .4قبل از اینکه شروع کنید آنها خیلی کسل هستند
 .5راهبرد شما جواب نمیدهد
 .6مهارتهایتان آنطور که باید باشند خوب نیستند
 .7تغییرات دقیقه نود  :ممکن است خوب در مورد حضار تحقیق کرده باشید و روز قبل از سخنرانی
اتفاق بیفتد که چیز هایی را تغییر بدهد مثالً عوض شدن مدیر یا قسمتی از برنامه

اگر کاری میکنید که جواب نمیدهد کار دیگری بکنید  ،از سرزنش خودتان دستبردارید و مثبت
باشید.

مدیریت انرژی اندک
اگر کسی از حضار شروع به چرت زدن میکند ،یک نفر در نزدیکی او را صدا بزنید و سؤالی از
او بپرسید یا به مشارکت دعوتشان کنید .
این اشتباهات را نکنید (اشتباهات معمول )
 .1اعتراف میکنند که وقت نداشتند تا بهصورت کامل آماده شوند
 .2معذرتخواهی میکنند :معموالً وقتی دیر میآیند یا تجهیزات خراب میشود
 .3مردد و دو دل به نظر میرسند
 .4اشاره میکنند که خوب سخنرانی نمیکنند
 .5میگویند که ترجیح میدهند که جای دیگری باشند
 .6به حضار میگویید این سخنرانی را تا حاال چندین بار ایراد کردهاید
 .7اسمها را اشتباه ذکر میکنند
 .8با یک جوک شروع میکنند
 .9مطالب جدید را در انتها مطرح میکنند

فصل پانزدهم
َضعیت بذن ،سبان بذن َ حزکت بذن

اگر قرار است حضار به صحبتهای شما باور داشته باشند و بر اساس آنها عمل کنند  ،باید کلماتتان و زبان
بدنتان باهم تطابق داشته باشد .
باید خودتان را در عمل ببینید و بهترین راه این است که از خود فیلم ویدئویی بگیرید  ،بهاینترتیب،
سخنرانیتان را چک میکنید.

نحوه ایستادن در ابتدای سخنرانی این است که پاهایتان را بهاندازهی عرض شانهتان بازکنید و نوک پایتان
اندکی به سمت بیرون متمایل باشد .

هرچه مراسم بزرگتر و تعداد حضار بیشتر باشد باید بیشتر حرکت کنید .
ی.
طوری حرکت کنید که هدفمند به نظر برسد نه بیهدف و تصادف
هر کاری میکنید لطفا ً پاهایتان را روی زمین نکشید که گویی دارید میروید اعدام شوید .

وضعیت نامطلوب ایستادن
گام برداشتن هدفمند با یک آهنگ یکنواخت  ،نه زیاد تند و نه زیاد آهسته شمارا دارای اعتمادبه نفس و مطمئن
جلوه خواهد داد .هدفتان این باشد که احساس قدرت و متانت کنید  .قدمهای بلند ،منظم و مصمم جدیت و اقتدار
فوری به شما میدهد بدون اینکه متکبر به نظر برسید .
در وضعیت باالتنه باید صاف بایستید گویی یکتکه نخ به باالی سرتان وصل شده است و سرتان را به سمت
باال میکشد ،شانههایتان را عقب بکشید و شکم و باسنتان را به داخل بدهید  .وقتی اینطور بایستید دارای
اعتمادبه نفس به نظر میرسید.

در نشستن صاف بنشینید  ،باسنتان را ته صندلی و پاهایتان را صاف روی کف زمین بگذارید تا زاویهای که
رانهایتان با انحنای بدنتان مسازد  90درجه باشد .دقت کنید هیچگاه اجازه ندهید باسنتان به سمت جلو سُر
بخورد.

.
وقتی در حین صحبت کردن سرتان را آشکارا به اطراف بچرخانید  ،باید به یک وضعیت ((استاندارد ))
برگردید که سر در حالت ((مستقیم)) قرار گیرد و به سمت جلو  ،عقب یا طرفین کج نشود .

