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تبریک میگویم به شما به دو دلیل

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

مقدمه نویسنده

دلیل اول اینکه شما جزء افراد کتابخوان کشورمان هستید و همین میزان

کم ،سرانه مطالعه کشورمان به وجود و حضور شما به این عدد رسیده است.

دلیل دوم اینکه کتابی را تهیهکردهاید که میتواند آینده شما را چه به

لحاظ شغلی و چه به لحاظ مهارتهای ارتباطی در جامعه بهبود ببخشد.

متأسفانه باید بگویم در کشور عزیزمان افرادی که قدر کتابها و نویسندهها

و کتابخوانها را نمیدانند بسیار زیاد هست ،افرادی که حاضرند مبلغی را که
برای خریدن کتاب باید هزینه (سرمایهگذاری) کنند بهراحتی به خریدن یک

عدد پیتزا اختصاص میدهند و بیشتر به فکر تهیه غذای جسمشان باشند تا
اینکه منابع و مواد غذایی روح خود را تهیه نمایند اما مشکل بزرگ اینجاست

که آنها به این موضوع آگاه نیستند که هرچقدر به غذای جسمشان بپردازند
در اثر آسیبهای ناشی از چاق شدن رفتهرفته از عمرشان کم خواهد شد؛ اما

اگر مبلغ مختصری از درآمد خود را به کتاب خواندن اختصاص دهند و آنها را
مطالعه نمایند غذای روح خود را هم تهیهکرده اند و زمانی که غذای روحشان

را تأمین کرده باشند آرامش بیشتری را در زندگی تجربه خواهند کرد.
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بنابراین حقدارم از شما کتابخوان عزیز تشکرهای الزم را به عمل بیاورم.
امیدوارم روزی را ببینید که در حال نوشتن کتاب خودتان هستید و از

اینکه تمام افکار و احساساتتان را در کتاب خود مینویسد سرشار از ذوق و

اشتیاق باشید.

چرا باید این کتاب را بخوانید؟

چون بخش قابلتوجهی از این کتاب تجربیات شخصی خودم میباشد که

بههیچعنوان نمیتوانید در کتابهای دیگر پیدا کنید و مهمتر از آن اینکه بخش
دیگر کتاب حاصل مطالعه چند ده کتاب دیگر در حوزه آموزش سخنرانی و

مهارتهای ارتباطی میباشد که بخشی از کتابها توسط نویسندگان داخلی
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و بخش دیگری از آن توسط نویسندگان خارجی نوشت ه شده است.

سخنران شو

قولنامه

تمام تالش خود را برای نوشتن این کاتب
به کار بستم ات هر نآچه را که در زمینه آموزش
سخنرانی میدانم در اختیار شما قرار دهم و قول
میدهم اگر این کاتب را چندین بار بخوانید با
هر بار خواندن آن نکات جدیدی را از داخل
مطالب نوشتهشده استخراج نمایید و بعد در
جهت بهبود مهارت خود به کار بگییرد.

الزم است قبل از اینکه به فصل اول این کتاب برویم مطالبی را جهت آماده

شدن برای خواندن این کتاب خدمتتان عرض کنم.

مهارت خوب صحبت کردن میتواند یکی از مهمترین عوامل موفقیت

عموم مردم جامعه فردی ارزشمندتر و تواناتر خواهد بود .از طرفی فردی
که این مهارت را در خود ایجاد کند درهای زیادی از ارتباطات را بهسوی

خود باز میکند و افراد زیادی خواهان برقراری ارتباط با او میباشند این
فرد ازنظر دیگران فردی باهوش و با تواناییهای بالقوه میباشد و قادر است

کارهایی انجام دهد که افراد دیگر از انجام آنها عاجز هستند مثل سخنرانی
در جمعیتهای بزرگ و یا مجریگری جلوی دوربین.
یک موضوع مهم

یکی از مهمترین و بزرگترین داراییهای هر انسانی که باید همیشه آن

را ابراز کند ،ابراز وجود شخصیت خود میباشد و هر فردی که به مهارتهای

کالمی مجهز نباشد نمیتواند ارزشمندیهای وجود خود را با شفافیت و
وضوح کامل بیان کند.

افرادی که هنر خوب صحبت کردن را در خود تقویت کنند بهراحتی

میتوانند عقاید و نظریات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند از طرفی در
نظر عموم جامعه فردی تواناتر خواهند بود.

آنها میگویند شما میدانید درباره هر موضوعی چگونه صحبت کنید.
یک خبر مهم این است که ذهن و مغز انسان مانند عضلههای بدن میتواند

قوی شود؛ یعنی هرچه بیشتر از ذهن و مغز خود برای گفتگو کردن با دیگران

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

در هر انسانی باشد اگر فردی دارای مهارت خوب صحبت کردن باشد نزد
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استفاده کنید مثل این است که هرروز دارید تمرینهای زیادی را برای ذهن

خود در نظر میگیرید تا قویتر شوید و هرچقدر به این تمرینها ادامه دهید
میزان آگاهی و رشد دایره واژگان خود را بیشتر افزایشخواهید داد.

آیا میدانستید یک فرد معمولی جامعه با دایره لغت چیزی حدود ۲۵۰

لغت با دیگران ارتباط برقرار میکند درصورتیکه بسیاری از سخنرانها و

مجریها دایره لغت نزدیک به  ۱۲۵۰لغت را استفاده میکند.

ً
لطفا روی مهارت سخنرانی خود وقت بگذارید

شاید شما یک دانشجو ،سخنران تازهکار یا حرفهای ،مدیر ،معاون ،معلم و

مربی باشید.
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شاید هم یک فرد عادی جامعه که هیچکدام از شغلهای باال با شما هیچ

ارتباطی نداشته باشد و برای اینکه مهارتهای کالمی خود را رشد دهید در

حال خواندن این کتاب هستید.

یکی از هنرجوهایم که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکرد و تا

چند ماه دیگر باید از پایاننامه خود دفاع میکرد موضوعی را با من در میان

سخنران شو

گذاشت و ابراز میکرد ترس بسیار زیادی برای ایستادن در مقابل یک جمع
دو یا سهنفره برای دفاع کردن از پایاننامه خود دارد و درنتیجه چند ماهی
است که دفاع از پایاننامه خود را به تعویق انداخته است.

من با کمی توضیح دادن درباره مکانیزم مغز که چرا از صحبت کردن جلوی

افراد میترسد و معرفی همین کتابی که جلوی روی شما هست توانستم او را
متقاعد کنم که تمرینهای سخنرانی و فن بیان را تا  ۳۰روز بعد ادامه دهد.

بعدازاین سی روز توانست یک دفاع جانانه از پایاننامه خود در جلوی

اساتید دانشگاه داشته باشد.

سی روز تمرین در زمینه آموزش سخنرانی و فن بیان باعث شد

حاضر مربی آموزش سخنرانی و فن بیان میباشد .البته این جایگاه خوب در

کسبوکار سخنرانی را با یک سال تالش مداوم به دست آورد.

بسیاری از روانشناسان درنتیجه تحقیقات بسیار زیادی درنهایت به این

مورد رسیدهاند که خوب صحبت کردن و چند درجه باالتر خوب سخنرانی

کردند باعث افزایش عزتنفس و در مرحله بعدی اعتمادبهنفس خواهد شد.

بیماری بزرگی که بسیاری از مردم جهان و حتی مردم کشور عزیزمان

از آن رنج میبرند بیماری کمرویی و کمحرفی است که باید فکری به حال
درمان این بیماری کنیم تصور عموم مردم بر این است فردی که زیاد حرف

میزند دارای اعتمادبهنفس باالتری نسبت به دیگران میباشد ،اما با جدیت

میگویم در جامعه مردم از نقابهای متفاوت در زمانها و مکانهای متفاوت

استفاده میکنند شاید برخی خیلی خوب صحبت میکنند اما نوع صحبت او
با شرایط فرهنگی ما در یک خط و مسیر نمیباشد.

یکی از دوستانم در یک شرکت خصوصی کار میکند و فرد بسیار حرفهای

ازنظر دیگران است

از دید بسیاری از کارمندان او با اعتمادبهنفسترین فرد شرکت میباشد

اما من که دوست صمیمی او هستم و وقتی پای حرفهای دلش مینشستم
تازه میفهمیدم او برای اینکه دیگران از عدم اعتمادبهنفس و عزتنفس او آگاه

نشوند آنقدر حرف میزند و آنقدر خالی میبندد که کسی به او شک نکند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

اعتمادبهنفس او چندین برابر افزایش پیدا کند و خبر خوب اینکه او در حال
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مث ً
ال در جمع بیان میکرد دیروز در خارج از زمان اداری یک معامله به

ارزش  ۳۰میلیون تومان انجام دادهام و سود حاصل از این معامله مبلغی حدود

 ۵میلیون تومان بوده این در صورتی است که حقوق متوسط دیگر همکارانش
در ماه حدود  ۲میلیون تومان بوده درسته که باورش سخت است اما او طوری
موضوع را بیان میکرد که خودش هم باورش میشد که این معامله پرسود

را انجام داده.

ما در این کتاب درصدد داریم که با استفاده از نابترین تکنیکها مهارت

خوب صحبت کردن را در شما بهبود واقعی ببخشیم.

توجه :اگر این کتاب را تهیه کنید و تا آخرین صفحات هم مطالعه نمایید

اما تمرین نداشته باشید هیچ اتفاقی در مهارتهای کالمی شما نخواهد افتاد.
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نکته مهم :در این چند سالی که در حیطه آموزش فعالیت میکنم به یک

نتیجه بزرگ دستیافتم.

انسانها زمانی میتوانند هر مهارتی را در خود ایجاد کنند که در فواصل

کوتاه تمرینهای کوتاه و مداوم را تکرار کنند.

سخنران شو

شما دوست دارید در حال حاضر چه مهارتی را در خودتان تقویت کنید؟
 .1زبان انگلیسی
 .2رانندگی
 .3مهارتهای ارتباطی کالمی
 .4کسب درآمد
 .5فعالیت هنری

برای کسب این مهارت ها باید چه کار کنید؟
جواب :تمرین تمرین تمرین

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

جیم ران میگوید :تکرار مادر مهارتهاست
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اماها و اگرها و شایدها را کنار بگذارید اگر مشتاق موفق بودن و ارزشمند

بودن هستید باید بهطور اثربخشی مهارت سخنرانی را در خود تقویت نمایید
توجه داشته باشید اینیک مهارت ضروری و مهم است نه یک مهارت اختیاری.

همه انسانها سخنران هستند شما در طول روز با افراد زیادی اعم از

خانواده ،راننده تاکسی ،مدیر ساختمان ،مدیر محل کارتان ،فروشنده مواد
غذایی ،فروشنده لباس و همکالسیهای خود در حال صحبت کردن و تعامل

فکری هستید فقط فرقش با سخنرانیهای واقعی این است که در آنجا شما

بیشتر متکلم وحده هستید و شنوندگان بیشتر گوش میکنند تا صحبت کنند
اما در صحبتهای دو نفره هر دو نفر به میزان مساوی صحبت میکنند.

سخنرانی از هر نوعی که باشد مث ً
ال فرد با فرد یا فرد با جمعیت زیاد یک

فرصت خوبی برای افزایش مهارت و استعداد مهارتهای کالمی شما میباشد.

زمانی که در حال صحبت کردن هستید و فرد مقابلتان و یا حضار را تحت

کنترل خود درمیآورید ناخواسته و ندانسته دارید رهبری ذهن آنها را به عهده
میگیرید و ذهن و فکر آنها را در مسیر و چارچوب عقاید خود حرکت میدهید.

ازنظر من همه افراد باید سخنران باشند چون فرد سخنران میتواند

حرفهایش را یک جورایی به دیگران بفروشد بهطور مثال یک پدر باید هنر
خوب صحبت کردن را بلد باشد تا بتواند حرفهایش را به فرزند خود بگوید
متأسفانه بسیاری از والدین حرفهای خود را به زور و اجبار و تهدید به

فرزندان خود تحمیل میکنند ،چه اتفاقی میافتد این نوجوان وقتی بزرگ
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میشود از کارهای غلط پدر و مادر خود الگوبرداری میکند و این چرخه
معیوب چندین نسل ادامه پیدا خواهد کرد.
یک مهارت ضروری زندگی

واقعیت این است که من صرفاً به این موضوع اکتفا نمیکنم که بگویم سخنرانی

یک مهارت ضروری است بلکه یک مهارت ضروری زندگی و کسبوکار هم

سخنران شو

میباشد .اگر بتوانید اثربخش صحبت کنید درنهایت درهای زیادی از موفقیت به

روی شما باز میشود که از دیدن این موفقیتها شوکه میشوید.

منافعی که از خواندن این کتاب به دست میآورید مطمئناً روابطتان را

بهبود خواهد بخشید و درنهایت باعث افزایش مهارت ارتباطیتان با دیگران

خواهد شد از همه مهمتر اعتمادبهنفس شما را بهصورت تصاعدی افزایش
خواهد داد.

مراحل یادگیری

تابهحال از خودتان پرسیدهاید که چگونه بدون آموزش دیدن میتوانید به

تابهحال از خود پرسیدهاید که چگونه رانندگی میکنید؟
تابهحال از خود پرسیدهاید که چرا کاری را بلد هستید اما دیگران از انجام

آن عاجز هستند؟

تابهحال از خود پرسیدهاید که چرا دیگران کارهایی را انجام میدهند که

شما از انجام آن عاجزید؟

حتماً برایتان پیشآمده به یک اردو یا یک مسافرت دستهجمعی بروید

همیشه در این جمعها فرد یا افرادی هستند که بهعنوان شیطون جمع،
از جای خود بلند میشوند؛ و ساعتها به صحبت کردن و به سرگرم کردن

همسفرهای خود میپردازند.

سؤالی که پیش میآید این است آیا این افراد ازنظر ژنتیکی این مهارتهای

ارزشمند را دارند؟

سؤال بعدی ،اگر ژنتیکی است این ژنها چرا اینقدر کمیاب هستند که از

هر هزار نفر فقط یک نفر این ژن خاص را در کروموزومهای خود دارد؟

باید بگویم هیچ ژنی در کار نیست ،حداقل تا همین اآلن که در حال

نوشتن این کتاب هستم ( )1397/۰۶/20هیچ سایت و یا منبع معتبری درباره
وجود ژنی در رابطه با سخنرانی و فن بیان خوب کشف نشده است پس با
خیال راحت به خواندن این کتاب ادامه دهید و مطمئن باشید بعد از خواندن

فصلهای این کتاب و انجام دادن تمرینهای هر فصل شما هم میتوانید به
یک سخنران خوب مبدل شوید.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

زبان مادری خود صحبت کنید؟
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سخنرانی یک مهارت است و هر مهارتی یادگرفتنی است ،اما
ابزار رسیدن به یک مهارت تمرین کردن میباشد.

کافی است اصول یادگیری مهارت را بشناسید و طبق اصول رفتار کنید و

صد درصد نتایج را مشاهده کنید.

ما برای اینکه یک مهارت را در خودمان تقویت کنیم باید از این چهار

مرحله عبور کنیم.

 .۱ناتوانی ناآگاهانه
 .۲ناتوانی آگاهانه
 .۳توانمندی آگاهانه
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 .۴توانمندی ناآگاهانه
 .۱ناتوانی ناآگاهانه

در این مرحله فرد ناتوانی در مهارتی دارد .از طرفی به این موضوع هم

سخنران شو

آگاه نیست که ناتوانی در این مهارت را دارد به همین دلیل به این مرحله از

یادگیری ناتوانی ناآگاهانه گویند.

بهطور مثال بسیاری از افرادی که در سمینارهای ما با عنوانی به غیر از
آموزش سخنرانی مث ً
ال روابط زوجین حضور پیدا میکند بهطور اتفاقی چند

نفر را انتخاب میکنیم که روی سکو بیایند و شروع کنند به صحبت کردن،
اغلب میگویند چی بگم.

اینجاست که فرد متوجه میشود مهارت سخنرانی را بلد نیست و از

بلد نبودن آنهم آگاهی نداشته است بنابراین در اولین فرصت در یکی از
کارگاههای آموزش سخنرانی و فن بیان ما ثبتنام میکند تا مهارت جدید را

 .۲ناتوانی آگاهانه

در این مرحله شما متوجه هستید که ناتوانی در مهارتی دارید و از این

موضوع آگاه هستید و برای رفع این ناتوانی تحقیق میکنید تا مهارت موردنظر
را کسب نمایید .احتماالً دلیل خواندن همین کتاب هم شناسایی ناتوانی
آگاهانه توسط شما میباشد ،بهطور مثال چند سخنرانی انجام دادهاید و

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

فرا بگیرد.

متوجه شده که باید شکاف و نقصهای موجود در سخنرانیتان را از بین

ببرید و با تهیه این کتاب به سمت پیشرفت خود گام بردارید و میخواهید

بدانید آن را چطور انجام دهید.

مثال دیگر رانندگی کردن است
شما میدانید در رانندگی کردن ناتوان هستید به همین دلیل در

آموزشگاههای رانندگی ثبتنام میکنید تا این ناتوانی را به توانایی تبدیل

نمایید.

 .۳توانمندی آگاهانه

اگر شما چیزی را بلد باشید دلیل بر مهارت شما میباشد؟
جواب :خیر
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فرض میکنیم قرار است یک وسیله موسیقی مثل گیتار را توسط یک

مربی آموزش ببینید .مربی در روزهای اول به شما میگوید چگونه دستهای
خود را روی گیتار قرار دهید و یا اینکه هر سیم روی گیتار چه صدایی را

ایجاد میکند درنهایت نحوه کار کردن با دستها را به شما آموزش میدهد.

شما تا حدودی شروع به نواختن گیتار میکنید اما آیا شما بهراحتی این

کار را انجام میدهید؟
جواب :خیر

به دلیل اینکه شما تازهکار هستید بعد از نواختن هر نت باید لحظهای فکر کنید

تا محل قرار گرفتن انگشتان خود را تغییر دهید تا بتوانید نت بعدی را بنوازید.

اگر شما جلوی چند استاد موسیقی شروع به نواختن کنید اساتید بهراحتی

متوجه میشوند شما در نواختن گیتار تازهکار هستید و ناشیانه رفتار میکنید.
بنابراین فراگیری مهارت ،دلیل بر توانمندی آن مهارت نمیباشد.

در مرحله بعدی بیشتر توضیح میدهم.
 .۴توانمندی ناآگاهانه

در این مرحله فرض میکنیم شما ساعتها مهارت موسیقی یا مهارت

رانندگی را تمرین کردهاید و حاال بدون اینکه فکر کنید دندههای ماشین

را عوض میکنید و همزمان با تلفن همراه خود صحبت میکنید و از طرفی
مراقب منحرف نشدن خودروی خود هستید.

شما در این مرحله در مهارت رانندگی توانمندی دارید و این کار بهصورت

خودکار و ناآگاهانه انجام میگیرد یعنی برای انجام دادن چند تا کار باهم نیاز
به فکر کردن هم ندارید.

و همزمان شروع به خواندن هم میکنید شما دو مهارت را بهصورت ناآگاهانه

انجام میدهید منظور از ناآگاهانه این است که خیلی به فکر کردن نیاز ندارد
اندکی فکر کردن کافی است.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

در موسیقی هم همینطور است یعنی اینکه شما در حال نواختن هستید
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ترس از سخنرانی

سخنران
شو
روش مواجهه با ترس و مقابله با اضطراب در سخنرانی

دروغ میگوید
(مارک تواین)

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

دو نوع سخنران وجود دارد کسی که میترسد و کسی که
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دلیل اصلی که خیلی از هنرجویان در دورههای آموزش سخنرانی و فن

بیان شرکت میکنند این است که آنها میخواهند از ترس سخنرانی در
جلوی جمع رها شوند.

برخی از آنها موقع سخنرانی دلشوره میگیرند و برخی دیگر مضطرب میشوند

اما طیف وسیعی از افراد حد میانگین بین این دو واکنش را نشان میدهند.

اگر شما هم اینچنین احساساتی را در خود میبینید اص ً
ال نگران نباشید
کام ً
ال طبیعی است اگر بهغیر از این بود باید مضطرب میشدید.
تحقیقات نشان داده است اولین ترس در دنیا ترس از سخنرانی میباشد و

ترس از مرگ در جایگاه دوم قرار میگیرد

کمدین مشهور جری ساین فلد میگوید:
خیلیها در مراسم تشییعجنازه ترجیح میدهند در تابوت
باشند ولی در مدح متوفی سخنرانی نکنند.
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سخنران شو

اما چاره کار چیست؟
هدف ما این نیست که ترس از سخنرانی را در خود ریشهکن کنیم ،هدف

ما درمان کردن و بهره بردن از ترس به نفع خودمان است همانطور که

میدانیم درد بدن یک واکنش کمککننده و نجاتدهنده میباشد ،درست
است که تحمل درد در بدن کار سختی است اما اگر نباشد در بعضی مواقع

احتمال مرگ وجود دارد.

اگر درد قلب را احساس نکنیم احتمال اینکه دچار ایست قلبی بشویم زیاد

است و یا اگر درد ناشی از شکستگی استخوان در بدن را احساس نکنیم باید

منتظر عواقب بدتری در جسممان باشیم.

اگر ترس از سخنرانی نداشته باشیم بههیچعنوان زمانی برای تمرین
سخنرانی نخواهیم گذاشت و اگر نترسیم احتماالً در سکوی سخنرانی به خود

اجازه میدهیم هر کلمهای که شاید مناسب نباشد از دهانمان خارج شود.

خبر خوب اینکه میتوانیم یاد بگیریم که هنگام سخنرانی چگونه احساس

راحتی کنیم و حتی میتوانیم کاری کنیم که وقتی باالی سکوی سخنرانی
میرویم از سخنرانی خود لذت ببریم.
ارزیابی سطح اعتمادبهنفس

برای اینکه بدانید چه میزان اعتمادبهنفس در حین سخنرانی دارید به

پرسشنامه استرس سخنرانی  BSIپاسخ دهید.

 .1تا جایی که امکان دارد از سخنرانی اجتناب میکنید.
 .2نگرانم که احمق به نظر برسم و یا اینکه حرف یا کار احمقانه انجام دهم
 .3معموالً حس میکنم آمادگی ندارم.
 .4حین صحبت کردن صورتم ،گوشهایم ،گردنم قرمز میشوند.
 .۵حین سخنرانی به نفسنفس زدن میافتم.
 .۶زانوهایم شل میشود.
 .۷نمیتوانم با کسی ارتباط چشمی برقرار کنم.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

ترس از سخنرانی هم بسیار طبیعی و در بعضی مواقع خیلی هم مفیده
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 .۸کنترل لبهایم را از دست میدهم و تپق میزنم.
 .۹محتواها را یکی در میان یا غلط میگویم.
 .۱۰احساس میکنم سخنران خوبی نیستم و دوست دارم سریع
حرفهایم را تمام کنم.

 .۱۱اطمینان دارم حضار متوجه احساس ترسم در حین سخنرانی میشوند.
 .۱۲دهانم نسبت به صدایم بیشتر باز میشود یعنی صدایم ضعیف درمیآید.
 .۱۳فرکانس صدایم بسیار باالست انگار دارم جیغ میزنم.
 .۱۴دلشوره پیدا میکنم.
 .۱۵کف دستانم عرق میکند و یا اینکه دستانم میلرزند.
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 .۱۶هنگام صحبت کردن دهانم خشک میشود.
 .۱۷انگار که مغزم قفل کرده است و نمیدانم چه بگویم.
 .۱۸قبل از شروع سخنرانی تند تند قدم میزنم و بیقراری میکنم.
 .۱۹شب قبل از سخنرانی تا صبح بیدارم.

سخنران شو

 .۲۰برخی از این موارد را در زندگی روزانهام حس میکنم.
پاسخ به تست پرسشنامه استرس سخنرانی ()BSI
اگر فقط سه مورد از موارد باال را تیک زدهاید دو حالت دارد
 .1یا اینکه در مهارت سخنرانی حرفهای عمل میکنید و تمرین زیاد
باعث شده سخنرانی برای شما یک امر عادی به نظر آیند

 .2یا اینکه تا حدی بیاحتیاط میباشید و بدون در نظر گرفتن عواقب

بیاحتیاطی ،خود را درون بازی سخنرانی میاندازید.
اگر بین  ۴تا  ۸مورد را تیک زدهاید یعنی اینکه شما توانستهاید ترس را

ترس به سراغتان میآید که این طبیعی است.

اگر بین  ۹تا  ۱۳مورد را تیک زدهاید کام ً
ال طبیعی است که استرس داشته

باشید اما با انجام تمرینهای استرس زدایی بهراحتی میتوانید این موارد را

کمتر و کمتر کنید.

بهترین راهکار مناسب برای شما این است که چند دقیقه اول سخنرانیتان

را حفظ کنید ،علیرغم اینکه حفظ کردن در سخنرانی کار درستی نیست اما
این سریعترین راه برای کاهش استرس میباشد در آینده که حرفهایتر شدید

میتوانید این دو دقیقه را هم حفظ نکنید.

اگر بین  ۱۴تا  ۱۷مورد را تیک زدهاید ترس و نگرانی برای شما واقعاً یک

مسئله میباشد و این موضوع مانع از آن میشود که یک سخنرانی اثربخش

داشته باشید و نیاز به یک تمرین با برنامهریزی دقیق دارید مطمئن باشید اگر
تمرینهای این کتاب را با تمرکز انجام دهید حتماً از این مرحله به مراحل

قبلی پیشرفت خواهید کرد.

اگر  ۱۸تا  ۲۰مورد را تیک زدهاید بهتر است که دریکی از کالسهای آموزش

سخنرانی و فن بیان شرکت نمایید نمونه این دورهها توسط کارگاههای ما برگزار

میشود در این کارگاهها ما از افراد تازهکار فیلم سخنرانیهایشان را تهیه میکنیم

و سپس در اختیار هنرجویان قرار میدهیم مزایای این روش در این است که

هنرجو بهصورت عینی از ایرادات خودآگاه میشود و ما برای رفع آنها راهکارهایی

به آنها نشان خواهیم داد که در سخنرانیهایشان بهتر و بهتر شوند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

شناسایی کنید و تا حدودی آن را تحت کنترل خود درآورید فقط در موارد
حساس مث ً
ال زمانی که جلوی جمعیت انبوه که تعدادشان غیرعادی است
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توجه توجه :این قسمت از کتاب برای شما بسیار بااهمیت میباشد.

نقش مغز در ترس از سخنرانی

 .۱تابهحال از خود پرسیدهاید که چه عاملی باعث ایجاد ترس در هر

موقعیت ناشناختهای در شما میشود؟

 .۲تابهحال از خود پرسیدهاید که چه عاملی سبب کاهش و از بین رفتن
استرس بعد از مدتزمان کوتاهی در شما میشود؟
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جواب هر دو سؤال باال مغز است.

سخنران شو

مغز است که ترس را در ما ایجاد میکند و دقیقاً همین مغز است که بعد از

مدت کوتاهی هنگام ترسیدن ،ما را آرام میکند.

مکانیسم بدن ما به لحاظ زیستشناختی طوری طراحیشده که نسبت به

خطر ،عمل ستیز و گریز را از خود بروز میدهد همانطوری که میدانید مغز

انسانها از بخشهای مختلفی تشکیلشده که یکی از این بخشها قسمت
خزنده مغزمان است که از اجدادمان به ارث بردهایم (در بخش دیگری از کتاب

درباره این قسمت مغز صحبت کردهایم).

زمانی که مغز احساس ترس و ناامنی میکند توسط یک سری فرمانهایی

که به قسمتهای مختلف بدن ازجمله غدههای هورمون ساز میدهد .آدرنالین

و کورتیزول به درون خون ریخته میشود و بعد میزان ضربان قلب باال میرود

(اصطالحاً صورت مثل گچ سفید میشود) میزان تعداد تنفسهای ما

افزایش پیدا میکند ،مردمک چشمها گشاد شده بهطوریکه خواندن یک
صفحه نوشته با فونت کوچک برای ما غیرقابلدیدن میشود.

اگر شما قب ً
ال چندین سخنرانی را انجام داده باشید حتماً چنین موردهایی

را تجربه کردهاید.
بهطور مثال

همهچیز به روال عادی در حال انجام شدن است اما بهمحض اینکه اسم

ما را پشت میکروفون میگویند این فرآیند شروع به کار میکند ،ضربان قلب
افزایش مییابد در بعضی مواقع به  ۱۸۰بار در دقیقه میرسد که این تقریباً دو
و نیم برابر حد مجاز است و انگار در حال مسابقه دومیدانی و یا شنا هستیم.

جالب اینجاست تا زمانی که به روی سکوی سخنرانی نرفتهایم همهچیز به

روال عادی در حال انجام شدن است اما بهمحض اینکه از پلهها باال میرویم

این فرایند شروع به کار میکند و بدن ما حالت تدافعی به خود میگیرد.

اما بخش دیگری از مغز به نام قشر مخ که پیشرفتهترین بخش مغز میباشد

و همه تفاوتهای ما چه به لحاظ رفتاری و چه به لحاظ منحصربهفرد بودن،
زیر نظر او به وجود میآید.

