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  اگر از این اشتباهالت معمول دوري کنید ، در مسیر سخنرانی موفق قرار می گیرید . 

  

براي اینکه یک سخنران توانمند شوید باید بدانید چه چیزي (( خوب )) است . فهرست زیر حاوي مهارت 

  هایی اساسی است که باید آنها را نشان دهید تا یک سخنران خوب شوید . 

حضار را عالقه مند و درگیر نگه دارید . با استفاده از مثال ها ، پژوهش هاي موردي و داستان ها توجه  0

  راد را مدیریت کنید تا به ایده ها جان ببخشید . اف

با اعتماد به نفس سخنرانی کنید . وقتی با یقین و اعتقاد راسخ سخنرانی می نمایید قدرت و حضور پیدا  0

  می کنید .

  به زبان بدن اهمیت بدهید . با هدف و انگیزش حرکت کنید .  0

  طقی منتقل کنید . پیام تان را به شکل من 0



ابزارهاي بصري به خوبی استفاده کنید . در اسالیدها از کمترین کلمات استفاده کنید و هر جا ممکن از  0

به کمک اسالید ها با حضار صحبت  –را در آنجا بگنجانید منحنی ها  ست تصاویر ، نمودار ها ، شکل ها وا

  کنید . 

بت کردن ، سرعت ، شدت ، با صداي رسا سخنرانی کنید . واضح و روشن صحبت کنید . در حین صح 0

  ارتفاع ، ضرب آهنگ و تاَکید کالم تان را تغییر دهید . 

با حضار ارتباط برقرار کنید . تماس چشمی خوب برقرار کنید ، لبخند بزنید و سخنرانی یک گفتگو بدانید  0

  نه یک تک گویی . 

سانید ، طوري که توجه حضار را سخنرانی تان را به صورت چشمگیر و اثر گذار شروع کنید و به پایان بر 0

  جلب کنید و به یاد ماندنی شود . 

  

 سه نکته ي مهم را که در مورد سخنرانی باید بیشترین توجه را به آن داشته باشید

  (( آماده نشدن یعنی آماده شدن براي شکست .)). آمادگی و آمادگی است و آمادگی 

  هرچه بهتر آماده شوید اعتماد به نفس بیشتري احساس خواهید کرد . 

  

  نتیجه سخنرانی شما باید مشخص باشد 

  هدف این است که دانش و اطالعات را منتقل کنید . اطالع رسانی / به روز رسانی :  0

  هدف کمک به افراد است تا مهارت ها یا شناخت خود را پرورش دهند . آموزش یا تعلیم :  0

به یک جلسه می روید تا ببینید چرا یک هدف برآورده نشده است یا پاسخ دادن به توضیح دادن :  0

  یک مشتري در مورد افزایش قیمت . 

  . آشنایی با افراد جدید ایجاد یک رابطه :  0

  هر سخنرانی به فروش مربوط می شود . فروش ، محصول ، خدمات شرکت خود و ...فروش :  0

، نظر دیگران را بپرسید ، بازخورد  به معایب و محاسن یک موقعیت نگاه کنیدکاوش / مباحثه :  0

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



گاهی می خواهید وضعیت موجود را به چالش بکشید و راه بهتري براي انجام به چالش کشیدن :  0

  کارها پیشنهاد کنید . 

براي جلب کردن حمایت افراد یا نظرات و در مواردي بگذارید ، ترغیب یا متقاعد کنید :  تاَثیر 0

  نگرش ها افراد را تغییر دهید . 

  کنجکاوي افراد را برانگیزید و فکر کردن در مورد یک موضوع خاص را تحریک کنید . تحریک کردن :  0

  می شود .  باعث خبرساز شدن شماپر سر و صدا شدن و خبر ساز شدن :  0

  به عضوي یا یک گروه کاري انگیزه بدهید . الهام بخشیدن و انگیزه دادن :  0

  براي سرگرم کردن افراد .سرگرم کردن :  0

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

  

  نید و بشناسید !سخنرانی هایی که محوریت آنها حضار است باید حضار را درك ک

شغل           0تحصیالت  0ترکیب جنسیتی  0محدوده سنی  0حضار چه کسانی هستند ؟  1

  تاثیر گذاري و تصمیم گیري  0زمینه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی  0ملیت  0

  انتظارات آنها چیست ؟  2

باید بدانیم انتظار شرکت کننده گان از یک سخنرانی چیست و به قولی که داده ایم در مورد آن سخنرانی 

  عمل کنیم . 

