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مقدمه:
الگوی اجرای سخنرانی شبیه پرواز هواپیما ست در این الگوو ،شورو سوخنرانی هموال ب نون شونل
هواپیما از بانن پرواز است سرنشینال می خواهنن ازمقصن آگاهی یابنن و پروازی آرام همراه بوا خوورا ی
های دلخواه دا شته باشنن روزنامه بخواننن تا به مقصن برسنن آنها نمی خواهنن روی بانون پورواز مل و
بماننن یا به سرعت صلود ننن و پرواز سختی داشته باشنن مسافرال انتظار پوروازی آرام را از مقصونی
به مقصن دیگر را دارنن ه ملادل بننه یا همال بخش میانی سخنرانی است

هواپیما در نهایت باین فرودی متلادل داشته باشن ،این فرود همال نتیجه گیوری یوا بخوش پایوانی
سخنرانی است مسافرال یا شنوننگال انتظار فرودی ناگهانی ،دیر یا ناهنجار را ننارنن .و می خواهنن بوه
سالمت فرود آینن
دی

ارنگی در تاب آیین سخنرانی می گوین «یک سخنرانی باین همچول پرواز غاز های وحشی
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از نق ه ای آغاز گردد وبسوی مقصن خود پرواز نن و هیچ چیز گیج نننه تور از ایون نیسوت وه
سخنرال ماننن یک خفاش ه در سیاهی شب سرگردال است از این شاخه به آل شاخه بپرد و به جوای
آنکه م الب خود را به ترتیب 2و  1و3و4و 9بیال نن به صورت  1،25،43،9،5بیال نن»
درخصووو

بخاطر بسپارید:
سخنرانی بدون نظم وترتیب

مثب

طبخ غذایی است کب مباا آن ببدون
اهمیت مقدار و ترتی
گر

پخبت آن تهیب

وآن را جلا مهمان بگذاریم

اهمیووت سوواختار و اسووتخوال بنوونی

سخنرانی همچنین این مثال را هم می توانیم بزنیم وه
سخنرانی بنول نظم وترتیب مث طبخ غذایی اسوت وه
مواد آل بنول اهمیوت مقونار و ترتیوب پخوت آل تهیوه
گردد وآل را ج وو مهموال بگوذاریم گرچوه ایون غوذا از
بهترین مواد درست شنه اسوت اموا ازنظور مهموال یوک

توهین محسوب میگردد لذا همیشه سخنرانی ما باین منظم و ساختارمنن باشن
یکی ازبهترین وساده ترین ساختارهای سخنرانی اسوتفاده از فرموول ABC-Cاسوت وه بوه منزلوه
شرو سخنرانی (ج ب توجه ، )ATTENTI ONبننه( ، )BODYنتیجه گیری() concl usi onو دعووت
به اقنام( ) cl ear cal l t o act i onاست ه بوسی ه آ واش یوارا سوخنرال مالزیوایی در تواب
خود بنام چگونه یک سخنرانی در تن ارائه نیم بیال شنه است ه درزیر شرح داده میشود
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فصل اول :شروع سخنرانی با جلب توجه
ین یک سخنرانی موفق ،شرو قنرتمنن آل است ب وریکه بالفاص ه توجوه شونوننه را بوه بهتورین
نحو ج ب نماین  .شرو یوک سوخنرانی مهمتورین  ،دشووارترین و پور اسوتر

تورین قسومت از یوک

سخنرانی است  ،لذا شرو سخنرانی باین بسیار قنرتمنن و انفجاری باشن تا مخاطبین میخکووب شوونن
وتوجه شال فورا ج ب گردد چول مخاطبین همال سی ثانیوه اول درموورد موا قضواوت میکننون و اگور
نتوانیم نظر مخاطب راج ب نیم درادامه بسیار مشک خواهن بود ه بتوانیم مخاطوب را هموراه خوود
داشته باشیم

در خصو

م الب سه دقیقه اول سخنرانی مال یادمال باشن متن سه دقیقه اول سخنرانی را بسیار

بادقت و مه به مه نوشته و حناق سه برابربقیه قسمت های سخنرانی آنرا تمرین نیم .