با اینکه خیلی تواناییهایمان زیر نظر قشر مخ است اما در مقابل مغز خزنده

ما بسیار ناتوان است ازآنجاییکه مغز خزنده همیشه در حالت آمادهباش است

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

از طرفی جریان خون در صورت کاهش پیدا میکند و رنگ صورت میپرد
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و بههیچعنوان ریسکپذیر نمیباشد سریعاً اقدام میکند و عمل ستیز و گریز

را در ما ایجاد میکند ضربان قلب ما افزایش مییابد ششهای ما از شدت
کاهش و افزایش هوا در معرض ترکیدن قرار میگیرند.

سؤالی که پیش میآید این است که اگر در حین سخنرانی چنین ترسی در

ما ایجاد میشود پس چرا بعضی افراد هنگام سخنرانی در آرامش کامل به سر
میبرند انگار اص ً
ال ترسی در وجودشان نیست.
جواب این است ،آنها توانستهاند بر ترسهای خود غلبه کنند و این موضوع

مهم فقط زیر سایه تکرار و تمرین حاصل میشود آنها آنقدر این روند را تکرار

ش پا افتاده برای آنها تلقی میشود و
کردهاند که این عمل بهعنوان یک کار پی 
هر کاری که پیشپا افتاده تلقی شود مغز خزنده کاری به کارش ندارد.
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مثال دیگر از عادیسازی انجام یک کار جدید است:
بار اولی که پشت فرمان خودروای نشستهاید و یا بار اولی که به استخر

رفتهاید را به یاد دارید؟

دقیقاً همین واکنشها را در خود مشاهده میکردید ،ترسیدید ،تغییر رنگ

پوست ،افزایش ضربان قلب ،افزایش میزان تنفس

سخنران شو

یک مثال از خودم میزنم:
اکثرا ً افرادی که من را میشناسند میدانند که بر روی سکوی سخنرانی در

کمال آرامش آموزش ام را میدهم و هیچگونه ترسی در چهره و نوع حرکات

من دیده نمیشود اما چند ماه پیش بهعنوان مدیر ساختمان انتخاب شدم

و خندهدار اینجاست که بهمحض اینکه خواستم درباره مشکالت ساختمان
در یک جلسه ساده  ۱۰نفره آنهم در پارکینگ ساختمان بهصورت ایستاده
صحبت کنم دقیقاً همین واکنشهای غیرعادی در من ظاهر شد زبانم خشک

شد ،رنگ صورتم پرید ،عرق کردن دستها و کمی هم لرزیدن پاها به آن

اضافه شد.

جالب نیست؟
 ۴۰۰تا  ۵۰۰نفر است چرا به این حالت دچار شدم.

جواب خیلی ساده است مغز من مخصوصاً قسمت خزنده مغز من تابهحال

صحبت کردن بهعنوان مدیر ساختمان را تجربه نکرده است و به همین

سادگی شروع به واکنشهای غیرعادی میکرد.

سؤال :آیا شما تابهحال در جمع دوستان صمیمی خود مث ً
ال جلوی  ۴۰نفر

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

من که تجربه سخنرانی برای هزاران نفر را داشتم و کوچکترین سمینارهایم

صحبت کردهاید؟

قطعاً جواب شما بله است
اما چه چیزی باعث میشود شما در برابر نصف این جمعیت که افراد غریبه

هستند نتوانید بهراحتی صحبت کنید؟

جواب اینجاست سخنرانی در عمل کار ترسناکی نیست ولی ما عادت

کردهایم سخنرانی را از ابعاد دیگر موردبررسی قرار دهیم
بهطور مثال:
 .۱میترسیم مورد ارزیابی قرار بگیریم

 .۲درباره سخنرانیمان قضاوت منفی داشته باشند.
 .۳نوع پوششمان را مورد قضاوت قرار دهند.
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ترسیدن در موقعیتهای متفاوت

شاید شما یک سخنران حرفهای و یا تازهکار باشید و امکان دارد ترس از

سخنرانی در همهجا برای شما فعال نباشد یعنی شما زمانی که برای جمعی

از مدیران صحبت میکنید ،میترسید اما در سخنرانیهای عمومی مشکلی
نداشته باشید و یا اینکه شما هنگام ارائه یک سری آمار و ارقام به کارمندان

خود ترس از سخنرانی دارید ولی همین آمار و ارقام را به همردههای خود

بهآسانی خواهید گفت

یا شاید سخنرانی در فضای سربسته را بهسختی انجام میدهید

درصورتیکه در فضای باز بهراحتی سخنرانی میکنید اینها تعدادی از اماها

و اگرها میباشد.
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بنابراین همه ما در مورد اینکه چه وقت میترسیم و نگران میشویم قوانین

متفاوتی داریم.

چرا دلشوره و ترس برای سخنرانی یک مسئله است
ترس و دلشوره یک مسئله است که باید خودتان آنها را موردبررسی قرار

دهید ،شما میترسید و یا اینکه مضطرب میشوید ،اتفاقاتی برای شما میافتد

سخنران شو

که بعضی از آنها جنبه روانشناختی دارد و بعضی از آنها جنبه فیزیکی
ازنظر روانشناختی

وقتی سخنرانی از جای خود بلند میشود تا صحبت کند بهیکباره مغز

او قفل میکند و هر آنچه را که قرار بوده بگوید از یاد میبرد بنابراین مجبور

میشود آنچه را که به ذهنش میرسد بازگو کند در بیشتر مواقع این حرفها
فاقد بار علمی میباشد و معموالً حرفهای کلیشهای و پیش و پا افتاده هستند.

ازلحاظ فیزیکی

وقتی انرژی حاصل از ترس در بدن ما جمع میشود طبق قانون نیوتن باید

از نوعی به نوع دیگر تبدیل شود اگر بتوانیم آن را کنترل کنیم میتوانیم این
گیجکننده و یا آزاد دهنده تبدیل میشود.
مث ً
ال
 .۱بهجای تماس چشمی با مخاطبان به زمین نگاه میکنیم
 .۲مدام با انگشتر خود بازی میکنیم
 .۳حرکت پاندولی انجام میدهیم (مدام به چپ و راست میرویم)
 .۴عقب و جلو رفتن
 .۵بازی کردن با خودکار و یا شیئی دیگر
 .۶دست زدن به موها و یا بینی
 .۷سفت گرفتن میکروفون
 .۸استفاده ازجمله پرکنها ،مثل ام م م یا ا ِ ا ِ ا ِ ا ِ
آیا میدانید ترس و نگرانی از سخنرانی میتواند بر عضالت گلو و گردن تأثیر
بگذارد و سبب منقبض شدن آنها شود و بعضاً صدا فرکانس باال و حالت جیغ
زدن پیدا میکند و یا برعکس گلو خشک میشود و صدا حالت بم پیدا میکند

به این موضوع در روانشناسی نشت هیجان گفته میشود اگر جلوی اعمال

ذکرشده گرفته نشود حیثیت و اعتبار سخنران را زیر سؤال خواهد رفت و در

بعضی مواقع از میزان قدرت سخنران میکاهد همین سبب میگردد مخاطب
نسبت به سخنران اعتمادش را از دست دهد و با خود بگوید وقتی اینهمه

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

ترس را به اشتیاق تبدیل کنیم در غیر این صورت به یک سری ادا واطوار
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حرکات غیرعادی انجام میدهد دلیلی نمیبینم به حرفهایش توجه کنم ،از
طرفی استرس نشانه عدم اعتماد داشتن به خود و مطالب خود میباشد حاال

که سخنران به گفتههای خودش اعتماد ندارد من چرا باید اعتماد کنم

نام دیگر حرکتهای غیرعادی بدن پیام ساکت نام دارد .محققان به این

نتیجه رسیدهاند که هرگاه سخنرانی در اثر استرس از خود پیامهای ساکت

انتقال دهد مخاطب توجه کمتری به صحبتها و آموزشهای سخنران دارد

در مقابل بیشتر توجه اش را معطوف به پیامهای ساکت سخنران میکند
در این شرایط سخنران به هر دری میزنند تا بتواند پیامش را بهصورت

متقاعدکننده انتقال دهد.

توجه داشته باشید بیان ترس و نگرانی توسط خودتان و یا پیامهای ساکتتان
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میتواند دودلی را در مخاطب به وجود آورد و این دودلی اعتبارتان را پیش
مخاطب پایین میآورد و درنهایت صحبتهای شما خریداری نخواهد داشت

بنابراین تمام تالش خود را به کار بگیرید تا حرکتهای غیرعادی خودتان را

سخنران شو

شناسایی کنید و در جهت کنترل و حذف آنها اقدام نمایید.

احساس اعتمادبهنفس
فقدان ایمان است که افراد را وادار میکند از مواجه با

(محمدعلی کلی)

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

چالشها بترسند .من به خودم ایماندارم
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لطفاً چند مورد از کارهایی را که به نحو احسن انجام میدهید را به یاد
بیاورید این کارها در انسانها متفاوت میباشد احتماالً شما فردی باشید که
در نقاشی کشیدن ،نوازندگی ،خوانندگی ،رانندگی ،ورزش و یا هر کار دیگری

میتوانید مهارت خوبی داشته باشید.

داشتن مهارت شما را نسبت به افراد دیگر متمایز و متفاوت میکند
درسته؟
وقتی فردی در انجام دادن کاری تبحر خاصی دارد انجام دادن آن کار

میزان اعتمادبهنفس او را افزایش میدهد هرجایی اعتمادبهنفس افزایش پیدا
کند اشتیاق انجام آن کار هم افزایش مییابد.

اما میخواهم ترستان را نسبت به سخنرانی بدانم ،احتماالً زمانی که

به سخنرانی کردن در جمعیت زیاد فکر میکنید لذت نمیبرید و قطعاً

احساس اعتمادبهنفستان کاهش مییابد چون میدانید که در جمع خوب

صحبت نمیکنید.

ترس ،نگرانی و اضطراب در شرایطی که اعتمادبهنفس نداریم سراغمان میآید.
به مثال زیر توجه کنید
مث ً
ال شما رانندگی بلد نیستید اما مجبور باشید رانندگی کنید یا اینکه شنا

بلد نباشید اما مجبور باشید در قسمت عمیق استخر شنا کنید ،این اضطراب
طبیعی است درصورتیکه شما آموزشهای الزم را ببینید اینکارها برای شما

نقاط قوت خواهد شد نه نقاط ضعفتان.
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این فرمول همیشه در سخنرانی به کمک من آمده شما هم میتوانید از

این الگو استفاده کنید

افکار

ها
احساس 

اعمال

وقتی شما نسبت به سخنرانیتان مثبت فکر کنید این افکار در شما احساس

سخنران شو

خوب را ایجاد میکند و در مقابل اعمال شما درست و در جهت مثبت پیش

خواهد رفت اما اگر نسبت به سخنرانی خود افکار منفی دارید یعنی اینکه فکر
میکنید خراب میکنید قاعدتاً احساس بد و منفی را در خود حس میکنید
و زمانی که حس خوبی نداشته باشید بدون شک اعمالتان زیر نظر احساستان

دچار نقص و مشکل خواهد شد.

بنابراین بهترین کار و راهحل در رهایی از ترس از سخنرانی این است که

نسبت به نحوه آموزش خود مثبت فکر کنید و اعتمادبهنفس را در خودمان

تقویت کنید.
جمله معروف من:

عادت نداریم

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

ما از سخنرانی میترسیم چون به سخنرانی کردن در جمع
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درواقع هدف ما این نیست که ترس از سخنرانی را کام ً
ال ریشهکن کنیم

چون اگر این اتفاق بیفتد ما در معرض بیخیالی و تنبلی خواهیم بود و این

برای یک سخنران مثل َسم است.

یک سخنران همواره باید در حال تحقیق و پژوهش و افزایش بهبود

عملکرد خود باشد.

خالص شدن از احساس اضطراب

چگونه میتوانیم اعتمادبهنفس را در خود پرورش دهیم.

برای افزایش اعتمادبهنفس چند روش وجود دارد که در ادامه توضیحات

مفصل را خواهیم داد

اما برای شروع این دو مورد را در نظر داشته باشید
 .۱عوامل استرسزا و اضطراب زا را به باورهای امیدبخش و قدرت بخش

مبدل کنید

 .۲تمام تالش خود را به کار بگیرید تا مهارتهای صحبت کردن در

جمع را در خود تقویت کنید این موضوع باعث میشود اعتمادبهنفستان
بهصورت تصاعدی رشد کند.

پیشگیری بهتر از درمان است
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یکی از واکسنهایی که افراد قبل از شروع فصل سرما میزنند واکسن

آنفوالنزا میباشد.
سؤال:

ی ای که هنوز نگرفتهاند را به جان میخرند؟
چرا افراد درد و هزینه بیمار 
دلیلش این است که هزینه و درد قبل از بیماری آنفوالنزا بسیار ناچیز است،

سخنران شو

نسبت به زمانی که دچار این بیماری میشوند وقتی فرد مبتال به آنفوالنزا
میشود هزینه و درد زیادی را متحمل شده تا بهبود یابد.

سخنرانهای حرفهای میدانند هرچقدر قبل از روز سخنرانی تمرین انجام

دهند و درد کمخوابی ،تمرین زیاد ،تحقیق فراوان را به جان بخرند میتوانند
در روز سخنرانی در کمال آرامش به آموزش دادن خود بپردازند یعنی قبل از

اینکه اتفاقی برای آنها بیفتد پیشگیری میکنند.

تصور کنید قراره فردا ساعت  ۵تا  ۸بعدازظهر یک سمینار برای  ۵۰۰نفر

برگزار کنید و از دو هفته قبل تمرینهای الزم برای سخنرانیتان را انجام

دقیقه سخنرانیتان زمانهای قابلتوجهی را به تمرین کردن اختصاص دادهاید.

شما درواقع قبل از اینکه در سخنرانی خرابکاری داشته باشید خودتان

را با تمرین زیاد واکسینه کردهاید آمادگی در سخنرانی رابطه مستقیمی با

اعتمادبهنفس شما در سخنرانی خواهد داشت.
تمرین به توان بینهایت

حقیقتاً آن راز بزرگی که سالهاست در همه قسمتهای زندگیام به کار

میگیرم و  ۱۰۰درصد نتیجه مثبت از آن گرفتم فقط راز قدرت تمرین است.

با اینکه اکثر افراد میدانند با تمرین کردن میتوانند هر مهارتی را یاد

بگیرند اما این کار را انجام نمیدهند ،چون حاضر نیستند درد و رنج ناشی از
مشکالت و شکستهای ابتدای کار را تحمل کنند این در صورتی است که

اگر به ادامه کار خود خوشبین باشند و درد و رنج حاصل از سختیهای شروع
کار را بپذیرند قطعاً به هدفشان خواهند رسید.
تمرین بیشتر  +اعتمادبهنفس بیشتر = احتمال موفقیت بیشتر
همچنان که تمرین میکنید به قسمتهایی از مهارت موردنظر دسترسی

پیدا میکنید که رفتهرفته میتوانید از میزان استرس شما نسبت به آن مهارت

کاسته شده و به میزان اعتمادبهنفستان افزوده شود

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

دادهاید از طرفی ترتیب اسالیدها را در لپ تاپ خود موردبررسی قرار دادهاید
و دقیقاً میدانید بعد از هر اسالیدی چه اسالیدی قرارگرفته است و برای هر
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یکی از دالیلی که خیلیها دچار ترس از سخنرانی میشوند این است که

هیچ موقع با ترسهایشان روبرو نمیشوند و آنها را نمیپذیرند و از آنها فرار

میکنند و از ارائه سخنرانی اجتناب میکنند.

این جمله را از من به یادگاری داشته باشید.
ما میترسیم ،میلرزیم اما اقدام میکنیم.

درهرصورت شما باید بر ترس پیروز شوید ،یک مهارت زمانی برای ما

ترسناک است که اجزایش برای ما ناشناخته باشد اما بهمحض اینکه اجزایش

را شناختیم دوست و همراه ما میشود.
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به شما قول میدم هرچقدر در شناختن اجزای سخنرانی اشتیاق بیشتری

نشان دهید در آینده سخنرانی ،بهعنوان یک اهرم اعتمادبهنفس ساز در

خدمت شما خواهد بود هرچقدر اجزای سخنرانی را بیشتر بشناسید به همان
میزان اعتمادبهنفستان باالتر خواهد رفت و درنهایت سخنرانی بینظیری را

سخنران شو

تجربه خواهید کرد.

نقاب زدن ممنوع

بعضی سخنرانها برای اینکه چهره واقعیشان در مقابل حضار معلوم نشود

اقدام به نقاب زدن میکنند و نقاب زدن باعث تغییرات غیرعادی در افراد
میشود .مث ً
ال مدرسی روابط مؤثر زوجین را آموزش میدهد اما خودش دو
ازدواج ناموفق داشته و با همسر سومش هم اختالفنظر زیادی دارد اما برای

کسب درآمد اقدام به نقاب زدن میکند.

یا اینکه مدرسی را میشناسم که مهارتهای زندگی را آموزش میدهد

اما در زندگی خودش فقط فاکتور کسب درآمد را توانسته موفق بهپیش ببرد

یعنی ازنظر ارتباطات با خانواده ،همسر ،فرزندان در نقطه صفر مطلق میباشد.

بهعنوان دوستی که افتخار آشنایی با شما را در این کتاب داشتم از شما

خواهش میکنم موقع سخنرانی خودتان باشید ،مخاطبان ما بسیار هوشمند و
تیزهوش هستند اگر همان لحظه متوجه افکار سخنران نشوند قطعاً در زمان

کوتاهی متوجه میشوند که فریبخوردهاند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

یکی از دالیلی که باعث اضطراب در سخنرانی میشود نقاب زدن است.
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در طی چند سالی که در حال آموزش دیدن و آموزش دادن هستم

مربیهای بیشماری را دیدهام که با نقاب وارد زمین سخنرانی شدهاند و با
کارت قرمز در یک دست و نقابشان در دستی دیگر از زمین سخنرانی اخراج

و درنهایت از حرفهی سخنرانی خارج شدهاند.

استادی داشتم که میگفت در  ۵سال اول ،هم سخنران بدون نقاب و هم
سخنران با نقاب رشد کام ً
ال یکسانی دارند یعنی هر دوی آنها به لحاظ مالی و

روحی در سطح بسیار خوبی قرار میگیرند .چهبسا سخنران با نقاب با سرعت
سرسامآورتری به رشد خود ادامه دهد اما بعد از پنج سال نتایج کام ً
ال عکس
میشود و در بعضی مواقع سخنران نقابدار از گردونه رقابت حذف خواهد شد
زیرا مخاطبان به واقعی نبودن او پی خواهند برد

سخنران شو
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داستان مسابقه الکپشت و خرگوش را که یادتونه دقیقاً مصداقی از مثال

باال است

مهارت زیاد

4

1

دغل

کاریزما
تاثیرگذاری
شخصیت موثر

باظرافت
ادا درآوردن

واقعی بودن

ارتباط برقرار کردن

بی پیرایه ،بی آالیش
ساده لوح

آماتور

3

تظاهر/وانمود

ناراحت
دستپاچه

مهارت کم

معذب

2

محور عمودی

در محور عمودی شما میتوانید متوجه شوید که در سخنرانیهای خود

چقدر مهارت دارید و افرادی که در این مسیر قرار میگیرند بسیار زیاد روی

صدا ،زبان بدن ،محتوا و ساختار و همچنین گیرا و جذاب بودن توجه دارند
اگر مایلید سریع به رشد در سخنرانی برسید عوامل مهم محور عمودی را

موردبررسی قرار دهید.
محور افقی

این محور مربوط میشود به این موضوع که آیا در سخنرانی ادا درمیآورید

(سمت چپ) یا خودتان هستید (سمت راست) این موضوع زمانی زیاد رخ

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

زبان باز
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میدهد که فرد برای سخنرانی پشت تریبون قرار میگیرد و ازآنجاییکه
میخواهد خوب جلوه کند نقاب خود را زده و شروع به سخنرانی میکند و

این موضوع باعث میشود که از شخصیت اصلی خود فاصله بگیرد.
منطقه شماره یک

سخنرانی که مهارت عالی دارد و تظاهر میکند .افرادی که در این منطقه

حضور دارند مهارتهای سخنرانی را در خود تقویت کردهاند یعنی فاکتور

تمرین به توان بینهایت را پیوسته اجرا میکنند و بسیار شیوا و رسا صحبت

میکنند انگار دل مخاطب خودشان را در سخنرانی میبرند.
دقیقاً کاری شبیه به شعبدهبازها انجام میدهند

تحقیقات نشان داده است که شعبدهبازها کارهایی انجام میدهند که ما را
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متعجب میکنند اما درنهایت بعد از لو دادن کارشان متوجه میشویم که ما
را فریب دادهاند.

شعبدهبازها نقاط ضعف بیننده را شناسایی میکنند و از طریق همان نقاط

شگردشان را پیادهسازی میکنند.

افراد منطقه یک هم همین بال را سرمان میآورند یعنی نقاط ضعف ما را از

سخنران شو

قبل شناسایی کرده و بعد نفوذپذیری را شروع میکنند.

افراد موجود در این دسته از زبان بدن فوقالعاده خوبی بهرهمند هستند

و تمام صحبتهایشان را باظرافت خاصی بیان میکنند انگار در حال آواز
خواندن هستند با همین کیفیت

ازآنجاییکه آنها تظاهر میکنند و حضار آنها را ساده نمیبینند ازنظر

حضار آنها افرادی با ظرافت کالمی ،زبانباز ،بسیار غیرقابلاعتماد و بدون
هرگونه صداقت میباشند.

منطقه شماره دو
سخنرانی که فاقد مهارت است و تظاهر میکند
پرورش دهد و اگر ازنظر محتوایی نتوانست مخاطب را راضی نگه دارد اما ازنظر
اجرایی خیلی خوب نظر مخاطبان را جلب کرده است اما سخنرانی که در
منطقه دو قرار دارد عالوه بر اینکه نتوانسته محتوای عالی برای مخاطب خود

تولید کند روی مهارتهای ارتباطی خود همزمان نگذاشته و فقط ادا و اطوار

سخنرانهای حرفهای را درمیآورد.
منطقه شماره سه

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

حداقل در منطقه یک سخنران توانست مهارتهای سخنرانی را در خود

سخنرانی که فاقد مهارت سخنرانی است ولی بدون نقاب ظاهر میشود و

خودش است

معموالً این افراد اشتباهات زیادی در زبان بدن خود دارند ولی به دلیل

اینکه بدون نقاب در سخنرانیها ظاهر میشوند و از طرفی همانطوری که
هستند خود را به مخاطب خود نشان میدهند ،مخاطبان بیشتری به او اعتماد
خواهند کرد و از طرفی به دلیل اینکه سریع با حضار صمیمی میشوند پاسخ
این صمیمیت از سوی مخاطبان این است که اشتباهات زبان بدن او را نادیده

خواهند گرفت این دسته از سخنرانها باوجود کاستیهایی که در سخنرانی
خود دارند اما نسبت به دو گروه قبلی تأثیرگذارتر روی مخاطبان خود هستند.
معموالً این سخنرانها جز سخنرانیهای آماتور به شمار میروند.
منطقه شماره 4
سخنرانی که مهارت عالی دارد و خودش بوده و راحت است.
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اگر در این دسته قرار بگیرید بسیار عالی است این افراد مهارتهای الزم

را کسب کردهاند و از همه مهمتر خودشان هستند یعنی هیچ نقابی بر چهره
نخواهند داشت معموالً این افراد دارای سمینارهای شلوغ و پربازده هستند این
سخنرانیها بسیار تأثیرگذار و دارای شخصیت کاریزماتیک میباشند

برای اینکه متوجه شوید در این دسته قرار میگیرید یا خیر ،میتوانید یک

فیلم از آخرین سخنرانی خود تهیه کنید و سپس آن را موردبررسی قرار دهید
از طرفی اگر فردی صادق را در نزدیکی خود دارید میتوانید نظر او را هنگام

سخنرانیتان بپرسید.

ً
لطفا کامل گرا نباشید
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همه ما انسان هستیم و هر انسانی احتمال خطا کردن دارد یعنی هرچقدر
هم دقیق برنامهریزی کنید قطعاً یه جای کار میلنگد بنابراین کامل گرایی
را کنار بگذارید و در دقایق قبل از سخنرانی به خود بگویید قرار نیست اص ً
ال

اشتباه نکنم اما تمام سعیام را میکنم که بهترین خودم باشم.

بهطور مثال امکان دارد دستگاه پرزنتر شما از کار بیفتد و یا اینکه

سخنران شو

کامپیوترتان بهیکباره خاموش شود حتی در بعضی موارد دیدهشده که فردی

در سالن حالش بد میشود و کل جلسه سخنرانی شما را تحت کنترل خودش
درمیآورد و آموزش شما کام ً
ال بر هم خواهد ریخت.
وقتی شما برای دیدن یک کنسرت و یا تئاتر بلیت تهیه میکنید به دلیل

اینکه این برنامه بهصورت زنده پخش میشود انتظار ندارید که هیچ مشکلی
در اجرای اعضای تیم پیش نیاید به همین دلیل اگر مشکلی هم پیش آمد
قطعاً از آن اشتباه چشمپوشی خواهید کرد چون میدانید اینگونه اشتباهات
جزئی از اجزای یک کار زنده میباشد.

سخنرانی شما هم زنده برگزار میشود و وجود یکسری اشتباهات جزئی

طبیعی میباشد بنابراین تالش کنید کمالگرا باشید یعنی قدمبهقدم به

پیشرفت برسید نه اینکه کامل گرا باشید اگر کامل گرا باشید خسته میشوید

مخاطبین طرفدار شما هستند

اگر اشتباه کردید نگران نباشید چون در اکثر موارد مخاطبین طرفدار شما

هستند و اشتباهات شما را نادیده میگیرند.

مخاطبان میدانند که بلند شدن از روی صندلی و شروع به سخنرانی

کردن کار سادهای نیست و نیاز به جسارت باالیی دارد بنابراین اینگونه تصور
کنید که مخاطبین مانند اعضای یک تیم فوتبال همبازی شما هستند.

یکی از تکنیکهایی که در هنگام اشتباه یا فراموشی در سخنرانیهایم

به کار میبرم پاس دادن است منظورم از پاس دادن این است که بهمحض

فراموش کردن مطلبی سعی میکنم توپ را بیندازم تو زمین مخاطبین بهطور
مثال با طرح یک سؤال از آموزشهای چند دقیقه قبل آنها را وادار به فکر

کردن میکنم.
مث ً
ال:

لطفاً  ۵مطلب مهمی که تا به اینجا یاد گرفتید رو بگویید در این لحظه

مخاطب به فکر فرو میرود تا بتواند جواب سؤال را بدهد و من همزمان کافی

را دارم تا مطلب فراموششده را به یاد بیاورم

در کل اگر مطلبی را فراموش کردید میتوانید چند لحظه سکوت کنید تا

موضوع فراموششده به یادتان بیاید.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

و قید سخنرانی و آموزش دادن را خواهید زد.
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مخاطب اص ً
ال متوجه فراموشی شما نخواهد شد چون تو ذهن شما نیست و

فکر کردن یک فرآیند ذهنی است.

مخاطب متوجه نمیشود مگر اینکه شما جلبتوجه کنید و خودتان را لو
دهید مث ً
ال بگوید میخواستم یه چیزی را بگویم اما یادم رفت در این زمان
مخاطب به ضعف شما در سخنرانی پی خواهد برد.
استفاده از جمالت مثبت

مشکل بزرگی که اکثر انسانها با آن درگیر هستند این است که بیشترین

زمان خود را روی افکار منفی و ایرادات خود متمرکز میکنند این افراد در هر

لحظه از روز در حال سنجیدن نیمهخالی لیوان خود هستند و هیچ توجهی
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به نیمهپر لیوان ندارند.

متأسفانه بعضی از سخنرانها هم از این قاعده مستثنا نیستند یعنی قبل،

حین و بعد از سخنرانی افکار منفی ناشی از خراب شدن سخنرانی در ذهن

آنها در حال رژه رفتن است.

سخنران شو

برای رهایی از این مشکل پذیرفتن کمی و کاستیها و توجه به
نقاط قوت است ،بهتره هر روز از جمالت مثبت استفاده کنید.
مانند:
من یک سخنران جذاب و جالب هستم.
من فردی هستم که واضح و جذاب صحبت میکنم

البته شاید این جمالت خیلی ساده به نظر برسند اما باید در نظر داشته

باشیم که مغزمان نمیتواند فرق واقعی از غیرواقعی را تشخیص دهد.

بهطور مثال همین اآلن به یک عدد لیموترش از وسط نصف شده فکر کنید

معمول ترشح شده است.