  آنها چه اطالعات و شناخت و آگاهی اي دارند .  3

. فراموش نکنید که دیگران به اندازه ي شما شناخت و  توجه به آگاهی و عدم آگاهی حضار مهم است

  آگاهی ندارند . 

  نگرش آنها چیست ؟  4

اگر قضاوت اشتباهی در مورد حضار داشته باشید ، خیلی زود شکست خواهید خورد . باید بدانید آنها در 

چه حال و هوایی هستند ، چه احساسی در مورد پیام تان دارند و واکنش شان به شما به عنوان یک شخص 

  ا جذب و عالقه مند به سخنان خود کند . نشانه یک سخنران خوب این است که همه رچیست فکر کنید . 



  چیزها را از منظر حضار ببینید ! سه موقعیت ادراکی وجود دارد : اول ، دوم ، سوم 

موقعیت اول مستلزم دیدن چیزها از طریق چشم هاي خودتان ، شنیدن چشزها از طریق گوش هاي  0

  خودتان و آگاه بودن از احساسات در بدن تان است .

وم که به موقعیت  ((دیگر)) نیز معروف است این است که تصور کنید یک نفر دیگر هستید و موقعیت د 0

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

ور می تواند تواند عملکردي اثر بخش داشته باشد . هدف آن این است که آگاهی تان را از اینکه او چط

به عنوان مثال می توانید بفهمید که آیا می توانید بر شما و سخنرانی تان را تجربه کند افزایش دهد . 

فاصله ي زیادي که بین شما و افرادي که در ته اتاق نشسته اند و این فاصله باعث کاهش تاَثیر پیام تان 

  می شود غلبه و توجه آنها را جلب کنید . 

ه به موقعیت ((مشاهده گر)) نیز معروف است موقعیت سوم شخصی است که کنار موقعیت سوم ک 0

نگاه می کند . از آنجا می توانید به بینش هاي ارزشمندي در ایستاده و هم به سخنران و هم به حضار 

ه رابطه ي پویایی بین خودتان و حضار دست پیدا کنید . مثالَ شاید متوجه شوید که استفاده از پاورپوینت ب

  جاي اینکه در انتقال پیام به شما کمک کند مانع از این انتقال می شود . 

اگر می خواهید حضار سخنان تان را دنبال کنند ، باید یک ساختار منطقی داشته باشید تا وقتی می خواهید 

  ل شوید . شروع کنید ، سخنرانی تان را راحت تر به یاد بیاورید . بین پیامهاي کلیدي و موضوعات تمایز قائ

در سخنرانی آنقدر وقت نداریم که همه مطالب را در آن بگنجانیم و اگر خواستید مطلبی را به سخنرانی 

، تان اضافه کنید لز خودتان بپرسید: ( آیا این هسته ي موفقیت سخنرانی ام است ؟ اگر آن را حذف کنم 

  د . آیا اشکالی پیش می آید ؟ ) اگر پاسخ منفی است ، آن را حذف کنی

  در سخنرانی باید سازماندهی اطالعات داشته باشید ، و از نقشه ذهنی یا نمودار عنکبوتی استفاده کنید . 

به حضار بگویید آنچه را قصد دارید بگویید به آنها بگویید ، سپس آنچه به سه بار به حضار بگویید ! 

  آنها گفتید دوباره به آنها بگویید . 

  شناخت دامنه توجه حضار 

لحظه اي که بلند می شوید تا صحبت کنید توجه کامل حضار به شماست . باید سخنران تان را برنامه ریزي 

سطح توجه حضار به مرور تغییر می کند و پایین می و سازماندهی کنید تا توجه حضار را تا آخر جلب کنید . 

