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Articulate & speech principles

علــی رغــم اینکــه از عصــر فضــا  ،اتــم و فنــاوری هــای نویــن گــذر کــرده ایــم امــا در مواجــه بــا تمامــی اعمــال روزمــره زندگیمــان جــای خالــی روابــط بیــن
انســان هــا  ،روابــط مســتحکم  ،ســالم و بــر اســاس احتــرام متقابــل و بــدور از هــر گونــه تکلــف و تجمــل  ،در یــک کالم ســاده گویــی و رســاندن مطلــب مــورد
نظــر بــه مخاطــب دیــده مــی شــود  ،ایــن جــای بســی تعجــب دارد کــه در قــرن ارتباطــات و دهکــده جهانــی باشــیم امــا روابطمــان هــر روز خالصــه و خالصــه
تــر شــود (در پبــام هــای کوتــاه دیــداری و شــنیداری ایمیــل هــا و چــت )  ،گاهــی اوقــات بــه دلیــل همیــن آگاهــی نداشــتن بــه هنــر برقــراری ارتبــاط  ،ناگزیــر
بــه زور و بحــث و جــدل و نــزاع روی مــی آوریــم و بــه کــرات شــاهد دوری از گفتمــان ســالم بــر مبنــای تعقــل  ،تفکــر و اندیشــه پویــای انســانی هســتیم ،
یادمــان باشــد تمــام ادیــان بــا ارتبــاط آغــاز شــد .

کاری از گروه تحقیق و پژوهش وب سایت سمینارما
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تکنیک های فن بیان و اصول سخنرانی
 10تکنیک برای سخنرانی
چگونــه يك ســخنراني خوب ارائــه كنيم
چــه در حضــور يــك نفــر و چــه در حضــور يــك جمعيــت پنجــاه نفــره ،ميتــوان بــر تــرس و
خجالــت ناشــي از ســخنراني غلبــه كــرد.
ســخنرني مهارتــي اســت كــه همه ميتوانند بــا تمرين ،آن را بياموزند .با اســتفاده از ابــزار ارتباطي

ارتباط چشــمي
يــك ارتبــاط چشــمي خــوب كمــك ميكنــد تــا مخاطــب احســاس آرامــش بيشــتري نمايــد
و در تواناييهايــي كالمــي شــما نيــز اعتمــاد بــه وجــود مــيآورد .ارتبــاط چشــمي خــود را
(پيوســته) حفــظ كنيــد؛ بــراي اينــكار بايــد آنقــدر بــر متــن ســخنراني خــود تســلط داشــته
باشــيد كــه فقــط هرازگاهــي نيــاز بــه نــگاه كــردن بــه متــن خــود پيــدا کنيــد.

چنــد چهــره صميمــي را ـ كــه بــه مضمــون ســخنان شــما واكنــش نشــان ميدهنــد ـ در
بيــن حضــار پيــدا كنيــد و ســخنراني خــود را بــا تمركــز بــر روي آنــان انجــام دهيــد .در هــر
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زيــر ،يــاد بگيريــد كــه چطور بــا اعتماد به نفــس صحبت كنيد و اجرايي جالب توجه داشــته باشــيد.

نوبــت ،ارتبــاط چشــمي خــود را چهــار تــا پنــج ثانيــه حفــظ كنيــد و ســپس بــه ســراغ نفــر
بعــدي برويــد.

www.SeminareMa.com

1

تکنیک های فن بیان و اصول سخنرانی
تکنیک برای سخنرانی
طرز ايســتادن و حركات بدن
صحيــح ايســتادن نشــان دهنــده اعتمــاد بــه نفــس اســت .محكــم بايســتيد .حــركات بيــش از
حــد ممكــن اســت حــواس شــنوندگان را پــرت كنــد.
طبيعتــا در هنــگام ايســتادن دســتان خــود را در كنــار بــدن قــرار ميدهيــد .بــراي تاكيــد بــر
روي نــكات مهــم ،از حركاتــي اســتفاده كنيــد كــه آهســته و دقيــق و در عيــن حــال طبيعــي

بــه عاداتــي كــه ممكــن اســت داشــته باشــيد ،توجــه كنيــد؛ عاداتــي مثــل دســت روي دســت
انداختــن ،تكيــه دادن بــه ديــوار يــا بــا خــودكار بــه جايــي زدن .ايــن كارهــا نيــز ميتوانــد
حــواس مخاطبــان شــما را پــرت كنــد يــا بــه آنهــا بگويــد كــه شــما (نســبت بــه موضــوع)
بيعالقــه و يــا اينكــه دســتپاچهايد.

ســخنراني خــود را در مقابــل آينــه تمريــن كنيــد تــا نحــوه اجــرا و حــركات بــدن خــود
را بررســي كــرده و در صــورت لــزوم آنهــا را تغييــر دهيــد .شــيو ههاي متفاوتــي را مــورد
آزمايــش قــرار دهيــد تــا در مجموعــه حــركات و ژســتهاي خــود بــه آن هماهنگــي كــه بــا
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باشــند.

آن احســاس راحتــي ميكنيــد ،برســيد و همــان را در برابــر حضــار بــه كار ببريــد.
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حالــت چهره
وجــود صميميــت در حالــت و حــركات چهــر ه كمــك ميكنــد تــا رابطــهاي گــرم و مثبــت بــا
مخاطبــان خــود بوجــود آوريــد .خنــد هاي كــه شــما بــه چهــره داريــد بــه مخاطــب ميفهمانــد
كــه شــما هــم يــك انســان و (در نتيجــه) قابــل اعتماديــد ،و بديــن ترتيــب بــه آنــان ايــن
فرصــت را ميدهــد كــه نظــرات شــما را بپذيرنــد.
حالــت چهــره شــما (در حقيقــت) بيانگــر حــال و هــواي ســخنان شماســت و مخاطبتــان را (در

لباس مناســب
انتخــاب خــوب لبــاس كمــك ميكنــد تــا بــراي مخاطــب خــود احتــرام قايــل شــويد .قبــل
از حضــور در محــل ســخنراني ،نظــر ديگــران را در رابطــه بــا نحــوه انتخــاب لبــاس و نيــز
تناســب آن بــا مناســبت مربوطــه جويــا شــويد.