سؤال  :۱آیا لیمو بهصورت واقعی وجود داشت؟ خیر
سؤال  :۲آیا میتوان جلوی ترشح بیشازحد بزاق دهانتان را بگیرید؟

بازهم خیر

بنابراین اگر باور داشته باشید مثل یک سخنران حرفهای عمل خواهید کرد
قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد.
روش انگار که

این هم یکی از تکنیکهای بسیار کاربردی در زمینه سخنرانی میباشد.
در این روش شما حالت یک فرد کام ً
ال با اعتمادبهنفس را به خود میگیرید

این مورد یکی از تکنیکهای انالپی محسوب میشود هرچقدر حالت و
وضعیت بدن شما به افراد با اعتمادبهنفس نزدیکتر باشد قطعاً اضطراب و
نگرانی در شما به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
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اگر کمی روی آن تمرکز کنید خواهید دید که بزاق دهانتان بیشتر از حد
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یک مثال خیلی بارز آقای علی دایی است .آقا دایی در بیشتر مواقع هنگام

صحبت کردن هر دو دستش را روی کمر قرار میدهد این حالت از ایستادن

یکی از راههای با اعتمادبهنفس جلوه دادن است.
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روش به آرامش رسیدن قبل از سخنرانی

یک روش جالب دیگر برای مقابله با استرس ناشی از شروع سخنرانی

این است که با ذهنتان خودتان را آماده کنید ازآنجاکه ذهن و جسم رابطه

تنگاتنگی با هم دارد اگر بتوانید ازنظر ذهنی در آرامش قرار بگیرید ازنظر

سخنران شو

جسمی هم آرام خواهید شد یا برعکس اگر بتوانید نحوه فیزیک بدنتان را

کنترل نمایید ازنظر ذهنی و افکار منفی هم در وضعیت مطلوبتری قرار
خواهید گرفت.

برای اینکه حرکتهای غیرعادی بدنمان را قبل از شروع سخنرانی و یا

حین سخنرانی کنترل نماییم.

مث ً
ال لرزش دستها ،لرزش زانوها ،خشک شدن دهان ،سرخ شدن صورت

یا گوشها ،عرق کردن و حتی اجابت مزاج قبل از سخنرانی

به این موارد توجه کنید.
 .۱صاف بایستید
سرتان را باال بگیرید تا با اعتمادبهنفس به نظر برسید ذهن ناخودآگاه انسان

این وضعیت ایستادن را ناشی از داشتن اعتمادبهنفس تلقی میکند.

تصور کنید انرژی حاصل از اعتمادبهنفس از نوک پای شما به سمت باالی

بدنتان در جریان است و درنهایت از سرتان خارج میشود و دوباره وارد

پاهایتان میشود

 .۲استرس خود را بتکانید و تخلیهاش کنید
آیا میدانید چرا دلشوره پیدا میکنیم؟
آیا میدانید چرا زانوهایمان شروع به لرزیدن میکند؟
آیا میدانید چرا عضالت َفکمان سفت میشود؟
چرا همه دالیلهای باال بهیکباره در زمان سخنرانی سراغمان میآید؟
جواب :دلیلش این است که استرس توانسته خود را در بدن ما ابراز کند.
راهکاری که بسیاری از سخنرانها و ازجمله خود من هنگام استرس قبل

از سخنرانی از آن استفاده میکنم تکاندن عضالت است

احساس کنید که اضطراب قراره که از نوک انگشتان شما خارج شود.
شروع به باز و بسته کردن دست خود کنید یعنی دستمان را مشت کنیم

و بعد بازکنید.

شانههایتان را به سمت جلو به سمت عقب بچرخانید.
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پاهایتان را بهاندازه عرض شانه بازکنید شکم و باسن را به داخل بدهید
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عضالت پاهایتان را شل و سفت کنید سعی کنید باسنتان را سفت و به هم

نزدیک نمایید و سپس رها کنید.

توجه داشته باشید که باسنها میتوانند فشار زیادی را در خود نگهدارند
یکی از قسمتهای مهمی که خیلی تحت تأثیر فشار قرار میگیرد گردن است

برای رفع فشار میتوانید گردن را به چپ ،راست ،باال ،پایین به حرکت درآورید
سعی کنید این تمرین زیاد انجام نشود که به مهرههای گردن آسیب برساند.

چشمان و دهانتان را تا جایی که میتوانید بازکنید توجه داشته باشید که

خمیازه کشیدن هم بسیار عالی است.

یک روش خیلی جالبی که استفاده میکنم تمیز کردن دندانها با زبان

است این کار به شما کمک میکند که فکتان بسیار شل شود.
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 .3نفس عمیق بکشید
مشکل تکاندن بدن برای از بین بردن استرس این است که این کار را

نمیتوانیم در جلوی جمع انجام دهیم برای این کار باید یک جای خلوت را پیدا
کنیم مث ً
ال در پشت سکوی سخنرانی ،جایگاهی که سخنران در آن استراحت
میکند اما اگر دسترسی بهجای خلوتی را نداشتید میتوانید با کنترل تنفستان

سخنران شو

آرامتر شوید یکچیزی شبیه به تمرینات یوگای تنفسی است.
 .4تنفس چهار مرحلهای

در این روشها باید بهاندازه چهار شماره عمل دم و بعد بهاندازه چهار شماره

عمل بازدم را انجام دهید این تمرین را به مدت  ۳دقیقه انجام دهید و آنقدر
تکرار کنید که تنفس برایتان بسیار راحت شود.

تجربه منجر به اعتمادبهنفس میشود
این آخرین تمرین از این فصل است که بهراحتی میتوانم بگویم فوت

کوزهگری استادان است.

به همان نسبت کاهش پیدا میکند.

اولین سخنرانیها همیشه دلشوره آور و ترسناک هستند اما به شما قول

میدهم هرچقدر در ابتدا سخنرانیهای رایگان انجام دهید در آینده برای

سخنرانیهای پولی بسیار راحتتر سخنرانی میکنید.

خوبیه سخنرانی رایگان این است که اگر خرابکاری کنید مخاطب خیلی

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

هرچقدر سخنرانی بیشتری در جمع داشته باشید استرس و اضطراب شما

خشمگین نمیشود فوقش میگوید وقتم تلف شد اما اگر در آموزشهای

پولی اشتباه کنید هم مجبورید وجه مخاطبان را برگردانید و هم اینکه کلی
سرزنش شوید.

پس بهترین راه برای رشد این است که در ابتدا سخنرانیهای رایگان

برگزار کنید.

آقای مقدم چند تا سمینار رایگان برگزار کنیم؟
جواب:
نمیدانم  ۲تا  ۵تا  ۱۰تا  ۱۰۰تا ،هر چندهایی که احساس کنید به آرامش

نسبی هنگام سخنرانی رسیدهاید.

من شخصاً با  ۷تا سمینار رایگان حدود  ۱۰۰نفری به این نتیجه رسیدم

که حاال میتوانم کالسهای همراه با دریافت وجه برگزار کنم.
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نکات مهم این فصل

 .۱احساس کنید اعتمادبهنفس دارید

 .۲نقاب کامل گرایی را از خود دور کنید یادتان باشد مخاطب با

شماست

 .۳با کمی فکر کردن متوجه میشود که فشار در کجا وجود دارد
و پیدایش کنید و سپس رهایش سازید

 .۴تجسم کنید و همواره با افکار مثبت حرکت کنید

 .۵هر جا که توانستید سخنرانی کنید

سخنران شو
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(در کالس درس و اتوبوس و مترو)
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تمیرن و زمانبندی

سخنران
شو
تمرین ،رگ و ریشه سخنرانی را حیات میبخشد

در این فصل میآموزیم

 .چرا تمرین و زمانبندی برای موفقیت در سخنرانی حیاتی است
 .چطور بهطور اثربخش تمرین کنیم

 .ارزش بازخورد و بهبود مستمر چیست

چگونه موضوع را عوض کنید اسالیدها یکی پس از دیگری روی صفحهنمایش
نمایان میشود و شما اص ً
ال موردی به ذهنتان نمیرسد که درباره این اسالیدها

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

تصور کنید ده دقیقه از شروع سخنرانی شما میگذرد اما نمیدانید که

چه بگویید اینجاست که یک فکر در ذهن تمام سخنرانها خطور میکند.
ایکاش بیشتر تمرین میکردم.

اسالیدها به یک سناریوی کابوسوار از جلوی رویتان رد میشوند و از

شدت استرس چیزی به ذهنتان نمیرسد.

نکته جالب اینجاست که سخنرانها این اشتباه را در سمینار یا کالس

بعدی خود دوباره تکرار میکنند و بازهم در روی سکو سخنرانی به خود
میگویند ایکاش بیشتر تمرین میکردم.

چرا اکثر سخنرانها تمرین نمیکنند

در بسیاری از دورههایی که برگزار میکنم در جلسه دوم وقتی از شاگردان

میپرسم چه کسی تمرین کرده است فقط چند نفر دستشان را باال میآورند،
تازه بقیه متوجه میشوند که باید تمرین میکردند اما چرا این اتفاق میافتد

و تمرین نمیکنند؟
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بله ما میدانیم شما سرتان شلوغ است ما میدانیم تمرین کردن خستهکننده

و یک کار کسل آور است اما باید توجه داشته باشیم تمرین بخشی از سخنرانی

است فرض کنید شما بخواهید یک سخنرانی داشته باشید و اسالیدهای
زیادی را تهیهکردهاید فقط یک مشکل دارد اسالیدها به ترتیب اولویتبندی

نشدهاند ،چه اتفاقی میافتد؟ همهچیز به هم میخورد.

نتیجه :تمرین نکردن یعنی آماده شدن برای شکست.

چه عواملی بر زمان تمرین تأثیر میگذارد؟
سؤال:
چقدر زمان برای تمرین کردن در نظر بگیریم؟
68

جواب این سؤال به چند عامل بستگی دارد.
 .۱قرار است چقدر صحبت کنید؟
 .۲میزان آشنایی با موضوع سخنرانیتان چقدر است؟
 .۳سخنرانی شما چقدر مهم است؟

سخنران شو

اگر شما یک سخنران باتجربه و قدیمی باشید احتماالً به تمرین کمتری

نیاز دارید ولی اگر تازهکار هستید نیاز به تمرین زیادی دارید.

فراموش نکنید که یک فرد تازهکار در هر حرفهای خیلی خطرناک است.
مث ً
ال شما بهتازگی به حرفهای آشپزی مشغول شدهاید خطرهای زیادی
ازجمله زخمی شدن با انواع چاقو ،سوختن با روغن داغ ،خطر آتشسوزی

توسط اجاقگازهای بزرگ و یا خسارتهای مالی در اثر خراب کردن مواد

غذایی شما را تهدید میکند اگر تمرینات الزم را انجام ندهید همه این خطرها

در کمین شما هستند.
در سخنرانی هم اگر تمرین زیادی نداشته باشید احتمال دارد عملکرد و

رفتار و گفتار شما باعث شود چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ غیرمادی خیلی
مث ً
ال شما برای برگزاری یک سمینار چندین ماه تالش شبانهروزی انجام

میدهید اما در جلسه اول که روز معارفه است و قراره شما در این جلسه به
مخاطبان خود بگویید دوره شما چه ویژگیهایی دارد .اگر اشتباهی در بیان
مطالب خود داشته باشید تالش چندماهه شما بر باد میرود.

بنابراین تمرین کردن هرچقدر هم کسلکننده باشد باید انجامش دهید.
در بخشی از این کتاب گفتیم محتوای هر اسالید کمش زیاد
است ،اما اینجا میگویم تمرین در سخنرانی زیادش کم است.

انواع روشهای تمرین سخنرانی

تمرین سخنرانی روشهای مختلفی دارد که در این فصل مورد به مورد

توضیح میدهیم و آنها را موردبررسی قرار خواهیم داد.
 .۱تمرین ذهنی

یکی از روشهایی که بعضی از مدرسین انجام میدهند تمرین ذهنی میباشد.
روش کار به این شکل است که آموزشدهنده خود را روی سکوی سخنرانی

و یا پشت تریبون تصور میکند که در حال سخنرانی میباشد و در ذهن

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

برایتان گران تمام شود.
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خود تصور میکند درزمانی که اسالیدها روی پرده نمایش قرار میگیرند چه
توضیحاتی درباره آن اسالیدها بدهد مزیت این نوع تمرین کردن این است که

سخنران در هر مکانی میتواند این تمرین را بارها و بارها انجام دهد بسیاری
از سخنرانها این تمرین را در هواپیما قبل از شروع سخنرانیهای خود انجام

میدهند که یکجور گرم کردن ذهن قبل از سخنرانی اصلی میباشد اما
این روش معایبی هم دارد بهطور مثال نمیشود زمان دقیق برای صحبت
درباره هر اسالید را در نظر گرفت و نمیشود از زبان بدن و حرکات دست،
ایما و اشاره استفاده کرد و یا اینکه اص ً
ال نمیتوان فهمید آیا سخنران توانسته

بهخوبی سخنرانی خود را به پایان برساند یا خیر.
 .۲روش تمرین واقعی
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در این روش فرد سخنران میتواند تمرین خود را بهصورت واقعی انجام

دهد بهطور مثال در منزل یا محل کار است از همان ابتدا تا انتها سخنرانی را
با تمام جزئیاتش انجام میدهد مث ً
ال اگر قرار است فردی به مدت  ۱۲۰دقیقه
جلوی جمعیت صحبت کند این  ۱۲۰دقیقه را در محیطی بهغیراز سالن
سخنرانی به شبیهسازی سخنرانیاشبپردازد.

سخنران شو

درست است این کار کمی وقتگیر میباشد اما مزایایش به معایبش

میچربد یک چنین تمرین سخنرانی میتواند شما را بیشازحد به واقعیت
نزدیک کند حتماً یادتان باشد زمان اسالیدها را موردبررسی قرار دهید و یا
اینکه اگر با دستگاه خاصی مثل پرزنتر یا لیزر کار میکنید حتماً در تمرین از
آنها استفاده نمایید تا دست و مغزتان به آنها عادت کند و یا اینکه اگر قرار
است بر روی تخته وایت برد نموداری را بکشید حتماً روش کشیدن نمودار را
روی یک صفحه کاغذ  A3تمرین کنید.

نکته مهم :شاید شما در بخشی از سخنرانی خود خیلی عالی عمل کنید

بنابراین بهتره که زمان این بخش را به قسمتی اختصاص دهید که نیاز به
تمرین و تمرکز باالتری نیاز دارد.

تا این چند دقیقه را بسیار حرفهای برگزار کنید بسیاری از افراد ترس زیادی از

دو دقیقه اول سخنرانی خود دارند نگران نباشید بهمحض اینکه این دو دقیقه
به پایان برسد همهچیز به روال عادی برمیگردد.

من یک قانون بزرگ برای خودم دارم
دو دقیقه اول سخنرانی  %۹۰تأثیر در سخنرانی را شامل میشود.
بنابراین دو دقیقه اول سخنرانی را بسیار حرفهای طراحی میکنم.

 .۳تمرین قطع ه قطعه

روش دیگری هم وجود دارد که معموالً در زمانهای تلفشده مورداستفاده

قرار میگیرد در این روش بخشی از سخنرانی خود را که مدتزمان کوتاهی
از کل سخنرانی را در برمیگیرد انتخاب کرده و سپس آن را تمرین میکنیم.

مث ً
ال برای خانمها در هنگامیکه در حال آشپزی میباشند و برای آقایان

هنگامیکه در حال شستن ماشین و یا رانندگی هستند میتوانند از این
زمانها برای تمرینهای قطعهقطعه استفاده نمایند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

در تمرین واقعی برای  ۲دقیقه اول شاید نیاز باشد یک ساعت زمان بگذارید
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 .۴تمرین حضار کاغذی

برت دکر میگوید:
حضار باید باورتان کنند تا به حرفتان گوش دهند.
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روش دیگر این است که از برگهی یادداشتهایی استفاده کنید که یک

طرف آنها چسبناک است روی هر برگه عکس یک آدم را نقاشی کنید سپس

همه برگهها را روی دیوار بچسبانید این بدترین اتفاقی است که شما مقابل

سخنران شو

تعدادی مخاطب کاغذی قرار بگیرید که دارای هیچ عکسالعملی نمیباشند
اگر بتوانید از این تمرین سربلند بیرون بیاید قطعاً در سخنرانیهای واقعی

خیلی عالیتر خودتان را نشان خواهید داد.
زمانبندی سخنرانی

حتماً به این موردتوجه داشته باشید که سخنرانی در حالت واقعی تفاوت

زیادی با سخنرانی در حالت تمرین دارد.

زمانی که سخنرانی واقعی را انجام میدهید میزان ترشح آدرنالین در خون

افزایش پیدا میکند و این افزایش آدرنالین باعث میشود سرعت صحبت
کردن سخنران افزایش یابد بنابراین بهتر است که یک سری موضوعات اضافه
استانداردتان به پایان رسید برای جبران وقت از آن استفاده نماید

معموالً در سخنرانیها باید زمانی برای پرسش و پاسخ مخاطبان در نظر

بگیریم و سؤاالتی که جوابشان زمان زیادی را نمیگیرد به این صورت است
که تقریباً هر سه سؤال مدتزمانی معادل  ۵دقیقه را به خود اختصاصمیدهد.
استفاده از هشداردهندهها

یکی از ابزارهایی که میتواند به کمک شما بیاید ابزارهای هشداردهنده یا

کرنومتر در موبایلتان میباشد شما باید تخمین بزنید بخشی از سخنرانیتان
چقدر زمان الزم دارد و بعد دکمه شروع را بزنید بعد از پایان آن بخش دکمه

توقف زمانسنج را میزنیم اگر الزم بود زمان را افزایش میدهیم و در غیر این
صورت با همان زمان دوباره تمرین را مجدد انجام میدهیم.
راهکار بعدی
فرض میکنیم موبایل شما زمانسنج ندارد در اکثر خانهها گازها دارای

یک ساعت جهت تنظیم زمان برای پختن مواد غذایی و کیکها دارند شما

میتوانید زمان ساعت را روی عدد خاصی تنظیم کرده و بعد شروع به سخنرانی

کنید هنگامیکه زمان شما به پایان برسد ساعت شروع به زنگ زدن میکند
(اولین تمرین سخنرانیهایم را به این روش انجام میدادم)

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

بر سازمان سخنرانیتان داشته باشید تا اگر زمان سخنرانی شما زودتر از حد
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من یک قانون مهم دارم
ً
حتما انجامش میدهم)
(اگر بخواهم کاری را انجام دهم

شناسایی مخاطبان

موضوع مهمی که بسیاری از سخنرانها آن را مالک سخنرانیهای خود

قرار نمیدهند شناخت و درک مخاطبان است .اگر مخاطبین خود را بیشتر
بشناسید قطعاً سخنرانی بهتری خواهید داشت و افراد زیادی در سالن سمینار
شما میآیند.

سخنران شو
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یپکر بندی

سخنران
شو

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

پیکربندی

79

احتماالً برای شما پیشآمده که در آموزشهای مربی خاصی ثبتنام

کردهاید اما بعدازاینکه ساعت سخنرانی به پایان رسیده است و بعد از یک
جمعبندی در رابطه با موارد آموزش دادهشده به این نتیجه رسیدید که مطلب
جدید و یا مفیدی یاد نگرفتهاید.

بارها برای من پیشآمده که تحت تأثیر تبلیغات مدرسین خاصی در رابطه

با آموزش جدید ،در کارگاه یا کالس آنها ثبتنام کردهام اما متأسفانه در

انتهای کالس نهتنها مطلب جدید و مفیدی را یاد نگرفتهام .بلکه نسبت به آن
چیزهایی هم که قب ً
ال یاد گرفته بودم دچار شک و تردید شدهام.
اطمینان دارم اگر قرار بود من درباره آن موضوع آموزش بدهم خیلی بهتر

و مفیدتر آموزش میدادم.

دلیل این ضعف آموزش دادن پیکربندی نامناسب برای مطالب گفتهشده

میباشد.

متأسفانه این عدم پیکربندی و مرتب و منظم نبودن مطالب در کشور ایران
به یک اصل تکرار شدنی تبدیلشده و مدرسین ما اکثرا ً به این شیوه آموزش
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میدهند ،یعنی مخاطب بعد از پایان آموزش از خود میپرسد چه چیزی یاد

گرفتهام؟

اما شما با خواندن این کتاب دیگر قرار نیست به سبک اشتباه آموزش دهید
نکته مهم :یکی از مواردی که میتواند شما را از مسیر سخنرانیتان خارج

کند جواب دادن به سؤاالت مخاطبان هنگام سخنرانی میباشد بهترین راهی که

میتوانم برای رفع این مشکل به شما بگویم این است که از مخاطبان خود

سخنران شو

بخواهید سؤاالت خود را بر روی یک برگ کاغذ بنویسند و درزمانی که برای جواب

دادن به سؤاالت در نظر گرفتهاید پاسخ دهید .با این کار شما دیگر از پیکربندی

سخنرانیتان خارج نخواهید شد.

روشهای متفاوتی برای پیکربندی سخنرانی وجود دارد که چند تا از

مهمترین آنها را به شما خواهم گفت.

محمد پیام بهرام پور در کتاب جعبه ابزار سخنرانی میگوید سخنرانی

بدون پیکربندی مثل زمانی است که ما بهترین مواد غذایی برای درست کردن
یک غذای سنتی را تهیه کنیم اما بهجای اینکه هرکدام را بهموقع در دیگ غذا

مهمانان خود بیندازیم ،میهمانان چه فکری درباره ما خواهند کرد

همانطور که میهمانها از خوردن این غذا خوششان نمیآید مخاطب ما هم

از شنیدن سخنرانی که هیچگونه پیکربندی خاصی ندارد خوشش نخواهد آمد.

اگر بهترین مطالب را تهیه کنید اما آنها را طبق پیکربندی منظم ارائه

ندهیم این موضوع باعث سردرگمی و خستگی مخاطب ما میشود و در انتها

هیچ مطلب مفیدی در ذهنش باقی نخواهد ماند.

پیکربندی مطالب باعث میشود هم سخنران و هم مخاطب در مسیر

درستی قرار بگیرند و از مسیر خارج نشوند و این به نفع هردوی آنها میباشد.
چگونه مطالب را پیکربندی کنیم

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

قرار دهیم تا بپزند همه مواد تشکیلدهنده غذا را داخل دیگ ریخته و جلوی
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روش اول
 .۱شروع جذاب سخنرانی
 .۲بدنه سخنرانی
 .۳پایان به یادماندنی
 .۴دعوت به اقدامی واضح
 .۱شروع جذاب سخنرانی

اجازه دهید شما را از یک راز بزرگ آگاه کنم ،رازی که با فهمیدن آن

ترس از سخنرانی را فراموش میکنید ،رازی که مخاطبان نمیدانند اما شما

میدانید ،رازی که همه سخنرانهای دنیا چه آنهایی که سالها در این حرفه
مشغول به کار هستند و چه آنهایی که تازهکارند درگیر آن هستند.
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این راز آنقدر مهم است که در زمان ارسطو این موضوع را به آموزشگیرندهها

نمیگفتند درواقع این موضوع بهنوعی فوت کوزهگری در شروع سخنرانی است.
در زمان ارسطو افرادی را برای قضاوت کردن در دادگاهها

سخنران شو

آموزش میدادند که به آن آموزش فن بالغه میگفتند.

راز چیست؟

شما فقط  ۳۰ثانیه تا  ۶۰ثانیه وقت دارید تا بر ترس خود غلبه کنید و

میدهند در  ۳۰ثانیه اول تمام سخنرانها از صحبت کردن در جمع میترسند
این ترس ناشی از عکسالعمل مغز در یک مکان جدید و ناشناخته است درواقع

وقتی مغز ما تشخیص میدهد بر روی سکوی سخنرانی قرارگرفته ،این سکو
را یک مکان نا امن برای خود تصور میکند و به همین دلیل کارهایی را انجام

میدهد تا ما را از روی سکو فراری دهد این اتفاق زیر سر مغز خزنده ماست
مغز خزنده چیست؟

مغز انسانها از چند بخش مجزا تشکیلشده که ارتباطات خاصی باهم

برقرار میکنند یکی از این بخشها مغز خزنده میباشد که ما از گذشتگان
خود به ارث بردهایم مغز خزنده در واکنشهای سریع کاربرد دارد.

همین اآلن تصور کنید پشت سرتان بر روی سقف اتاق یک مار سیاهرنگ

با پوستی براق و چشمان قرمزرنگ وجود دارد که به سمت شما میآید ،لطفاً

سرتان را برنگردان فقط تصور کنید

متوجه میشوید که چه حالتی در درون بدن شما ایجاد میشود؟
آیا این حالت را احساس میکنید؟
انگار درون شکم تان در حال رخت شستن هستند (دلآشوب میشوید)

و یا موهای تنتان سیخ شده ،این حالت غریزی زیر سر مغز خزنده میباشد

در این لحظه مغز خزنده شما را درخطر میبینند و میخواهد شما را از این
مکان فراری دهد بنابراین واکنشهایی در بدن شما به وجود میآورد که شما

را وادار به فرار کند
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در همین  ۳۰ثانیه ارتباط ذهنی با مخاطب خود برقرار سازید آمارها نشان
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مغز خزنده در سخنرانی

در سخنرانی هم دقیقاً همین بال سرمان میآید ولی اگر ما بدانیم که

هیچچیز غیرعادی وجود ندارد که از آن بترسیم ترسمان کمتر و کمتر میشود

به این کاری که من با شما انجام دادم میگویند شروع جذاب سخنرانی و

من از این روش توانستم نظر شما را به شنیدن یک راز بزرگ جلب کنم و شما

را در مسیری که خودم طراحی کردم حرکت دهم شما هم از این الگو استفاده

کنید یعنی شروع سخنرانیتان با یک مطلب جذاب آغاز شود بهطوریکه
مخاطبان با تعجب به حرفهایی که از دهان شما خارج میشود گوش کنند.
 .۱بیان تکاندهنده
یک روش کاربردی برای شروع جذاب استفاده از یک بیان تکاندهنده

سخنران شو
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میباشد طوری که مخاطب شما در حیرت فرو رود بهطوریکه اگر از بیخوابی
در حال مرگ باشد با شنیدن صحبتهای شما خواب از سرش بپرد

آقای جیمی الیور سخنران و سرآشپز حرفهای در شروع یکی از
سخنرانیهای خود گفت متأسفانه تا  ۱۸دقیقه دیگر که من
در حال سخنرانی برای شما هستم  ۴نفر از هموطنان ما در اثر
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غذاهای مضری که میخورند میمیرند

85
من احساس میکنم شما هم همین اآلن در فکر فرورفتهاید و با خود
میگویید واقعاً چهار نفر در  ۱۸دقیقه در اثر خوردن غذای مضر میمیرند؟
درواقع احساس کنجکاوی شما شروع به کار میکند و شما را در مسیری که

سخنران میخواهد هدایت میکند

کار اصلی شما هدایت مخاطب در مسیری که شما تعیین کردهاید میباشد

 .۲بیان داستان
همه ما از دوران کودکی با قصه شنیدن حس خوبی پیدا میکردیم در
زمان کودکی والدین ما قصه میگفتند و ما میخوابیدیم .ک ً
ال شنیدن داستان

برای ما خیلی جالبه فرقی نمیکند داستان شاد باشد یا غمگین مغز ما دوست
دارد ماجراها را دنبال کند و به پایان برساند.

بهعنوان یک سخنران بهتر است در طول سخنرانی از داستانهای شخصی

که ارتباط با سخنرانی شما دارد استفاده کنید ،چرا باید داستان شخصی
باشد؟ چون برای مخاطب تکراری نیست.

حتی میتوانید از تحقیقات شخصی خود صحبت کنید و نشان دهید چه

نتایجی را به دست آوردهاید.

توجه داشته باشید داستان باید ساده ،کوتاه و ملموس باشد.
داستانهای طوالنی برای مخاطبان شما کسلکننده میباشد.
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بدنه سخنرانی

زمانی که سالم و احوالپرسی کردید و بعد درباره معرفی خودمان و توضیح

مختصری درباره آموزش و مطالب قابلگفتن صحبت کردید بالفاصله سخنرانی
شما آغاز میگردد و حواس مخاطبان رفتهرفته پرت خواهد شد و توجهشان

کاهش پیدا میکند نمودار این روند توجه را در زیر برای شما رسم کردهایم.

سخنران شو

شباهت توجه مخاطبان به سخنرانی و رفتار مسافران هواپیما در هنگام

پرواز هواپیما.

من این موضوع را یعنی میزان توجه مخاطبان در طول زمان
سخنرانی را به برخاستن و فرود آمدن مسافران هواپیما
تشبیه کردهام.

نمودار توجه مخاطبان

آغاز سخن

میزان جلب توجه

میانه صحبت

 10دقیقه پایانی

 10دقیقه میانی

 10دقیقه شروع

هنگامیکه موتورهای هواپیما تمام نیروی خود را میگذارند تا این غول

آهنی را از زمین جدا کنند همه سرنشینان هواپیما اعم از خلبان ،کمکخلبان،
مهماندارها و تمامی مسافران توجه کامل به بلند شدن هواپیما و معلق شدن
آن در آسمان دارند اما بهمحض اینکه همهچیز به روال عادی خود برگردد و

هواپیما به مسیرش ادامه میدهد توجه همه مسافران از نحوه پرواز هواپیما از

بین میرود و این احساس تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که هواپیما آماده
نشستن بر روی باند فرودگاه باشد در این زمان دوباره توجه تمام سرنشینان
به فرود آمدن هواپیما جلب میشود.