است این است که شما چقدر  رود . پایین آمدن توجه به چند عامل بستگی دارد . آنچه از همه مهم تر

هستید . عوامل دیگر عبارتند از : زمان سخنرانی ، دماي اتاق ، قبل از  –یا چقدر کسل کننده  –جالب 

سخنرانی شما سخنرانی هاي دیگري ایراد شده یا خیر ، حالت هیجانی حضار و اینکه آنها غذا خورده اند یا 

تکان دهنده می شود . در هر صورت افت و خیز دارد تا  خیر . گاهی توجه به آهستگی کم می شود . گاهی



اینکه شما بگویید  (نتیجه اینکه ) ، ( در پایان ) و حضار با آگاهی از اینکه شما به پایان سخن نزدیک می 

  شوید بلند می شوند و گوش می کنند . 

  در این مواقع بگوییم .  بیشتر توجه حضار در اول سخنرانی و آخر سخنرانی است ، . ما باید نکات مهم را

باید حضار را میخکوب کنید : داستانی بگویید ، یک ادعاي جسورانه کنید ، از یک نقل قول استفاده کنید 

چیزي که هوش و حواس آنها را جلب کند . نباید طوالنی باشد ، حالت ایده آل آن این است که بین ده تا 

کم شود چند دقیقه بیشتر وقت ندارید و باید موارد زیر سی ثانیه طول بکشد . قبل از اینکه توجه حضار 

  را پوشش دهید . 

  . با یک (( تاَثیر انفجاري )) شروع کنید .  1

  . چه چیزي گیرِ آنها می آید ؟ براي حضار دلیلی بیاورید تا به صحبت هاي شما گوش کنند .  2

  ید تا بهتر به حرفهاي شما گوش کنند. . من چه کسی هستم ؟ خود را معرفی کنید و صالحیت خود را بگوی 3

  . هدف . خود را براي حضار بگویید  4

  . رئوس کلی مطالب را بگویید تا از صحبتهاي شما بهتر سر در بیاورد .  . مرور ، دستور العمل 5

  

  براي اینکه اطمینان حاصل کنید پیامتان تثبیت می شود در پایان سخنرانی باید کارهاي خاصی انجام دهید. 

  خالصه کوتاهی از سخنرانی ارائه دهید .  0

  یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کنید .  0

  پیام هاي کلیدي و مضمون اصلی را تکرار کنید .  0

  بعدي شوید . خواستار اقدام و یا ورود به مراحل  0

  تمام کنید .  –پایان انفجاري  –سخنرانی تان را با یک پیام به یادماندنی  0

  

  ده راه عالی براي شروعِ (( انفجاري )) : 

  . یک ادعاي جسورانه بکنید .  1

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

  . یک واقعت یا آمار چشمگیر بیان کنید .  3



  ال بپرسید . . یک سو 4

  . یک داستان یا حکایت بگویید .  5

  . از یک گزین گویه یا ضرب المثل استفاده کنید .  6

  . رازآلود باشید .  7

  . یک قیاس یا استعاره بیان کنید .  8

  با یک نقل قول شروع کنید .  9

  . یک لطیفه یا یک جوك بگویید .  10

سخنرانی تان  باید یک چاشنی اضافه کنید و ، له ندارنددر وسط سخنرانی که حضار خسته شده اند و حوص

را زنده کنید و آن را شرح و تفصیل دهید . آنچه انتخاب می کنید باید به هدفتان نزدیک باشد . و هر 

وقت می توانید از تصاویر ، پژوهش هاي موردي و مثال ها استفاده کنید .داستان هاي مشخصِ قدرتمندي 

ی تان بیان کنید . جزئیات کافی را اضافه نمایید تا تصاویر را در ذهن افراد بر اساس تجربه ي زندک

ترسیم کنید ، از همه حواس ( بینایی ، شنوایی و المسه ) استفاده کنید . از شوخ طبعی استفاده کنید تا با 

تفاده کنید که حضار پیوند برقرار و پیام هایتان را به یادماندنی کنید ، از نقل قول هاي قابل اعتمادي اس

بر نکته اي که می خواهید آن را مطرح کنید تاَکید کند و در آخر انباشتِ ترکیبی داشته باشید تا بیشترین 

  تاَثیر را ایجاد کنید . 