بخاطر بسپارید:
سی ثانی اول سخنرانی بسیار مهم است
پس آنرا از ست ندهید ومخاطبان تان را
میخکاب نمایید کلید یک سخنرانی مافق
شروع جذاب و انفجاری آن است

اگوور بخووواهم صووحبتم را در خصووو

شوورو

سوخنرانی خالصووه وونم بایوون بگووویم سووی ثانیووه اول
سخنرانی بسیار مهم است پس آنرا از دسوت ننهیون و
میخ تال را محکوم بکوبیون و مخواطبین را میخکووب
نین ین یک سوخنرانی موفوق در شورو جوذاب و
انفجاری آل است در ادامه چنن روش عالی بورای یوک
شرو قنرتمنن را به شما ملرفی میکنم
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چند روش عالی برای یک شروع انفجاری :
الف)یک داستان بگویید:

«مادرم در سال  1368بیوه شن در حالیکه سه ودک روی دسوتش مانونه بوود و یوک ریوال هوم
دربساط نناشت »......
«در سال  2339یک مرتبه چشم باز ردم و دینم توی تخت بیمارستال هستم و»......
«دیروز سرمیز صبحانه همسرم داشت برایم چای می ریخت ه ».....
«در دفتر من یک مرتبه باز شن و رئیس قب ی ما چارلی ناگهال وارد شن و».....
« داشتم وسط دریاچه ماهیگیری می ردم ه یک مرتبه دینم یک قایق موتوری باسورعت هرچوه
تمام تر به طرف من می آین »
یکی از قوی ترین روش های شرو سخنرانی استفاده از داستال است وقتی با داسوتال شورو موی
نیم توجه افراد را فورا ج ب میکنیم چول ذهن را خسته نمی نن و ذهون آدموی آل را دوسوت دارد
چول مترین میزال مصرف انرژی را برای مغز دارد دی

ارنگی در تاب آیوین سوخنرانی خوود موی

نویسن من برای شرو یک سخنرانی روشی بهتر از شرو با یک داسوتال نموی شناسوم و چنون شورو
داستانی ه در باال آمنه است را بیال می نن
ارنگی در ادامه می نویسن نه مقنمه ای و نه پیش درآمنی،یک راست بایون رفوت سور داسوتال ،و
توجه شنوننه را ج ب رد سخنرانی ه صحبتش را با داستانی از تجربوه هوای خوود شورو موی نون
ماننن نمونه های باال ق لا خوب هم ادامه مینهن و خوب هم نتیجوه میگیورد و مخاطبوال حرفهوای او
دنبال میکننن چول دل شال میخواهنن بناننن ه بلنش چه میشود
توجه نین هنگامی ه سخنرال صحبت هایش را با داستانی از تجربه های خود شرو میکنن قونم
به وادی امن می گذارد چول موقع داستال تلریف ردل چیزی از ق م نمی افتنتجربه ای را ه گویننه
از زننگی خود بیال می نن درواقع در تارو پود بافت او و احساسش جا می افتن و در نتیجوه ،جزئیوات
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آل را از خاطر نمی برد نتیجه چه میشود ؟ حالتی آسوده و م مئن وه باعوم میشوود گوینونه بتوانون
ارتباطی دوستانه با مخاطب برقرار نن
و بهترین داستال ها بر اسا

تجربه های شخصی هستنن چول خاطرات واضح به ما مک می نون

جزئیات وچکی را ه در زمال صحبت ردل در مورد آل ها زننه می نیم تجسم نیم
برای آنکه داستان شما جذاب و گیرا باشد بهتر است موارد زیر را رعایت کنید:
 -2ذکر جزئیات :
با ذ ر جزئیات داستال را رنگ آمیزی نمایین بورای ایون وار بایون بوه  9پرسوش چوه سوی ،چوه
وقت ،جا، ،چگونه و چرا درطول سخنرانی پاسخ داد البته باین دانست ه جزئیات نامربوط و بی اهمیت
وبیش از حن ،نیز س