حزکات اثزبخص در سخىزاوی

در سخنرانی باید دستهایتان را تکان دهید ؛ چون اگر این کار را نکنید  ،به نظر خواهد رسید که گویی
موضوع سخنرانی واقعا ً برایتان مهم نیست.
باید حواستان باشد که حالت چهرهتان آنچه را میخواهید منتقل کند  .این نکته بسیار مهمی است ؛ چون اگر
بین آنچه چهرهتان م یگوید و آنچه دهانتان میگوید ناهماهنگی وجود داشته باشد  ،حضار حرفِ چهرهتان را
باور خواهند کرد .

فصل شانزدهم
بً حذاکثز رساوذن صذا

اینکه چه احساسی در مورد خودتان دارید بر صدایتان تأثیر میگذارد .سخنران ترسو و تنآسا غالبا ً بهصورت
ناخودآگاه باعث عقب افتادن خودشان میشوند .درک کنید تنوع مهم است  ،وقتی میخواهید مطلبی جدی
بگویید ،آهسته صحبت کنید  .صدایتان را تا حد یک نجوا پایین بیاورید گویی رازی را با دیگران در میان
میگذارید و وقتی میخواهید بر نکتهی مهمی تأکید کنید ،شدت صدایتان را باال ببرید .
آرام صحبت کردن اشکالی ندارد  ،فقط قادر نخواهید بود ارتباط اثربخش داشته باشید.

اهمیت وضعیت بدن
وضعیت بدن برای داشتن یکصدای اثربخش و حیاتی است  .اگر با شانههای افتاده بایستید و سرتان را پایین
بیندازید ،صدایتان قدرتمند نخواهد بود .

وضوح گفتار
رسایی صداست  .صدایتان هم باید به گوش برسد و هم قابلفهم باشد.
وضوح گفتار مؤلفهای ضروری از
ِ
ممکن است افراد بتوانند صدایتان را بشنوند  ،ولی اگر نتوانند حرفهایتان را درک کنند  ،پیامتان منتقل نخواهد
شد .برای داشتن وضوح گفتار باید فصاحت و تلفظ خوب داشته باشید .
تنوع داشتن در سرعت صحبت کردن  ،مهم است اگر سرعت صحبت کردنتان ثابت باشد ،گوش کردن به
حرفهای شما برای حضار  ،سخت میشود .اگر با یک سرعت تند و شدت باال ادامه دهید  ،آنها شاید فکر
کنی ،هرازگاهی
کنند شما نگران یا مضطرب هستید  .در عمل این بدان معناست که اگر طبیعتا ً تند صحبت می د
سرعتتان را کم کنید تا تأکید نمایید و اگر معموالً آهسته صحبت میکنید ،سرعتتان را افزایش دهید تا انرژی
و شوق را اضافه کنید .

قدرت مکث
یکی از قویترین راهها برای بهبود اثربخشیتان این است که از ((مکثهای قدرتی)) معمول استفاده کنید .
مکث کردن این زمان را به شما میدهد که فکر کنید و این فرصت را به حضار میدهد که نظراتتان را جذب
قبیل ((ام))ِ (( ،ا))،
کنند .یک امتیاز بزرگ مکث کردن این است که به شما کمک میکند ((پرکننده هایی)) از ِ
((بسیار خوب))(( ،خوب))(( ،پس)) و ((بنابراین )) را حذف کنید.

چکار کنیم تا لحنمان یکنواخت جلوه نکند؟
برای اینکه لحنتان یکنواخت جلوه نکند ،یعنی در یک دوره زمانی طوالنی روی یک ُنت نماند  ،باید ارتفاع
صدایتان را در حین صحبت کردن تغییر دهید .

کار کردن روی صدا
باید روی لهجه ،ضربآهنگ ،طنین صدا ،صحبت کردن اب میکروفن کارکنید و مربی بگیرید

گرم کردن صدا
هر وقت امکان پیدا میکنید ،فرصت را غنیمت بشمارید و صدایتان را گرمکنید.

مواظبت از صدا
مواظبت از صدا ساده است تنها کاری که باید انجام دهید این است که از انجام کاری که احتماالً باعث مشکل
میشود اجتناب کنید مثل سیگار کشیدن ،نوشیدنیهای شیری و لبنی ،چای و قهوه ،پنیر و کره زیاد نخورید .
الکل :نوشیدن الکل هم بر تارهای صوتی تأثیر میگذارد وهم ممکن است شما در هم و برهم صحبت کنید یا
تعادل نداشته باشید .
آب در دسترس داشته باشید و قطرهقطره بنوشید تا گلوی شما خشک نشود .

