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فن بیان چیست؟

یا )Rhetorical( خارجیا قول به یا بیان فن ، چیست بیان فن واقعا

اینکه بیانهست. انتقال قدرت و قدرتسخنوری )SpeakingSkills(

بتونیمخوبوعالیصحبتکنیموپیامخودمونروبهاطرافیاِنخودمون

انتقالبدیم.

فنبیانمیتونهنوعیقدرتمتقاعدکردنافرادباشه،یعنیزمانیکه

تأثیر تحت میزنیم که هایی حرف با بتونیم داریم کسی از درخواستی

هر نه البته ( برسیم، خواهیم می که هایی خواسته به تا بدیم قرارش

خواستهای(
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فنبیانهنرخوبارتباطبرقرارکردنباهمهافرادوازهرقشریاست.

اینکهبتونیمباهرفردیارتباطموثریبرقرارکنیمخارجازاینکهاونفرد

چهخصوصیاتاخالفیداره،است.

شایددیدیدیاشنیدیدکهاصاًلنمیشهباخیلیازآدمهاویاباخیلیاز

مدیرهایبداخالقخوبارتباطبرقرارکرد.اماافرادیکهفنبیانقویو

قدرتبرقرارارتباطموثرباالییدارندبهخوبیبااینافرادارتباطبرقرارمی

کنندوازطرفیهمباعثرشدخودشونمیشنوهمباعثرشدبقیه.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاالت بیاندازید: چگونه 

خوب صحبت کنیم و چگونه فن بیان قوی داشته باشیم

فنبیانکاریمیکنهکه،افرادیکهبامامعاشرتدارندازهمنشنیباما

لذتببرند.باعثمیشهکهآدمدلچسبیباشیمویابهقولیآدِمنچسبی

نباشیم.)البتهصرفاینکهفنبیانداشتهباشیمکافینیست،عالوهبراون

بایدرفتاریعالیوظاهریمتناسبداشتهباشیم.(
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت 

ارتباط موثر با دیگران

فن بیان چی نیست؟

فنبیانقطعًاُپرحرفینیست◄
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فنبیانداشتنصداییزیباوُپرطنیننیست◄

فنبیانحاضرجوابیوداشتنجوابدرآستیننیست◄

فنبیانچربزبانیوچاپلوسیکردننیست◄

افرادزیادیهستندکهصدایفوقالعادهایدارند،امااوندرکوشعوری

کهمیبایستندارند.

فنبیانچیستوقتینتونیمباافرادارتباطبرقرارکنیم

فنبیانچیستوقتیدلافرادروباصحبتهاینیشدارمونبشکنیم

به اشتباهمیگیرندو بیان بافن رو اینموارد افراد از متاسفانهخیلی

اشخاصیکهاینخصوصیاترودارندمیگنکهفنبیانقویدارند.البته

ازفنبیانشوناشتباه افراد اگرهمبهاینشکلباشهطرزاستفادهاین

است.

بنابرایننمیشهگفتکهفقطصرفداشتِناینکهخوبصحبتکنممی

تونمفنبیانقویداشتهباشم.داشتنفنبیانقویزمانیبهوجودمیاد

کهبتونیمازهمهجنبههایارتباطیباافرادمعاشرتداشتهباشیم.
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کاربردهای فن بیان

فنبیانبهقدریگستردهاستکهفقطبهاشارهچندموردازاونبسنده

میکنم:
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فنبیاندرتدرسوقدرتانتقالموثرپیام◄

ازموکلشون◄ فنبیانبرایوکال)مخصوصازمانیکهبرایدفاع

اقداممیکنند(

فنبیانبرایروانشناسانومشاوران◄

فنبیاندرجلساتاستخدامی◄

فنبیانبرایمدیرانسازمانها◄

فنبیانبرایبیاناحساساتخود)ارتباطباهمسر(◄

فنبیانبرایکارمندان)مخصوصابرایرشدشوندرمجموعه(◄

فنبیانبرایگرفتنحقخود◄

َتَوهم دانش و َتَوهم خود برتر بینی

َتَوهمدانشیعنیاینکهفکرکنیمکاریروبلدیموبامهارتکافیانجامش

به بنابراین بلدیم رو کاری که کنیم رووقتیتصورمی ازهمین میدیم،

سراغآموزشهایمربوطهاشنمیریم)درصورتیکهفقطفکرمیکنیم

کهبلدیمامابلدنیستیمویابامهارتکافینمیتونیمانجامشبدیم(
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مثالفرضکنیدسرکالسنشستیم،استادیکجملهایرومیگهواون

طرفیکهتوهمدانشدارهیکمتنکوچیکیدراینموردخوندهوفکر

به آشناستدیگه بهگوشش بلده.فقطچون رو اونمبحث که میکنه

افرادخیلیهم این اینجاست جالب و نمیده. گوش استاد ها صحبت

اولرو اونمبحثحرف ادعاشونمیشهوفکرمیکنندکهدیگهتوی

میزنه.

امااینکهمنخیلیفنبیانقویدارمروخوِدماتعییننمیکنیمومالک

مانیستیم،درحقیقتافرادیکهبامادرارتباطهستندمشخصمیکنند

کهآیامنفنبیانخوبیدارمیاخیر.

بلهمتاسفانهتوهمدانشوتوهمخودبرتربینیدرخیلیازافرادبهشدت

هستند که جایگاهی همون در افراد این شه می باعث که داره وجود

موضوع همین و باشند(( بودند، که آقایی همون قولی به ))یا بمونند

باعثمیشهکههیچموفقیتجدیدبهدستنیارند،چونتصورمی

کنندکههمهچیرومیدونندوعالمهدهرهستندوازهمینروبهسراغ

آموزشوتمرینهاییکهبایدانجامبدندنمیرند.
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درکالسهایآموزشسخنرانیکهبرگزارمیکنمافرادیبودندکهفقطبه

صرفدونستنیکسریمطالببسندهمیکردندوتوهماینروداشتند

کهمنموقعسخنرانیمیدونمکهبایدچیکارکنم،امازمانیکهبهروی

ِسنمیآمدند،دستازپادرازتربرمیگشتندومینشستند،چونتوهم

اینروداشتندکهمیتوننسخنرانیکنند.

مثلشخصیکهفکرمیکنهرانندگیکردنکارسختینیست،امازمانی

کهپشتفرمونمیشینهدستوپاشروگممیکنه.
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بنابراینبهترهکهبرایرشدخودمونمهارتهاییکهدرزندگیالزمداریمرو

بهسراغشونبریموبهدورازداشتنتوهمدانشوخودبرتربینیاونها

روبهنحواحسنتیادبگیریم،تمرینکنیموبعدمورداستفادهقرارشون

بدیم.

که اینسایتهستندخوشحالمیشویم در که دوستانی دیگر و من

دیدگاهویاتجربیاتیخودتونرودرموردنوشتهفنبیانچیستبامابه

اشتراکبگذاریدتاباهمتبادلنظرداشتهباشیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد

میکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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