نکته مهم اینجاست در طول پرواز هنگامیکه هواپیما بدون کوچکترین

مشکل درحرکت است و همه در آرامش کامل به سر میبرند وجود یکسری

چالههای فضایی باعث میشود تعادل هواپیما برهم بخورد و دوباره توجه
مسافران به حرکت هواپیما جذب میشود .وظیفه یک سخنران در طول

سخنرانیاش این است که مخاطب را هرچند دقیقه در چالههای سخنرانی

بیندازد تا توجه آنها را به سخنرانی خود جلب کنیم و تمام حواسمان باشد
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پایان سخن
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که در شروع و پایان سخنرانی طوری صحبت کنیم که مخاطب تمام توجهاش
به ما جلب شود دقیقاً مثل برخاستن و نشستن هواپیما.
بنابراین بهعنوان یک سخنران وظیفهداریم با استفاده از گیرههایی توجه

مخاطب را درجایی که خود میخواهیم گیره کنیم.
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بهطور مثال میگوییم
 .۱دوستان تا اینجا چه چیزهایی را یاد گرفتیم
 .۲انجام دادن یک حرکت ورزشی ساده در کالس
 .۳لطفاً با نفر کناری خود مطالبی را که تا به اینجا یاد گرفتید را مرور کنید

سخنران شو

 .4در صورت امکان جای خودتان را با نفر بغلدستی عوض کنید
 .۳پایانی بهیادماندنی
پایان به یادماندنی زمانی استفاده میشود که شما به انتهای سخنرانی

رسیدهاید و تمام مطالب مهم را بیان کردهاید حال زمان آن رسیده که

شروع به جمعبندی مطالب خود کنید و تمام نکات مهم را سریع و مختصر

بیان نمایید توجه کامل داشته باشید بههیچعنوان حق ندارید درباره مطلب

جدیدی صحبت کنید حتی اگر موضوع یا مثال جدیدی که به ذهنتان رسیده
که ارزش سخنرانی شما را باالتر میبرد را نباید بگویید ،و باید سریع آن را از

ذهنتان پاککنید تا مبادا در جمعبندی شما خللی ایجاد کند.

سخنرانیتان را به جمعبندی اختصاص دهید.

نکته :لطف ًا برای پایان سخنرانی خود وقت بگذارید تا هرچه باشکوهتر

سخنرانیتان را به پایان برسانید.

زیرا شروع و پایان سخنرانی تنها زمانی میباشد که توجه مخاطب به
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اگر سخنرانی یک ساعت و نیم طول بکشد تقریباً زمان  ۱۰دقیقهای را
برای جمعبندی میتوانید در نظر بگیرید یعنی شما حدودا ً  ۱۰درصد از زمان

شما بسیار زیاد است

 .۴دعوت به اقدامی مهم
این قسمت یکی از بخشهای مهم سخنرانی شما میباشد.
تصور کنید قرار است یک مهمانی بزرگ برای دوستان خود تدارک ببینید.
چند سرآشپز حرفهای را از بهترین رستورانهای شهرتون برای چند ساعت

استخدام کردهاید و هر آنچه را که ازنظر مواد غذایی الزم است با بهترین

کیفیت در اختیارشان قرار دادهاید و حاال سرآشپزها شروع به درست کردن

انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه میکنند ،در کمتر از  ۵ساعت خوشمزهترین

غذاها پختهشدهاند ،اما مشکلی پیش میآید شما فراموش کردهاید لوازم
پذیرایی اعم از دیس ،بشقاب ،قاشق ،چنگال ،لیوان و پارچ را تهیه کنید و

زمان کافی برای تهیه آنها را ندارید؛ بنابراین مجبورید به مهمانهای خود

بگویید بفرمایید هر طوری که مایلید از غذاها میل کنید
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سؤال آیا مهمانهای شما اقدامی برای خوردن میکنند؟ خیر
در سخنرانی هم همین اتفاق میافتد شما بهترین مطالب را از بهترین

سخنرانها و کتابهای مهم استخراج کردهاید و به بهترین شکل ممکن آنها

را طراحی نمودهاید و در اختیار مخاطبان خود قرار میدهید اما زمانی که

سخنرانی به پایان میرسد به آنها نمیگویید که چگونه میتوانند از اینهمه
اطالعات خوب و قوی به نحو احسن استفاده کنند به همین دلیل چند روز

بعد مخاطبان شما با خود میگویند این آموزش هم مثل آموزشهای قبلی
سرکاری بود فقط پولمون رو گرفتند و هیچچیزی بهمون اضافه نکردند.

بنابراین شما باید در زمان جمعبندی ،مخاطبان خود را به اقدام کردن

دعوت نمایید.
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بهطور مثال به مخاطبان خود بگویید
 .۱همین اآلن به نفر کناری خود قول دهید تا دو روز دیگر فالن کار را انجام
میدهید و گزارش انجام شدن را بهصورت پیامک برایش ارسال نمایید.

 .۲همین اآلن تصمیم بگیرید یکی از عادتهای بد خود را روی برگه
بنویسید و تا انجام دادن و ریشهکن کردن این عادت بد برگه را هر روز

سخنران شو

در جلوی چشم خود قرار دهید.
به روش رکاب دوچرخه عمل کنید

مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیلشده که هرکدام کارهای متفاوتی

را نسبت به همدیگر انجام میدهند اما زمانی میتوانند مغز را در بهترین حالت
خود هدایت کنند که با هم دیگر ارتباط کاری و تعامل داشته باشند.

و کارهای سخت میباشد .یک جورایی مثل معلمان ریاضی و فیزیک خشک
و غیر انعطافپذیر است.

(البته بعضی از معلمان ریاضی و فیزیک)
در مقابل نیمکره راست بیشتر دنبال خوشگذرانی و تنبلی کردن است؛

یعنی بهجای اینکه یک نمودار را مطالعه کند ترجیح میدهد با دیدن یک
انیمیشن نموداری یا یک فیلم از نمودار کار خود را راه بیندازد و هر موقعی که

احساس خستگی کرد یکراهی برای خوشگذرانی خود پیدا کند.
وظیفه ما بهعنوان یک سخنران چیست؟

وظیفه ما به عنوان یک سخنران این است که در طول زمان سخنرانی هر دو

نیمکره مغز مخاطبان را به حالت فعال نگه داریم یعنی یک اسالید آمار و ارقام

از یک رویداد را نشان میدهیم و بعد یک اسالید یا فیلم مرتبط با آن رویداد را

پخش میکنیم دوباره یک حقیقت واقعی را بازگو میکنیم و برای فعالسازی
نیمکره راست ،مخاطبان را به یک اقدام مهم دعوت میکنیم دقیقاً مثل رکاب

دوچرخه عمل میکنیم یک انرژی به رکاب سمت چپ وارد میکنیم و بعد
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بهطور مثال کار نیمکره چپ مغز ما شناسایی آمار و ارقام ،درک اطالعات
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بالفاصله یک انرژی به رکاب سمت راست وارد میکنیم و با انجام این دو عمل

میتوانیم دوچرخه را به حرکت درآوریم در سخنرانی هم به همین شکل

عمل میکنیم یک تحریک برای نیمکره سمت راست مغز در نظر میگیریم و

بعدش یک تحریک برای نیمکره سمت چپ در نظرخواهیم گرفت.
از سخنرانهای دیگر یکقدم جلوتر باشید

احتماالً شما که در حال خواندن این کتاب هستید به سمینارها و کارگاههای

زیادی رفتهاید ،همین لحظه کمی فکر کنید کدامیک از جمالت سخنرانها
در ذهن شما بهسرعت ظاهر میشود تقریباً هیچچیزی مگر اینکه به استادی
ارادت خاصی داشته باشید و در کالسهای او شرکت کردهاید و از بین هزاران

مطلبی که به شما گفته است یک مطلب آنقدر قوی در ذهن شما نقش بسته
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است که تا  ۲۰سال آینده هم در ذهن شما وجود خواهد داشت.

بهطورکلی اغلب اطالعات در سمینارها و کارگاهها به یاد نمیمانند مگر
اینکه سخنران کام ً
ال باهوش باشد و مقدمه و پایان سخنرانی را باظرافت

خاصی طراحی کند؛ و هر آنچه را که در سخنرانی آموزش داده است در این
دو قسمت بگنجاند تا در ذهن مخاطب کام ً
ال حک شود.

سخنران شو

 .۱مقدمه در ذهن مخاطب باقی میماند
 .۲نتیجهگیری در مخاطب احساس برخاستن و اقدام کردن را میدهد.
بنابراین روی تکتک واژههای گفت ه شده در این دو بخش بسیار زیاد دقت

کنید بهترین راهکار برای انتخاب کلمات و واژههای مناسب در این دو بخش
قرار دادن خودتان بهجای مخاطبان میباشد.

یعنی خود را بهجای مخاطبان قرار دهید و تصور کنید که چه چیزی باعث

میشود شما نسبت به آموزشهایی که دیدهاید اقدام کنید.
من میثم مقدم بیشتر ایدههایم را از دو وبسایت معتبر و خوب ایرانی و

خارجی با نامهای زیر انتخاب میکنم.

.۲www.aparat.Com

البته در سایت شخصی خودم  www.madresetaghir.comمطالب و

ویدیوهای زیادی در زمینه آموزش سخنرانی و مهارتهای ارتباطی برای شما

عزیزان قرار دادهام .شما میتوانید با ثبتنام در این وبسایت از تمامی مطالب
کاربردی و جدید بهصورت رایگان استفاده نمایید.
مهارتک

اگر این اقدام را انجام دهید یعنی  ۵۰درصد کاتب را متوجه شدید در غیر این
صورت بهتره کاتب را دوباره از اول بخوانید.
ویدیوی سه سخنران در سایت آپارات را موردبررسی قرار دهید

.۱چگونهشروعکردهاند

.۲مطالبسخنرانیهاازچهقسمتهاییتشکیلشدهاست
.۳پایانسخنرانیچگونهتماممیشود

 .۴آیا دعوت به اقدام داشنتد

.۵آیادر۳۰ثانیهات۲دقیقهاولازمطالبجلبتوجهکنندهاسفتادهکردهاند.
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.۱www.Ted.Com
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مهارت بعدی
حاال کار شما کمی سختتر میشود این بار سه نفر از سخنرانهای خارجی

در سایت  tedرا موردبررسی قرار دهید و همین موارد را برای آنها در نظر

بگیرید یعنی چگونه شروع کردهاند ،بدنه از چه مطالبی تشکیلشده است،
پایان چطور تمام میشود ،آیا دعوت به اقدام داشتند؟

توجه داشته باشید من شما را به اقدام کردن دعوت کردهام بنابراین اگر

شما این کار ساده را انجام ندهید در آینده هیچ انتظاری هم از مخاطبان خود

در مورد اقدام کردن نداشته باشید.

قرار است در آینده شما یک مدرس حرفهای شوید بنابراین لطفاً اقدام

کردن را از خود شروع کنید.
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تصمیم با شماست که این تمرین را انجام دهید و یا اینکه به موضوع بعدی بروید.
خب متأسفانه همانطور که شما هم متوجه شدید سخنرانیهایی که در

ایران انجام میشود اغلب در دو دقیقه اول به سالم و احوالپرسی و معرفی

کردن میگذرد و اینها یعنی مرگ سخنرانی ،چون این موضوع برای مخاطبین

سخنران شو

تکراری شده است و موضوع تکراری برای مغز کسلکننده و عذابآور است.
اثربخش نتیجهگیری کنید.

بسیاری از مدرسان برای پر کردن سالن در آموزشهای پولی خود در

سمینارهای رایگان خیلی روی مطالب آموزشی تمرکز نمیکنند و سعی
میکند خیلی سربسته آموزش دهند (اص ً
ال به این کاری نداریم که این روش

خوب است یا بد) اما نکته قابلتوجهی که در این سخنرانیها دیده میشود
و کام ً
ال مهم است این است که آنها روی پایان یا نتیجهگیری از قبل خیلی

وقت میگذارند و محتوای عالی برای آن  ۱۰دقیقه پایانی در نظر میگیرند .تا

بتوانند مخاطبان را به سمت آموزشهای پولی خود هدایت کنند دیدهشده
مدرسی آنقدر برای مطالب  ۱۰دقیقه پایانی از قبل وقت گذاشته که درنهایت

را در آموزشهای پولی خود جذب میکند.

بنابراین نتیجهگیری اثربخش بسیار مهم است

متن سخنرانی را آماده کردهاید؟
جای تأسف دارد برای سخنرانهایی که افتخار میکنند بدون اسالید یا با

درست کردن تعداد کمی اسالید چند ساعت قبل از شروع سخنرانی ،سر کالس

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

نتیجه را به نفع خود به پایان میرساند و چیزی حدود  ۴۰یا  ۵۰درصد افراد

یا سمینار حضور پیدا میکنند ،این شجاعت نیست بلکه اوج حماقت است.

دوستی را داشتم که دقیقاً اوایل خیلی برای برگزاری کالسهایش وقت و

زمان صرف میکرد و میتوانست مخاطبان زیادی را جذب کند اما رفتهرفته
غرور باعث شد کمتر روی محتوای خود وقت بگذارد .من چندین بار این
موضوع را به او گوشزد کردم اما گوشش به این حرفها بدهکار نبود که نبود.

اآلن کارش بهجایی کشیده که سر کالسهای بسیاری از اساتید بهعنوان
آموزشگیرنده حضور پیدا میکند شغل ما دقیقاً مثل شغل بازیگران است

همانطور که در زمان کوتاه اسمی در بازار آموزش به دست میآوریم ممکن
است در کمترین زمان ممکن تمام محبوبیت خود را از دست بدهیم.

بنابراین حتماً قبل از هر کاری روی متن سخنرانی خود کارکنید تمام

مطالب را با خودکار روی برگه بنویسید همه کارها از قبیل:
 .۱محتوای مطلب
 .۲زمان آموزش هر مطلب
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 .۳زمان استراحت
 .۴زمانهای تمرین کردن
 .۵زمانهای سؤال پرسیدن
و هر موضوع دیگری که به نظر شما شاید مهم باشد و در آموزش دادن شما

تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

ً
لطفا متن سخنرانی را حفظ نکنید.

اگر از شما بخواهند داستان زندگی خود را تعریف کنید بهتر تعریف

میکنید یا داستان زندگی گاندی رهبر هندوستان را؟
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شاید شما داستان زندگی او را در کتابها خوانده باشید اما در تعریف

داستان زندگی خود تسلط بیشتری دارید چون زندگی خودتان مثل تصویر از
جلوی چشمتان عبور میکند و اص ً
ال الزم نیست کتابی صحبت کنید خیلی

راحت و عامیانه زندگی خود را به تصویر میکشید ،این قدرت ذهن است.

در دوران امتحانات دانشگاه یک تحقیقی را روی  ۲۰۰نفر از دانشجویان

انجام دادم .زمانی که دانشجویان از سالن امتحانات بیرون میآمدند ،از آنها
چند سؤال درسی که قبل از امتحان مطالعه کرده بودند را میپرسیدم نتیجه

شگفتآور بود درصد قابلتوجهی از آنها جواب سؤاالت را فراموش کرده

بودند و میگفتند نوک زبانم هست اآلن یادم میآید،

میدانید دلیل این فراموشکاری سریع چیست؟ حفظ کردن مطالب
اشتباه را کردم من سخنرانیای را که مدتزمان آن  ۹۰دقیقه بود حفظ کردم
و به دلیل اینکه شب قبل از سخنرانی خوب نخوابیده بودم روز سخنرانی دچار

خوابآلودگی و استرس شدم درنهایت تمام مطالب از ذهنم خارجشده بود
ولی خدا را شکر از هوش کالمی باالیی برخوردارم و با دیدن اسالیدها به هر

طریقی که میشد توضیحات الزم را میدادم.

اما در همان لحظات به خودم گفتم عجب اشتباهی کردم که زمان بیشتری

برای محتوای خود نگذاشتم و آن اشتباه از اولین و آخرین اشتباههای

پیکربندی سخنرانی من بود.

بههیچعنوان متن سخنرانی را حفظ نکنید کافیه چند کلمه را فراموش

کنید و همین موضوع باعث میشود سایر کلمات ،جملهها ،مثلها را به یاد

نیاورید مگر اینکه هوش کالمی بسیار باالیی داشته باشید تا بتوانید مطالب را

دستوپاشکسته جمعبندی کنید و در اختیار مخاطب قرار دهید
بنابراین (چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی)
ابزارهای کمکی

تقریباً همه ما در دوران تحصیل از ابتدایی گرفته تا مقاطع باالتر در زمان

امتحانات از تقلبهای دستنویس استفاده میکردیم.
دلیل استفاده از تقلب چه بود؟
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در اولین سمینارم که حدود  ۱۲۰نفر ثبتنام کرده بودند دقیقاً همین
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جواب :به یادآوردن برخی از مطالب مهمی که از ذهنمان خارج میشد.
جالب است که در سخنرانیهای مهم باید از تقلب استفاده کنید به دلیل

اینکه در روز سخنرانی مغز ما باید عوامل زیادی را تحت کنترل قرار دهد که

امکان فراموش کردن مطالب در حین سخنرانی بسیار زیاد است بنابراین باید
از تجهیزاتی استفاده کنید که این فراموشی را تا حد زیادی از بین ببرد.
در زیر یکب ه یک این تجهیزات را توضیح میدهیم
 .۱نرمافزار نقشه ذهنی ()imind map

این نرمافزار توسط آقای تونی بوزان خالق الگوریتم نقشه ذهنی ابداعشده

است ،یادگیری ما بر اساس یک الگوی خاص میباشد که این الگو از طبیعت

نشأت گرفته است

سخنران شو
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(در صورت لزوم از آگاهی بیشتر میتوانید فیلم نقشه ذهنی را در سایت

آپارات دانلود نمایید).

در این فیلم آقای تونی بوزان توضیحات الزم را درباره الگوریتم نقشه ذهنی

و نرمافزار مایند مپ داده است.

بسیار آسان میکند (ده برابر سرعت بیشتر در یادآوری مطالب)

 .۲دستنویس
اگر زمان زیادی تا سخنرانیتان ندارید و نمیتوانید برای یادگیری نرمافزار

مایند مپ زمان بگذارید بهتره از دستنویسهای دوران مدرسه (تقلبها)
استفاده نمایید با این تفاوت که باید کلمات و کلیدواژهها را درشت بنویسید

چون در زمان سخنرانی استرس پیدا میکنید و همین موضوع باعث میشود
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توجه:

نرمافزار مایند مپ مسیر شما را در به خاطر سپاری مطالب

مردمک چشم شما گشاد شود و دیگر نمیتوانید نوشتههای کوچک و ریز را

از فاصله نزدیک ببینید
 .۳جزوه اسالیدها

مدرسین بهتازگی روش جدیدی در سخنرانیهای خود استفاده میکنند و

این روش میزان استرس را بهشدت کاهش میدهد.

روش کار به این صورت است که بعد از ساختن اسالیدها ،آنها را با فرمت

 pdfدر سایزهای کوچکتر ذخیره میکنند و بعد از آنها پرینت تهیه می کنند.

مث ً
ال در هر صفحه  A4پنج اسالید قرار داده و بعد جلوی هر اسالید چند

خطچین قرار میدهیم تا نکات الزم را در آنها یادداشت کنیم ،بعد آنها را

در یک کالسر قرار میدهیم و در روز سخنرانی همراه خود میبریم و روی
میز قرار میدهیم تا اگر مشکلی در پخش اسالیدها پیش آمد (مث ً
ال برق رفت)
سخنرانی آن روز ما دچار مشکل نشود.
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به شما پیشنهاد میکنم همیشه چند نسخه از اسالیدهای خود را بهصورت

کپی داشته باشید یادتان باشد هرچقدر محتاطانهتر عمل کنید میزان استرس
شما در روز سخنرانی بیشتر کاهش پیدا میکند.
 .۴نرمافزار پاورپوینت
دوست و یار همیشگی اکثر سخنرانها این نرمافزار میباشد( .خدا پدر

خالق نرمافزار پاورپوینت را بیامرزد) این نرمافزار آنقدر توانست جای

خودش را در دل سخنرانها باز کند که بهراحتی میتوانم بگویم خیلی کم

و بیش پیش میآید سخنرانی نرمافزار پاورپوینت را نشناسد (چه مبتدیها
و چه حرفهایها)

اگر مشتاق آموزش دیدن نرمافزار پاورپوینت هستید همین اآلن میتوانید
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در سایت میثم مقدم دات کام ثبتنام نمایید و از آموزش رایگان این نرمافزار

بهرهمند شوید.توجه داشته باشید که اگر ارتباط شما و محتوای آموزشی شما
برای مخاطبان مناسب نباشد احتماالً بر علیه شما اقدام خواهند کرد.
بهطور مثال مدتی پیش در یک سمینار با عنوان هدفهایمان را زندگی
کنیم ،مخاطبی را داشتم که از همان ابتدا ساز منفی و نشدن میزد و کام ً
ال

محیط سالم سمینار را تحت تأثیر افکار و صحبتهای منفی خود قرار داده بود

سخنران شو

در زمان استراحت بالفاصله با او ارتباط برقرار کردم تا بتوانم افکار منفی او را
تحت کنترل خودم در بیاورم ،بعد از پرسیدن سؤاالتی از آن فرد به این نتیجه

رسیدم که او به سمینارها و کارگاههای زیادی رفته و پول زیادی هم صرف
آموزش خودکرده است به گفته خودش همه این آموزشها الکی هستند و

تابهحال هیچکدام از آنها کمک زیادی جهت دستیابی به اهدافش نکرده
است .خب واقعاً تا به اینجا حق با او بود

از او پرسیدم بعدازاینکه به آن کالسها و کارگاههای آموزشی رفته به چه

مدت تمرینهای گفتهشده را انجام داده است،
فکر میکنید پاسخ چه بود؟

کار خاصی برای رسیدن به اهدافم انجام ندادهام.

ویروس بزرگی که به جان اغلب آموزش گیرندهها افتاده این است که

فکر میکنند اگر در یک کالس یا کارگاه ثبت نام کنند همه چیز تمام است.

اعتماد به نفسشان باال میرود ،سخنرانی کرد نشان عالی میشود ،درآمدشان
چند برابر میشود.

نکته مهم :مربی و مدرس فقط راه را نشان میدهد حرکت کردن در

مسیر راه به عهده آموزشگیرنده میباشد.

مث ً
ال همه این آموزشهایی را که من در این کتاب آوردهام تا زمانی که شما

آنها را اجرایی نکنید فقط یک کتاب ساده است که شما آن را مطالعه کردهاید.
زمانی نتیجه این کتاب دیده میشود که شما دست به اقدام بزنید ،وگرنه نه این

کتاب بلکه هزاران کتاب دیگر را اگر مطالعه کنید هیچ اتفاقی نمیافتد.
ادامه موضوع سمینار

بعد از کمی صحبت کردن به آن جوان گفتم بعد از اینکه آموزشهای

امروز را دید به خانه برود و برنامهریزی کند تا این تمرینات را به مدت ۳۰

روز انجام بدهد و بعد از پایان این مدت به من ایمیل بزند و جواب تمرینات

را بگوید اگر جوابی از این تمرینات نگرفته بود پنج برابر مبلغ پرداختی ثبت

نام را به او برمیگردانم.
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شاید خندهدار باشد ولی او گفت دو روز تمرینها را انجام دادم و بعد از آن
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نتیجه :توانستم با شناسایی مشکل مخاطبم ،راهکار مناسبتری را به او

بدهم و با این کار او را وارد زمین خودم کنم.

جالبه که در ادامه برنامه آن روز بیشترین نفری که به من انرژی داد همین

فرد منفی نگر قبل از زمان استراحت بود.

برای شناسایی مخاطبین خود باید به موارد زیر توجه داشته باشید
 .۱حضار شما چه کسانی هستند؟
 .۲انتظارات آنها از شما چیست؟
 .۳مخاطبانتان چه میزان اطالعات و شناخت و آگاهی از موضوع آموزش
شما دارند.

سخنران شو
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 .۴نگرش آنها چیست؟

یادداشت خالصه فصل
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مخاطبان خود را شناسایی کنید

سخنران
شو

محدوده سنی به این دلیل مهم است که شما باید داستانهای خود را

طوری طراحی کنید و در اختیار مخاطب خود قرار دهید که حس خوبی

با شما و محتوای شما پیدا کند به طور مثال اگر برای افراد باالی  ۴۵سال

ب ارتباط برقرار کردن آنها را به
سخنرانی میکنید سعی کنید جهت خو 
سمت اتفاقات خوبی که درگذشته برایشان اتفاق افتاده ببرید و اگر برای
افرادی که معموالً کمتر از  ۳۰سال سن دارند صحبت میکنید بیشتر از

داستانهایی استفاده کنید که انگیزه هدفگذاری را در آنها تقویت کند.
 .۲تعداد مخاطبان

به این نکته خیلی توجه داشته باشید که سخنرانی کردن برای  ۵یا  ۵۰یا

 ۵۰۰نفر بسیار متفاوت است.

اگر قرار باشد برای پنجاه نفر صحبت کنید باید محتوای قویتری نسبت

به زمانی که برای  ۵نفر صحبت میکنید داشته باشید اگر قرار باشد برای

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

 .۱محدوده سنی
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تعداد محدودی سخنرانی کنید زمان بیشتری برای برقراری ارتباط بهتر با

مخاطبان خود دارید یعنی بیشتر میتوانید به سؤالهای آنها جواب دهید اما

در یک سمینار  ۵۰۰نفره کار سختتر میشود و بهتر است که به مخاطبان
خود بگویید سؤالهای خود را روی برگه کاغذ نوشته تا در اولین فرصت به

آنها پاسخ دهید.

اگر بخواهید همان لحظه به سؤال یک نفر جواب دهید باید  ۴۹۹نفر دیگر

را منتظر ادامه آموزش خود بگذارید البته استثناهایی هم وجود دارد که جواب

سؤاالت را در کمتر از  ۳۰ثانیه بدهید که در اینگونه سؤاالت میتوانید کمی
انعطافپذیری به کار ببرید و سریعاً جواب سؤال را بدهید چون جواب دادن به
بعضی سؤاالت عمومی میباشد و در واقع سؤال اکثر مخاطبان است.
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 .۳ترکیب جنسیتی

در این مورد باید به تعداد جنسها توجه داشته باشید .اگر اکثر مخاطبان
شما مذکر هستند قاعدتاً مثالهایی که در آن کارهایی مثل آشپزی و خیاطی یا

تربیت کودک است خیلی مناسب نمیباشد در مقابل هم اگر اکثریت مخاطبان
شما را خانمها تشکیل میدهند صحبت کردن درباره ورزش کشتی یا فوتبال

سخنران شو

برای آنها خیلی جذاب نخواهد بود اگر قراره از لطیفه یا موضوعاتی استفاده

کنید که دستهای از شنیدن آن ناراحت میشوند بهتره در جمعیتهایی که
نسبت خانمها و آقایان تقریباً برابر است این کار را انجام ندهید.
 .۴شغل

همه مشاغل برای ما قابل احترام هستند و باید طوری سخنرانی کنیم که

شأن و شخصیت شغلی زیر سؤال نرود.

متأسفانه چند ماه پیش به عنوان مهمان به یک سمینار دعوت شدم

سخنران برای شکستن یخ مخاطبان خود درباره حرفه محترم و مهم رفتگری

صحبتهایی کرد که به مزاج بعضی از مخاطبان خوش نیامد و همین
داشتنی شهرداری بودند به نشان اعتراض از سالن خارج شوند از نظر من
آن روز سخنران به مطالب خیلی خوب و جالبی اشاره کرد اما به دلیل عدم

برنامهریزی در شناخت مخاطبان خود بخش قابلتوجهی از حضار خود را از
دست داد این آموزش در سالن شهرداری برگزار میشد ولی سخنران اطالع

نداشت که برخی از مخاطبان کارگران شهرداری هستند.
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موضوع باعث شد تا تعدادی از مخاطبان که از کارگران زحمتکش و دوست

 .۵تحصیالت

یکی از عوامل مهم دیگر در برقراری ارتباط با مخاطبان آگاهی تقریبی از
سطح تحصیالت مخاطبین شما میباشد قطعاً اگر شما یک سخنران سازمانی

باشید معموالً برای افرادی صحبت میکنید که دارای سطح تحصیالتی باالتر

نسبت به بقیه عموم جامعه دارند و شما به راحتی میتوانید با یک سخنرانی
پر محتوا و قدرتمند همراه با اصطالحات تخصصی به سخنرانی خود اعتبار
بیشتری ببخشید اما اگر قرار باشد برای نوجوانان  ۱۶تا  ۱۸سال صحبت کنید

بهتر است واژههای تخصصی استفاده نشود.

ایراد بزرگی که میتوانیم از بعضی سخنرانها بگیریم این است که در
صحبتهای خود از واژههای انگلیسی استفاده میکنند مث ً
ال به جای به طور
مثال ،میگویند  for exampelاحتماالً شما معنی این واژه را میدانید اما اگر در

سمینار فقط  ۱۰نفر معنی این لغت را نداند یعنی سخنران  ۱۰نفر از مخاطبان
خود را از در این لحظه از دست داده و ارتباطش با آنها قطع شده است.

109

سخنران حرفهای اجازه نمیدهد حتی یک لحظه ذهن مخاطب به جای

دیگری حرکت کند.

آیا میدانید در این لحظه چه احساسی به مخاطب دست میدهد؟ مخاطب

احساس میکند سخنران میخواهد دایره لغت انگلیسی خود را به رخ بکشد

و به آنها بفهماند که از آنها خیلی با تجربه تر و مهمتر است.
 .۶ملیت

در آینده هرچقدر در سخنرانی حرفهایتر شوید احتمال اینکه در

سخنرانیهای بینالمللی دعوت شوید زیاد است وقتی به خارج از کشور سفر

کنید احتمال اینکه با ادیان و ملل مختلف در یک کشور برخورد کنید بسیار
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زیاد است بنابراین برنامهریزی دقیقی در رابطه با دین و مذهب و ملیت افراد

داشته باشید تا در سخنرانیهای خود مطلبی را نگویید که بخشی از مخاطبان
خود را از دست دهید در سمینارهای داخلی هم کام ً
ال توجه داشته باشید
مخاطبان شما همگی مسلمان یا مسیحی نیستند ما مذهبهای زیادی داریم

که در کشور با ما زندگی میکنند با ما سر کار میروند و با ما خرید و فروش

انجام میدهند.