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

م خاصی می خواهیم بدهیم یا جزئیات فراوانی باید ارائه شود باید از مواقع خیر . در مواقعی که یک پیا

  نوشته استفاده شود . 

، آن را چند روزي کنار بگذارید و با دید تازه اي به آن بنگرید تا خودتان متن سخنرانی تان را بنویسید 

ز افراد حرفه اي کمک ببینید چطور می توانید آن را بهبود بخشید . و اگر به کمک احتیاج پیدا کردید ا

  بگیرید . در سخنرانی از یادداشت هاي کوتاه و اثر بخش استفاده کنید . 

  هرجا می توانید بدون یادداشت سخنرانی کنید . زیرا طبیعی است و خودجوش تر احساس می شود . 

استفاده از وسایل دیداري در سخنرانی می توانند به افزایش دامنه ي توجه کمک کنند ؛ ولی کمبود یا 

  فقدان محتوا ، تخیل ، ساختار یا شورو شوق را جبران نمی کنند . آنها می توانند سخنرانی را بهتر کنند . 

نید . می توانید از سائل کمکی شما مجبور نیستید از وسایل کمکی دیداري براي سخنرانیِ خوب استفاده ک

دیداري براي وضوح و تاَثیر پذیري استفاده کنید . باید از وسیله ي کمکی مناسب براي موقیت خود 



استفاده کنید ، از بروشور ها براي ارائه مطالب حمایتی مفصل استفاده کنید ، و از پاورپوینت به صورت 

  اثر بخشی استفاده کنید . 

تمرین کردن چندین راه دارد . خیلی ها به صورت ذهنی تمرین . ضروري است تمرین براي موفقیت 

می کنند . در ذهن خود کلمات را پیش می برند . روش دیگر این است که وقتی سخنرانی می کنید آن را 

به صورت واقعی تمرین کنید و هر چه قدر قرار است طول بکشد ، تمرین آن را نیز به همان اندازه ادامه 

.  می توانید جلوي آینه تمرین کنید یا از دوربین ویدئویی براي فیلم گرفتن از خودتان استفاده  دهید

  کنید .

به در سخنرانی وقتی آدرنالین شروع می کند در سخنرانی باید زمانبندي مناسب داشته باشید . 

عضی از افراد سرعت تاَثیر گذاشتن ، سرعت صحبت کردن از حالت معمول بیشتر می شود . با این حال ، ب

شان پایین می آید ، چون تماس چشمی برقرار می کنند و منتظرِ تنفس هستند . برنامه اي داشته باشید با 

  عنوان (( برنامه ب )) ، براي اینکه اگر وقت کم آوردید ، چه چیزهایی از سخنرانی را حذف کنید . 

از جمالت منفی براي جلوگیري از ترس در سخنرانی باید تمرین کنید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید . 

دوري کنید ، و به جاي آن از خودگویی مثبت و جمالت تاَئیدي براي خود استفاده کنید ، افکار مثبت داشته 

ن را رها کنید . هروقت می توانید باشید و موفقیت را تجسم کنید . ببینید فشار را کجا نگه داشته اید آ

  بهانه اي براي سخنرانی کردن پیدا کنید . 

  اهمیت آمادگی 

تا مجبور نشوید جلو ید باش کارها را از قبل راست و ریس کرده حواستان باشد قبل از سخنرانی همه ي

اتاق را از قبل  حضار ، با عجله کارها را انجام دهید . قبل از رزرو اتاق ، خوب است آرایش و تجهیزات

   کیفیت صدا ، نور و دما را چک کنید .    مشخص کنید . پروژکتور و اسالید هاي خود را چک کنید .