رســا بودن صدا
گاهــي آهنــگ و لحــن كالم اثــري بــه مراتــب قويتــر از محتــواي آن دارد .بــا تمريــن كــردن،
احســاس و انــرژي را بــه صــداي خــود بيفزاييــد .شــما ميتوانيــد بــا رعايــت مــوارد زيــر،
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ســخنراني) درگيــر ميكنــد.

گفتــار خــود را تنــوع ببخشــيد:
بــاال بــردن و پايين آوردن صدا
تغييــر دادن ســرعت كالم بــه منظور تهييــج مخاطب
اســتفاده از مكث و ســكوت بجاي گفتن «آه»« ،اووم»« ،راســتش»
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كــم و زيــاد كردن دانگ صدا بــراي تاكيد بر روي نــكات مهم و درگير نمــودن مخاطب
انــرژي بخشــيدن بــه صــدا بــه ايــن منظــور كــه صــدا خســتهكننده و ب ـيروح نباشــد ،وتمريــن
روزانــه و ضبــط صــدا بــراي پــي بــردن بــه نــكات نيازمنــد تغييــر

درگير كــردن مخاطب
بــا پرســيدن ســوال ،صحبــت مســتقيم و عالقهمنــد كــردن مخاطبــان ،آنــان را در ســخنراني

كنيــد.
بــا اســتفاده از جمالتــي جــذاب در ابتــداي كار ،عكــس ،نقشــه يــا بخشهايــي از يــك فيلــم،
و يــا درخواســت كمــك از خــود حضــار ،آنهــا را در بحــث خــود درگيــر كنيــد (شــركت بدهيــد).

شــوخ طبعي
غــرض از شــوخي ايــن نيســت كــه نقــش يــك كمديــن را بــازي كنيــد بلكــه بــه ايــن وســيله
بايــد فضايــي آرام را بوجــود بياوريــد و بــا مخاطــب خــود مــزاح كنيــد .شــوخي ميتوانــد وجــه
تمايــز يــك ســخنراني معمولــي و يــك ســخنراني عالــي بــه حســاب آيــد.
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خــود درگيــر كنيــد .ايــن كار باعــث ميشــود بــا مخاطــب خــود يــك ارتبــاط راحــت برقــرار

اگــر در گفتــار خــود كمــي شــوخي بــه خــرج دهيــد ،مخاطــب پــي ميبــرد كــه شــما نيــز
انســانيد و در عمــل نيــز يادگيــري انســان هنــگام انبســاط خاطــر بيشــتر اســت .ســعي كنيــد در
ســخنان خــود داســتا نهاي شــخصي و وقايــع جــاري را بگنجانيــد تــا ســخنرانيتان خشــك
نباشــد.
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كنتــرل اضطراب
اكثــر افــراد از ســخنراني در جمــع هــراس دارنــد ،حتــي بيشــتر از مــرگ .همــه هنــگام صحبــت
در برابــر جمــع بــه ميــزان معينــي اضطــراب دچــار ميشــوند ،امــا نكتــه اينجاســت كــه نبايــد
بــه ايــن اضطــراب پايــان داد بلكــه بايــد آن را كنتــرل كــرد.
درســت قبــل از ايــراد ســخنراني چنــد نرمــش تنفســي عمقــي انجــام بدهيــد تــا كمــي آرامــش
پيــدا كنيــد.

بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه از شــما بــراي ايــراد ســخنراني دعــوت شــده اســت چــرا كــه
شــما حــرف مهمــي بــراي زدن داشــتهايد.

همه خواســتار موفقيت شــما هســتند.
صحبــت كــردن در جمــع مهارتــي اســت كــه شــما ميتوانيــد آن را بــا تمريــن و ممارســت
بياموزيــد.
مهــار كــردن اضطــراب و نيــز تمريــن و تكــرار فنــون فــوق در ســخنراني ميتوانــد برايتــان
موفقيــت بــه همــراه آورد.
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از اضطــراب خــود براي هيجان بخشــيدن به ســخنراني خود اســتفاده نماييد.

5

تکنیک های فن بیان و اصول سخنرانی
آموزش فن بیان | اصول سخنرانی | هنر گویندگی و گفتکو
 25ســال پیــش شــادروان ملــک الشــعرای بهــار  -در کتــاب ســبک شناســی  -ضعــف نحــوه
ســخن گویــی مــا را امــری کلــی دانســت و از ضایــع شــدن آهنــگ صــدای مــا وجــود الحــان
عاجزانــه  ،صو تهــای نــازک و شکســته و بســته  ،حــروف جویــده جویــده مظلومانــه و حیلــت
گرانــه در آن ســخن گفــت و از قــول مــردی فاضــل نقــل کــرد کــه « :مــردم مــا بــه جــای
ســخن گفتــن  ،نالــه میکننــد»

ورزش صــدا بپردازنــد و طریــق ســخن گفتــن درســت و فصیــح را بــا آهنگــی اســتوار  ،متیــن
و جــذاب بیاموزنــد.

بهــار بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره میکنــد کــه بــرای هنرمنــدان فارســی زبــان دو نکتــه از
اهمیــت خــاص برخوردارنــد :
 -1تاریخ زبان فارســی
 -2وزن شــعر در زبان فارسی
فــن بیــان فقــط بــه پــرورش صــدا و بیــان و کار فنــی و فیزیکــی ختــم نمیشــود  .بیــان

کتاب تکنیک های فن بیان و اصول سخنرانی | اسفند  | 93وب سایت سمینارما

بهــار در ضمــن  ،کــودکان و نوجوانــان و نیــز بانــوان و «دوشــیزگان» را دعــوت کــرد تــا بــه

خــوب  ،بــا دانــش مــا از زبــان و نیــز بــا آگاهــی مــا نســبت بــه آنچــه کــه «بیانــش میکنیــم
» ارتباطــی تنگاتنــگ دارد  .صــدا و بیــان انســان محصــول عوامــل مختلــف فیزیولوژیــک (
ماننــد چگونگــی اندا مهــای تنفســی و گفتــاری ) ،روانشــناختی (ماننــد شــخصیت ) و اجتماعــی
(ماننــد آمــوزش و پــرورش و پایــگاه اجتماعــی ) اســت .
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از شــاعر و اندیشــمند بزرگ ما سعدی شیرازی :
تــا مرد ســخن نگفته باشــد | عیب و هنرش نهفته باشــد
صــدای انســان پدیدهــای بســیار پیچیــده اســت و چهــار عامــل «غلظــت صــدا»« ،انــرژی
صــدا»« ،انــرژی کلمــه» و «بــرد یــا حجــم صــدا» در آن دخالــت بســیار دارنــد  .بنابرایــن
شــرایط و محیــط مناســب بــرای توســعه قــدرت تکلــم و پــرورش بیــان  ،یکــی از مهمتریــن
وظایــف مربیــان در تمــام ســطوح آموزشــی اســت  .ایــن امــر بــه ویــژه در تئاتــر و آواز اهمیــت

رکــن در ایــن هنرهــا اســت  ،چــرا کــه مقــدار بســیار زیــادی از ایــن ارتبــاط و انتقــال  ،توســط
کالم انجــام میگیــرد .