سخنران شو

بنابراین باید خیلی محتاطانه رفتار کنیم تا به شأن و شخصیت هیچ دین

و مذهبی بیاحترامی و توهینی نشود.

سوای مشکالت دینی و مذهبی و قومی و قبیلهای شما یک سخنران

هستید و کار سخنران ارتباط دادن بین همه اقشار جامعه میباشد.

 .۷تأثیرگذارها و تصمیم گیران

وقتی در حال فروش صحبتها و محصوالت خود هستید باید افرادی که

تأثیر زیادی بر اغلب مخاطبان میگذارند را شناسایی کنید و آموزشهای خود

در برخی از اجتماعها عدهای به عنوان تصمیم گیران اصلی میباشند اگر آنها
بگویند فالن محصول یا فالن استاد خوب است ،بقیه افراد بدون فکر کردن

صحبت تصمیمگیران را حجتی بر قبول تمام تصمیمات میدانند و در کالس

استاد موردنظر ثبت نام کرده و یا محصول او را تهیه میکنند.
سؤال:
 .۱آیا باید تمام این موارد را چک نمایید

 .۲آیا عدم بررسی موارد باال ،سخنرانی ما را دچار مشکل میکند.
جواب سؤاالت باال خیر است
اگر شما از بین این هفت مورد دو مورد را هم مورد بررسی قرار دهید ۶۰

تا  ۷۰درصد مسیر را به راحتی میتوانید سپری کنید

آیا مخاطبان شما اطالعات ،شناخت و آگاهی کامل از موضوع سخنرانی

شما را دارند؟

اگر تا به حال در سمینار یا کارگاهی شرکت کردهاید که مدرس از کلمات

و اسالیدهای نامفهوم و متعدد استفاده میکند و چیزی را متوجه نشدهاید،
شما تمام تالش خود را به کار بگیرید که با مخاطبان خود این کار را نکنید

توجه داشته باشید که آنها به اندازه شما به موضوع آگاهی کامل ندارند در
صورتی که شما حداقل چندین بار مطلب را از قبل مرور کردهاید ،اگر این کار
را انجام دهید در نهایت با جمعیت زیادی از افرادی که مات و مبهوت به شما
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را برای آنها ویژهتر برگزار کنید و حس مثبت بودن را در آنها تقویت نمایید
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نگاه میکنند روبه رو خواهید شد.
البته توجه داشته باشید همانقدر که از مطالب تخصصی و مهم استفاده

نمیکنید ،نباید از مطالب پیش پا افتاده هم استفاده کنید در این صورت مخاطبان
کمکم خسته شده و یا میخوابند و در بدترین حالت جلسه را ترک میکنند.
تنیجه :میزان درک و شناخت مخاطبان را از موضوع سخنرانیتان بسنجید

بعضی از سخنرانهای حرفهای همیشه چند آموزش با درجه درک متفاوت

را به همراه خود دارند تا در صورت لزوم از آنها برای آموزش استفاده نمایند.

یکی از راهکارهای آسان و مهم این است که در ابتدای شروع کالس با طرح

چند سؤال از حضار بپرسید که به موضوع آموزش امروز چقدر آگاهی دارند و
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یا اینکه آیا قبل از کالس امروز این موضوع آموزشی را از اساتید دیگر آموزش
دیدهاند و یا اینکه آیا در بین شما کسی بوده که قب ً
ال به کالسهای شما آمده
باشد و آموزش دیده باشد.

این سؤاالت به شما خیلی میتواند کمک کند که در چه حدی آموزش

خود را به مخاطبانتان بدهید.
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 .۳نگرش مخاطبان شما چگونه است

یکی از مطالب مهم در آموزش این است که نگرش مخاطبان چیست اگر

اشتباهی قضاوت کنید برایتان گران تمام میشود و به سرعت در سخنرانی خود
شکست میخورید شما باید توانایی تشخیص دادن میزان اشتیاق ،میزان حال و

هوای آنها و همچنین احساس آنها از آموزشی که میدهید را داشته باشید.

آیا آنها از آنجا بودن راضی هستند؟

در بسیاری از سخنرانیهای سازمانی احتمال دارد با افرادی مواجه شوید

مقاومت میکند.

یادمه که به عنوان مدرس بازاریابی و فروش به یکی از شرکتهای فروش
لوازم صوتی و تصویری برای سخنرانی دعوت شدم دقیقاً یادم هست آن روز

سه شنبه بود و روز چهارشنبه هم تعطیل بود روز پنجشنبه هم بین التعطیلین
و جمعه هم تعطیل احتماالً شنبه هم مردم خودشون تعطیل میکردند
خالصه  ۴روز تعطیلی دوستداشتنی.
از چهره مخاطبان عصبانیت میبارید که چرا رئیسشان توی این روز
جلسه آموزشی گذاشته است ،کام ً
ال معلوم بود همه از قبل با خانواده تنظیم
کرده بودند که بعد از پایان ساعت کاری به سرعت به سمت خانه بیایند و

چمدانهای جمع شده را در صندوق عقب ماشین گذاشته و به سمت شهر
مورد نظرشان بروند.

ولی ساعت کاری به پایان رسیده و آنها باید حدود سه ساعت من و

محتوای آموزشی من را تحمل میکردند .هیچ راهی نداشتم جز اینکه هم

آنها را با خودم همراه کنم و هم اینکه خودم با آنها همراه شوم.

این تکنیک را به کار بردم ،میدانم که همهی شما برنامههای مهمتری

داشتید اما من هم مثل شما یک قرار مهم برای مسافرت رفتن با همسرم
داشتم ولی چه کنم که دستور رئیستان این بوده که امروز آموزش بدهم.
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که به اختیار خود به محل آموزش نیامدهاند و در نتیجه شخصی که به زور
روی صندلی رو به روی شما بنشیند قطعاً در برابر آموزشی که میدهید
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غرغرکنان زیر لب میگفتند رئیس ،خودش مثل ما که گرفتار نیست اآلن

در جادههای شمال با ماشین لوکساش در حال لذت بردن است ،در این
لحظه گفتم دوستان سریع قضاوت نکنید من به این شرط قبول کردم امروز
آموزش بدهم که مدیر هم مسافرتش را کنسل کند و با ما در این ساعت

آموزشی همراه باشد همین لحظه بود که درب سالن باز شد و رئیس وارد

سالن شد.

حاال دیگر تمام افراد به جز دو نفر که عذری کام ً
ال موجه داشتند با من

همراه شدند و به آنها قول دادم اگر کمتر سؤال بپرسند تا من تندتر آموزش
دهم مدت زمان  ۳ساعت را در یک و نیم ساعت تمام خواهم کرد تا همه به
کار و زندگی خود برسیم .اون روز آموزش خیلی خوب پیش رفت و قولی هم

که دادم انجام شد ،آموزشم به موقع به پایان رسید
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موضوع جالب این بود که بسیاری از آنها که بهانههای الکی میگرفتند
حدودا ً یک ساعت هم بیشتر نشستند و سؤاالت خود را به صورت خصوصی و

نیمه خصوصی پرسیدند.

بنابراین همراه کردن مخاطب با خود یک اصل اساسی و بسیار مهم در

سخنران شو

سخنرانی است

مخاطبان در چه حال و هوایی هستند

در بعضی مواقع دیده شده افراد با میل خود وارد محل سخنرانی میشوند

اما در طول روز اتفاقات زیادی برای آنها افتاده که این اتفاقات میتواند انرژی

آنها را کاهش یا افزایش دهد.

به طور مثال قراره برای جمعی از کارمندان یک شرکت که فروش بسیار

خوبی در ماه گذشته داشتهاند صحبت کنید و آنها میدانند که قراره پاداشی

و با کوچکترین کاری که شما انجام میدهید شما را حمایت میکنند چون
حالشان خوب است .در مقابل تصور کنید شما میخواهید برای تعدادی از

کارگران یک شرکت خصوصی صحبت کنید و به آنها بگویید شرکت قرار

است تعدیل نیرو داشته باشد و نزدیک به  ۵۰درصد کارگران اخراج خواهند
شد ،احتماالً سخنرانی شما به پایان خوبی نخواهد رسید.

در نهایت شما در سخنرانیتان با شکلهایی از هیجانات مواجه خواهید
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برای این رکورد فروش داشته باشند به نظرتان این موضوع چقدر میتواند در
روند سخنرانی شما تأثیرگذار باشد؟ قطعاً کارمندان با شما همراه خواهند بود

شد بعضیها سرحال هستند و برخی ناراحت و پژمرده ولی شما به عنوان
یک سخنران باید هر دو دسته را با نوع سخنرانیتان جذب و عالقهمند به

صحبتهای خود کنید.

نگرش مخاطبان به پیام سخنرانی

گاهی اوقات آن چیزی که باعث خراب شدن سخنرانی میشود حال و هوای

مخاطب و هیچ کدام از موارد قبلی نمیباشد بلکه نوع پیامی که ما به مخاطب
میدهیم است معموالً در این شرایط مخاطبان از نظر نگرش با آموزشهای
ما اختالف نظر دارند و این اختالف نظر گاهی اوقات از آموزشهای اشتباهی
است که توسط اساتید دیگر آموزش داده شده و در بعضی مواقع هم اشتباه از

آموزشهای ما است که باید اشتباهات خود را با مطالعه بیشتر تصحیح کنیم.

برای درک بهتر این موضوع ،اکثر افراد هنگامیکه به یک فروشند ه که

برای فروش محصول خود بیشازحد بازارگرمی میکند شک میکنند و چون

115

نگرششان نسبت به فروشنده تغییر کرده ترجیح میدهند خرید خود را از یک
فروشنده دیگر انجام دهند.

مثال دیگر در اکثر جلسات سخنرانی در شرکتهای بزرگ تعدادی از

معاونین بخشهای مختلف یا معاونین بخشهای دیگر در حال مخالفت با

هم هستند با اینکه هر دو گروه نظرات درست میدهند اما به دلیل اینکه

نگرشهای متفاوتی دارند همین موضوع بر اختالف آنها بیشتر دامن میزند.
نگرش به شما

مطلب دیگر نوع نگرش مخاطبان به شخص شما میباشد اگر سخنرانی
شما درون سازمانی باشد احتماالً اعضای شرکتکننده شما را میشناسند ،یا
مدیران یا همکاران شما خواهند بود در این مواقع اگر افراد نسبت به شما حس
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خوبی داشته باشند شما را در هرچه بهتر برگزار کردن جلسه سخنرانی کمک
خواهند کرد و اگر جایی از سخنرانی شما دچار عیب و ایرادی باشد نادیده

خواهند گرفت ولی اگر شما سخنران شناخته شدهای برای آنها نباشید باید

خیلی محتاطانهتر عمل کنید بنابراین سخنرانی شما به این بستگی دارد که

چقدر شناخته شده و معتبر هستید.

بارها برای من پیشآمده در سمیناری که فرد آموزشدهنده شخصیت

سخنران شو

موجه و معتبری داشته فقط برای وجود آن فرد در سمینار ثبت نام کردهام تا

از آموزشهای مجدد او استفاده کنم

انواع گامهای ادراکی

گام اول:
با احساستان درک میکنید
گام دوم:
نام این بخش موقعیت دیگر است یعنی شما خود را به جای فرد دیگری

جا میزنید و به جای او فکر میکنید این گام زمانی که فردی را ندیدهاید

میتواند به شما کمک کند در این روش سطح تحلیل شما در سخنرانی
افزایش مییابد.

به طور مثال میتوانید این موضوع را احساس کنید که آیا فردی که در

انتهای سالن نشسته میتوانست صدای شما را واضح بشنود و با شما ارتباط

ذهنی برقرار کند.
گام سوم:

نام این بخش مشاهدهگر میباشد یعنی شخص سومی را در نظر بگیرید که

در گوشهای از سالن ایستاده که هم به شما و هم به مخاطبان نگاه میکند به
این روش میتوانید یک رابطه پویا بین خودتان و حضار به دست آورید در این

حالت شاید متوجه شوید اگر از پاورپوینت استفاده نکنید بهتره یا اینکه اگر
صدای میکروفون خود را کم کنید مخاطبان در آرامش بیشتری خواهند بود.
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در این گام شما با گوشهای خود میشنوید و با چشمان خود میبینید و
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تا لحظات آخر به تحقیق ادامه دهید

باید تصور کنید یک دستگاه به بدنتان متصل است که نسبت به حضار

واکنش نشان میدهد و هر لحظه شما را وادار میکند تا حواستان به حضار
باشد در بسیاری از سمینارهای بزرگ سخنرانها از چند روز قبل با بسیاری از

شرکتکنندگان ارتباط کالمی برقرار میکند و فرصت کافی دارند تا عیبهای
موجود در سالن را شناسایی کنند و سپس آنها را برطرف نمایند اما در

سخنرانیهای کوچک شما فقط در لحظات آخر میتوانید با مخاطب خود
قبل از سخنرانی ارتباط برقرار کنید همین زمان کوتاه هم میتواند بسیار به
شما کمک کند که قبل از سخنرانی آرامش بیشتری را به دست آورید به طور

مثال قبل از چنین سمینارهایی با دو یا سه نفر از حضار ارتباط کالمی برقرار
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کنید و چند سؤال ساده بپرسید

مث ً
ال :از سخنرانی امروز چه انتظاراتی دارید؟
به نظر شما در این سالن بهتره من با میکروفون صحبت کنم یا بدون

میکروفون؟

سخنران شو

هرچند دقیقه برای شما استراحت در نظر بگیرم؟
البته همه اینها به استراتژی من برمیگردد درنهایت میتوانید هر
کاری را تشخیص میدهید خوب است انجام دهید .چون عم ً
ال بسیاری از

شرکتکنندگان تجربه شما را نخواهند داشت

بنابراین صحبت کردن قبل از شروع سخنرانی با حضار باعث کاهش استرس

و افزایش اشتیاق برای سخنران و مخاطبین خواهد شد.

یادداشت خالصه فصل

..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

5

صدا سازی

سخنران
شو
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یکی از مهمترین ابزارهایی که شما در سخنرانیهایتان از آن استفاده

میکنید صدایتان است.

شما با صدایتان افکارتان را انتقال میدهید و هر چقدر که این ابزار قویتر

و کاراتر باشد به سخنرانی شما جان بیشتری میبخشد.

یک خواننده یا یک آوازخوان برای اینکه بتواند تأثیر زیادی روی شنوندههای

خود بگذارد باید هر روز چند ساعت را به تمرین صدای خود اختصاص دهد.

خبر خوب اینکه شما هم میتوانید با تمرین کردن صدای عمیقتر ،پرطنینتر
و قویتری را به دست آورید.

هنگامیکه شما با صدای قدرتمند خود شروع به صحبت میکنید میزان

اعتماد به نفس شما باال خواهد رفت و در مقابل شنوندگان شما وقتی مشاهده

میکنند که با اعتماد به نفس صحبت میکنید و به نکاتی که مطرح میکنید
باور کامل دارید نسبت به شما حس بهتری خواهند گرفت و نقطه نظرهای
شما را نیز خواهند پذیرفت.
آرام صحبت کنید

سؤال
سرعت مطمئنه هنگام رانندگی با اتومبیل شخصی در جاده چند کیلومتر

در ساعت است؟
124

احتماالً نظرهای متفاوتی داریم به طور مثال من با سرعت بیشتر از ۱۰۰

کیلومتر در ساعت رانندگی نخواهم کرد و همین میزان سرعت باعث شده

که هیچگونه تصادفی را در طی  ۱۷سالی که رانندگی میکنم در کارنامهام
نداشته باشم؛ اما در مقابل یکی از اقوامم که در رانندگی کردن خیلی عجول

است و رانندگی با سرعت پایین را نشان از عدم اعتماد به نفس در رانندگی

میداند در  ۵سال گذشت ه نزدیک به  ۱۰بار تصادفهای کوچک و بزرگ کرده

سخنران شو

است یعنی به طور میانگین سالی دو بار.

سرعت صحبت کردن در سخنرانیهایتان باید استاندارد باشد یعنی نه

خیلی تند صحبت کنید که مخاطب در درک مفاهیم صحبتهای شما عقب

بیفتد و نه خیلی آرام صحبت کنید که مخاطب احساس خوابآلودگی پیدا

کند توجه داشته باشید هر چه قدر استاندارد و آرامتر صحبت کنید مخاطبین
شما زمان بیشتری را پیدا میکند که با صحبتها و آموزشهای شما ارتباط
بهتری برقرار کنند و درک خود را از موضوع سخنرانی افزایش دهند.

هر چقدر تندتر صحبت کنید فرکانس صدای شما باالتر میرود و زیاد

شدن فرکانس صدا چیزی شبیه به جیغ کشیدن خواهد شد و این برای

مخاطب شما عذاب آور میباشد و زمانی که صدای سخنران به این حالت

بیشتر به صدای سخنران معطوف میگردد.
فایده پرانرژی بودن صدا

اگر صدای پرانرژی داشته باشید این انرژی در مخاطب شما انگیزه شنیدن

و توجه کردن به مطالب سخنرانی شما را افزایش میدهد.

بنا بر آمارگرفته شده اکثر سخنرانیهایی که در حوزه انگیزشی فعالیت دارند

میزان مخاطبان بیشتری را به خود اختصاص میدهند در مقابل سخنرانهایی
که در آن ،شخص سخنران انرژی کمتری را در صحبتهای خود گذاشته

است به همان نسبت مخاطبین کمتری را جذب میکنند.

بخشی از انرژی زیاد از ایمان داشتن به مطالب و محتوای سخنرانیمان به

وجود میآید.

به طور مثال:
من اگر بخواهم درباره خوبی ها و ویژگیهای دین خودم صحبت کنم به

دلیل اینکه ایمان کاملی به دین و مذهب خود دارم بسیار با انرژی تر صحبت

میکنم اما اگر بخواهم درباره دینهای دیگر که دارای ویژگیهای خوب و
بدی هستند صحبت کنم چون باور کاملی نسبت به آن دین ندارم قاعدتاً با
انرژی کمتری صحبت میکنم.
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شنیده میشود رفته رفته اهمیت مطالب سخنرانی کم شده و توجه شنونده
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شخصی که از نظر ثروت در موقعیت خوبی نیست گزینه مناسبی برای

آموزشهایی با زمینه تولید و افزایش ثروت نمیباشد .در نتیجه کم انرژی

تر صحبت میکند اما فردی که چندین خانه چند صد متری و چند ماشین
لوکس دارد مطمئناً با انرژی بهتری درباره آموزش مهارت ثروت آفرینی
سخنرانی میکند.

مراقب شنیدن همه مخاطبان باشید

درسته که میکروفون بهترین دوست شما در جلسات سخنرانیهای

پرجمعیت میباشد اما تصور کنید که میکروفون شما به هر دلیلی از کار بیفتد
آیا برنامهای برای ادامه صحبتهای خود دارید قطعاً اینجا تنها ابزاری که به
کمک شما میآید داشتن صدای رسا و قدرتمند است شما باید کاری کنید
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که تک تک مخاطبان حتی آنهایی که در کنا ریترین و انتهاییترین قسمت
سالن نشستهاند صدای شما را بشنود.

ً
لطفا سیستم صوتی را در امان خدا نگذارید

یادمه که در یکی از بزرگترین و باشکوهترین سمینارها دعوت شدم ،به

سخنران شو

نظر همه چیز بارها از قبل چک شده بود و هیچ جایی برای ایراد گرفتن از

آن سمینار با آن تیم اجرایی قوی نمیبود زمانی که سخنران بر روی جایگاه

سخنرانی قرار گرفت هنوز سی ثانیه از سخنرانیاش نگذشته بود که مخاطبان
انتهای سالن دست خود را به نشانه اعتراض باال بردند آنها مدعی بودند که
صدای سخنران ضعیف است.

بله کام ً
ال درست حدس زدهاید مسئول سیستم صوتی به خیال اینکه دو روز

پیش در سمینار قبلی تمام بلندگوهای سالن بدون هیچ ایرادی کار میکردند از
تست کردن باندهای انتهای سالن خودداری کرده و همین باعث شد سخنران

انتهای سالن برساند بنابراین سعی کنید با چند تمرین ساده که به سادگی در
اینترنت پیدا میشود حجم صدا خود را افزایش دهید تا به راحتی بتوانید در

سالنهایی با ابعاد بزرگ بدون میکروفون هم واضح صحبت کنید.
تست سیستم صوتی قبل از سخنرانی

یک توصیه دوستانه به شما دارم حتماً یک ساعت قبل از شروع سخنرانیتان
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به مدت  ۵۰دقیقه سخنرانیاش را با فریاد زدن ادامه دهد تا صدایش را به

به محل سخنرانی بروید و سیستم صوتی را چک نمایید به طور مثال از فردی

بخواهید که با میکروفون صحبت کند و شما به تمام قسمتهای سالن بروید و
میزان رسایی صدا را چک کنید واقعاً برای سخنرانهایی که احساس حرفهای
بودن دارند و این کار ساده اما مهم را یعنی چک کردن سیستم صوتی قبل از

سخنرانیشان را انجام نمیدهند احساس دلسوزی پیدا میکنم.

(دیدم سخنرانهایی را که خیلی خوشحال به پشت تریبون رفتهاند و بعد از

فهمیدن خرابی سیستم صوتی استرس ناشی از این موضوع بر سخنرانی آنها
تأثیرات جبرانناپذیری گذاشته است)

تصور کنید محل سخنرانیتان سیستم صوتی ضعیفی دارد
زمانی که شما به همراه خانواده خود به پیک نیک یا گردش آخر هفته

میروید برای راحتی و لذت بیشتر چه وسایلی را به همراه خود میبرید
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مهارتک

ک نیک رفتن با خود میبیرد را یادداشت
لطف ًا وسایلی را که به هگنام یپ 
نماییدحداقل ۱۰مورد
.۱

.۲

.۳

.۴
.۵
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وقتی با هدف سخنرانی کردن چه به عنوان سخنران اصلی و چه به عنوان
سخنران دوم یا سوم به جایی دعوت میشوید حتماً باید تجهیزات صوتی
مخصوص به خود را همراه داشته باشید .به موارد زیر توجه کنید:
 .۱میکروفون یقه ای

سخنران شو

 .۲میکروفون دستی
 .۳باطری قلمی و کتابی
 .۴شارژر میکروفون
 .۵گیره مخصوص میکروفون یقه ای
(مورد نیاز برای زمانی که گیره میکروفون میشکند)

زمانی که شما به همراه خانواده به پیک نیک میروید تصورتان بر این است

مکانی که قراره ساعتها در آن استراحت کنید فاقد هرگونه تجهیزات رفاهی
است بنابراین وسایل مورد نیاز خود را با خود میبرید.

داشته باشید و تمام تالش خود را بکنید تا برای خود تا حدی تجهیزات صوتی

را تهیه نمایید.

اجازه دهید یک موضوع مهم را به شما بگویم
اکثر سالنهای سخنرانی بعد از ساخته شدن ،کمبود سیستم صوتی و

تصویری دارند .تیم اقتصادی و سرمایهگذاری سالن دچار کمبود نقدینگی شده

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

در هنگام سخنرانی هم نباید به سیستم صوتی محل سخنرانی اطمینان

و برای سرشکن کردن مخارج سعی میکند این کاهش هزینه را با کم کیفیت

کردن سیستم صوتی و سیستم نمایشی و سیستم تهویهها جبران کنند به
همین دلیل اکثر سالنها از صدا و تصویر و هوای خوب برخوردار نیستند.
شعرخوانی با شدت زیاد

یکی از ابتداییترین و مهمترین تمرینهای صداسازی چه در زمینه

سخنرانی و چه در حرف ه تئاتر و سینما و تلویزیون استفاده میشود تکنیک
شعرخوانی با صدای بلند است این تمرین به شما کمک میکند که صدای
قویتر و رساتری داشته باشید.

مثال :این شعر را به سبک شاهنامه بخوانید.
ای نسخه نامه الهی که تویی

وی آینه جمال شاهی که تویی

بیرونزتونیستهرچهدرعالمهست

در خود بطلب هر آنچه که تویی
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مهارتک

شعرصددانهیاقوتکهدردورانابتدایآنرایادگرفتیمرابهسبکشاهنامه
بخوانید.
با هر شعری که دوست دارید هر روز به مدت  ۱۰دقیق هاین تمرین را انجام دهید
مشدد خوانی

تمرین به این صورت است که یک متن را باید با شدت بخوانید یعنی اینکه

روی هر حرف باید یک تشدید بگذارید و با صدای بلند آن را بخوانید
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مشدد خوانی به شما کمک میکند که صدایتان رساتر و شفافتر شود

مهارتک

سخنران شو

هر روز به مدت ۱۰دقیقه این تمیرن را انجام دهید(.مشدد خوانی)

ضبط کردن صدای خود

تمرین بعدی که میتوانم با اطمینان بگویم در روند روان صحبت کردن

و قدرتمند ادا کردن کلمات سخنرانیهایتان به شما کمک میکند ضبط

کردن صدای خود میباشد با پیشرفت تکنولوژی خوشبختانه تلفنهای همراه
به برنامههایی مجهز شدهاند که کارهای ما را راحتتر کردهاند یکی از این

برنامهها نرمافزار ضبط صدا میباشد دیگر نمیتوانیم بهانه بگیریم که من
دستگاه ضبط صدا ندارم.

بهتره هر روز به مدت  ۷دقیقه صدای خود را ضبط نمایید و گوش کنید و

بیمحتوا حرف زدن

در بیشتر کارگاههای آموزشی که برگزار میکنیم به مخاطبین میگویم

شروع کنید به مدت  ۵دقیقه صحبت کنید و سپس در همین حین صدای

خود را ضبط کنید ،حدود  ۹۰درصد آنها از این موضوع شکایت دارند که ما
یک دقیقه هم نمیتوانیم صحبت کنیم چه برسد به پنج دقیقه.
اینجا تمرین بیمحتوا حرف زدن به کمک شما میآید
مهارتک

در این تمیرن از شما میخواهم دبراره سه شیء به مدت  ۶دقیقه
صحبت کنید
به طور مثال کمد ،دستمال ،گاز

اص ً
ال الزم نیست به هم ارتباط داشته باشند فقط به مدت  ۶دقیقه صحبت

کنید توجه داشته باشید حتی اگر صحبتهای شما بدون محتوا بود باز هم به
گفتن خود ادامه دهید (حتی اگر خندهدار باشد) باز هم بگویید.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

سپس ایرادهای صدایتان را برطرف کنید.
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وقتی شما بدون هیچ ترسی به صحبت کردن ادامه میدهید دایره لغتهای

خودتان را که سالهاست از آنها استفاده نکردهاید را فعال و قویتر میکنید.
هدف از این تمرین این است
 .۱سرعت فکر کردن شما باال رود
 .۲قفل صندوقچه و گنجینه دایره لغات شما باز شود

اگر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید چگونه میخواهید تن و ریتم

صدای خود را اصالح نمایید.

وزنه زدن بازوی شما را قوی میکند تمرین سخنرانی صدا و
ذهن شما را قوی میکند.
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یکی از اقوام ما یک دختر و پسر هم سن و سال من دارد (من متولد سال

 ۱۳۶۵هستم)

یک روز از من درخواست کرد که در کارگاههای آموزش سخنرانی و فن

بیان که برای مشتاقان سخنرانی برگزار میکنم اسم آنها را هم ثبت نام کند.

سخنران شو

به نظرتون دلیلش چه بود.

آیا او دوست داشت فرزندانش سخنران شوند؟
جواب :خیر
فقط میخواست صدای آنها از حالت شل و بیحس و حال بودن درآید

و قویتر صحبت کنند.

کمی سر به سرش گذاشتم،گفتم ژنتیکی آرام حرف میزنند؟ خندید و

گفت من با این تن صدای قوی و مادرش با آن جیغهای بنفشی که میزند چه

ژنی داریم که به این بچهها ارث بدهیم.
گفتم به نظر شما دلیل این نوع صحبت کردنشان چیست؟
شبکاری میکردم و روزها مجبور بودم استراحت کنم وقتی میآمدم منزل

بچهها باید ساکت میشدند تا من بخوابم .به خاطر همین بچهها مجبور بودند
چند ساعت در روز را با هم در گوشی صحبت کنند این شد که هم اعتماد به

نفسشان پایین آمد هم تن صدایشان.

واقعاً اونجا بود که به قدرت تمرین با صدای بلند پی بردم بعد از چند ماه

تمرین با اقوامم تونستم تن صدای آنها را افزایش دهم.

تنیجه :تا جایی که میتوانید ابزار خودتان که همان صدایتان است را

تقویت نمایید.