لباس تاَثیر مهمی در سخنرانی دارد ، لباسی را براي خودتان انتخاب کنید که با جلسه و حضارتان تناسب 

را افزایش دهد .شب قبل از سخنرانی  داشته باشد . باید شیک باشد و لباس شما اعتماد به نفس شما

خوب بخوابید . قبل از سخنرانی ، به محل سخنرانی سر بزنید و آنجا را چک کنید . همیشه از اسالید هاي 

  خود کپی داشته باشید تا با مشکل برخورد نکنید . 

  جذب حضار 

ار گرم بگیرید ، تا جایی از بهترین راه ها براي شروع خوب ، خوش و بش کردن با حضار است . با حضیکی 

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

  سخنرانی تان به آنها رجوع کنید . 



در گروههاي بزرگتر باید با انرژي حضار رابطه برقرار کنید . اگر حضار گپ می زنند و می خندند با حرف 

  کنید . در ابتداي سخن تان ، به چیزي که بین شما و حضار مشترك است اشاره کنید .  خوشی شروع

تماس چشمی برقرار کنید . توجه تان را به طور یکنواخت به همه جاي اتاق پخش کنید . حضار را به دقت 

  مشاهده کنید تا بدانید آنها چطور واکنش نشان می دهند . 

  

  ن وضعیت بدن ، زبان بدن و حرکت بد

حضار به صحبت هاي شما باور داشته باشند و بر اساس آنها عمل کنند ، باید کلمات تان و اگر قرار است 

  زبان بدن تان با هم تطابق داشته باشد . 

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

سخنرانی تان را چک می کنید . نحوه ایستادن در ابتداي سخنرانی این است که پاهایتان را به اندازه ي 

د . هرچه مراسم بزرگتر و تعداد عرض شانه تان باز کنید و نوك پاي تان اندکی به سمت بیرون متمایل باش

حضار بیشتر باشد باید بیشتر حرکت کنید . طوري حرکت کنید که هدفمند به نظر برسد نه بی هدف و 

  تصادفی . 

هرکاري می کنید لطفاً پاهایتان را روي زمین نکشید که گویی دارید می روید اعدام شوید . گام برداشتن 

اد تند و نه زیاد آهسته شما را داراي اعتماد به نفس و مطمئن جلوه ، نه زیهدفمند با یک آهنگ یکنواخت 

احساس قدرت و متانت کنید . قدم هاي بلند ، منظم و مصمم جدیت و خواهد داد . هدف تان این باشد که 

  اقتدار فوري به شما می دهد بدون اینکه متکبر به نظر برسید . 

تکه نخ به باالي سرتان وصل شده است و سرتان را به  در وضعیت باال تنه باید صاف بایستید گویی یک

سمت باال می کشد ، شانه هایتان را عقب بکشید ، و شکم و باسن تان را به داخل بدهید . وقتی این طور 

  بایستید داراي اعتماد به نفس به نظر می رسید . 

کف زمین بگذارید تا زاویه در نشستن صاف بنشینید ، باسن تان را ته صندلی و پاهاي تان را صاف روي 

درجه باشد . دقت کنید هیچ گاه اجازه ندهید باسن تان به  90اي که ران هایتان با انحناي بدن تان مسازد 

  .سمت جلو سُر بخورد 

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

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

در سخنرانی باید دست هایتان را تکان دهید ؛ چون اگر این کار را نکنید ، به نظر خواهد رسید که گویی 

  موضوع سخنرانی واقعاً براي تان مهم نیست .



؛ ل کند . این نکته بسیار مهمی است باید حواس تان باشد که حالت چهره تان آنچه را می خواهید منتق 

چون اگر بین آنچه چهره تان می گوید و آنچه دهان تان می گوید ناهماهنگی وجود داشته باشد ، حضار 

  حرفِ چهره تان را باور خواهند کرد . 