بــه طــور کلی میتوان اهم اهــداف پرورش بیان را چنین بر شــمرد :
 -1درســت اندیشــیدن و افــکار خــود را در خور فهم خود و دیگــران بیان کردن
 -2عقایــد خــود را آزادانه  ،بــا اعتماد صریــح و طبیعی بر زبان آوردن
 -3قــدرت تنظیم افکار را توســعه بخشــیدن

بــرای داشــتن بیــان خــوب بایــد دارای «گــوش خــوب» بــود  .مفهــوم داشــتن گــوش خــوب

کتاب تکنیک های فن بیان و اصول سخنرانی | اسفند  | 93وب سایت سمینارما

خاصــی دارد زیــرا کــه ارتبــاط فکــری و انتقــال اندیشــهها از صحنــه بــه تماشــاگر مهمتریــن

آن اســت کــه بایــد بــه شــنیدن  -و درســت شــنیدن  -صــدای خــود و دیگــران و صداهــای
اطرافمــان کــه مــا اصطالحــ ًا آن را «صــدای طبیعــت» مینامیــم  ،عــادت نمــود .
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مــا در زندگــی روزمــره بســیاری از صداهــا را  -اگــر چــه ایــن صداهــا وجــود دارنــد -
نمیشــنویم  ،مــا حتــی دقــت نمیکنیــم کــه صــدای دوســتمان کــه مدتهــا بــا او برخــورد و
مصاحبــت داشــتهایم چگونــه اســت .
بلکــه از صــدای افــرادی کــه میشناســیم تنهــا یــک خصوصیــت کلــی در ذهنمــان داریــم
در حالیکــه اگــر بــه صــدای وی بــا دقــت گــوش کنیــم ویژگیهایــی را در صدایــش خواهیــم
شــناخت کــه تــا بــه حــال متوجــه آن نبود هایــم  .جالــب اســت بدانیــم کــه مــا حتــی بــه

بیــان خــود بــر روی دیگــران آگاه نیســتیم .

معمــول اســت کــه بــرای آگاهــی هنرپیشــه و خواننــده بــه چگونگــی بیــان خــود  ،ضبــط
کــردن صــدا را پیشــنهاد میکننــد  .البتــه ایــن در صورتــی خــوب اســت کــه دســتگاه ضبــط
صــدا دســتگاه کاملــی باشــد ،چــرا کــه ضبــط صوتهــای معمولــی بخشــی از ویژگیهــای صــدا
را حفــظ نمیکننــد .

بــه هــر حــال دقــت و توجــه نســبت بــه صــدای خــود و صــدای طبیعــت بــه هنرمنــدان امــکان
داشــتن یــک گــوش خــوب را میدهــد بــه شــرط آنکــه ایــن توجــه و دقــت بــه صــورت یــک
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چگونگــی صــدای خــود نیــز وقــوف کامــل نداریــم و بــه همیــن دلیــل  ،بــه میــزان تأثیرگــذاری

تمریــن مســتمر و همیشــگی درآیــد تــا نتیجــه مطلوبــی بــه دســت دهــد .
داشــتن بیــان خــوب مســتلزم شــناخت فــرد از ســاختمان دســتگاه صوتــی و چگونگــی تولیــد
صــوت نــوع هــوا  ،مقــدار هــوا  ،عواملــی کــه در تولیــد صــدا دخیــل هســتند و  ...نیــز هســت .
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 6گام موثر در تقویت فن بیان ،اصول سخنرانی و هنرگویندگی و گفتگو

 ::.صدای شــما به اندازه چشـمهایتان اثرگذار اســت ،به
ثــروت بيان بيانديشــيد .::

ممکــن اســت بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد تــا بــرای گروهــی از مخاطبــان دربــاره
موضوعــی ســخنرانی کنیــد .صحبــت کــردن در چنیــن جلســاتی خــود یــک هنــر و توانایــی
اســت و نیازمنــد یادگیــری و تجربــه آمــوزی مــی باشــد .اگــر فکــر مــی کنیــد کــه بــا انتقــال

هیجان و شــور و اشــتیاق سوزان داشــته باشید
تظاهــر نکنیــد .شــنوندگان هوشــمند هســتند .اگــر مطلبــی را دوســت نداریــد اصــ ً
ا دربــاره
آن ســخنرانی نکنیــد .وقتــی شــور و اشــتیاق داریــد فقــط لــب و دهانتــان حرکــت نمــی کنــد،
دســت و ماهیچــه هــای صورتتــان بــه کمــک شــما مــی آینــد تــا مطلــب را تاثیرگذارتــر مطــرح
کنیــد.

نکاتــی دربــاره فن بیــان و صحبت کردن (اصول ســخنرانی ،هنــر گویندگی)
کمتــر از کلمــات اســتفاده کنید
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حجــم انبوهــی از اطالعــات مــی توانیــد ســخنران موفقــی باشــید ،اشــتباه مــی کنیــد.

در یــک جلســه ســخنرانی ،نیــل بــه یــک هــدف تاثیرگــذار بهتــر از بدســت آوردن ده هــدف
کــم عمــق و بــی تاثیــر اســت .ســعی کنیــد یــک مطلــب را تاثیرگــذار مطــرح کنیــد .بــرای
ایــن منظــور ویدئوهــای ســایت  Tedنمونــه هــای گرانبهایــی بــرای ارائــه مفاهیــم بــزرگ در
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کمتریــن زمــان مــی باشــند.
پر بار باشــید
مطلــب را از زاویــه دیــد مخاطبــان مــورد بررســی قــرار دهیــد و بســنجید .ســعی کنیــد آن
چیــزی را بگوییــد کــه مخاطــب هــم اکنــون بــه آن مــی اندیشــد .شــیوه هایــی را پیــدا کنیــد
کــه مخاطــب مطلــب شــما را بهتــر درک کنــد .مثــال ،داســتان ،ارائــه هــای تصویــری و یــا
ویدئویــی و  ...در درک بیشــتر مطلــب موثــر اســت.