فصل هفدهم
سبان مٍم است

سبک و محتوا
برای اینکه به موفقیت برسید باید هم سبک و هم محتوا داشته باشید  .کلماتی که شما استفاده میکنید محتوای
سخنرانیتان را شکل میدهند .اینکه شما چطور کلمات را کنار هم میچینید و گوش کردن به آنها را جذاب
و گیرا میکنید همه به سبک مربوط میشود .برای اینکه موفق شوید باید پیامتان با استفاده از ارتباط معنادار
بهروشنی بیان شود .زبانتان را نیز ساده نگهدارید .منظورتان را بگویید  .بهجای اینکه بگویید (( :فروش در
حال تقلیل است)) ،بگویید(( :فروش در حال کاهش است ))

واضح ،مختصر ،مفید و منسجم صحبت کنید
واضح ،مختصر و مفید  ،منسجم باورپذیر  ،جذاب و گیرا باشید  .کلمات قدرتمندی را که تأثیرگذاری باال دارند
انتخاب کنید .به دستور زبان توجه کنید و از زبان معلوم استفاده کنید نه زبان مجهول  .از تکنیکهای بالغی
برای تأکید استفاده و پیامهایتان را بهیادماندنی کنید.

تکنیکهای بالغی
در استفاده از این جمالت باید بدانید کجای سخنرانی استفاده کنید که حضار پیامکهای کلیدی را به یاد
بیاورند.

برخی از مفیدترین آنها را بیان میکنیم:
تکرار ،همه سخنرانان مشهور از آن استفاده میکنند.
آنافورا :تکرار کلمات در ابتدای یک سری عبارت یا جمله جهت تأکید بیشتر.
اپیستروف :این هم شبیه آنافورا است ولی کلمات آخر را در یک عبارت یا جمله تکرار میکنند.
سمپلوس :ترکیب آنافورا واپیستروف است( .فروش ما در آسیا در حال افزایش است ،فروش ما در اروپا و
امریکا در حال افز ایش است و فروش ما در دنیا در حال افزایش است )
آنادی پلوسیس  :کلمه یا عبارتی تکراری که یکبند یا جمله را تمام و بند یا جمله بعدی را شروع کند( .راهی
که در پیش روداریم ساده است ،ساده است چون راهحل را میدانیم )
دیاکوپ :بعد از یک کلمه یا عبارت واسطه یک کلمه یا عبارت را تکرار میکنید(.این پروژه سه ماه
عقبافتاده است .باور میکنید؟ سه ماه عقبافتاده  .یا افرادی که هفته گذشته با آنها دیدار کردیم میخواهند با
ما کار کنند  .بله درست شنیدید  .آنها میخواهند با ما کار کنند ).

قانون سه
قانون سه ،حس ضربآهنگ و کامل بودن به شنونده میدهد .نمونههای آن :زمان ،کیفیت ،هزینه  ،ایمان ،امید
و وضوح و...مانند ماهاتما گاندی با استفاده از این تکنیک گفت  :خوشبختی زمانی است که آنچه فکر میکنید،
آنچه میگویید و آنچه انجام میدهید باهم هماهنگ باشند .

تقابل
جمالتی که به یاد میمانند؛ مانند ما شاید بزرگ نباشیم ولی ایدههای بزرگی داریم .

ترکیب تکنیکها
وقتی آماده سخنرانی میشوید خالق باشید با ترکیب تکنیکها اثر بیشتری بر حضار بگذارید .

فصل هجدهم
مُاجًی مُفقیتآم یس با سؤاالت

هنر مدیریت سؤال و جواب
یکی از راحتترین راهها برای اینکه اعتمادبهنفس بیشتری در مورد جلسهی پرسش و پاسخ داشته باشید این
است که از قبل آماده باشید .اگر در مورد آنچه مکن است از شما پرسیده شود و اینکه چطور جواب دهید فکر
کرده باشید  ،احتمال اینکه بهصورت موفقیتآمیز با آن روبرو شوید بیشتر میشود.
یک روش دیگر این است که در ابتدای سخنرانیتان ،بیان کنید که چه پرسشهایی را میتوانید پاسخ دهید .