مکالمه عمومی را با سخنرانی اشتباه نگیرید
شاید من و شما در مکالمات روزمره خود با دیگران خیلی راحت و با یک

عالمه ایما و اشاره صحبت کنیم اما اگر قرار باشد همین سبک را در سخنرانی
عمومی به کار ببریم قطعاً تپق میزنیم و یا اینکه اشتباهاتی خواهیم داشت.
برای این کار باید تصور کنید در یک جمع بزرگ هستید ،پس شروع به

سخنرانی و ضبط صدای خود کنید

سخنرانیتان را ضبط و سپس بررسی نمایید

سعی کنید قبل از سخنرانی و یا بعد از سخنرانی فیلم خود را ضبط نمایید

و سپس با یک فردی که صادقانه رفتار میکند فیلم خود را مورد بررسی قرار

دهید هر دو دقیقه فیلم خود را متوقف نمایید و درباره نوع صحبت کردن و

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

ماجرا را تعریف کرد گفت من به مدت  ۳۰سال اکثر شبها در شرکتی
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عملکرد آن بحث و گفتگو کنید آنقدر این تمرین را انجام دهید تا هر روز

کیفیت سخنرانیتان بیشتر افزایش یابد.
بررسی مکالمات تلفنی

کافی است فقط یک بار متن مکالمه خود را ضبط نمایید مشاهده خواهید

کرد که چقدر ایرادات دستوری و تپق زدن و یا شتابزده صحبت کردن در

مکالمه شما دیده خواهد شد با این روش میتوانید در آینده از اشتباهات رایج

جلوگیری نمایید.

چرا باید مکث کنیم
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یکی از مهمترین ابزاری که در سخنرانی شما را حرفهایتر نشان میدهد

مکث بین جمالت و واژهها میباشد میگویند مکث بین نتها است که زیبایی
خاصی به ملودی میدهد.

وقتی سخنران در مقابل چشمان مخاطبان قرار بگیرد استرس سراسر

وجودش را فرا میگیرد و همین موضوع سبب تند تند صحبت کردن او
میشود هر چقدر بیشتر در انواع مکث کردن خبره شوید زیبایی کالمتان

سخنران شو

در حضور مخاطبان افزایش پیدا میکند هرچقدر مکث بیشتر و مناسبتری

داشته باشید میتوانید آرامش بیشتری را در سخنرانیتان تجربه نمایید.
در زیر انواع مکث را به شما خواهیم گفت.
 .۱مکث نمایشی

از این مکث زمانی میتوانید استفاده کنید که میخواهید نکته خاصی را
به مخاطب خود بیشتر خاطرنشان کنید به طوری که نکته کام ً
ال در ذهن او

بنشیند .این مکث میتواند پیش یا پس از نکته مورد نظرتان انجام شود تا
تأثیر خودش را سریع بر روی ذهن مخاطب شما بگذارد.

در سمیناری میخواستم آمار مرگ و میر را که بر اثر دعواهای خیابانی

میدونستید چند نفر در شهرهای بزرگ مثل تهران و شیراز و اصفهان در اثر

دعواهای خیابانی میمیرند ،توی این لحظه چند ثانیه مکث کردم و اجازه دادم
مخاطبانم کمی فرصت فکر کردن داشته باشند و بعد جملهام را کامل کردم.
 .۲مکث احساسی

به طور مرتب در پایان نکتهها و جمالت مکث میکنید و دلیلش این است

که احساس کنید مخاطب زمان الزم را برای درک مطلبی که گفتید را پیدا کند.

آیا میدانستید که مغز مخاطبان بیشتر از سه جمله را نمیتواند در خود

ذخیره و آنالیز کند؟ بنابراین تند صحبت کردن دلیل بر حرفهای بودن نیست
اینجا مکث احساسی به کمک ما میآید و اجازه میدهد تا مخاطب پا بهپای
شما با مطالب جلو بیاید و درک او نسبت به محتویات آموزشی باالتر رود.

هیچ چیزی به اندازه مکث نظر مخاطبان را جلب نخواهد کرد شما با مکث

کردن مخاطبان خود را وادار میکنید لحظهای در سکوت مطلق قرار گیرند و
در این لحظه به نکته و تکنیک گفته شده توسط شما فکر کنند.

نکته مهم اینجاست وقتی شما سکوت میکنید اگر مخاطبی حواسش به

شما و صحبتهایتان نباشد با سکوت شما حواسش را جمع میکند تا ببیند

که دلیل سکوت شما چیست ،این طوری است که تمام توجهش به سمت
شما جلب میشود.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

اتفاق میافتد را به مخاطبان خود بگویم .جمله را اینطوری بیان کردم
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 .3مکث تأکیدی

این نوع مکث زمانی استفاده میشود که میخواهیم بر موضوعی تأکید کنیم

به طور مثال من در کالسهایم میگویم دوستان ما اینجا جمع شدهایم تا

چه کار کنیم (اینجا مکث میکنم ) بعد شاگردان میگویند آموزش سخنرانی
ببینیم و بعد من ادامه میدهم کام ً
ال درست است اینجا هستیم تا آموزش
سخنرانی ببینید و سپس شروع میکنم به گفتن گام اول آموزش سخنرانی.
 .4مکث تکمیل جمالت

یکی از زیباترین مکثهایی که بین مخاطب و مدرس ارتباط صمیمی
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برقرار میکند استفاده از مکث تکمیل جمالت است به طور مثال بنیآدم
اعضای یکدیگرند و کمی صبر میکنیم احتماالً شما همین حاال در ذهن یا

زیر لب میگوید که در آفرینش ز یک گوهرند به شخصه از این مکث بیشتر
برای یخ شکنی مخاطبانی که در ابتدای سخنرانی نسبت به من و مطالب من
گارد گرفتهاند استفاده میکنم ،بنابراین با استفاده از مکث تکمیل جمالت،

آنها را با خودم همراه میکنم.

توجه داشته باشید اگر از مکث تکمیل جمالت استفاده کردید حتماً باید

سخنران شو

سکوت کنید تا اگر جواب را بلد بودند بگویند و اگر بلد نبودند با همدیگر
مشورت کوتاهی داشته باشند
آهنگ صدا

وقتیکه یک نکته مهم و خاصی را میگویید باید قدرتمندتر و با انرژی

تر صحبت کنید این کار باعث میشود توجه مخاطب نسبت به موضوع گفته

شده بیشتر شود در مقابل اگر میخواهید چیزی را به صورت احساسی بیان

نمایید باید آهنگ صدایتان را پایین بیاورید و کمی صمیمانهتر بیان کنید.
توجه داشته باشید که سخنرانیای خوب است که در آن تن صدا باال و

پایین رود .سرعت کالمتان تند و کند شود.
را از دست میدهند.

بررسی صدا و گلو از نظر فیزیکی

برای اینکه بتوانیم کام ً
ال صدای قدرتمند داشته باشیم باید یکسری کارهایی

را انجام دهیم تا صدا و گلوی ما به بهترین وجه ممکن کار کند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

افرادی که به صورت یکنواخت سخنرانی میکنند به سرعت مخاطبانشان

برای اینکه بتوانیم خوب حرف بزنیم حتماً باید مغز ما در بهترین حالت

کارکرد خود قرار گیرد و تمام موارد الزم برای بهبود عملکرد مغز را رعایت
نماییم یکی از این موارد مهم استفاده از غذاهای مناسب مثل پروتئین میباشد
زیرا پروتئین غذای اصلی مغز بوده و اگر مغز خوب کار کند ،کالم شما میتواند

انرژی بخشتر باشد.

ً
لطفا آب یخ نخورید

زمانی که شما برای رفع تشنگی و خشک بودن دهان از آب یخ استفاده

مینمایید میزان گرما و حرارت تارهای صوتی خود را کاهش میدهید و
همین باعث آسیب دیدن تارهای صوتی شما میگردد حتی اگر فردی به شما

آب با تکههای یخ را تعارف کرد خجالت نکشید بهراحتی بگویید آب یخ برای
شما ممنوع است

بهترین دما برای آب خوردن دمای آب شیر میباشد.
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 .۱اولین ترکیب معجزهگر صدا
اگر قبل از سخنرانی یا حین سخنرانی به گلو درد دچار شدید به طوری که

نمیتوانستید بلند صحبت کنید میتوانید ترکیب آب ولرم به اضافه عسل و
مقداری لیموترش،یک نوشیدنی ترمیمکننده تارهای صوتی را بسازید و آن را

میل نمایید چندین بار در بدترین شرایط این ترکیبها را استفاده کردم و بدون

آنکه کسی متوجه شود توانستم تا انتهای سخنرانی را به راحتی صحبت کنم
این ترکیب را آقای برایان تریسی خیلی استفاده میکند.
 .۲دومین ترکیب معجزهگر صدا

روتارین پودر سفیدرنگی است که با آب ولرم مخلوط میکنیم و بعد آن را

میل مینماییم .اگر بخواهید این پودر را تهیه نمایید میتوانید به عطاریها و
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یا داروخانه ها مراجعه نمایید .این پودر هم بسیار در سخنرانی کارساز است.
 .۳سومین ترکیب معجزهگر صدا

میتوانید مقداری کمی چهارتخم بهعالوه دانه ب ِه را از عطاری تهیهکرده و

با آب ولرم مخلوط نمایید و بعد از لعاب انداختن آن را در بطری ریخته و به

سخنران شو

همراه خود به محل سخنرانی ببرید و نوش جان نمایید.

در پایان این فصل باید بگویم استفاده از صدایتان مانند کار کردن
با یک آلت موسیقی است هرچقدر بیشتر زمان بگذارید و بیشتر
ً
حتما به نتایج حیرتآورتری خواهید رسید.
تمرین کنید
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متأسفانه اگر در سخنرانیهای خود از اسالید استفاده نکنید مخاطبین

سطح آموزش شما را پایین در نظر میگیرند.

اما این انتهای کار نیست اگر نتوانید از قوانین اسالید سازی پیروی کنید

اسالیدها بهجای کمک به شما ضد کمک به شما میشوند.

اگر بدانید که قوانین استفاده از اسالیدها چقدر حساس و ریز میباشد
احتماالً از کارکردن با اسالیدها صرفنظر خواهید کرد.
اما خبر خوب اینکه با کمی دقت و صرف وقت میتوانید تمام ریزهکاریهای

اسالید سازی را یاد بگیرید.

در بسیاری از سمینارهای داخلی دیدهام که اساتید تمام آنچه را که

میخواهند آموزش دهند در اسالیدهای خود مینویسند و مخاطب تماموقت
باید نگاهش به اسالیدها باشد و آنها را بخواند اگر قرار باشد به این سبک
آموزش دهیم بهترین راه این است که مطالب را بر روی جزوه کپی کرده و در

اختیار مخاطبین قرار دهیم تا در منزل سر فرصت مطالب را بخواند و با این

کار وقت مخاطب را هدر ندهیم و خودمان هم بهجای اینهمه حرف زدن به

خانه برویم و استراحت کنیم.

به این موضوع در سخنرانی مرگ با پاورپوینت میگویند.

سخنران شو
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توجه :پاورپوینت فقط یک ابزار کمکی است نه همه آموزش

یک سخنران حرفهای میداند که اسالیدهای پاورپوینت فقط برای یادگیری

بیشتر مخاطب و یادآوری مطالب برای سخنرانی میباشد و نه هیچچیز دیگر.

نباید بگذاریم مطالب آموزشی ما محتاج اسالیدهای پاورپوینت شوند ،یعنی

تمرین و با دل بستن به اسالیدها وارد زمینبازی سخنرانی شویم
تعداد اسالیدها

به نظر شما برای یک سخنرانی  ۹۰دقیقهای چند اسالید الزم است -10

 100-50-30-20یا  150اسالید؟

جواب :هر تعداد اسالیدی که آموزش شما را به بهترین شکل ارائه دهد
بعد از بررسی فیلم چند سمینار خارجی عددهای متفاوتی از اسالید را

مشاهده کردم.

دریکی از سخنرانیهایی که خیلی هم حرفهای خوبی گفته شد فقط یک

اسالید روی پرده نمایش قرار گرفت فقط یک اسالید.

در مقابل سخنرانیایی را موردبررسی قراردادم که حدود  ۱۷۰اسالید روی

پرده نمایش دیده شد

جواب کلی اینه ،طوری اسالیدسازی کنید که مخاطب شک نکند که شما

به اسالیدها وابستهاید و از طرفی از اسالیدهایی استفاده کنید که در فهمیدن
مطالب به مخاطب کمک کند.
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اینکه برای به خاطر سپاری مطالب وقت نگذاشته باشیم و بدون هرگونه
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همه امکانات پاورپوینت را استفاده نکنید

آیا لزوماً باید از تمام امکانات پاورپوینت استفاده نمایید؟
اغلب موارد استفاده از افکتهای انیمیشن یا استفاده از اشکال مختلف در

طراحی مطلب باعث سردرگمی و حواسپرتی مخاطبان میگردد هرچقدر
میتوانید اسالیدهای ساده اما متفاوت بسازید حتماً نباید از تمام امکانات
پاورپوینت برای اسالید سازی استفاده کنید.

در بیشتر مواقع مشاهده میشود یک مربی تمام صفحات اسالیدش را از
یک طرح آماده پاورپوینت و کام ً
ال یکشکل میسازد؛ و این اوج بیاحترامی

به مخاطبان است فردی که این کار را انجام میدهد یعنی اینکه اص ً
ال زمانی
برای ساختن پاورپوینت نگذاشته است.
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سعی کنید اولین عکس را که در گوگل سرچ میکنید و در نتایج جستجو

مشاهده مینمائید در اسالیدهای خود به کار نبرید چون سطح کار شما را
مبتدی میکند.

برای اسالید سازی باید کمی فکر کنید و عکس موردنظر را روی برگه

بکشید و سپس مطابق آن در گوگل جستجو کنید.

سخنران شو

بهطور مثال بهتر است برای توضیح درباره روشهای کسب موفقیت از

عکس نردبان موفقیت استفاده نکنید.

یعنی بهجای اینکه از نردبان موفقیت استفاده کنید از عکس پای یک بچه

کوچک که تازه راه افتاده و بیانگر قدمهای کوچک اما پیوسته برای رسیدن به
موفقیت است استفاده نمایید.

ً
نهایتا در هر صفحه سه سطر و در هر
در این قانون گفتهشده
سطر پنج کلمه نوشته شود

اما این قانون یک قانون ثابت نیست شما میتوانید مقدار را کمتر در نظر
بگیرید یعنی مث ً
ال از سه سطر و سه کلمه استفاده نمایید
یک قانون است که میگوید کم زیاد است یعنی تا جایی که
میتوانید اسالید هایتان را خلوتتر نگ ه دارید.

هرگاه قصد داشتید اسالیدی را بسازید این جمله را با خود تکرار کنید کم

زیاد است یعنی اگر المانهای داخل اسالید کمتر باشد تأثیرگذاری بیشتری

هم خواهد داشت
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اصل سطر و کلمه را رعایت کنید
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جای عکس در اسالید شما کجاست؟

قانون مهم
حتماً باید عکس شما تمام صفحه را بگیرد و درصورتیکه از عکسهای

کوچک استفاده میکنید میتوانید عکسها را در نقاط طالیی قرار دهید.
نقاط طالیی کجای اسالید هستند؟

صفحه اسالید را در طول و عرض به سه قسمت مساوی تقسیم کنید جاهایی

که این خطوط همدیگر را قطع میکنند نقاط طالیی اسالید میباشد

سخنران شو
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یک اشتباه فاحش

بسیاری از اساتید دانشگاهی هنگام اسالید سازی تمام محتویات یک صفحه

از کتاب را اسکن کرده و بعد به همان صورت در صفحه اسالید پاورپوینت قرار

میدهند جالب اینجا است که با همان اندازه و همان فونت کتاب.

خب اون دانشجویی که چشمهای ضعیفی دارد و انتهای کالس هم نشسته

چطوری متن ریز اسالید را بخواند

بنابراین اگر کلمات داخل اسالید شما کم هستند بهتر است که آنها را با

بزرگ نوشتن میزان مهم بودن کلمات را نشان میدهد از طرفی اگر درجه

مهم بودن کلمه پایین بود میتوانید آن را با سایز کوچکتری بنویسید.
انواع اسالید

 .۱اسالید تصویری :در این اسالید فقط از عکسها استفاده میشود
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بزرگترین سایز بنویسید.

(میزان تأثیرگذاری  ۳۰درصد)
 .۲اسالید متنی :در این اسالیدها معموالً از متن با سایز بزرگ استفاده
میشود

(میزان تأثیرگذاری  ۷۰درصد)
 .۳اسالید ترکیبی :این نوع اسالیدها از تأثیرگذارترین اسالیدها هستند
چون هم متن دارند و هم تصویر

(میزان تأثیرگذاری  ۱۰۰در صد)
اگر اسالید شما به زبان فارسی است متن را در سمت راست دید مخاطب

و عکس را در سمت چپ قرار دهید و اگر اسالید شما به زبان انگلیسی است

جا متن و عکس را برعکس کنید

149

نکات مهم سختافزاری

شما بهعنوان یک سخنران باید از روش کار تمام سختافزارهای موردنیاز

در سخنرانیهایتان آگاه باشید.
 .۱دستگاه پرزنتر

یک ریموت کنترل میباشد که در کشور ما هم چند سالی هست که باب شده.
این کنترل انعطافپذیری شما را در سالن چند برابر میکند یعنی میتوانید

به راحتی به هر کجای سالن حرکت کنید
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پرزنتر یک دستگاه سختافزاری میباشد که تعدادی دکمه روی آن قرار
دارد و هر دگمه کار خاصی را انجام میدهد مث ً
ال اسالیدها را عقب و جلو

میبرد یا اسالیدها را بزرگ و کوچک میکند یا با استفاده از لیزر قسمتهایی
را به مخاطب نشان میدهد البته این دستگاه میتواند قابلیتهای بیشتر یا

کمتری هم داشته باشد با یک جستجو در اینترنت میتوانید مدلهای مختلف
با کاراییهای متفاوت را پیدا کنید و بهصورت اینترنتی هم خریداری نمایید.

نکته :روز برگزاری کالس یا سمینار حتماً چند باتری قلمی همراه خود

سخنران شو

داشته باشید احتمال تمام شدن باتری این دستگاه زیاد است.

 .۲ویدیو پروژکتور

اگر این دستگاه به هر دلیلی خراب شود و یا اینکه نتوانیم با آن کارکنیم

باید قید استفاده از اسالید و پاورپوینت را بزنیم.

دست است بنابراین بهراحتی میتوانید روش استفاده همه را یاد بگیرید.

روش کار با این دستگاه بسیار مهم است معموالً در هر سالن یک اپراتور

برای سیستم صوتی و سیستم تصویری وجود دارد اما تجربه نشان داده است

هیچچیزی از کار کردن با این دستگاهها را بلد نیستند پس ریسک کردن
را کنار بگذارید و خودتان در اینترنت جستجو کنید تا روش کار با کنترل و

دستگاه ویدیو پروژکتور را یاد بگیرید.
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تعداد مدلهای استفادهشده این دستگاه در ایران کمتر از انگشتان یک
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مسلماً هیچ فردی در هیچ حرفهای از همان ابتدا استاد و حرفهای نبوده

است بلکه زیر سایه تالش و کوشش و صبر توانسته به درجات باالتر از مهارت

خود برسد.

یک مهارتی مثل جراحی به تمرین بیشتر و یک مهارتی مثل پختن کیک

به تمرین و مدتزمان کمتری نیازمند است.

سخنرانی هم از این قاعده مستثنا نمیباشد یعنی برای اینکه به یک
استاد طراز اول در حرف ه سخنرانی مبدل شوید حتماً به یک مربی و صرف

مدتزمانی برای تمرین کردن نیازمندید
یکی از راهکارهای بسیار تأثیرگذار در کسب مهارت سخنرانی تمرین کردن

جلوی جمعیت میباشد.

آبراهام لینکلن میگوید:
اگر بخواهد به مدت هشت ساعت یک درخت تنومند را قطع
کند ترجیح میدهد مدت  ۶ساعت از این زمان را صرف تیز
کردن تبر خود کند.

سخنران شو
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تمرین جلوی جمعیت با دستمزد رایگان حکم تیز کردن تبر سخنرانی شما

را دارد بنابراین تا جایی که میتوانید در شروع کارتان از سخنرانی کردن در
سمینارهای رایگان بهترین بهره را ببرید و تبر خود را تیز کنید.

تیز کردن تبر در هر حرفهای آنقدر مهم و حائز اهمیت است که حتی

کمدینهای معروف هم از این تکنیک برای بهبود اجرای خود در جلوی جمع
استفاده میکنند.

ا￼￼لزم است مثالی از آقای حسن ریوندی بزنم
چند وقت پیش بهطور اتفاقی کلیپی از آقای ریوندی را دیدم که
ً
واقعا مبتدی و پیشپاافتاده به نظر میرسید کنجکاو شدم تا

درنهایت به این نتیجه رسیدم که اولین کارهای او باکارهای چند
سال بعد او از نظر اجرا و زبان بدن فوقالعاده متفاوت بود.
تازه آنجا بود که فهمیدم هیچگاه نباید پله صدم موفقیت هر
فردی را با پله اول موفقیتهای خودمان مقایسه کنیم .مطمئنم
پشت اینهمه محبوبیت آقای ریوندی شکستهای زیادی هم
وجود داشته است.

دقت کنیم که هیچ فردی نمیتواند مثل خودمان مربی خوبی برای

آموزشهای ما باشد.
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کارهای ابتدایی او را در اینترنت پیدا کنم و موردبررسی قرار دهم
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یک ضبطصوت و یا موبایل تهیه کنید و میکروفون آن را به یقه لباستان

بزنید و در کالسهایتان صدای خود را ضبط کنید ،بعد از پایان کالس

فایلهای ضبطشده را موردبررسی قرار دهید و ایرادات خود را پیدا کنید
سپس با تمرین ایرادات را تصحیح نمایید.

بهطور مثال در اولین روز آموزشم وقتی سخنرانیام را موردبررسی قراردادم

متوجه شدم که سرعت کالم من بسیار باالست بهطوریکه مخاطبان از
شنیدن حرفهایم عقب میافتند تا زمانی که صدایم را موردبررسی قرار ندادم

بههیچعنوان این مشکل را در خودم ندیده بودم شما هم این کار را انجام دهید

اگر سرعت کالمتان کم بود سریعتر صحبت کنید و در مقابل اگر سرعت
کالمتان زیاد بود آن را کاهش دهید .توجه داشته باشید که این نمونهای

از موارد قابلبررسی است شاید صدها مورد دیگر در سخنرانیهای ما وجود
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داشته باشد که باید بهبود یابد.

یکی از سختیهای سخنرانی لطیفه یا داستان گفتن است لطیفه میگوییم

اما مخاطبانمان نمیخندند داستان میگوییم اما مخاطبانمان هیچ واکنشی

نشان نمیدهند بیایید بررسی کنیم چرا لطیفه یا داستان ما با اینکه جالب به
نظر میرسد اما کمتر کسی به آن توجه میکند.

سخنران شو

 .۱شاید لطیفه برای آنها نامفهوم بوده
 .۲شاید تلفظ شما واضح نیست
 .۳شاید لطیفه یا داستان را آنطور درست تعریف نکردهاید که مخاطب

بتواند نکته آن را دریابد.

 .4شاید لطیفه یا داستان را آنطوری که باید در ذهنتان مجسم

نکردهاید که بعد بتوانید آن را در تاالر ذهن مخاطب به نمایش درآورید

8

محتوای یبن المللی

سخنران
شو
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در آخرین کتابی که از آقای ژان بقوسیان خواندم با نام مدرس مرجع فصلی

از این کتاب نظر مرا خیلی به خودش جلب کرد که خالی از لطف نیست شما
هم از محتوای آن آگاه شوید.

الگوی ماز

برای اینکه بتوانید مدرس خوبی شوید الزم است محتوای خود را از یکسری

فیلترهای استاندارد عبور دهید تا ناخالصیهای آن گرفته شود و محتوای ناب

در اختیارتان قرار گیرد.

ماز مخفف چه کلمهای است که کیفیت یک آموزش را تعیین میکند؟
 .۱محتوا
 .۲ارائه
 .۳زمینه
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 .۱محتوا :محتوای ما باید آنقدر جذاب و عالی باشد که مخاطب را
متعجب و شگفتزده کند

 .۲ارائه :به روشی باید ارائه را انجام دهید که مخاطب کام ً
ال درگیر ارائه
شما شوند و تمام توجهاش را به محتوای آموزشی شما معطوف کند.

 .۳زمینه :در واقع فضا یا همان سالن سخنرانی که از شما فیلمبرداری

سخنران شو

میشود تا از آموزشهایتان در آینده یک محصول آموزشی تولید شود.

(درباره زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد)
 .۱محتوا

تصور کنید وارد یک فروشگاه شدهاید و قرار است یک کاال را از بین هزاران
کاالی موجود در فروشگاه خریداری کنید قطعاً پیدا کردن این کاال به تنهایی
کار آسانی نیست ولی با یک پرسش ساده از مسئول چینش محصوالت در

فروشگاه به نتیجه خواهید رسید .مسئول چینش به شما میگوید انتهای سالن،

راهروی دوم ،قفسه  ،Dطبقه سوم ،کاالی مورد نظر آنجا منتظر شماست.

در آموزش هم به همین شکل است فضایی در ذهن مخاطب وجود دارد

ذخیره میشود اما این روش مخصوص اساتید حرفهای و کارکشته میباشد

آنها میدانند که مطالب را چگونه در اختیار مخاطبین قرار دهند ،سپس
محل قرارگیری محتویات آموزش را در ذهن آنها مشخص میکنند تا در

صورت نیاز به آن آموزش با یک یادآوری ساده مطلب موردنظر را از فایلهای

ذخیره شده در مغز مخاطب بیرون بکشند
برای شما هم پیشآمده

برای اغلب افراد پیشآمده که به سمیناری میروند و حدودا ً چهار ساعت

آموزش فشرده میبینند اما در پایان کالس وقتی مطالب را کنار هم قرار

میدهند خواهند دید مطالب خیلی مهمی را آموزش ندیدهاند و همین
موضوع باعث میشود دیگر به سمت آموزشهای آن مدرس نروند.
ابتدا قفسه سازی کنید
فرض کنید در نزدیکی محل سکونت شما یک فروشگاه بزرگ افتتاح

شده و تمامی کاالها را با قیمت  ۵۰درصد تخفیف در اختیار اهالی آن
محل قرار میدهند.

شما هم به فروشگاه میرود تا مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه نمایید بعد

از وارد شدن به فضای فروشگاه با صحنه عجیب و غریبی مواجه میشوید تمام

کاالها بر روی هم ریخته شدهاند انگار دهها کامیون از شرکتهای تولیدی مواد

غذایی و بهداشتی به آن مکان آمدهاند و تمام محصوالت خود را به مانند شن
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برای دریافت اطالعات از شما که بعد از آموزش دیدن در مسیر مشخصی
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ریختهاند قطعاً شما خرید ایدهآلی را نخواهید داشت چون

و ماسه در آن فضا
محصوالت خود را به راحتی از بین هزاران کاال و محصول دیگر نمیتوانید پیدا

کنید در آخر هم با چند کیسه از مواد غذایی به خانه برمیگردید که نیازهای

مهم شما نمیباشند و متوجه میشوید آن چیزهایی که از قبل در لیست خود

نوشته بودید را تهیه نکردهاید.

در دنیای آموزش هم در  ۹۰درصد موارد همین اتفاق میافتد یعنی مدرس

آموزشهای خود را بدون دستهبندی کردن در اختیار مخاطب قرار میدهد

و مخاطب بیچاره هم نمیداند آنها را کجا ذخیره کند درنتیجه در زمانهای
بسیار کوتاه آنها را فراموش میکند.

دوباره برگردیم به فروشگاه ،این بار یک تیم اجرایی قفسههایی را در فروشگاه
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طراحی کردهاند که هر محصول در جای خودش قرار بگیرد به طور مثال مواد
شوینده در انتهای سالن در قفسه  Dو طبقه دوم و مواد غذایی هم در یکسری

قفسههای از قبل تعیینشده قرار میگیرند حاال چگونه خرید میکنید؟
صد البته که به راحتی محصول مورد نظرتان را پیدا میکنید.

در آموزش هم شما باید قفسههایی در ذهن مخاطب ایجاد کنید و به

مخاطب بگویید این مطالب آموزشی را در کجای قفسه ذهن خود قرار دهند.

سخنران شو

در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد
اکثر ما فیلمهای کانتینرهای حاوی محصوالت خارجی مستقر در گمرک را

در تلویزیون دیدهایم .هزاران کانتینر بزرگ که در کنار هم مرتب چیده شدهاند

و منتظرند که از کشتیها خارج شوند و در نهایت به صاحبانشان برسند این
ب انگیزاند مث ً
ال در بعضی
کانتینرها حاوی محصوالتی هستند که گاهی تعج 
از آنها خودروهای کشاورزی با حجم بزرگ و یا تانکها و تجهیزات نظامی
هستند از طرفی شاید یخچال فریزر و هزاران کاالی مصرفی دیگر باشد اما

نکته مهم این است که قابل باور نیست ،چگون ه این حجم از کاال در یک
کانتینر به این کوچکی قرارگرفتهاند .شرکتهای تولیدی افرادی را استخدام

میکنند تا محصوالت شرکت را در کمترین حجم و مناسبترین حالت در
در آموزش هم شما باید فضایی کوچک را در مغز مخاطب شناسایی کنید

تا محتویات خود را بسیار منظم و کم جا در مغز او پیادهسازی کنید تا ذهن
مخاطب شما دچار بار اضافه نگردد بار اضافه سبب خستگی و کسل شدن

مخاطب میشود.