منتظــر زمــان پرســش و پاســخ در انتهــای جلســه نشــوید .از همــان ابتــدا مخاطبــان را در
بحــث شــرکت دهیــد .از آنهــا بخواهیــد بجــای دســت بــاال بــردن از جایشــان بلنــد شــوند .از
برخــی بخواهیــد کــه دربــاره مشــکالت و راه حــل هایشــان صحبــت کننــد .بــرای ایــن منظــور
ویدئوهــای تومــاج فریدونی(ســخنران و نویســنده در زمینــه بازاریابــی) آموزنــده انــد.

محــل ســخنرانی را تجربــه کنید
یــک روز قبــل در محــل ســخنرانی آمــاده شــوید و همــه چیــز را تســت و تجربــه کنیــد .روی
صندلــی بنشــینید و در  Stageحرکــت کنیــد ،صــدا را چــک کنیــد .حتــی اگــر محــل ســخنرانی
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مخاطبــان را به مشــارکت دعــوت کنید

در جایــی خــارج از محــل زندگــی شــما مــی باشــد ســعی کنیــد یــک شــب زودتــر در آنجــا
حاضــر شــوید تــا از لحــاظ فیزیکــی و روحــی بــا محیــط آشــناتر باشــید.
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از دلهــره و اضطــراب برای ارائــه بهتر اســتفاده کنید
در ابتــدای ســخنرانی (البتــه اگــر حرفــه ای نباشــید) نفــس شــما بــاال نمــی آیــد ،دهانتــان
خشــک مــی شــود و  ...از همــه بدتــر آن اســت کــه خودتــان متوجــه مــی شــوید کــه خــدای
مــن ،مــن مضطــرب هســتم و دارم خــراب مــی کنــم!

( Nan Crawfordمربــی خانــم هــا بــرای ارائــه ســخنرانی هــای بــزرگ و حرفــه ای) بــه

اضطرابــی کــه هــم اکنــون در مــن اســت بعــد از اتمــام ســخنرانی در دل تمــام شــنوندگان
مــن بــرای تغییــر بوجــود خواهــد آمــد".

همچنیــن ســعی کنیــد زمانــی کــه بــه مخاطبــان خــود نــگاه مــی کنیــد ،مقــداری عمیــق تــر
نــگاه کنیــد .بدیــن معنــا کــه پیاپــی زاویــه نــگاه خــود را تغییــر ندهیــد .هنگامــی کــه بــه
آن گــروه از مخاطــب نــگاه مــی کنیــد وضعیــت چهــره و پوشــش آنهــا را بررســی کنیــد و
چیــزی بــرای خندیــدن پیــدا کنیــد .مطمئن ـ ًا اضطــراب شــما کاهــش مــی یابــد .همچنیــن اگــر
از ســخنرانی شــما فیلــم بــرداری شــود ،ایــن نــگاه هــای عمیــق خیلــی جــذاب مــی باشــند.
فــن بیــان فقــط به پــرورش صدا و بیان و کار فنــی و فیزیکی ختم نمیشــود .
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شــاگردان خــود توصیــه مــی کنــد کــه در زمــان دلهــره بــه ایــن فکــر کننــد کــه "ایــن

بیــان خــوب  ،بــا دانــش مــا از زبــان و نیــز بــا آگاهــی مــا نســبت بــه آنچــه کــه «بیانــش
میکنیــم » ارتباطــی تنگاتنــگ دارد  .صــدا و بیــان انســان محصــول عوامــل مختلــف
فیزیولوژیــک ( ماننــد چگونگــی اندا مهــای تنفســی و گفتــاری ) ،روانشــناختی (ماننــد
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شــخصیت ) و اجتماعــی (ماننــد آمــوزش و پــرورش و پایــگاه اجتماعــی ) اســت .
از شــاعر و اندیشــمند بزرگ ما سعدی شیرازی :
تــا مرد ســخن نگفته باشــد | عیب و هنرش نهفته باشــد

اگــر بــه تکنیکهــای صدایــی بــرای صحبــت کــردن در کار عالقهمنــد باشــید ،ممکــن
اســت تحقیــق درمــورد آن وقتگیــر باشــد و مطالــب بــه درد بخــوری هــم از ایــن جســتجوها

کنیــد.

امــا چــرا بایــد مهار تهــای صدایــی شــما در تجــارت و کار مهــم باشــد؟ اگــر دلیــل
ســخنرانیهای کاری فقــط ارائــه اطالعــات اســت ،بــه جــز اینکــه فقــط صدایتــان بایــد بــه
قــدری رســا باشــد کــه بــه گــوش شــنوندگان برســد ،صدایتــان دیگــر چــه اهمیتــی میتوانــد
داشــته باشــد؟ ایــن تلــهای اســت کــه خیلــی از ســخنوران تجــاری در آن میافتنــد .گفتگــوی
غیرکالمــی ،از جملــه صــدا ،تاثیــر شــگرفی بــر رفتــار و میــزان پذیــرش شــنوندگان نســبت
بــه پیــام شــما دارد .بنابرایــن بــرای اینکــه بتوانیــد تاثیــر الزم را بــر مخاطــب خــود داشــته
باشــید،
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عایدتــان نشــود .بــه همیــن دلیــل بــا ایــن مقالــه تصمیــم گرفتهایــم کارتــان را ســاد هتر

میبایســت بتوانیــد بــرای گفتگوهــای کار یتــان صدایــی تاثیرگــذار داشــته و از آن بــرای
کیفیــت و قــدرت دادن بــه تواناییهــای حــرف زدن خــود اســتفاده کنیــد.
توانایــی شــما برای ترغیب کردن دیگران با صدای شــما در ارتباط اســت.
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هــر فــرد بــه طــرق ابتدایــی نســبت بــه صــدای یــک نفــر پاســخ میدهــد .اگــر در بخــش
فــروش یــا بازاریابــی باشــید ،بــرای کاری مصاحبــه میکنیــد و یــا در جلســهای میخواهیــد
نظرتــان را بــه دیگــران بقبوالنیــد –بــه عبــارت دیگــر اگــر کارتــان طــوری اســت کــه الزم
اســت شــنوند ههای خــود را بــرای کاری متقاعــد کنیــد– بایــد بــه ایــن جنبــه اساســی طبیعــت
انســان توجــه خــاص داشــته باشــید.