نننه و خسته آور است یلنی همان ور ه جزئیات داستال نمک آل است بایون

مواظب باشیم شور آل را هم در نیاوریم
-1تقلید صدا وحرکات نمایشی :
با تغییر لحن و تق ین صنای شخصیت های داستال میتوال آنورا جوذاب تر ورد و جالوب تور وقتوی
خواهن شن ه بتوانیم با حر ات زبال بنل و نمایش آل را بازی نیم
-3نام واقعی افراد را بردن و مطالبی در مورد آنها گفتن :
همچنین وقتی از نام افراد واقلی می برین داستال توال زنونه موی شوود بوا اسوتفاده از نوام هوای
شخصیت ها و بیال م البی راجع به آنها ،واقلی شال نین مثال« سارا یک زل وچوک الغور انونام بوا
پوست گننم گول وچشمال سیاه است ه به تازگی دننال هایش را سیم شی رده اسوت او بوا افوراد
مافوق و مافوق تر خود براحتی گفت و گو می نن و نظر خود را بیال می نن»
-4با موضوع سخنرانی مرتبط باشد:
داستال باین با موضو سخنرانی نیز مرتبط باشن ضمنا اگر درسخنرانی گنن زدیم میتووانیم بوا یوک
داستال خوب و اجرای قوی جبرال نیم
-9استفاده از کلمات تصویر ساز:
سلی نیم در داستال هایمال از بکاربردل مات انتزاعی خودداری نیم و بجای آل از ماتی ه
باحوا

پنجگانه حس میشونن استفاده نیم ماتی ه تصویر سازنن و میتوانیم آنهوا راتجسوم نویم

مثال سیب یک مه تصویر ساز است چول می توانیم آنرا تصور نویم ولوی بهینوه سوازی یوک موه
انتزاعی است و یک تصویر مشترک بین همه انسال ها ننارد
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 -3درگیر کردن همه حواس دیداری ،شنیداری و کنیستاتیک(لمس

،ششسایی وبویسایی)

افراد به اجزا داستان :
همه افراد یکی از حوا

پنجگانه آنها از بقیه حوا

آنها قوی تر است و جهال پیرامول خوود را بوا

آل بیشتر و بهتر درک میکنن مثال بلضی افراد به لحاظ دیناری قوی ترنن و جهال را بوا دیونل بیشوتر
در ک می ننن ه به آنها دیناری ها می گوینن این افراد وقتی یک چیزی را ببیننن بهتر در ش موی
ننن بلضی افراد به لحاظ شنیناری قوی ترنن یلنی وقتی چیزی را بشونونن بهتور درک موی ننون و
بلضی افراد حسی انن و و قتی چیزی را حوس ننون بهتور آل را درک موی ننون لوذا در سوخنرانی و
تلریف داستال با ین طوری تلریف نماین ه هرسه گروه بتواننون داسوتال را از دریچوه درک خودشوال
درک نماینن یلنی فرد دیناری بتوانن داستال را تصویر سازی نماین ،فرد شنیناری بتوانن صنای افوراد
داستال را بشنود و فرد نیستاتیک بتوانن داستال را حس نن برای درک بهتور موضوو میتوانیون بوه
سایت نویسننه و مقاله  ........مراجله نمایین