در مواجهی با سؤال غیرهوشمندانه برخورد مؤدبانه داشته باشید تا ارزشتان ازنظر حصار باال برود .
قبل از اینکه پاسخ سؤال را بدهید لحظهای صبر کنید تا افکارتان جمعوجور شود؛ و آنچه را میخواهید
بگویید واضحتر و منسجمتر باشد.
اگر جواب سؤالی را نمیدانید صادق باشید و از روشهای زیر بهره ببرید :
 .1بگویید (نمیدانم) .ولی به سؤالکننده بگویید هر چه زودتر به سؤال او جواب خواهید داد .
 .2اگر یک فرد خاص را در میان حضار میشناسید که در این موضوع کارشناس است میتوانید سؤال را به
او ارجاع بدهید .
وقتی به سؤال پاسخ میدهید تماس چشمی را باکسی که سؤال میپرسد محدود نکنید.
وقت را بهدقت مدیریت کنید که آیا در حین سخنرانی به سؤاالت جواب میدهید یا در انتها .

فصل نوزدهم
مُاجًٍ با مطکالت

بهترین برنامهریزیها گاهی غلط از کار درمیآیند.
هر جا مناسب باشد حتی میتوانید به مشکالت اهمیت ندهید  .در مواجهه با موقعیت هایی اینچنین هر چه
تجربهی بیشتری داشته باشید کارتان راحتتر میشود.

وقتی تجهیزات خراب میشوند چهکار کنیم؟
وقتی تجهیزات خراب میشود .معذرتخواهی نکنید ،وحشت نکنید و دستپاچه نشوید  .در عوض  ،کنترل را
بهآرامی در دست بگیرید  .خوب است تجهیزات یدکی به همراه داشته باشید  .میتوانید سیمها را چک کنید .

اگر حباب پروژکتور ترکید چطور؟
اگر حباب پروژکتور ترکید  ،بهراحتی میتوانید یک کپی کاغذ ی از اسالیدهایتان داشته باشید تا به شما
یادآوری کند که برنامه ریزی کرده بودید چه مطالبی را مطرح کنید .

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

مدیریت مشکالت مربوط به محتوای سخنرانی
در صورتی پیش میآید که بدون هماهنگی قبلی بخواهید سخنرانی کنید یا متن و محتوای سخنرانی را خوب
آماده نکرده باشید  .برای این مشکل میتوانید یادداشتهایی داشته باشید تا در صورت لزوم با اعتمادبه نفس
استفاده کنید .

به اشتباهات هجی کلمات بیتوجهی کنید.
وقتی قبل از شروع  ،زمان سخنرانیتان کاهش یافت  ،نباید با تندتر صحبت کردن همهی مطالب را بیان کنید ،
شاید بتوانید یک نقلقول ،کلیپ ویدیوی یا پژوهش موردی را که اهمیت موردی ندارد حذف کنید .

با اسالیدهای مفقوده چه کنیم؟
میتواند حرف بی ( )Bرا که کلید خاموش کرد ن صفحه است را بزنید و اسالید را توضیح داده سپس باز
همین کلید را زده و به اسالید بعدی بروید اگر یادتان نیامد اسالید در مورد چیست نباید معذرتخواهی کنید،
چون توجه غیرضروری را به مطلب حذفشدهتان جلب میکنید.

مواجه با انتقاد و خصومت
میتوانید کسانی را پیدا کنید که مثبت و با شما موافق باشند و توجه داشته باشید که با افراد منفی مباحثه
نکنید.
اگر کسی با ایدههای شما مخالفت است  ،آرامش خود را حفظ کنید  ،شیوهای که با آن واکنش نشان میدهید بیش
ازآنچه میگویید به یاد خواهد ماند  .بهدقت به آنها گوش کنید  ،محبت خود را نشان دهید و آرامش خود را
حفظ کنید .مهم است که بتوانید چیزها را از دیدگاه آنها ببینید .