طریــق ترکیبــی از احســاس و زیرکــی اثربخشــی خــود را نشــان میدهــد .صفحــات پاورپوینــت
هیچوقــت نمیتواننــد گویــای احســاس باشــند .و هرچــه پیامتــان پیچید هتــر و ســطح باالتــر
بــوده و مخاطبینتــان باســوادتر باشــند ،صــدای شــما درجهبند یهــای دقیقتــری بــه دســت
مـیآورد.

صــدا بــه طــور تحســینآمیزی میتوانــد از پــس ایــن چالــش برآیــد .صــدای شــما ،صرفنظــر
از مغزتــان ،قابلانعطا فتریــن ابــزاری اســت کــه بــرای قانــع کــردن و تحتتاثیــر قــرار
دادن دیگــران میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد .ازاینــرو ابــزاری ایــدآل اســت کــه کمکتــان
میکنــد دقیقــ ًا همــان تاثیــری کــه میخواهیــد را بــر شــنوندگانتان ایجــاد کنیــد .بــرای
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امــا صــدای شــما واقعـ ًا تــا چــه حــد بــر اعتبــار ،قــدرت و قابلبــاور بودنتــان اثــر دارد؟ صــدا از

موفــق شــدن در ایــن راســتا ،هیــچ تکنیکــی خــوب عمــل نمیکنــد .درواقــع اینکــه یــاد
بگیریــد گر متــر حــرف بزنیــد ،قو یتریــن ابــزار دنیــا بــرای متفاعــد کــردن مخاطبیــن را در
اختیارتــان قــرار میدهــد.
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 ۴تکنیــک بــرای اینکه ســخنگویی پویا شــوید :
بــه دســت آوردن حضــور صدایــی مناســب بــرای صحبــت کــردن در جمــع نــه تنهــا بــه
کارتــان و موفقیــت شــرکتتان کمــک میکنــد بلکــه بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه
دقیقــ ًا همــان پیامــی کــه در ذهــن داریــد را بــه مخاطبینتــان برســانید :البتــه کامــ ً
ا موثــر و
ســریع .در زیــر بــه  ۴عنصــری اشــاره میکنیــم کــه کمکتــان میکنــد بــه ســطح باالتــری
از تاثیرگــذاری صــدا در کار دســت یابیــد.

تنفــس در حــرف زدن بــا نفــس کشــیدن عــادی فــرق دارد و موقــع حــرف زدن نیــاز بــه تنفــس
عمیقتــری اســت .همچنیــن ایــن نفــس کشــیدن بایــد بســیار کنتر لشــد هتر باشــد زیــرا
حرفــی کــه از دهانتــان بیــرون میآیــد ،نتیجــه برخــورد هــوا بــه تارهــای صوتیتــان اســت.
تنفــس درســت پایــه و اســاس خــوب حــرف زدن اســت زیــرا مخالــف تنفــس بــد بــه دلیــل
عصبــی بــودن و اســترس داشــتن اســت .تمریــن اصلــی آن تمریــن تنفــس دیافراگمــی اســت.
نــام دیگــر آن تنفــس از شــکم اســت و بســیار کار ســاد های اســت :اجــازه بدهیــد شــکمتان
موقــع داخــل و بیــرون دادن هــوا بــاال و پاییــن شــود نــه ســینه و شــانههایتان .بــا تنفــس
از شــکم شــما ذخیــره هوایــی ایجــاد میکنیــد کــه بــه خوبــی از صدایتــان حمایــت کــرده و
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 .۱حمایــت تنفس

باعــث قو یتــر شــدن آن میشــود.
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 .۲عطــف صوتی
ایــن دقیقــ ًا متضــاد حــرف زدن «یکنواخــت» اســت .شــما هــم احتمــا ًال مثــل بقیــه آد مهــا
وقتــی درمــورد موضوعــی کــه خیلــی بــه آن عالقــه داریــد صحبــت میکنیــد ،صدایتــان بــاال-
پایینهایــی پیــدا میکنــد .از طــرف دیگــر حــرف زدن در موقعیتهــای پرفشــار باعــث صــاف
و یکنواخــت شــدن تــن صــدای شــما خواهــد شــد .ایــن باعــث میشــود کــه شــنوند هها توجــه
خــود را از دســت بدهنــد زیــرا گو شهــای مــا بــه تغییــر جــواب میدهــد نــه بــه یکنواختــی.

امــا اینکــه صدایتــان محــدوده بــاال و پاییــن شــدن دارد ،یــک دلیــل داشــته اســت! اگــر
صدایتــان چنــدان رســا نیســت ،وقــت آن رســیده کــه کمــی رنــگ و بــوی آن را تغییــر دهیــد.
بــا ایــن روش شــنوند ههایتان خیلــی راحتتــر خــام حر فهایتــان خواهنــد شــد.

 .۳طر حریــزی برای قدرت
چــرا ســخنرانان تجــاری اعتقــاد دارنــد کــه محتــوای حر فهایشــان اهمیــت بســیار زیــادی
دارد امــا توجهــی بــه مهار تهــای صدایــی خــود ندارنــد؟ بــرای اینکــه شــنوند ههایتان را بــه
هما نجایــی کــه خودتــان میخواهیــد هدایــت کنیــد ،بــه قــدرت ماکســیمم نیــاز داریــد.
صــدای شــما یکــی از را ههایــی اســت کــه بــا کمــک آن میتوانیــد بــه ایــن دســت پیــدا
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ســخنرانان در عرصــه تجــارت معمــو ًال افــت و خیزهــای زیــادی بــه صــدای خــود نمیدهنــد