ب)یک سوال بپرسید :
پرسینل سوال از مخاطبین یکی از قنرتمننترین روش ها برای
ج ب توجه و مشار ت آنها ازهمال شرو سخنرانی است
باپرسینل یک سووال مخاطبین ب ور غیرارادی به پاسخ فکر
می ننن و ذهن آنها درگیر موضو سخنرانی می گردد مثال«
چنن نفر از شما می خواهین سخنرانی خوبی ارائه نین » البته
باین توجه رد ه هنف پرسش و پاسخ نیست ب که ج ب توجه
مخاطبین به موضو سخنرانی است همچنین سواالتی ه م رح
میشود باین بسیار ساده و آسال باشن ه مخاطبین بتواننن براحتی به آل پاسخ دهنن مثال «چنن نفر از
شما امروز از اینترنت استفاده رده است » و اگر سخنرال از مخاطبی سوال پرسین و مخاطب پاسخ
را نمی دانست باین سریلا ازآل فرد بگذرد تا آل شخص حس بنی پینا نکنن و گرنه زمینه را برای
شکست خود فراهم رده است
پیشنهاد میشود بلنوال سخنرال سوالی را ه م رح می نین از مخاطبانی ه داو ط ب هستنن آل
سوال را بپرسین تا نتیجه خوبی سب نمایین
یک روش دیگر برای سوال پرسینل سوال بالغی است ه خودتال به آل سووال جوواب موی دهیون
البته این سوال به اننازه یک سوال واقلی قنرت و جذابیت ننارد اما این امتیاز را ه سریع تر است و از
ریسک افتادل در یک بحم طوالنی اجتناب می نن
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نکته مهم در مورد سوال میخواهم آنرا برای تا ین تکرار نم این است ه وقتی سخنرال سوال موی
پرسن مخاطب باین فکر نن تا بتوانن به سوال پاسخ دهون و فکر وردل مخاطوب یلنوی درگیور وردل
مخاطب با موضو سخنرانی .
سوال پرسینل یلنی سخنرال تور ماهیگیری پهن رده و ماهی ذهن مخاطبین را ه خی وی لیوز و
زب است را به دام بیننازد همچنین میتوال پرسش را به یک قالب ماهیگیری نیز تشبیه رد
ضمنا وقتی سخنرال از حضار سوالی می پرسن و از آنها میخواهن ه دست خود را باال بگیرنن موثال
« چنن نفر از شما ها روزانه از اینترنت استفاده می نین » خود سخنرال نیز بایون دسوت خوود را بواال
ببرد تا حضار را تشویق نن ه آنها هم دست خود را باال بگیرنن

ج) از آمارهای تکان دهنده و دور از انتظار استفاده کنید:
یک روش ساده و قنرتمنن برای ج ب توجه مخاطبین ایون اسوت وه آموار و واقلیوت هوای تکوال
دهننه ای را ارائه نیم این موضو بالخص زمانی بیشترین اثر بخشوی را دارد وه غواف گیر ننونه یوا
برخالف انتظار باشن نکته مهم این است ه این آمار باین به موضوو سوخنرانی مورتبط باشون و صورفا
جهت ج ب توجه و تفریح نباشن م مئنا باین از اعناد ملتبر و منابع ملتبر استفاده رد

این شیوه آغاز سخن در ایجاد ارتباط با مخاطب ،بسیار موثر است و ذهون را تکوال موی دهون و در
واقع نوعی تکنیک شوک است وقتی انسال مسائ غیر مترقبه ای را م رح می نن توجه مخاطوب بوه
حرفهای دیگرش هم ج ب می شود
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«طبق آمار سازمال بهناشت جهانی  4می یول نفر در شور مبتال به بیماری دیابت هستنن ه نیموی
از این تلناد از بیماری خود بی اطالعنن وحنود  5درصن از جملیت بین  19تا  32سال شور ما دچوار
این عارضه هستنن»
درسخنرانی های اری می توانین با ارائه اطالعات بازار و رقیب و شور تی وه در آل وار میکنیون
شرو قنرتمننی داشته باشین و سکوی پرشی برای ارائه یوک سوخنرانی بوی نظیور و در نتیجوه ارتقوا
شغ ی داشته باشن

ف)شروع های ممنوع در سخنرانی :
درقسمت قب در خصو

شرو های عوالی و انفجواری

سخن گفتیم اما چنن شورو دیگور وجوود دارنون وه عونم
رعایت آنها میتوانن سم مه کی بورای سوخنرانی و سوخنرال
باشن

کال م تان رابا عذرخواهی شروع نکنید :
 :بلضی ازسخنرانال سخن خوود را بوا عوذر خوواهی از اینکوه
آ مادگی افی و یا توانایی الزم را برای بیال م ب ننارنن شورو
می ننن و با این ار به مخاطب ت قوین موی ننون وه بورای او
ارزش قائ نبوده انن ه م بی را آماده ننن و همال م الب قنیمی برای ارائه به مخاطب افی اسوت
لذا تلارفات و عذرخواهی های فرو تنانه تکراری خود را نوار گذاشوته و مخواطبین را خسوته ودلوزده
نکنین
مقدمه و معرفی خود را طوالنی نکنید :