مواجه با مشکالتی که پیشبینی آنها سختتر است
اگر شما یکی از چندین سخنرانی باشید که میخواهند سخنرانی کنند ،هرگز نمیتوانید مطمئن باشید که از
سخنران قبل از شما چطور استقبال شده یا خلقوخوی حضار چگونه است .باید در سخنرانی قبل حاضر باشید
یا در ابتدای صحبت خلقشان را تصدیق کنید و بعد ادامه دهید
اگر سخنران قبلی سخنان شمارا دزدید ،شما باید فوراً فکر کنید و به زاویهی دیگری از آن موضوع بپردازید .

فصل بیستم
سخىزاوی در م َقعیتٌای متفاَت

تنگ کردن کانون توجه
سخنرانی در جمع گروه های بزرگ مخصوصا ً در کنفرانسها برای بسیاری از سخنران ها ترسناک است و راه
غلبه بر این ترس این است که قبل از شروع با آنها خوشوبش کنید ،از پشت تریبون بیرون بیایید ،تماس
چشمی داشته باشید ،در گروههای چند فرهنگی  ،از زبان ساده استفاده کنید .
در سخنرانیهای تیمی ،در مورد اینکه چه کسی چهکاری را انجام دهد  ،تمرین و مرور  ،برنامهریزی برای
انتقال مسئولیتها و رویکردتان در مواجهه با سؤاالت موافقت کنید .
افراد را به شیوهای تغییر دهید  ،آنها را وادار کنید اقدام کنند یا نگرشی متفاوت را در پیش گیرند ؛ چون به
سخنان شما گوش کردهاند.

وقتی جوایز را میپذیرید  ،مختصر و مفید  ،خندهدار و الهامبخش سخن بگویید.
سخنرانی از راه دور  ،سخنرانی اینترنتی ،ویدئویی و کنفرانس از راه دور
این نوع سخنرانیها رواج بسیاری دارد و شکار شما کمی سختتر است از نگاه کردن بهصورت خیره به
دوربین یا مکث زیاد خودداری کنید و باید توجه داشته باشید که فقط افراد با صدای شما باید خوب ارتباط
برقرار کنند و از سرعت زیاد یا حرکات اغراق آمیز اجتناب کنید .

فروش و بازارگرمی
در این نوع سخنرانی معموالً وقت خیلی محدود است و شروع خوب بسیار اهمیت دارد  .بدون وقفه بروید سر
اصل مطلب از شواهد و مزایا و ویژگیهای محصول استفاده کنید و تصویری گیرا و جذاب خلق کنید.

تأثیرگذاری و اقناع
اگر قرار است حضار ایدههای شمارا باور یا محصوالت و خدمات شمارا خریداری کنند ،باید نهفقط از مغز
منطقی بلکه از مغز هیجانی بهره بگیرید ؛ و میتوانید از تکنیک بالغی استفاده کنید .

اداره یک جلسه آموزشی
این نوع سخنرانی تمام مهارت های یک سخنران را نیاز دارد  .آمادگی کافی ،مدیریت دامنه توجه حضار و
انتقال صحیح پیام کاری دشوارتر است چون باید سطح افراد را بسنجیم و نحوه یادگیری آنها و فعال یا منفعل
بودن .البته باید در صورت لزوم وقت کافی برای درک مطلب و یادداشت یا سؤال پرسیدن نیز داده شود .

انگیزه دادن و الهام بخشیدن
یکی از امتیازات سخنرانی از روی یک سند این است که شما میتوانید به حضار الهام ببخشید و آنها را به
انگیزش وادارید  .برای این کار باید تصمیم بگیرید چطور میخواهید با آنها رابطه برقرار کنید ،عالقه آنها
را برانگیزید ،توجهشان را جلب و آنها را وادار کنید احساس کنند کسی هستند .
در سخنرانی فیالبداهه مختصر و مفید صحبت کنید و نگران اشتباه کردن نباشید.

سخنرانی اجتماعی
وقتی در رویدادهای اجتماعی سخنرانی میکنید ،از شرمنده کردن  ،آزردن یا کسل کردن دیگران اجتناب کنید .

کتطافی بیپایان َ لذتبخص است.
سخىزاوی یک سفز ا
ِ
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محمود حاجی ابراهیمی