کنیــد .قــدرت صــدا بــا تنفــس دیافراگمــی شــروع میشــود زیــرا باعــث میشــود صــدا
انعــکاس قو یتــری داشــته باشــد .هیچوقــت ســعی نکنیــد بــرای رســیدن بــه چنیــن نــوع
قدرتــی بلندتــر حــرف بزنیــد زیــرا باعــث میشــود صدایتــان بــه شــکل ناخوشــایندی تغییــر
کنــد .درعــوض ،ســعی کنیــد انرژ یتــان را بیشــتر کنیــد.
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 .۴همدردی
هــر ســخنگویی بایــد نســبت بــه شــنوند ههای خــود همــدردی نشــان دهــد .البتــه ،همــدردی
چیــزی نیســت کــه در آن لحظــه بســازید .بــرای اینــکار بایــد درمــورد موضــوع بحثتــان کام ـ ً
ا
بااحســاس حــرف بزنیــد .اگــر صدایتــان طــوری بــه نظــر برســد کــه انــگار نســبت بــه موضــوع
بیتفــاوت هســتید ،شــنوند هها هــم همینطــور خواهنــد بــود .و بــرای بــه کار بــردن زبــان
حساســی بــرای متقاعــد کــردن و الهــام بخشــیدن بــه آنهــا تردیــد نکنیــد.

دریافــت میکنیــد؟ شــنوند ههایتان هســتند کــه بــا شــما حــرف میزننــد ،صدایشــان را
میشــنوید؟ بــه آنهــا نشــان دهیــد کــه احساسشــان را نســبت بــه طریقــه حــرف زدنتــان بــا
آنهــا میفهمیــد و بــه سواالتشــان پاســخ دهیــد.

صــدای شــما قــدرت بینظیــری بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن شــنوند ههایتان نســبت بــه
پیامتــان دارد .پــس چــرا از ایــن بــه بعــد «هوشــمندانهتر» صحبــت نکنیــد و از ایــن ابــزار
الزم کاری بهــره کافــی نبریــد؟
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همچنیــن بایــد راهــی بــرای «شــنیدن» شــنوند ههایتان پیــدا کنیــد .چــه گفتگــوی غیرکالمــی
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فن متقاعد کردن دیگران
هنــر و علم متقاعــد کردن دیگران
نویســندگان یــک کتــاب بــا همیــن عنــوان تــاش مــی کننــد در ایــن ویدیــوی کوتــاه نشــان
بدهنــد بــرای اینکــه دیگــران را متقاعــد بکنیــم چــه چیزهایــی الزم اســت .مــا دوســت داریــم
کــه فکــر بکنیــم کــه همیشــه تصمیــم گیــری هایمــان بــر اســاس فکــر کــردن بــه همــه
گزینــه هــای ممکــن اســت ولــی امــروزه بــه دلیــل تعــدد تصمیماتــی کــه بایســتی روزانــه

تالفــی محبت
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه اگــر مــی خواهیــد دیگــران را بــا خــود همــراه بکنیــد حتمــا
در انجــام یــک رفتــار مثبــت پیــش دســتی بکنیــد .بــه عــاوه زمینــه ایــن محبــت کــردن
هــم مهــم اســت .در یــک رســتوران وقتــی یــک آب نبــات نعنایــی توســط گارســون بــرای
مشــتریان بــرده مــی شــد انعــام ۳درصــد افزایــش مــی یافــت .وقتــی دو تــا آب نبــات بــرده
مــی شــد  ۱۶درصــد مــی شــد .امــا وقتــی گفتــه مــی شــد کــه بــرای شــما مشــتریان عزیــز
ایــن هــم دو آب نبــات ۲۴ ،درصــد افزایــش مشــاهده مــی شــد .پــس ،پیــش زمینــه رفتــار
محبــت آمیــز شــما مهــم اســت و شــانس اینکــه تالفــی ببینــد افزایــش پیــدا مــی کنــد.
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اصــل کم یابی
ایــن اصــل مــی گویــد کــه بــرای اینکــه دیگــران را متقاعــد بکنیــد کــه مــی بایســت از
سرویســی اســتفاده بکننــد مــی بایســت آن را کــم یــاب نشــان بدهیــد .مثــا وقتــی بریتیــش
ایرویــز اعــام کــرد پــرواز کنکــورد را متوقــف خواهــد کــرد ،فردایــش فــروش بلیــط افزایــش
یافــت چــون بــه ناگهــان ایــن ســرویس ،کــم یــاب شــده بــود .شــما بایســتی بتوانیــد مزایــا و
معایــب را بــه خوبــی در اصــل کــم یابــی تببیــن کنیــد.

ایــن اصــل مــی گویــد کــه مــا در بیشــتر اوقــات بــه نظــر متخصصیــن رجــوع مــی کنیــم.
امــا ایــن متخصصیــن مــی بایســت پیــش از اینکــه شــما بخواهیــد متقاعــد بشــوید ،بــه شــما
معرفــی شــده باشــند .مثــا مراجعیــن بــه متخصصیــن تغذیــه ای کــه مــدرک پزشــکی در
مطــب فــرد قابــل رویــت باشــد ،وزن بیشــتری کــم مــی کننــد .البتــه شــما نمــی توانیــد
خودتــان جلــو برویــد و بگوییــد چقــدر آدم محشــری هســتید ولــی مــی توانیــد یــک کســی
را اجیــر بکنیــد کــه چنیــن بکنــد .جالــب ایــن اســت کــه مــردم ،حتــی از اینکــه فــردی کــه
معرفــی تــان مــی کنــد از شــما نفــع مالــی ببــرد یــا بــا شــما آشــنا هــم باشــد چنــدان ناراحــت
نمــی شــوند.
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ثابــت قدمی
افــراد دوســت دارنــد کــه در اعمــال و گفتارشــان ثابــت باشــند .بــرای کســی کــه مــی خواهــد
افــراد را متقاعــد بکنــد بهتــر اســت کــه اینگونــه افــراد را پیــدا کنــد و در عیــن حــال از ایشــان
یــک جــور تعهــد کوچــک اولیــه بگیــرد .ایــن باعــث مــی شــود کــه فــرد مســتعد تــر باشــد
بــرای ادامــه دادن کاری کــه برایــش خیلــی دشــوار نباشــد .یــک مطــب پزشــکی ،تنهــا بــا
درخواســت اینکــه مریــض هــا خودشــان تاریــخ بعــدی کــه قــرار هســت بیاینــد را بــروی کارت

اصل دوســت داشتنی
مــردم بــه کســی کــه دوســت دارنــد بیشــتر بلــه مــی گوینــد .کســانی کــه شــبیه مــا هســتند
و از مــا تعریــف مــی کننــد و بــا مــا اهــداف مشــترکی دارنــد .پیــش از اینکــه در یــک گــروه
بــرای رســیدن بــه یــک نظــر متحــد وارد شــور بشــوند درخواســت بکنیــد کــه قبــل ش بــا
همدیگــر آشــنا بشــوند و دربــاره خودشــان بــه همدیگــر بگوینــد .همیــن کار ســاده باعــث
افزایــش شــانس موفقیــت مــی شــود

اصل اجماع
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بنویســند ،نــرخ بدقولــی و حاضــر نشــدن ســر وقــت را  ۱۸درصــد کاهــش داد.