  

  در سخنرانیصدا 

اینکه چه احساسی در مورد خودتان دارید بر صدایتان تاَثیر می گذارد . سخنران ترسو و تن آسا غالباَ به 

صورت نا خود آگاه باعث عقب افتادن خودشان می شوند . درك کنید تنوع مهم است ، وقتی می خواهید 

یاورید گویی رازي را با مطلبی جدي بگویید ، آهسته صحبت کنید . صداي تان را تا حد یک نجوا پایین ب

  دیگران در میان می گذارید و وقتی می خواهید بر نکته ي مهمی تاَکید کنید ، شدت صدایتان را باال ببرید. 

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

ر با شانه هاي افتاده بایستید و سرتان را و حیاتی است . اگوضعیت بدن براي داشتن یک صداي اثر بخش 

  پایین بیندازید ، صدایتان قدرتمند نخواهد بود . 

وضوح گفتار مؤلفه اي ضروري از رساییِ صداست . صداي تان هم باید به گوش برسد و هم قابل فهم 

رك کنند ، پیام باشد . ممکن است افراد بتوانند صداي تان را بشنوند ، ولی اگر نتوانند حرف هایتان را د

  تان منتقل نخواهد شد . براي داشتن وضوح گفتار باید فصاحت و تلفظ خوب داشته باشید .

تنوع داشتن در سرعت صحبت کردن ، مهم است اگر سرعت صحبت کردن تان ثابت باشد ، گوش کردن به 

ید ، آنها شاید فکر حرف هاي شما براي حضار ، سخت می شود . اگر با یک سرعت تند و شدت باال ادامه ده

شما نگران یا مضطرب هستید . در عمل این بدان معناست که اگر طبیعتاَ تند صحبت می کنید ، هر از کنند 

گاهی سرعت تان را کم کنید تا تاَکید نمایید و اگر معموالَ آهسته صحبت می کنید ، سرعت تان را افزایش 

  دهید تا انرژي و شوق را اضافه کنید . 

یکی از قوي ترین راه ها براي بهبود اثر بخشی تان این است که از (( مکث هاي قدرتی )) معمول استفاده 

کنید . مکث کردن این زمان را به شما می دهد که فکر کنید و این فرصت را به حضار می دهد که نظرات 

د (( پر کننده هایی )) از تان را جذب کنند . یک امتیاز بزرگ مکث کردن این است که به شما کمک می کن

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

د ، یعنی در یک دوره زمانی طوالنی روي یک نُت نماند ، باید ارتفاع یکنواخت جلوه نکنلحن تان  براي اینکه

  دهید .  صدایتان را در حین صحبت کردن تغییر

  



  سبک و محتوا 

براي اینکه به موفقیت برسید باید هم سبک و هم محتوا داشته باشید . کلماتی که شما استفاده می کنید 

محتواي سخنرانی تان را شکل می دهند . اینکه شما چطور کلمات را کنار هم می چینید و گوش کردن به 

براي اینکه موفق شوید باید پیام تان با همه به سبک مربوط می شود . آنها را جذاب و گیرا می کنید 

استفاده از ارتباط معنادار به روشنی بیان شود . زبان تان را نیز ساده نگه دارید . منظورتان را بگویید . به 

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

ح ، مختصر و مفید ، منسجم باور پذیر ، جذاب و گیرا باشید . کلمات قدرتمندي را که تاَثیر گذاري باال واض

دارند انتخاب کنید . به دستور زبان توجه کنید و از زبان معلوم استفاده کنید نه زبان مجهول . از تکنیک 

  کنید . هاي بالغی براي تاَکید استفاده و پیام هاي تان را به یاد ماندنی 

  

  هنر مدیریت سؤال و جواب 

ترین راه  ها براي اینکه اعتماد به نفس بیشتري در مورد جلسه ي پرسش و پاسخ داشته یکی از راحت 

باشید این است که از قبل آماده باشید . اگر در مورد آنچه مکن است از شما پرسیده شود و اینکه چطور 

  به صورت موفقیت آمیز با آن روبرو شوید بیشتر می شود .  جواب دهید فکر کرده باشید ، احتمال اینکه

یک روش دیگر این است که در ابتداي سخنرانی تان ، بیان کنید که چه پرسشهایی را می توانید پاسخ 

  دهید . 