این ار باعم سر رفتن حوص ه مخاطبین میشود و تمر ز آنها به سخنرانی شما اهش می یابون و وم
م دیگه به سخنرانی شما گوش نمی دهن
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مطالب بدیهی و یا غیر کاربردی نگویید :
مثال در یک سمینار آموزش سخنرانی بخواهیم در مورد تاریخچه سوخنرانی صوحبت نویم وتوازه
روده درازی هم بکنیم
یادمال باشن مخاطبین پول نناده انن ه تاریخچه را یاد بگیرنن آنها م الب بونرد بخوور و واربردی
می خواهنن

ازجلب توجه نامطلوب به شدت خودداری کنید :
هرگز در این دام نیفتین ه توجه مخاطب را به هر قیمتی ج ب نین یادتال باشن ما از ج ب توجوه
م وب حرف زدیم هویچ آدم عواق ی سوخنرانی اش را بوه خواطر ج وب توجوه بوا جموالت و ارهوای
ناخوشاینن ی ه احسا

بنی را در مخاطب بوجود می آورد شرو نموی نون ولوی همچنوال از ایون

سخنرانال در شور دینه میشود.دوستی تلریف می رد ه در سمیناری شر ت ورده بوود وسوخنرال
می گفت این روزها آدم بافهم و شلور م پینا می شود اصال شما یک آدم بافهم و شلور تو ایون جموع
نشانم بنهین و....
ابدا با داستانهای مضحک حرف تان را شروع نکنید (باشوخ طبلی و طنز شرو بکنین ):
چول این ار ارزش و اعتبار شما را به شنت اهش مینهن
از خودتا ن یا شرکت تان بیش از حد تعریف ندهید:
چول عالوه بر اینکه مخاطبین را دلزده می نن ممکنه به مخاطبین این حس دست دهن وه شوما
آدم خود شیفته ای هستین و منزلت شما و شر ت تال را در نگاه مخاطبین اهش دهن
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فصل دوم :بدنه سخنرانی:
درقسمت قب یاد گرفتیم ه چگونه توجه مخاطب را ج ب نماییم در حقیقت در فرمول ABC-C
با حرف Aتوجه مخاطبین را ج ب ردیم ودر این قسمت  Bیا همال بننه ،سخنرانی را شرح میونهیم
بننه سخنرانی آل قسمت از سخنرانی است ه بوسی ه آل پیام خودرا به مخاطب ارائه مینهیم .
درطی سخنرانی توجه مخاطب به شنت افت می نن چول مغز می خواهن متورین زحموت را بوه
خود بنهن و مترین انرژی را مصرف نماین لذا باین سخنرال باترفنن هایی ه ما به چاشنی می گووییم
توجه مخاطب را دوباره به خود ج ب نماین

چاشنی سخنرانی چیست ؟

آماننا ویکرز در تاب خودآموز سخنرانی می گوین « تصور نین اگرچاشنی ای در دنیا نبود چ وور
می شن ؟ غذا ها بنول ادویه جات و چاشنی ها بی مزه بودنون هموه غوذاهای متموایز دردنیوا اعموم از
هننی ،فرانسوی ،تای ننی ،ایتالیایی و چینی مث هم می شننن سخنرانی ها هم همین ور هستنن اگور
فقط گوشت و سبزیجات به خورد مخاطبین بنهین ،سخنال تال نه تنها س
احتمال اینکه مخاطبین آنها را به یاد آورنن یا بر اسا

آنها عم

نننه خواهون بوود ب کوه

ننن از بین خواهن رفت»