یک مثال جالب
فرض کنید شما یکی از اعضای سایت  www.madresetaghir.comهستید.
من به شما دو پیشنهاد میدهم مث ً
ال ما دو محصول داریم ،محصول فیزیکی و
محصول دانلودی که این دو مورد در سبد محصوالت قرار میگیرند.
محصوالت دانلودی به دو روش ارائه میشوند
 .۱محصوالت دانلودی رایگان
 .۲محصوالت دانلودی پولی
اما محصوالت فیزیکی فقط به صورت پولی ارائه میگردد.
از شما میپرسم شما کدام محصول ما را دانلود کردید چه پاسخی خواهید

داد ،یا خواهید گفت محصول رایگان یا خواهید گفت محصول پولی ،بنابراین

شما میدانید محصوالت دانلودی ما به دو دسته تقسیم میشوند و به هیچ

عنوان نخواهید گفت محصول فیزیکی را چگونه تهیه کردید چون هم من و
هم شما میدانیم روش تهیه این محصول فقط پولی است.
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کانتینرها بارگیری کنند تا از نظر حمل و نقل به صرفه باشند.
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به این روش قفسه بندی محتوا گویند یعنی هر چیزی در جای خودش

قرار خواهد گرفت و از نامنظم بودن جلوگیری خواهد شد.

شما هم به عنوان یک سخنران باید به این سبک و شیوه در ذهن مخاطب

خود فضاهای مورد نظر را ایجاد کنید.

توجه:

بهتر است قبل از ساختن اسالیدهای خود توسط نرم افزارهای شبیه

به پاورپوینت تمام فکر و ایدههای خود را توسط خودکار روی کاغذ بیاورید و یک

نمای کلی از آموزشهایی که میخواهید بدهید داشته باشید درسته که این روش

یک کار زمانبر است اما در نهایت سرعت راندمان کار شما را  ۱۰برابر افزایش
خواهد داد.

سه نکته مهم دربارهی ساختار محتوای آموزشی
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 .۱در ابتدای آموزش به جعبهها اشارهکنید
معموالً در آموزشهای خودم جعبهها را در ذهن مخاطبان ایجاد میکنم
مث ً
ال میگویم ارتباط مؤثر در خانواده در دو جعبه قرار میگیرند
الف) ارتباط والدین با هم

سخنران شو

ب) ارتباط والدین با فرزندان
حاال مخاطب هم میداند که یک جعبه با عنوان ارتباط مؤثر در ذهن او

ساختهام و بعد دو جعبه دیگر با نامهای گفتهشده در این جعبه بزرگ قرار
دارد ،بنابراین مخاطب من میداند هر آنچه را قرار است یاد بگیرد در این دو
جعبه قرار بدهد.

 .۲تعداد جعبهها را مشخص کنید
توجه داشته باشید که باید تعداد جعبهها را مشخص کنید .بهطور مثال

اگر بگویم ارتباط مؤثر از دو بخش تشکیلشده خیلی بهتر است که بگویم
ناملموس است یعنی نمیداند منظور از چند چه عددی میباشد و چون یک

مورد نامفهوم به نظر میرسد همین باعث خستگی ذهن او خواهد شد.
مهارتک

با خالقیت خود موضوع آموزشی مورد نظر خود را در جعبههایی به
اندازههایمخلتفقراردهید.

در ابتدا کمی سخت است اما با تمیرن بعدها این مسیر را راحتتر انجام
میدهید.
 .۲تولید محتوا با استفاده از فرمول دبیر
کلمه دبیر برگرفته از واژههای دانش ،بینش و راهکار است.
به جرأت میگویم هر مدرسی این آیتم را رعایت کند به عنوان مدرسین

درجه یک داخلی یا حتی خارجی شناخته میشود من به این فرمول ایمان
کامل دارم و مطمئن باشید شما تقریباً اولین نفرهایی هستید که از این متد

در آینده استفاده خواهید کرد.
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ارتباط مؤثر از چند بخش تشکیل شده است ،واژه چند برای مخاطب کمی

167

 .۱دانش
دانش اطالعاتی است که در کتابها وجود دارد و هر روز با سرعت

سرسامآوری در حال رشد و تولید بیشتر میباشد شما به راحتی میتوانید با
خواندن چند کتاب در حوزه آموزشتان به دانش باالیی دسترسی پیدا کنید راه

دیگر استفاده از موتورهای جستجوگر میباشد با یک جستجوی ساده درباره

آموزش سخنرانی و فن بیان هزاران سایت به زبانهای مختلف جلوی چشم
شما قرار میگیرد

اما یک سؤال؟ آیا محتویات این سایتها واقعی و درست میباشند؟
 .۲بینش
بینش یعنی همان نظر شخصی و تجربه شخصی شما
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به طور مثال من دهها جلد کتاب در زمینه آموزش سخنرانی و فن بیان را

از اساتید مطرح دنیا مطالعه کردهام و هر آنچه را که توانستم از این همه دانش

استخراج کردهام و به شکل یک کتاب درآورده و آن را در اختیار عالقهمندان

قرار میدهم ،این نوع تفکر و تشخیص من از دانش سخنرانی است که به

صورت بینشم ارائه دادهام.

سخنران شو

همین را خدمت شما عرض کنم که بینش بخشی از کل است یعنی شما

از بین انبوهی از اطالعات بهترین و نابترین اطالعات را استخراج میکنید

و به عنوان یک خوراک لذیذ به خورد مخاطب خود میدهید مخاطب هم

برای این خوراک لذیذ پاسخ شما را با خریدن بلیطهای سالن سخنرانیتان
پرداخت میکند.

بنابراین هرچقدر بتوانیم محتوای آسانتر ،راحتتر و سازگارتری را در

اختیار مخاطبان قرار دهیم هم محبوبتر میشویم و هم ثروتمندتر.

به نظرتان یک فرد گرسنه ترجیح میدهد پیتزا یا فست فود بخورد یا اینکه
چند ساعت صبر کند تا غذای موردعالقهاش طبخ شود ،قاعدتاً فست فود را

ترجیح میدهد چون گرسنه است و میخواهد هر چه سریعتر رنج گرسنگی
شما میشود و در پی پیدا کردن یک راهکار آسان ،سریع و کم هزینه هستند

برای اینکه به سریعترین نتیجه برسند.

پس تا میتوانید محتوای خود را سادهسازی کنید که مخاطبتان بتواند

سریعترین و بهترین برداشت را از آنها داشته باشند.
 .۳راهکار

راهکار دستور عملی است که باید آن را قدم به قدم انجام دهید تا به نتیجه
مطلوب برسید فرض کنید یک تلویزیون کام ً
ال مدرن خریدهاید،تا زمانی که

برگه توضیحات دستگاه را مطالعه نکنید حتی شاید نتوانید تلویزیون را روشن

کنید (دیدم که میگما)

اگر طبق دستور عمل پیش بروید حتی کوچکترین کاری هم نمیماند

که شما از آن آگاهی نداشته باشید اما یک مشکل اینجاست اگر در آینده
تلویزیون جدیدتری را خریداری کنید دیگر نمیتوانید از راهکار توصیهشده

قبلی استفاده کنید باید متناسب با تلویزیون جدید طرز کار آن را یاد بگیرید

در آموزش هم همینطور است تقریباً  ۳۰سال پیش در خانوادهها

مردساالری بود و مادران به دختران خود آموزشهای مربوط به شوهرداری

را یاد میدادند چند سال بعد زنساالری شد حاال مردها باید طوری رفتار

میکردند که خانوم مهریه را اجرا نگذارد تا آقا تشریف نبرد زندان؛ و در چند
سال اخیر فرزند ساالری باب شده یعنی زوجین تمام جان و عمر و مال خود

را میگذارم تا فرزندان راضی باشند.
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را از بین ببرد .مخاطبان شما هم هرکدام با یک مشکل خاصی وارد سمینار
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با گذشت زمان راهکارها تغییر پیدا میکند بنابراین شما به عنوان یک

مدرس خیلی باید تیزبین و تیز حس باشید که مطالبتان به روز باشد تا بتوانید
مطابق با مشکل مخاطب خود راهکار جدید را به او نشان دهید.
اطالعات را رنگآمیزی کنید

شما به همراه خانواده محترمتان به یک رستوران شیک و مجلل میروید

یک پرس چلوکباب سلطانی را سفارش میدهید قیمت یک پرس چلوکباب

سلطانی با کیفیت در همین لحظهای که این بخش از کتاب را مینویسم
حدودا ً  ۵۰هزار تومان میباشد اما مبلغ سفارش شما برای هر نفر از اعضای

خانواده تا حدود  ۸۰هزار تومان میشود با اینکه حدود  ۳۰هزار تومان بیشتر
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باید پرداخت کنید اما راضی هستید.

در واقع قیمت واقعی غذای شما  ۵۰هزار تومان است ولی به دلیل اینکه

سرآشپز یک دورچین رنگارنگ و زیبا در کنار ظرف کباب قرار داده که باعث
خوشحالی و رضایت خاطر شما گردیده.

سرآشپز با این ترفند به شما حس خوبی داده و شما را از محصول خود

سخنران شو

راضی کرده است.

کار یک سخنران هم باید مثل یک سرآشپز باشد یعنی مطالب آموزشی

خودش را طوری رنگآمیزی کند که مخاطبان از دیدن اسالیدها و شنیدن
مطالب لذت ببرند و مشتاق شنیدن بقیه مطالب باشند.

سحرخیزی به روش ساده و قدیمی

فرض کنید میخواهید یک ویدیوی آموزشی برای سحرخیزی تولید کنید،

خیلی غیرحرفهای است اگر بگویید سحرخیزی باعث شادابی و سالمتی شما
را بگویید و ویدیوی خود را به پایان برسانید.

سحرخیزی به روش رنگآمیزی شده و جدید

سالها پیش تحقیقاتی درباره انسانهای موفق و تأثیرگذار انجام شد.

موضوع مشترکی که در بین همه آنها دیده میشد سحرخیزی بود به طور
میانگین این افراد در ساعت پنج و سی و هشت دقیقه از خواب بیدار میشدند

و درزمانی که بسیاری از افراد در رختخواب بودند آنها در حال انجام دادن
مهمترین کارهای روزانهشان بودند.

پس بیایید ما هم از این افراد موفق الگوبرداری کنیم و سحرخیزتر باشیم
انسانهای موفق زاده نمیشوند بلک ه ساخته میشود

نتیجه :پیام همان پیام سحرخیزی بود اما با روش خاصی رنگآمیزی شده

و در اختیار مخاطب قرار گرفت من خودم زمانی که تحقیق را خواندم تصمیم

گرفتم که سحرخیزتر باشم.

قبول دارید که مثال دوم دارای قدرت جذب بیشتری بود .حاال شما دقیقاً

میدانید که ما مثال دوم را با داستان و یا تحقیقات رنگآمیزی کردهایم تا
تأثیری بیشتری روی مخاطب بگذارد
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میشود و در انتها چند تا راهکار تکراری که در اینترنت به راحتی پیدا میشود

171

روشهای رنگآمیزی

تا به اینجا متوجه شدیم که ما باید محتوای خود را رنگآمیزی کنیم تا

اثربخشی بهتری داشته باشد.در زیر چند روش مهم برای رنگآمیزی محتوا

را خواهیم گفت.

 .۱رویدادهای داغ

شما میتوانید از رویدادهای مهمی که اکثر افراد کشور از آن آگاه هستند

برای رنگآمیزی مطالب خود استفاده کنید فقط خیلی توجه کنید که
رویدادها باید نزدیکی زیادی با مطالب آموزشی شما داشته باشد در غیر این

صورت نتیجه عکس میگیرید.
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به طور مثال تالش و کوشش را ربط دهید به قهرمانی تیم والیبال یا فوتبال

کشورمان

 .۲آمار و ارقام واقعی دهید

در مثال قبلی که درباره سحرخیزی صحبت کردم میتوانستم آمار و

سخنران شو

ارقام بیاورم ولی چون عدد به دست آمده از تحقیق را فراموش کرده بودم

نمیتوانستم آمار اشتباه را انتشار دهم بنابراین ،این کار را انجام ندادم شما
هم خیلی دقت کنید اگر از آمار و ارقام استفاده میکنید حتماً از منابع
معتبر استفاده نمائید به طور مثال نگویید  ۹۸درصد افراد سحرخیز نیستند
چون این آمار کام ً
ال غلط است ما در کشورمان کارمندان شرکتهای دولتی

خصوصی و نیمهخصوصی را داریم که آنها معموالً بین ساعت  ۶تا  ۷صبح
از خواب بیدار میشوند که بهگونهای سحرخیز محسوب خواهندشد اما آمار

دقیقی از این افراد نداریم .نمونه دیگر دانشجویان و محصلین هستند.
 .۳اصطالح یا فرمول یا تکه کالم

کالم یا فرمول برای نام و برند خود در نظر گرفتهاند

ژان بقوسیان (مرد پشت صحنه مدرسهای موفق ایران)
احمد حلت (تیکه کالم حالتون چطوره)
محمود معظمی (خودت را دوست بدار و تالش کن دیگران نیز خود را

دوست بدارند)

دکتر علیرضا آزمندیان (لقب پدر انگیزشی ایران)
محمد پیام بهرام پور (آقای سخنرانی و فن بیان)
هدف از این اصطالحات یا فرمولها این نیست که خودمان را بزرگ نشان

دهیم هدف این است که آموزش ما از دیگر مدرسان متمایز باشد.

درواقع سعی کنید که یک چیزی برای متمایز بودن داشته باشید .و شما را

با آن مورد بشناسند
 .۴نقلقول

اکثر سخنرانهای تازهکار فکر میکنند اگر نام شخص یا نام کتاب شخصی در

سخنرانیشان گنجانده شود موقعیت خود را پیش مخاطبان از دست میدهند.
جواب :خیر
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معموالً اکثر اساتید شناخته شده و بنام در کشور ما یک اصطالح یا تیکه
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به طور مثال در آیتم قبلی نام جمعی از اساتید بنام کشورمان را که من

افتخار میکنم شاگرد همه این اساتید بودهام و مطالب بسیار خوبی از آنها
یاد گرفتهام را در کتابم آوردهام

آیا از اعتبار من کم میشود؟
جواب :خیر
برعکس به برند و محتوای کتاب من ارزش و اعتبار بسیار زیادی میبخشند

بعضی اوقات گفتن مطلبی از زبان یک فرد شناخته شده به شما اعتبار و رتبه
باالیی میبخشد.

وقتی من میگویم شاگرد این اساتید بودهام آیا با خود نمیگویید که ببین چه

174

قدر برای آموزش سرمایهگذاری کرده و از همه این اساتید آموزشهای جامعی را
دیده است .احتماالً همین اآلن این مورد تو ذهنتون داره انجام میگیره.

مخاطبین شما هم دقیقاً همین حس را نسبت به شما پیدا میکنند

و با اشتیاق بیشتری به صحبتهای شما گوش میدهند چون آنها تصور
میکنند در البالی صحبتهایتان چند تا از نکاتی که از این اساتید به شما
گفته شده است را برایشان خواهید گفت.

سخنران شو

نتیجه :تا میتوانید از اساتید شناخته شده نقل قول کنید.
 .5داستان کوتاه

داستانها معجزه میکنند همانطور که میدانید ما از کودکی به شنیدن

داستانها عالقه داشتیم هرگاه احساس کردید مخاطب شما احساس خستگی
میکند یک داستان شخصی از خودتان و یا شاگردانتان تعریف کنید با این کار

نظر مخاطب را به سمت خود جذب میکنید

یک متن سخنرانی را اتنخاب نمایید و برای هر یک از موارد گفته شده یک
مثالدرمتنسخنرانیاتنیباویرد.

(درصورت امکانمیتوانیدازمثالهاییبشتری هماسفتادهنمایید)
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مهارتک

تصویرسازی

تا میتوانید برای مخاطبانتان تصویرسازی ذهنی ایجاد کنید در بسیاری

از مواقع در کارگاهها و سمینارها برای اینکه تنوع در روحیه مخاطبان ایجاد

شود به آنها میگویم چشمانشان را ببندند و بعد با یکسری توضیحات ذهن
آنها را به یک فضای آرامشبخش هدایت میکنم ،مث ً
ال ذهن آنها را در یک
جنگل سرسبز و یا در کنار ساحل دریا و یا در باالی ابرها در آسمان میبرم.

نکته:

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه تصویرسازی ذهنی میتوانید

فایلهای آلفای ذهنی را در اینترنت جستجو کنید.

تا به اینجا در رابطه با محتوا و محتوا سازی صحبت کردیم و حاال میرویم

سراغ مرحله بعدی یعنی ارائه
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 .۲ارائه

دومین حرف از فرمول ماز گزینه ارائه میباشد
ارائه بخش بسیار مهمی از اجرای یک سخنرانی میباشد اگر نابترین

موضوع دنیا را در اختیار داشته باشید اما ارائه درستی به کار نبرید هرگز موفق

نخواهید شد.

به طور مثال اکثر اساتید دانشگاه از محتواهای بسیار عالی و علمی استفاده
میکند اما به دلیل اینکه نحوه ارائه آنها کام ً
ال خشک و بی روح است
دانشجویان استفاده زیادی از مطالب نخواهند برد.

جالب است بدانید برایان تریسی که یک سخنران خوب
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سازمانی میباشد یک مربی آموزشی اجرای سخنرانی دارد.

توجه دارید برایان تریسی ،او یکی از به نامترین سخنرانهای دنیا میباشد

که خودش  ۴۵کتاب در زمینههای مختلف که بعضی از آنها در زمینه
آموزش سخنرانی و فن بیان میباشد نوشته است ،او هم مربی سخنرانی دارد.

نه تنها برایان تریسی بلکه تمامی انسانهای شناخته شده از قبیل

سخنران شو

رئیسجمهورها ،وزرا ،فوتبالیستهایحرفهای ،دانشمندان همگی مربی

سخنرانی دارند.

تنیجه:

تا جایی که میتوانید برای تمرین کردن خود زمان زیادی را

اختصاص دهید.

(تمرین همهچیز است)

الف) اطمینان و قاطعیت

به هیچ عنوان در صحبتهای خود از موارد تست نشده و یا دروغ استفاده نکنید.

قاطعیت شما خیال مخاطبان را راحت میکند توجه داشته باشید عدهای از

افرادی که در کالسهای شما حضور پیدا میکنند نسبت به آموزش و سیستم
آموزشی سخنرانها بدبین هستند و منتظر هستند تا یک عیب کوچک از

نحوه صحبت کردن و مطالب شما پیدا کنند .اطمینان از صحبت کردن سبب
میشود که این مخاطبان مخالف به زمین شما بیایند و همراه و همگام شما

در طول سخنرانی باشند.

تنیجه:

قاطع و مطمئن باشید

ب) حال مخاطبان را بهترکنیم.

یادمه در یکی از سمینارها که در روز جمعه برگزار میشد همراه یکی
از دوستانم به آن سمینار رفتیم معموالً به دو دلیل به هر جایی که در آن

آموزش میدهند میروم.

 .۱محتوای جدید یاد بگیرم
 .۲مشکالت و ایرادات مربوط به برگزاری را پیدا کنم تا در آینده آن ایرادات
در کالسهای خودم پیش نیاید و یا اینکه نکات مثبت اجرا را یادداشت

میکنم و در کالسهای خود آنها را بهتر اجراکنم؛ بنابراین هر آموزشی
قطعاً مطالب جدیدی برای ما خواهد داشت ،حاال چه آن آموزش خوب
باشد چه بد باشد در هر صورت نکته برای یادگرفتن وجود دارد
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مخاطبان فرق راست را از دروغ تشخیص میدهند اگر مطالبی که میگوید
کام ً
ال واقعی هستند بنابراین با اطمینان و قاطعیت کامل صحبت کنید
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کجای داستان بودم .آهان یادم آمد.
با رفیقم رفتیم به یک سمینار دقیقاً بعد از گذشت پنج دقیقه از شروع

سخنرانی برق سالن رفت ،حدود  ۱۰دقیقه صبر کردیم ولی برق سالن نیامد
کم کم مخاطبان در حال کالفه شدن بودند چون در اثر قطع شدن برق سالن

کولرها از کار افتاده بودند و فضای داخل سالن بسیار گرم شده بود .خانمی از
جایش بلند شد و از سخنران درخواست کرد بهتر نیست تا وصل شدن برق

سالن همگی در بیرون از سالن منتظر باشیم؟
خداییش حرف خوبی زد

اما سخنران یک عمل غیرحرفهای انجام داد شروع کرد به داد زدن،گفت

فقط شما داخل سالن هستید که گرمتونه بقیه آدم نیستند.
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یه آقای دیگه از جایش بلند شد گفت روز جمعهای از خوابمون زدیم ،بیایم

حالمون بهتر بشه شما هم که اینطوری حالمون رو بدتر گرفتید

اوضاع خراب بود خرابتر هم شد با چشمای خودم دیدم که یکی یکی

مخاطبان از روی صندلیها بلند میشوند و سالن را ترک میکنند .ظرف چند
دقیقه سالن خالی شد فقط من بودم و رفیقم با کلی سؤال بیجوابی که در

سخنران شو

ذهنم ایجاد شده بود.

اتفاق بدتر این بود که بعد از گذشت ده دقیقه برق سالن وصل شد و همه

چیز به روال عادی برگشت ولی چه فایدهای داشت همه مخاطبان رفته بودند.
نتیجهگیری

اگر سخنران با وجود شرایط موجود و استرس فراوان بر اعصابش مسلط

میبود میتوانست با چند عذرخواهی مختصر از حضار ،اوضاع و شرایط را به
نفع خود پیش ببرد و آن همه هزینه و وقت ،ظرف چند دقیقه از بین نمیرفت.

بنابراین تا میتوانید به مخاطبان خود حس و حال خوب را انتقال دهید.
این را بدانیم اگر مخاطبین نباشند هرچقدر هم سخنران خوبی باشیم

بدون مخاطب هیچ قدرتی نخواهیم داشت.

برخی از سخنرانها هستند که در ارائه کردن مطالب تبحر خیلی زیادی

دارند یک جوراییانگار روی سکوی سخنرانی شعبدهبازی میکنند.

اما محتوای خوبی ندارند و مخاطبان را گول میزنند .توجه داشته باشیم

اگر محتوای خوب به مخاطبان ندهیم این کار دور از شخصیت یک سخنرانی

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

سخنرانهای کالهبردار

میباشد و کالهبرداری محسوب میشود درست است که مخاطب تا چند

ش لذت میبرد ولی بعد از چند ساعت متوجه میشود چیزی
ساعت از آموز 
یاد نگرفت ه و این یعنی مرگ کار سخنران در آیندههای نزدیک و مخاطب
دیگر سر کالس آن مدرس نخواهد رفت
قانون قالب در ارائه

وقتی در حال ماهیگیری هستید فقط چند ثانیه فرصت دارید تا ماهی به

قالب افتاده را شکار کنید در غیر این صورت ماهی فرار خواهد کرد در آموزش

هم همینگونه است اگر تا دو دقیقه اول نتوانید مخاطب و حس کنجکاویاش

را درگیر حرفهای خود کنید به احتمال زیاد به صحبتهای شما گوش
نمیدهد و یا اینکه خوب گوش نخواهد داد.
با قالب چه چیزهایی صید میشود.
شما با قالب ماهیگیری چه چیزی را صید میکنید؟ ماهی
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با صحبتهای خود چطور؟
شما باید با صحبتهای خود در چند ثانیه اول ذهن مخاطب را به کالم

خود جلب کنید در غیر این صورت هزاران مورد وجود دارد که ذهن او را
درگیر خودش خواهد کرد ،مث ً
ال پیامهای داخل موبایل ،دعوایی که یک جوان
با والدیناش قبل از ورود به سمینار شما انجام داده ،کارمندی که چند ماه
است حقوقش را نگرفته و هزاران فکر دیگر

قانون قالب در آموزشهای طوالنیتر
یک منتقد معروف به نام آقای مایک دی آنجلو تحقیق بسیار
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جالبی در سال  ۲۰۱۵انجام داد
نام تحقیق او (چیزهایی که از تماشای  ۱۰دقیقه اول  ۵۰۰فیلم

سخنران شو

آموختم) بود

او در این تحقیق میگوید اگر از ده دقیقهی اول فیلمی خوشش نیاید و
درگیر محتوای آن نشود احتماالً آن فیلم را نخواهد دید.
ولی اگر ده دقیقه اول جذاب باشد ده دقیقه دیگر هم به دیدن فیلم ادامه
حاال سؤال اینجاست ما که نمیتوانیم مثل فیلمها از عوامل درگیر کننده

مثل بازیگران معروف ،خودروهای لوکس و یا فضاهای جذاب استفاده کنیم.
پس چهکار کنیم؟

هیچی فقط سعی کنید در  ۱۰دقیقه اول هر آموزشی از گفتن حرفهای

کلیشهای و تکراری خودداری کنید وقت برای معرفی و حرفهای کلیشهای

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

میدهد و اگر باز هم جالب بود دقیقه  ۳۰و  ۴۰را هم مشاهده میکند.

بسیار زیاد است فقط در دقایق اول مخاطب را درگیر مطالب حرفهای خود کنید.
آخرین حرف از فرمول ماز زمینه میباشد.
زمینه

زمینه در واقع محلی است که ما آموزش خود را در آنجا برگزار میکنیم
معموالً از سالنهای خوب استفاده کنید
 .1وسط سالن ستون نداشته باشد.
 .2از سیستم تهویه هوا در تابستان و زمستان برخوردار باشد.
 .3پرده نمایش بزرگ داشته باشد.
 .4صندلی مخاطبان راحت باشد.
 .5پرسنل سالن رفتار مناسب با مخاطبان داشته باشند.
 .6نورپردازی سالن در حد متوسط رو به باال باشد.
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 .7سیستم صوتی کیفیت باالیی داشته باشد.
 .8محلی برای استراحت شما در پشت سکوی سخنرانی وجود داشته
باشد و حتماً یک سرویس بهداشتی مخصوص مدرس در نظر گرفته
شده باشد.

(پیش آمده که مدرس مجبور بوده همراه مخاطبین در صف سرویس

بهداشتی منتظر بماند که خیلی شرایط خوبی برای مدرس نمیباشد)

خب قطعاً نمیشود به راحتی سالنی را پیدا کرد که تمامی این ویژگیها

را داشته باشد ولی تمام سعی خودتان را کنید سالن مورد نظر حداقل %60

موارد باال را داشته باشد.

سخنران شو
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از سخنرانیهای رایگان ات
دستمزدهای عالی

سخنران
شو

آنها را توضیح خواهیم داد.

 .۱قرارداد با دریافت دستمزد

در این قرارداد شخص برگزارکننده سمینار در مقابل سخنرانی کردن شما

مبلغی که از قبل تعیینشده بهعنوان دستمزد به شما خواهد داد البته بهجای
دستمزد میشود موارد دیگری مثل برگزاری سمینارهای سازمانی که تمام
سود حاصل از آن را به شما بدهند و یا روشهای جایگزین دیگری که در این

کتاب موردبررسی قرار نخواهد گرفت.
 .۲قرارداد بدون دستمزد

در این قراردادها شما طبق قراری که با برگزارکننده سمینار میگذارید هیچ

دستمزدی را برای سخنرانی خود دریافت نخواهید کرد این روش هم بنوبه
خود دارای مزایای زیادی است که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

قراردادهای سخنرانی به روشهای مختلفی بسته میشوند که دو نمونه از
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مزایای سخنرانیهای بدون دستمزد

شاید این سؤال در ذهنتان به وجود آید کاری که بدون دستمزد باشد

چه فایدهای میتواند داشته باشد اما نکته قابلتوجه همینجاست ما در ابتدا
و بیشتر مواقع سخنرانی رایگان انجام میدهیم تا به موارد مهمتر از پول

دسترسی پیدا کنیم.

بسیاری از سخنرانیها در جهان بهصورت رایگان برگزار میشود.
درواقع بسیاری از سازمانها و ارگانها به روشهای نوین تبلیغات میکنند

یعنی افرادی را بهعنوان سخنگوی سازمان خود آموزش میدهند و آنها

را در دورههای آموزش سخنرانی ثبتنام میکنند تا آموزشهای الزم برای

سخنرانی حرفهای را ببینند و بعد آنها را به سمینارها و همایشهای
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تبلیغاتی میفرستند تا درباره محصول شرکتشان صحبت کنند فایده اینگونه

سخنرانیها این است که اعتبار ،تبلیغات مؤثر و روابط عمومی خوب را برای
سازمان به همراه دارد در این میان فواید بسیار زیادی هم برای سخنرانها

وجود دارد که در ادامه برای شما خواهیم گفت.
فروش کتابتان

سخنران شو

اگر از آن دسته از سخنرانیهایی هستید که برای آموزشهایتان کتاب

نوشتهاید میتوانید در پایان سمینارهای رایگان کتاب خود را امضا نماید و بعد

به فروش برسانید بسیاری از کتابفروشیها و کافیشاپهایی که کتابفروشی
دارند این کار را انجام میدهند و سخنرانهای شناختهشده را بهعنوان میهمان

دعوت میکنند .این کار دو مزیت دارد هم اینکه آن کتابفروشی یا کافیشاپ

مشتریان بیشتری را جذب میکند همیناینکه شما توانستهاید کتابتان را

بیشتر معرفی کنید و بیشتر بفروشید بنابراین اینگونه سخنرانیها را بسیار

بااهمیت بدانید.
روش به دست آوردن مخاطبین و مشتر یهای آیند ه شما

باید انجام دهید؟ اکثر اساتیدی که آموزش سخنرانی و فن بیان میدهند در

ابتدا چند کالس و کارگاه رایگان برگزار میکنند و بعد ب ه راحتی میتوانند
مشتاقان واقعی آموزش سخنرانی و فن بیان را پیدا نمایند و در مرحله بعدی

برای آنها کالس یا کارگاه با دریافت هزینه برگزارکنند.
پیدا کردن مشتری از جمع مخاطبان رایگان

زمانی که شما یک سمینار رایگان با محتوای عالی برگزار میکنید در پایان

سمینار احتمال اینکه افرادی از میان جمعیت به سمت شما بیایند و بپرسند

که دستمزد شما برای برگزاری سمینار چقدر میباشد نشاندهنده این است
که شما کارتان را خوب انجام دادهاید بنابراین میتوانید با دادن قیمت به فرد

سؤالکننده خود را به یک سمینار پولی دعوت نمایید البته توجه داشته باشید
که تمام سمینارهایتان را به این امید که فردی به شما درخواست آموزش

دادن با صرف پول بدهد را برگزار نکنید.