  در مواجهی با سؤال غیر هوشمندانه برخورد مؤدبانه داشته باشید تا ارزشتان از نظر حصار باال برود . 

نکه پاسخ سؤال را بدهید لحظه اي صبر کنید تا افکارتان جمع و جور شود . و آنچه را می خواهید قبل از ای

  بگویید واضح تر و منسجم تر باشد . 

  اگر جواب سؤالی را نمی دانید صادق باشید و از روشهاي زیر بهره ببرید : 

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

. اگر یک فرد خاص را در میانحضار می شناسید که در این موضوع کارشناس است می توانید سؤال را  2

  به او ارجاع بدهید . 

  رسد محدودنکنید .وقتی به سؤال پاسخ می دهید تماس چشمی را با کسی که سؤال می پ

  وقت را به دقتمدیریت کنید که آیا در حین سخنرانی به سؤاالت جواب می دهید یا در انتها . 

  



  مواجهه با مشکالت 

  هر جا مناسب باشد حتی می توانید به مشکالت اهمیت ندهید . 

عوض ، وقتی تجهیزات خراب می شود . معذرت خواهی نکنید ، وحشت نکنید و دستپاچه نشوید . در 

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

  ها را چک کنید . 

اگر حباب پرژکتور ترکید ، به راحتی می توانید یک کپی کاغذي از اسالیدهاي تان داشته باشید تا به شما 

  بی را مطرح کنید . یادآوري کند که برنامه ریزي کرده بودید چه مطال

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

  به اشتباهات هجی کلمات بی توجهی کنید . 

وقتی قبل از شروع ، زمان سخنرانی تان کاهش یافت ، نباید با تندتر صحبت کردن همه ي مطالب را بیان 

ید بتوانید یک نقل قول ، کلیپ ویدیویی یا پژوهش موردي را که اهمیت موردي ندارد حذف ، شاکنید 

  کنید . 

کسی با ایده هاي شما مخالفت است ، آرامش خود را حفظ کنید ، شیوه اي که با آن واکنش نشان می  اگر

دهید بیش از آنچه می گویید به یاد خواهد ماند . به دقت به آنها گوش کنید ، محبت خود را نشان دهید و 

  ید . آرامش خود را حفظ کنید . مهم است که بتوانید چیزها را از دیدگاه آنها ببین

اگر سخنران قبلی سخنان شما را دزدید ، شما باید فوراَ فکر کنید و به زاویه ي دیگري از آن موضوع 

  بپردازید . 

  

  یت هاي متفاوت عسخنرانی در موق

وقتی که می خواهید براي حضاري که تعدادشان زیاد است سخنرانی کنید ، از قبل با آنها خوش و بش و 

  همه چیز را بزرگ تر و بلند تر بیان کنید . در گروه هاي چند فرهنگی ، از زبان ساده استفاده کنید . 

ن و مرور ، برنامه ریزي براي در سخنرانی هاي تیمی ، در مورد اینکه چه کسی چه کاري را انجام دهد ، تمری

  انتقال مسئولیت ها و رویکردتان در مواجهه با سؤاالت موافقت کنید . 

افراد را به شیوه اي تغییر دهید ، آنها را وادار کنید اقدام کنند یا نگرشی متفاوت را در پیش گیرند ؛ 

  چون به سخنان شما گوش کرده اند . 

  د صحبت کنید و نگران اشتباه کردن نباشید . در سخنرانی فی البداهه مختصر و مفی



  وقتی جوایز را می پذیرید ، مختصر و مفید ، خنده دار و الهام بخش سخن بگویید . 

وقتی در رویدادهاي اجتماعی  سخنرانی می کنید ، از شرمنده کردن ، آزردن یا کسل کردن دیگران 

  اجتناب کنید . 

  ذت بخش است . کتشافیِ بی پایان و لسخنرانی یک سفر ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آبتین زمانی

  

 