لذا بلن از اینکه محتویات سخنرانی را آمواده ردیون قونم بلونی اضوافه وردل چاشونی بوه بننوه
سخنرانی است این ار ق لا ما را در میال  12درصن سخنرانال عالی قرار می دهن اگر این ار را انجام
دهیم دیگرنه تنها هرگز مخاطب س نخواهن شن ب که هوشیاری مخاطب نیز باال میورود و سوخنرانی
جذاب تر و جالب تر و سرگرم نننه تر میشود
در نمودار های زیر ه نمودار توجه –زمال نامینه میشونن در نمودار الف میزال توجه مخواطبین بوا
گ ذشت زمال را درحالت عادی سخنرانی نشال مینهون و در نموودار ب میوزال توجوه مخواطبین را بوا
گذشت زمال درحالت استفاده از چاشنی های سخنرانی نشال مینهندرنمودار ب می بینیم هر جا ه
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توجه مخاطب اهش می یافت با افزودل چاشنی ها دوباره میزال توجوه مخاطوب افوزایش موی یافوت
نکته مهم درباره چاشنی ها این است ه یک پیام را بوسی ه چاشنی هوای مخت وف مثو تغییور لحون
،تصاویر ،م اللات موردی،مثال ها  ،ارگروهی ،و ...می توال چننین بار تکورار نیون یلنوی بوا بمبوارال
چاشنی میتوانین پیام تال را ب ور فوق اللاده قنرتمننی به مخاطب انتقال بنهین تا مخاطب موضوو را
به روشنی و امال واضح درک نماین بمبارال چاشنی مث پشوت سور هوم چکوش زدل اسوت هور نوو
چاشنی تاثیری افزایشی دارد یک میخ هرچه عمیق تر فرو رود بیرول آوردل آل مشک تور اسوت ایون
چنین است ه باعم میشود ه اینه ها با قنرت تثبیت شونن ه مخاطبین راه دیگری نناشوته باشونن
جز آنکه آل اینه را بیاد بیاورنن
یاد آور میشوم بسیاری از روش هایی ه برای شرو سخنرانی قبال گفتوه شون مثو داسوتال ،نقو
قول ،پرسش ،آمار ها ،قول وتضمین وغیره نیز میتواننن بلنوال چاشنی سخنرانی در بننه سخنرانی بکار
رونن

نمودار الف

نمودار ب
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چاشنی های عالی برای سخنرانی :
الف)نمایش تصویر خاص :
چینی ها یک ضرب لمثلرد رلد ره مر وری اریره لدعک یرک بررب بل رب را هتلدم ثر ل ر
ل تفاره لعتصا یبخاص ابث ج ب ترج عیار وخاطبین ویگربرر ورلد رد رثینادق تری تصرریب
یک رعلر د ق پبره آوه خا م هاق حاضب رد ثیناد لحسا ات خاصی لع خرر شان رلر ه

ب) نمایش فیلم :
نمایش کلیپ های تصویری کوتاه جذاببت زیادی برای مخاطبین دارد فقط باید توجه کررد کره
آن کلیپ به موضوع مرتبط باشد همچنین فیلم برای یخ شکنی و عوض کردن فضای جلسره ییلری
موثر و قدرتمند می باشد قدرت فیلم حداقل ده برابر عکس است

ج )عوض کردن موضوع :
اگر بخواهم یک تشبیه برای این موضو بکار ببرم ورقه ورقه ردل لول البوا

اسوت وه خووردل و

هضم آنرا آسال و لذت بخش می نن

مثال برای یک سخنرانی یک ساعته یک پاور پوینت با ده عند اسالین درست موی نویم وه هریوک
مستق از دیگری و دارای یک زیر موضو است اموا و اسوالین هوا در مجموو بوا هوم دارای یوک
پیوستگی هستنن و موضو واحنی را دنبال می ننن ب وریکه اگر مخاطب یک اسالین را متوجه نشون
اسالین بلنی ه مستق از از اسالین قب ی است را بتوانن متوجه گردد بلبارت دیگر باتبنی صحبت بوه
بخش های وچک تر و مجزا می توال توجه بیشوتر ی از مخواطبین ج وب ورد چوول اگور مخاطوب
قسمتی از یک بحم طوالنی و پیوسته را از دست بنهن بقیه سخنرانی برای او گنگ و مبهم خواهن بود

www.amoozeshesokhanrani.com

سخنرانی به زبان آسان

15

و میزال توجه او به سخنرانی اهش می یابن لذا با تبنی یک سخنرانی طوالنی به برش های ووچکتر
توجه مخاطب بیشتر ج ب میشود

د) تغییر لحن :