خصوصــا در اوقاتــی کــه اوضــاع مبهــم اســت ،مــا بــه رای عمومــی گــردن مــی گذاریــم.
در هتــل هــا مــی نویســند کــه لطفــا حولــه هایتــان را بــرای کاهــش ریختــن شــوینده بــه
طبیعــت ،بیــش از یــک بــار اســتفاده بکنیــد.
ایــن باعــث مــی شــود  ۳۵درصــد افــراد چنیــن بکننــد .امــا اگــر (بــدون دروغ گفتــن) بنویســیم
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کــه ۷۵درصــد افــرادی کــه  ۴شــب مــی ماننــد حولــه شــان را دوبــاره اســتفاده مــی کننــد،
 ۲۴درصــد باالتــر مــی رود و اگــر پیــام را طــوری بنویســند کــه بگوینــد «۷۵درصــد افــرادی
کــه در ایــن اتــاق بــوده انــد حولــه شــان را دوبــاره اســتفاده کــرده انــد» اثــر گــذار تریــن کار
اســت کــه باعــث  ۳۳درصــد افزایــش مــی شــود.

راههایــی برای قوی شــدن قدرت بیــان و صحبت
شــده و هنــگام نیــاز از آن اســتفاده كنیــد و ســطح قــدرت و تــوان خــود را بــاال ببریــد.
 بــا دوســتان و نزدیــكان ســر ســخن را بــاز كنیــد و دربــاره یكــی از موضوعــات روز وعمومــی صحبــت كنیــد و یــا دربــاره نقطــه نظــرات دیگــران فعــال برخــورد كنیــد و اظهــار
نظــر نماییــد تــا بــا روش و روحیــه مواجهــه بــا دیگــران آشــنا شــوید و تــوان روانــی و روحــی
شــما بــاال بــرود.

 ســعی كنیــد در كالس درس دربــاره یكــی از موضوعــات رشــته تحصیلــی و مــواد درســیخــود ،مطالعــه بیشــتری انجــام داده و در قالــب كنفرانــس و یــا ســوال و جــواب ،مطالــب گــرد
آوری شــده را بــه دیگــر دانشــجویان منتقــل كنیــد.
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 -زیــاد مطالعــه كنیــد تــا بــا واژه هــا و كلمــات و جملــه بنــدی هــای مختلــف بیشــتر آشــنا

 كتــاب هایــی كــه دربــاره ســخن و ســخنوری و فــن ایــراد ســخنرانی ،نوشــته شــده اســتمطالعــه كنیــد .ماننــد " آییــن ســخنرانی ،دیــل كارنگــی " انتشــارات پیمــان و نیــز ســخن و
ســخنوری ،نوشــته مرحــوم فلســفی.
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 بــرای ســخنرانی كــردن و روان صحبــت كــردن بــا دیگــران ،ســعی كنیــد اعتمــاد بــه نفــسخــود را بــاال ببریــد كــه الزمــه آن تســلط داشــتن بــر موضــوع ســخن اســت .كــه بایــد ایــن
اهــرم را در اختیــار داشــته باشــید و بعــد از آن در برابــر هــر ذهنیتــی كــه بــه شــما ناتوانــی
را القــا مــی كنــد ایســتادگی كــرده و بلكــه خــود را كامــ ً
ا مســلط و توانــا بشــمارید و همیــن
اوصــاف را بــه خــود تلقیــن كنیــد و بــا خــود بگوئیــد مــن توانــا ،قــادر ،مســلط بــر خــود،
ســخنرانی ماهــر و زبــر دســت هســتم و تحــت تائثیــر جــو و محیــط و ایــرادات دیگــران و

 كارهــای نخســتین را از اقدامــات كوچــك تــر آغــاز كنیــد و ســنگ بــزرگ بــر نداریــد پــرواضــح اســت كــه هــر فعالیــت را بایــد از كارهــای كوچــك شــروع كــرد تــا جرائــت و توانایــی
شــما بــاال بــرود.
 بــه هنــگام ارائــه ســخن بــه فعالیــت هــای دیگــران (چــه پســندیده چــه ناپســند) توجــهنكنیــد و تمــام اهتمــام خــود را متوجــه انجــام ســخنرانی خــود نمائیــد و در همیــن حــال كــه
خونســردی خــود را حفــظ مــی كنیــد بــه دیگــران توجــه نداشــته و توجــه خــود را بــه عمــل
خــود معطــوف داریــد.
 ســخنرانی خــود را از موضوعــات كوچــك ،كامـ ًا در دســترس ،آســان ،مــورد عالقــه و رغبــت
خــود و بــا ســابقه علمــی قبلــی انتخــاب كنیــد تــا از ادامــه آن احســاس غربــت و بیگانگــی
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حتــی مزاحمتهــای شــنوندگان قــرار نمــی گیــرم و. ...