روش جالب برای جذب مدیران یا مسئوالن ردهباالی شرکتها این است

در برگهای که به مجری دادهاید تا رزومه و نام و نام خانوادگی شما را بگوید
درصورتیکه تجربه سخنرانی برای مؤسسات یا سازمانها و شرکتها را

داشتهاید نام آنها را در معرفی رزومه خود یادداشت نمایید تا بعد از قرائت
رزومه شما ،مدیران و مسئولین شرکتهای تولیدی از نحوه عملکرد شما آگاه
شوند و سفارش سخنرانی شرکتشان را به شما بدهند.
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برای اینکه مشتریان خود را از جمع مخاطبان پیدا کنید چه کارهایی را
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حتماً به یاد داشته باشید در طول سخنرانیهایتان حداقل دو یا سه بار این

موضوع را بیان کنید.

بهطور مثال در روز سخنرانیتان اینگونه بیان کنید:
این داستان یا آموزش را که خدمتتان عرض میکنم هفته پیش در فالن
شهر برای مخاطبانم خیلی جذاب بود لطفاً شما هم با دقت توجه کنید
گفتن این موارد شما را حرفهایتر نشان میدهد و مخاطب با خود میگوید

ببین چقدر حرفهای هست که به شهرهای مختلف هم دعوتش میکنند
(طبیعتاً شما به مسائلی اشاره میکنید که صحت داشته باشد)
 ۰از برگه نظرسنجی استفاده کنید
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 ۰اگر در سخنرانیتان افرادی را که بهعنوان دستیار با خود دارید ،میتوانید
به مخاطبان بگویید اگر تمایل به برگزاری سخنرانی در آینده در شرکت و
یا سازمان خوددارید حتماً کارت ویزیت خود را به همکارانم که در بیرون از

سالن مستقر هستند بدهید و اگر برگزاری سمینار در محل کارتان قطعی
است یک  sبزرگ به معنای برگزاری سمینار روی کارت ویزیت خود

سخنران شو

بنویسید تا همکارانم هرچه سریعتر مورد بررسی قرار دهند

 ۰یک برگه کوچک برای مواردی که مخاطبین از شما درخواست
سخنرانی میکند به همراه خود داشته باشید بهطوریکه این موارد را
در آن نوشته باشید.

 .۱چه کسی
 .۲چه چیزی
 .۳کجا

 .۴چه وقت
 .۵چرا
 .۶چگونه
وقتی فردی به شما میگوید میخواهد برنامهای را تدارک ببیند و شما

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

سخنرانان چگونه برای خود دستمزد تعیین میکنند
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سخنران برنامه باشید با لبخند به او بگویید بفرمایید بنشینید و بعد از تکمیل
موارد باال از او بپرسید مبلغی که برای سخنرانی در نظر گرفتهاند چقدر است و

بعد سکوت کنید تا جواب دهند ،مبلغی که فرد میگوید میزان دستمزد فعلی
شما را نشان میدهد یعنی در آینده قطعاً اگر بهتر شوید دستمزد باالتری هم
خواهید داشت و در کل شما اآلن دیگر سخنران بدون دستمزد نیستید البته

اگر سخنران گرانقیمتی هستید میتوانید شما قیمت را تعیین کنید.

سؤال چالشبرانگیزی که اکثر سخنرانهای تازهکار میپرسند این است

که (چگونه و چه وقت دستمزد تعیین کنیم) که البته تازهکاران این سؤال را

با نگرانی میپرسند درواقع منظور سؤال آنها این است که چگونه سخنرانی
آنها میتواند ارزش پولی پیدا کند و اص ً
ال عدد و رقم دریافتی برای آنها

خیلی مهم نیست فقط مایلند از سخنرانی کسب درآمد داشته باشند.

در جواب به این دسته سخنرانها باید بگوییم زمانی میتوانند برای خود

دستمزد تعیین کنند که مراحل زیر را پشت سر گذاشته باشند.

 .۱حداقل  ۵۰تا  ۱۰۰سخنرانی بدون دستمزد ارائه داده باشند
(این عدد میتواند به دلیل باال بودن هوش هیجانی یا هوش کالمی متغیر

باشد ،یعنی در بعضی مواقع میتوانند درتعداد جلسات کمتری هم به مرحله

سخنرانی با کسب درآمد باال برسند)
 .۲بهعنوان یک مجری خوب ،قابلاطمینان ،مهیج و آموزنده بتوانند
در برابر شرایط اضطراری و غیرعادی همهچیز را تحت کنترل درآورند

 .۳بعد از سخنرانی رایگان تعدادی از مخاطبان به سمت آنها بیایند

و سخنرانی همراه با دستمزد را پیشنهاد دهند (رقم پیشنهادی آنها
تعیینکننده اولین دستمزد این افراد خواهد بود)

فهرست دستمزد و منو خدمات

در برخی موارد سخنرانهایی هستند که در دو یا چند مورد ،مهارت کافی
برای سخنرانی دارند اینگونه افراد معموالً لیستی از خدمات و دستمزد را برای
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هر مهارت خود تهیه میکنند و در اختیار حضار و برگزارکنندهها قرار میدهند

مثال :اگر فردی آموزش سخنرانی و فن بیان میدهد و مهارت کافی

برای تربیت فرزند هم دارد باید برای هر یک از آموزشهای خود یک لیست
جداگانه از خدمات و دستمزد خود تعیین کند اگر قرار باشد هر دو مهارت را

با یک منو و دستمزد ارائه دهد ،در نگاه مشتری هیچگونه تخصصی نخواهد
داشت اما اگر آموزشهای او به همدیگر ارتباط داشته باشند میتوانند لیست

سخنران شو

خدمات و دستمزد را یکجا در یک برگه ارائه دهد.
عوامل مؤثر در تعیین مقدار دستمزد

تعیین میزان دستمزد سخنران به عوامل زیر ارتباط دارد.
 ۰شهرت و تخصص سخنران
برای مثال یک سخنران معروف در مقایسه با یک سخنران متخصص ،چون

هرکدام از این سخنرانها مخاطب خاص خود را دارند مث ً
ال عدهای فقط

دنبالهرو سخنرانهای متخصص و علمی هستند از سوی دیگر بعضی از افراد
از سخنرانهای معروف حمایت میکنند و کاری به محتوای آموزشی خیلی
 ۰سخنران اصلی یا کمکی
بطور مثال فرد سخنران بهعنوان سخنران اصلی در جلسات حضور پیدا

میکند یا بهعنوان سخنران کمکی

 ۰مدتزمانی که سخنران باید سخنرانی داشته باشد

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

قوی ندارند

 ۰مقدار مسافتی که سخنران برای حضور در مراسم باید طی کند
مسافت سفر

اگر شما چند لیست حاوی قیمتهای متفاوت مطابق با مسیرهای سفر
خود داشته باشید ،سفارشدهنده معموالً تمایل دارد پایینترین مبلغ داخل
لیست را برای شما در نظر بگیرند بدون اینکه مسافت سفر شما را در نظر
داشته باشد بنابراین سعی کنید یک مبلغ ثابت برای سخنرانیهای خود
داشته باشید در این صورت فرد سفارشدهنده هم باید مبلغ دستمزد شما را

پرداخت نماید هم مبلغ بلیط و هزینه سفر شما را
مدتزمان برنامه

ت زمانهای متفاوت یک بحث
داشتن دستمزدهای متفاوت برای مد 
چالشبرانگیز است مث ً
ال اگر بگویید برای شصت دقیقه مبلغ  ۵۰۰هزار تومان
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دریافت میکنید و بعدازآن تا  ۳ساعت مبلغ  ۶۰۰هزار تومان ،اگر فردی از
شما بخواهد  ۷۵دقیقه برای همایش او صحبت کنید باید خود را آماده یک

چانهزنی طوالنی به خاطر همان  ۱۵دقیقه کنید مشتری میگوید  ۷۵دقیقه
را با همان مبلغ  ۶۰دقیقه حساب کنید و شما میگوید من قانونم را هرگز
تغییر نخواهم داد و درنهایت ناراحتی و کدورت پیش میآید ،حتی امکان دارد

که شما بههیچعنوان دیگر به آن برنامه دعوت نشوید بنابراین بهترین راه این
است که بگوید برای  ۴ساعت فالن قیمت و برای  ۴تا  ۶ساعت فالن قیمت،

در این شرایط مشتری میداند اگر به شما  ۵دقیقه یا  ۴ساعت نیاز داشته

باشد باید مبلغ  ۴ساعت سخنرانی را بپردازد.

مهم مهم مهم
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ً
حتما برای سخنرانیهای خود یک فهرست از مطالب و
شما باید
دستمزد خود تهیه کنید و بههیچعنوان رقم دستمزد را تغییر ندهید

دلیل :معموالً اکثر برگزارکنندههای سمینارها و همایشها همدیگر را

سخنران شو

میشناسند و ارتباط کاری بسیار قوی با هم دارند و اگر متوجه شوند شما رقم
دستمزد پایینی را از فردی دریافت کردهاید حتماً از ادامه کار با شما خودداری

خواهند کرد

بهطور مثال شما برای سخنرانی یکساعته رقم  ۵۰۰هزار تومان را به

فردی پیشنهاد کردهاید اما آن شخص با هر روشی که شده از شما  ۲۰۰هزار

تومان تخفیف میگیرد اگر این موضوع به گوش برگزارکنندههای دیگر برسد

نمیگویند که آن شخص با اصرار زیاد شما را با  ۳۰۰هزار تومان به سمینار
خود دعوت کرده بلکه تصور میکنند شما برای سخنرانی  ۵۰۰هزارتومانی

 ۲۰۰هزار تومان از آنها بیشتر دریافت کردهاید و درنهایت میگویند سخنرانی

شما همان  ۳۰۰هزار تومان ارزش دارد نه  ۵۰۰هزار تومان پس باید خیلی
دقت کنید که ارزش کاری خود را بهراحتی از دست ندهید.

این موارد مربوط به سخنرانهایی است که به شهرها و یا کشورهای

مختلف برای سخنرانی میروند .امیدوارم جزء این سخنرانها شوید.

وقتی میگوییم مخارج سفر با برگزارکننده است این موارد شامل گزینههای

زیر میباشد

 .1محل اسکان
 .2هزینه انتقال از فرودگاه به محل برگزاری سمینار
 .3وعدههای غذایی
 .4بقیه هزینههای معقول
 . 5دستمزد
توجه داشته باشید اگر قرار باشد هزینههای سخنرانی قبل یا بعد از اتمام
کار پرداخت شود حتماً باید در قرارداد قید گردد.
خطر :به خاطر داشته باشید هرچقدر روال کار را برای فرد یا موسسه

برگزارکننده سختتر کنیم احتمال اینکه با فرد دیگری برای سخنرانی
قرارداد بسته شود بسیار زیاد است بنابراین حداقل تا جایی که میتوانید مقدار

هزینههای جانبی را کاهش دهید.

اگر سخنران فقط استرس محتوا و اجرای سخنرانی را داشته باشد ،فرد

برگزارکننده باید آیتمهای زیادی منجمله ثبتنام مخاطبان ،پذیرایی ،اخذ
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مخارج سفر با برگزار کننده است
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مجوزهای الزم از ارگانهای مربوطه ،کنترل دمای هوا ،کنترل نور سالن،
کنترل صدای سالن و هزاران موضوع دیگر را در نظر بگیرد که اگر واردش

شوید بهتمامی آنها آگاه خواهید شد.

نقص در هرکدام از موارد باال باعث میشود که سخنرانی شما دچار مشکل شود.
چه موقع دستمزد را باال ببریم

سخنرانهای تازهکار که تازه یک سال از شروع کارشان گذشته ،فکر اضافه

کردن دستمزد خود را میکند و همین موضوع باعث میشود برگزارکنندهها
با خود بگویند فالنی هم دندانگرد شده بهتره کنارش بگذاریم و فعالیتمان را
با یک تازهکار دیگر و یا یک کهنهکار شروع کنیم.
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توجه داشته باشید شما زمانی میتوانید قیمت خود را افزایش دهید که
تقویم کاریتان پر از قرارهای سخنرانی باشد و حدودا ً  ۱۰۰روز جای خالی

داشته باشد اینجا دقیقاً زمانی است که شما میتوانید افزایش دستمزد را طلب
کنید البته شما باید تمامکارهایی را که قب ً
ال کتباً به برگزارکننده دادهاید را

انجام دهید و بهتر است چند آیتم جدید هم اضافه نمایید

سخنران شو

راه دوم :زمانی است که میزان جذب مخاطبین شما به دلیل نوع اجرا و

محتوای عالی شما زیاد میشود و این نشاندهنده این است که شما به دلیل

جذب باالتر نسبت به بقیه سخنرانها میتوانید درخواست دستمزد باالتری
را داشته باشید.

بنابراین برای اینکه متوجه شوید نسبت به همکاران خود در چه جایگاه

و سطحی هستید همواره آنها را موردبررسی و مطالعه قرار دهید گاهی
اوقات زیر نظر داشتن چند سخنران که در حیطه کاری شما اقدام به آموزش

میکنند باعث رشد و پیشرفت شما خواهد شد.
به  ۸دلیل شما میتوانید دستمزد پایینتری را از برگزارکننده درخواست کنید

آموزش علمی و جامعی را با مبلغ پایینتر انجام دهید ،در اثر ارتباطاتی

که برگزارکنندهها با همدیگر دارند از نحوه آموزش و مبلغ دستمزد شما آگاه

میشوند و همین موضوع مسیری را برای کار بیشتر با برگزارکنندههای بیشتر
برای شما فراهم خواهد کرد.

 .۲تمام مبلغ یا بخشی از آن را مبادلهکنید

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

 .۱ایجاد فرصت برای همکاری با برگزارکنندههای دیگر

در بعضی مواقع پیش میآید که در قراردادها تبصرههایی نوشته میشود

که هم ریسک و همسود برای سخنران و برگزارکننده در بر خواهد داشت

بهطور مثال سخنران در قرارداد قید میکند نیمی از مبلغ دستمزدش

را نمیگیرد اما بهجای آن برگزارکننده در یک شهر دیگر برای سخنران
سمیناری دیگری برگزار میکند و یا اینکه سخنران در قرارداد قید میکند اگر

هزینههای مربوط به برگزاری سمینار با مبلغ دریافتی از مخاطبین مطابقت
نداشته باشد دستمزدی را از برگزارکننده درخواست نکند .بهترین راه برای

شناخته شدن و معروف شدن بسیاری از سخنرانهای تازهکار در بدو شروع

کارشان همین روش است در این شرایط برگزارکنندههای دیگر هم خواستار

کار کردن با آنها خواهند بود

 .3مبادله بخشی از مبلغ دستمزد با آگهی
برخی از برگزار کنندگان صاحبامتیاز مجالت و یا نشریات میباشند و

سخنرانان میتوانند در قبال تبلیغات خود و محصوالت خود در مجالت آنها
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بخشی از دستمزد خود را جبران نمایند.
با این کار هم برگزارکننده و هم سخنران سود خواهند برد .سود برگزارکننده

این است که مبلغ حاصل از تبلیغات در مجله خودش بسیار کمهزینهتر از
پرداخت بخشی از دستمزد سخنران است از طرفی زمانی که نام سخنران در

یک مجله معتبر توسط دیگر برگزارکنندگان دیده شود اعتبار سخنران پیش

آنها افزایش پیدا میکند و این موضوع خیلی ارزشمندتر از این است که
بخش دیگر دستمزد خود را دریافت نماید

 .4فروش محصوالت شما توسط برگزارکننده
یکی از مواردی که مثل سخنرانی برای شما کسب درآمد دارد محصوالت

آموزشی و کمکآموزشی شما میباشد در بعضی مواقع برگزارکننده بهعنوان
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هدیه محصوالت آموزشی را برای مخاطبین تهیه میکند و احتمال اینکه این
هدیه از محصوالت سخنران باشد خیلی زیاد است.

بهطور مثال اگر مبلغ دستمزد شما برای سخنرانی  ۴۰۰هزار تومان باشد

میتوانید مبلغ کل دستمزد خود را دریافت نمایید اما قیمت یک محصول

سخنران شو

 ۱۰۰هزارتومانی را با قیمت  ۵۰درصد تخفیف  ۵۰هزار تومان به برگزارکننده
بدهید و یا اینکه میتوانید مبلغ دستمزد خود را  ۳۰۰هزار تومان بگیرید و
 ۳۰درصد تخفیف روی محصوالت به برگزارکننده دهید قطعاً سود حاصل از
این کار برای سخنران خیلی بیشتر از آن چیزی است که فکرش را میکند
 .۵چند سخنرانی در یک سمینار
اگر در چند حیطه کاری مهارت آموزش دادن را دارید و قرار است در یک

سمینار یک یا دو روزه شرکت نمایید با برگزارکننده هماهنگ کنید در چند

بخش سخنرانی داشته باشید.

بهطور مثال :به جای اینکه برگزارکننده مبلغ اولین سخنرانی شما را بهطور

کامل پرداخت کند ،میتوانید پیشنهاد دهید بهجای اینکه از چندین سخنران
برای بخشهای دیگر استفاده کنند ،در سمیناری که از ده بخش و چند

دوم را با  ۲۰درصد تخفیف و بخش سوم را با  ۴۰درصد تخفیف برای آنها
اجرا کنید با این روش هم شما به سود قابلتوجهی خواهیم رسید و هم اینکه

برگزارکننده هزینههای مربوط به بلیط هواپیما و مخارج سفر و هزینه هتل را
برای یک یا دو سخنران دیگر نخواهد پرداخت.

 .۶سعی کنید در یک قرارداد چندین قرارداد را تنظیم کنید.
اگر شما با پنج برگزارکننده در طول سال فعالیت داشته باشید بهطوریکه

این پنج نفر بهاندازه  ۳۰برگزارکننده دیگر برای شما سمینار و همایش در نظر

بگیرند استرس و دغدغه کمتری خواهید داشت بنابراین هنگام انعقاد قرارداد
با برگزارکننده به او بگویید اگر زنجیرهای از سمینارها و همایشها را در طول

سال برای شما در نظر بگیرد میتوانید با تخفیف بیشتری با آنها همکاری

کنید.

توجه داشته باشید که اگر برگزارکننده از شما درخواست تخفیف در

اولین سخنرانیتان را دارد به امید اینکه در آینده برای شما سمینارها و

همایشهای بیشتری را برگزار خواهد کرد بههیچعنوان قبول نکنید حتماً
اولین دستمزد خود را کامل بگیرید و بگویید بهشرط اینکه در آینده تعداد

بیشتری از سمینارها را برای شما در نظر بگیرند شما هم تخفیف خوبی به
آنها خواهید داد.

بعضاً دیدهشده که برگزارکنندهای با این روش تخفیف بسیار خوبی در

همان سخنرانی اول از سخنران گرفته است اما بههیچعنوان دیگر با آن
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سخنران تشکیلشده است ،شما سه بخش آن را به عهده بگیرید و بخش
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سخنران فعالیتی نداشته ،درنتیجه برگزارکننده سود برده و سخنران متضرر
شده است

 .۷بهجای دستمزد مقاله بنویسید
در چند مورد قبل اشاره کردیم برخی از برگزارکنندهها پروانه نشر مجالت

را دارند و عده دیگری هم که پروانه نشر ندارند ارتباطات خوبی با اینگونه

افراد دارند شما میتوانید بهجای دریافت کل و یا بخشی از دستمزد خود از

برگزارکننده درخواست کنید مقاالت شما را در مجله خود و یا مجله همکاران
خود در هرماه چاپ نمایند.

توجه داشته باشید که نوشتن مقاله در مجالت معتبر تأثیر بسیار زیادی در

اعتبار شما خواهد داشت.
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چگونه برگزار کنندهها را پیدا کنیم
 7مرحله قبلی را به این موضوع اختصاص دادیم که به چه روشهایی باید

قرارداد ببندیم و به چه روشی دستمزد بگیریم.

سخنران شو

اما سؤال مهم اینجاست چگونه برگزارکنندهها را پیدا کنیم؟

در این قسمت روشهایی را که میتوانیم به برگزارکنندهها دسترسی
داشته باشیم را خواهیم گفت.

 .۱در میان مخاطبان
معموالً بعضی برگزارکنندگان حرفهای و مبتدی برای اینکه مشتریان خود

را (منظور شما) پیدا کنند به درون سمینار یا همایش شما آمده و بین

مخاطبین مینشینند بنابراین سعی کنید همیشه سخنرانیهایتان را با این

تفکر که در بین مخاطبین یک یا دو برگزارکننده حضور دارد انجام دهید

اینطوری هم کیفیت آموزشتان افزایش پیدا میکند و هم اینکه میتوانید

قراردادهای خوبی با برگزارکنندگان داخل جمعیت ببندید.

اکثر افراد یک دوست یا آشنا و یا فامیلی دارند که کارشان برگزاری

سمینار و همایش میباشد؛ بنابراین یکی از سکوهای پرتاب شما به سمت
سخنرانی حرفهای جستجو بین نزدیکان خود میباشد ،سعی کنید یک کارت
ویزیت شکیل تهیه کنید و آن را به نزدیکان خود بدهید و از آنها بخواهید

درصورتیکه در اطرافیان خود فرد برگزارکننده و یا هماهنگکنندهای را

میشناسند به شما معرفی کنند.

 .۳در میان شرکتها و مؤسسات آموزش سخنرانی و فن بیان که

شرایط کاری آنها با شما یکسان است به دنبال این افراد بگردید احتمال

حضور آنها در این مکانها فوقالعاده زیاد است.
 .۴در اطراف خودتان

قطعاً شما بهعنوان یک سخنران با انجمنها و کالسها و مؤسسات

فراوانی در ارتباط هستید که باز بهاحتمالزیاد در اینگونه فضاها حضور

برگزارکنندهها زیاد است.

 .۵خریداران و خوانندگان مجالت و نشریات
بسیاری از مشتریان فعلی شما خوانندگان مجالت و نشریات میباشند

تالش کنید مجالت پرفروش را شناسایی کرده و با مدیریت آنها جهت چاپ
مقاالت خود مالقات داشته باشید .تعداد زیادی از برگزارکننده ها از محتوای
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 .۲در میان دوستان و آشنایان
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مقاالت سخنرانهای خود را شناسایی میکنند.
 .۶روزنامهها ،رادیو ،تلویزیون را مورد بررسی قرار دهید
یکی از منابعی که میتوانید با برگزارکنندگان ارتباط برقرار کنید روزنامهها

و رادیو تلویزیون است بسیاری از شرکتها و مؤسسات برای آموزش کارکنان

خود به دنبال سخنرانهای خوب باقیمت مناسب میگردند بنابراین این
رسانهها هم جایگاه خوبی برای حضور برگزارکنندگان میباشد
کار بیشتر ،درآمد بیشتر

سعی کنید بهترین دوست مخاطبان خود باشید بعد از سالها سخنرانی

برای مخاطبان زیادی به نتیجه رسیدهام که سخنرانی ،میتواند همیشه
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محبوب باشد که با قلبش صحبت کند نه با کالمش یعنی مخاطبین خود

را مثل اعضای خانوادهتان دوست داشته باشد تا جایی که میتوانید حس
خوب را در آنها زنده نگه دارید و با آنها همدردی کنید اگر صرفاً برای

پول سخنرانی کنیم میتوانیم مخاطبان را فقط برای دو ساعت با خودمان
همراه کنیم اما بهتره کاری کنیم که برای حضور دوباره در سمینارهای ما

سخنران شو

لحظهشماری کنند و این موضوع زمانی اتفاق میافتد که با مخاطبان ارتباط

قلبی پیدا کنید.

روش کاربردی برای جذب مشتری بیشتر

یکی از روشهایی که میتوانید مخاطب خود را برای سمینار بعدی خود

تحریک و جذب نمایید این است که در پایان صحبتهایتان بگویید مطالب

مهمی هم وجود دارد که باید در یکزمان دیگری در آینده مورد بررسی قرار

گیرد در همین لحظه به ساعت مچی خود نگاهی بیندازید و بگویید امیدوارم
در سمینارهای بعدی بتوانم مطالب بهتری را به شما ارائه دهم امیدوارم تا به
اینجای آموزش راضی بوده باشید.

توجه داشته باشید در همین سمینار آنقدر مطالب مهم و کاربردی به مخاطبان

خود تزریق کرده باشید که پیشنهادهای بعدی شما را با کمال میل بپذیرند
نکته ۲

هر آنچه را که به مخاطبتان قول دادهاید را باید بهصورت کامل آموزش

دهید در غیر این صورت اطمینانشان به شما کم خواهد شد و احتمال اینکه

در سمینار بعدی شما را همراهی نکنند بسیار زیاد است.

یک سخنران را میتوان به دو قسمت کالمی و غیرکالمی تقسیم کنید.
اگربخش غیرکالمی یا همان زبان بدن را بهمانند یک کوه بلند در نظر

بگیریم نوک قله همان پوشش و نوع لباس پوشیدن سخنران میباشد.
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نکته ۱

203

اولین چیزی که مخاطب مشاهده میکند نوع پوشش یا همان تیپ شما

میباشد هرچقدر روی تیپ خود سرمایهگذاری کنید به همان نسبت میتوانید

نظر مخاطبان را به خود جلب کنید.

اما سؤال مهم اینجاست که ما چه نوع لباسی را برای سخنرانی بپوشیم؟
نوع پوشش شما بستگی به زمان و محل سخنرانی شما دارد.
بهطور مثال اگر قرار باشد برای افرادی با سنین و جایگاه باال صحبت کنید

بهتره که پوشش رسمی داشته باشید و در مقابل اگر قرار باشد برای افرادی با

سنین پایینتر صحبت کنید میتوانید از لباسهای راحتتر هم استفاده نمایید.

یک مربی ورزشی با لباس ورزش و آزاد ،به شاگردانش آموزش میدهد؛

بنابراین بهتره که شما هم در سخنرانی از لباس متناسب با موقعیت و محل
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سخنرانی خود استفاده کنید.

اگر شما سخنرانی داشته باشید و برای خود یک لباس ورزشی خیلی خوب با

مارک و برند عالی تهیه کنید بهطوریکه حتی قیمت آن چندین برابر یک دست

کتوشلوار و یا مانتوی رسمی باشد مخاطبین ،شما را جدی نخواهند گرفت.

سخنران شو

انواع پوشش رسمی و غیررسمی
لباس رسمی برای خانمها

نوع پوشش و لباس برای خانمها در سخنرانی شامل مانتو و شلوار یک رنگ

و یک دست به همراه مقنعه و یا روسری و یک عدد کفش پاشنه کوتاه که

همرنگ با کیف و یا کیف دستی میباشد.

لباس رسمی برای آقایان

نوع پوشش برای آقایان شامل کتوشلوار همرنگ و یکدست به همراه

کفش مشکی رنگ بنددار میباشد و در صورت نبود کفش بنددار میتوانید از
چند نوع کتوشلوار برای آقایان وجود دارد که شامل تک دکمه ،دو دکمه،
سه دکمه میباشد و معموالً از دو دگمه باالیی برای بستن کت استفاده میشود.
آقایان میتوانند از شلوار مشکی و پیراهن سفید که دارای قدرت جذب

بیشتری ازنظر پوشش میباشد استفاده نمایند خانمها بهتره که از مانتو و
شلوار تکرنگ استفاده نمایند.

مرجع آموزش سخنرانی حرفه ای

کفشهای بدون بند هم استفاده نمایند.

البته میتوانیم بگوییم که رنگ سرمهای ،طوسی ،زغالی ،مشکی و کرمی

هم بهظاهر یک سخنران قدرت خوبی در سخنرانی خواهد بخشید ولی باز به
این نکته اشاره میکنیم که پوشیدن رنگهای متفاوت بستگی به زمان و محل
سخنرانی شما خواهد داشت.

حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که هرگز شلوار مشکی را با جوراب

سفید نپوشید چون میتواند موقع راه رفتن از میزان قدرت سخنرانی بکاهد

و از طرفی باعث حواسپرتی مخاطبان خواهد شد؛ بنابراین همیشه حرفهای
ظاهر شوید.
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