با استفاده ازتغییر زیر و بمی صنا ،تغییر سرعت الم  ،تغییر مکم ،تا ین و  ...میتووال لحون هوای
مخت ف داشت هر چه تنو و تغییر لحن بیشتر باشن مغز متر خسوته میشوود چوول یکنوواختی مغوز
راخسته می ننبا تمرین ضبط فای صوتی میتوال لحن بهتر و زیبا تر نمود
ه)قابل لمس کردن موضوع :

مثال درسخنرانی های تجاری وقتی میخواهنن الیی را ملرفی نمایننآل واال را بنسوت مخواطبین
میدهنن تا مخاطبی ن آل اال را با همه حوا

پنجگانه حس نماینن یوا دریکوی از سوخنرانی هوای تون

سخنرال می خواست قسمتی از مغز انسال را توضیح دهن یک مغز ام انسوال هموراه خوود بوه روی
صحنه آورد یا دوستی ه در مورد اریگامی (هنر تا ردل اغذ و ساخت اردستی اغوذی )سوخنرانی
میکرد همراه با سخنرانی اش یک اردستی اغذی نیز می ساخت
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و) به حرف وادار کردن اعداد و ارقام :

محمن پیام بهرام پور در تاب جلبه ابزار سخنرانی دراین خصو

مثال زیبوایی دارنون ایشوال موی

گوین به جای آنکه بگوییم فاص ه زمین تا ماه  302222ی ومتر است می توانیم بگوییم ه اگور جواده
ای فرضی از زمین تا ماه وجود داشت و ما با سرعت  212ی ومتر درساعت حر ت می وردیم و هویچ
توقفی نناشتیم مسافتی را ه بلن از حنود  4ماه و نیم طی می ردیم برابر بافاص ه زمین تا ماه است
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ز)اشتراک صحنه:
اشتراک صحنه یلنی اینکه ما در روی سن از دیگرال نیز دعوت نیم ه روی سن بیاینن و برنامه
خودشال را( مثال سخنرانی خی ی وتاه ،تلریف تجربه یا خاطره در زمینه موضو موورد بحم ،گفتن
یک طنز یا انجام نمایش و یا غیره ) برای منت وتاهی اجرا ننن و درحقیقت هم ما از سن استفاده
رده ایم هم دیگرال  .و به این اشتراک صحنه می گوینن

ک)استفاداز ابزار های فیزیکی :
یادم می آین ه مل م زبال انگ یسی ما در دوره دبیرستال برای اینکه ساختار جم ه را در

بنهن یک

زنجیر وتاه بیست سانتی متری ه حنودا ده ح قه داشت سر ال آورد و گفت ه ساختار یک
جم ه مث این زنجیر است و مات مث ح قه های این زنجیر هستنن و اگر درساختار جم ه مثال
جم ه ماضی نق ی مه ای را جا بیننازیم مث این است ه یکی از ح قه ها را برینه ایم و زنجیر ما
آل موقع می برد یا مل م آمار و احتماالت ما برای یاد دادل قانول احتمال چنن تا سر ال می
آورد و یا در یکی از فی م های تن یک سخنرال برای صحبت در مورد نیکره راست و چپ و ال مغز
صحبت نماین یک مغز ام را با خودش روی سن آورد

ل) تغییرسخنران :
مخاطبین دوست دارنن بناننن سخنرال بلنی ی هست ؟چه خواهون گفوت ؟لوذا توجوه مخواطبین
افزایش می یابن  .االل در شور ما م م دارد این موضو جا می افتن ه یک برناموه را چننسوخنرال
مشتر ا اجرا ننن چول باعم افزایش ج ب توجه مخاطبین می گردد