نكنیــد.
 قبــل از پرداختــن بــه ســخنرانی مدتــی بــا خــود تمریــن كنیــد و همــان ســخنان را در ذهــنمــرور كنیــد.
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 همیشــه از راهنمایــی علمــی افــراد آشــنا بــا مطلــب بهــره بگیریــد و قبــ ًا از آنهــا مشــورت
بگیریــد.
محــاوره های عامیانه ای که نباید ازآن اســتفاده کرد:
محــاوره های از جان گذشــتگی
حتمــا شــما هــم از جملــه کســانی هســتید کــه یــا خــود از اینگونــه اصطالحــات در محــاوره
هــای روزمــره تــان اســتفاده میکنیــد یــا دیگــران شــما را بــا آنهــا خطــاب میکننــد .جمالتــی

اصطالحــات حتــی در بیــن کســانی کــه هیــچ رابطــه خاصــی بــا هــم ندارنــد ،ماننــد مشــتری و
مغــازه دار ،دو همســایه و افــرادی کــه هیــچ آشــنایی قبلــی بــا هــم ندارنــد رد و بــدل میشــود.
ایــن نــوع جمــات بســیار بــه نــدرت حــس واقعــی گوینــده را منتقــل میکنــد و مخاطــب بــه
وضــوح مــی دانــد کــه تعارفــی بیــش نیســت و هرگــز بــه مرحلــه عمــل در نخواهــد آمــد .بــه
عبــارت دیگــر وقتــی کســی بــه دیگــری میگویــد “قربانــت شــوم ”،حتــی اگــر رابطــه بســیار
نزدیکــی بیــن آن دو باشــد ،اینکــه واقعــ ًا آن شــخص حاضــر باشــد جانــش را قربانــی نفــر
دیگــر کنــد بســیار انــدک و بعیــد اســت.

محاوره های آتشــین عشــقی
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از قبیــل“ :فــدات شــم“ ”،قربونــت بــرم“ ”،دورت بگــردم …”،بســیار دیــده میشــود کــه ایــن

ایــن روزهــا افــراد بــه ســرعت بــاور نکردنــی عاشــق میشــوند و بــا همــان ســرعت نیــز فــارغ!!!
در ایــن میــان اصطالحاتــی کــه بیــن افــراد در بــدو ارتبــاط رد و بــدل میشــود بســیار شــگفت
آور و بــدور از واقعیــت اســت… .در نظــر بگیریــد آقــا و خانمــی کــه تــازه یــک روز اســت
وارد رابطــه عاشــقانه شــده انــد ،همدیگــر را بــا اصطالحاتــی از قبیــل“ :عشــقم“ ”،نفســم”،
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“عمــرم“ ”،عاشــقتم“ ”،زندگیمــی ”،و… مــورد خطــاب قــرار میدهنــد .بدیهــی اســت کــه
واژگان اینچنینــی دارای بــار معنایــی ســنگینی اســت کــه نبایــد بســادگی از آنهــا اســتفاده
کــرد الاقــل تــا زمانــی کــه رابطــه احساســی بیــن دو طــرف ایجــاد نشــده باشــد.

محــاوره های ارادتی
اینگونــه محــاوره هــا بســیار متــداول و در عیــن حــال بســیار غیــر واقعــی و تعــارف گونــه

مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اصطالحاتــی ماننــد“ :نوکرتــم“ ”،چاکرتــم“ ”،مخلصتــم”،
“غالمتــم …”،طبیعــی اســت کــه فــرد گوینــده ایــن اصطالحــات هیچــگاه در مقــام عمــل در
ایــن ســطح از ارادت قــرار نخواهــد گرفــت کــه مثــا نوکــری یــا غالمــی طــرف مقابــل را
انجــام دهــد و اگــر بــه آن فکــر کنیــم اینگونــه محــاوره حالتــی مــزاح گونــه دارد تــا ابــزاری
بــرای انتقــال خلــوص نیــت افــراد.

فن بیان
َســمی
محاوره های ق َ
چــه بــرای اثبــات وفــاداری در یــک رابطــه عاشــقانه باشــد ،چــه اثبــات اینکــه فروشــنده دارد
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هســتند و معمــو ًال بــرای نشــان دادن ارادت و محبــت افــراط گونــه افــراد بــه همدیگــر

جنســی را بــه قیمــت واقعــی بــه خریــدار مــی فروشــد ،قســم خــوردن ،یکــی از ارکان محــاوره
ای در فرهنــگ مــا تبدیــل شــده اســت .قســم یــاد کــردن از گذشــته همیشــه دارای تقــدس
فــراوان بــوده و در مــوارد بســیار جــدی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .امــا امــروزه مــی
بینیــم مثــا شــخصی بــرای فروختــن یــک لبــاس ســاده حاضــر اســت بــه همــه گونــه قســم
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بــه مقدســات متوســل شــود تــا خریــدار را قانــع کنــد .قســم خــوردن در مــوارد کــم ارزش و
ســطح پاییــن الزم اســت کــه از محــاورات روزمــره حــذف شــود.

محاوره های باکالســی
ایــن نــوع محــاورات بیشــتر میــان قشــری عمومیــت دارد کــه مدتــی در خــارج از کشــور
زندگــی کــرده انــد و یــا افــرادی کــه بــا برخــی از اصطالحــات انگلیســی آشــنا شــده انــد و

کــه معــادل فارســی آنهــا کامــا رایــج اســت .انگیــزه هــای بــکار بــردن کلمــات انگلیســی و
یــا گفتــن بخشــی از یــک جملــه بــه زبــان انگلیســی میتوانــد ایــن باشــد کــه شــخص گوینــده
مایــل اســت بــه مخاطــب برســاند کــه او زندگــی خــارج از کشــور را تجربــه کــرده و یــا
احســاس میکنــد کــه بــا اینــکار نوعــی “بــاکالس بــودن” بــه محــاوره خــود مــی بخشــد.

محاوره هــای تعارفی
تعــارف هــای افــراط گونــه در فرهنــگ ایرانــی امــری متــداول اســت .وقتــی بــه میهمانــی
دعــوت مــی شــوید ،میزبــان بــا تعــارف هــای مکــرر هنــگام صــرف غــذا ،میــوه و شــیرینی و
غیــره شــروع بــه پذیرایــی از مهمانــان میکنــد و گاهــی ایــن کار را آنقــدر افــراط گونــه انجــام
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ســعی میکننــد مــا بیــن صحبــت هــای خــود از واژه هــای غیــر فارســی اســتفاده کننــد در حالــی

میدهــد کــه موجــب رنجــش و ناراحتــی دیگــران میشــود .تعارفــات افــراط گونــه در محیــط
کار و اماکــن عمومــی هــم بــه وفــور دیــده میشــود و زمانــی بــه نامطلــوب تریــن ســطح خــود
میرســد کــه بــا قســم دادن طــرف مقابــل همــراه میگــردد“ :مرگــه مــن اول تــو بــرو“ ”،جانــه
مــن ایــن غــذارو نخــوری نمیشــه…”،
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برای خواندن مطالب فوق العاده موثر وب سایت سمینارما فقط
کافیست روی موضوعات زیر کلیک کنید :
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