م) بازی ها:
ل جام اعق ابث شاط فبل لن رد ج س یا ثیناد خرلهه شره فطرن رتر وارم لیرن ل ر لع لیرن
ور عیر ل رتفاره مربر ورلد ل رتفاره لع راعق رد رثیناد
چاشنی طی چاشنی ها ایه ا ترج
وخرراطبین سرریاد دلضرری خرشرریا خرلهنرره شرره مرری
خد ی ر ول ه هنبونررهق ررخنبلن ل ر
ل تفاره لع اعق رد ج سات یا ثینا دهاق ر متی بک ی وته ل

www.amoozeshesokhanrani.com

18

نویسنده  :مهندس بهمن دهقانی

چ) بقیه اش بعهده شما:
لیرن میسر هثننرران لرلور رلدر وررلد مراد تیثرری و بد رری وررردرق و ببر مشیووسررا ط ودلق
ایبقو ادک فربقوجثع نهقو فعامی فیتیری و ر یط ل تبلح . ...
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فصل سوم :جمع بندی و نتیجه گیری:
بلن ازاینکه بننه صحبت به پایال رسین باین نکات اص ی را ه یکی یکی تکرار و جمع بننی نمواییم
وپس ازآل نتیجه گیری را ه ازنکات اص ی ناشی میشود را بیال نماییم یادمال باشن وه جموع بنونی
لب الم است و باین خالصه و مختصر باشن و اربردی جز یادآوری ننارد
در بحم جمع بننی دانستن چنن نکته الزم وضروری است
-2برای اینکه م مئن شوین ه نتیجه گیری سخنرانی حتی االمکال تاثیر گوذار خواهون بوود بایون
مه به مه آنرا طراحی نین
-1مهم ترین اص این است ه اگر نخواهیم سخنرانی را با دعوت بوه اقونام بوه پایوال ببوریم موی
بایست سخنرانی را با یک جم ه تاثیر گذار به پایال برسانیم برای این ار میتوانیم از نق قول یوا شولر
یا جمالت الهام بخش یا داستال استفاده نماییم
-3به یاد داشته باشین ه همه مخاطبین با مشکالت ،چالش ها ،سرخوردگی هوا ،موانوع و شکسوت
های موقت روبرو هستنن به همین دلی همه شلر یا داستال دلگورم ننونه ای را وه بوه آنهوا انورژی
وشهامت بنهن تحسین می ننن
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فصل چهارم :دعوت به انجام کار واضح:
یکی از قنرتمننترین روش های پایال سخنرانی دعوت به انجام ار واضح است بایون بوه مخاطبوال
بگویین ه توقع دارین پس از شنینل سخنرانی چه ارهایی انجام دهنون و نکتوه مهوم ایون اسوت وه
بنول توجه به اینکه آیا مخاطبال با شما موافق هستنن و اینکه اری را ه شما می خواهین تمایو بوه
انجام آل دارنن یانه؟ باین امال برایشال مشخص باشن چه انتظاری از آنها دارین
مثال  :ارشنا

وزرات بهناشت در سمینار نترل دیابت درخصو

دیابت با فرمول فوق سوخنرانی

می نماین
-2درابتنا با بیال آمارهای تکال دهننه نظر مخاطبال راج ب میکنن
-1دربننه سخنرانی با بیال خاطرات و گزارشات واتفاقات رخ داده شنه ودیگر ترفننهای ذ ور شونه
توجه را همچنال حفظ می نن
 -3در جمع بننی ،نکات اص ی گفته شنه را دوباره تکرارمی نماین و نتیجه گیوری میکنون وه اگور
ج وی رشن این بیماری را نگیریم چه پیامنهایی برای بیمار ،خانواده بیمار و شور خواهن داشت
 -4و در پایال با دعوت به حناق نیم ساعت ورزش روزانه بلنوال قوی ترین و موثرترین داروی ضون
دیابت میتوانن یک دعوت به اقنام قنرتمنن داشته باشن

سخن پایانی:
وست عزیز از آنجائیک هیچ ناشت ای ب جز کالم الهی بی نقب
بشری قطعا بدون اشکال و نق

نیسبت و سباتت

سبت

نخااهد با لذا از شما تااننده محتبرم تااهشبمندم کب اگبر

اشببکال و نقص بی ر ای بن کتبباب یدی بد تاشببحال تببااهم شببد ک ب آنببرا از طری بق ایمی ب
 dehghaneb@yahoo.comبا نایسنده رمیان بگذارید

پایان
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سخنرانی به زبان آسان
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عنوان کتاب

23

www.amoozeshesokhanrani.com

 مهندس بهمن دهقانی: نویسنده

www.amoozeshesokhanrani.com

24

