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سخنوری چیست؟

باشه. ازکالمهستکهیکفردمیتونهداشته باالترینحد سخنوری

وگویندگیوفصاحت بهمعنیشاعر فارسی لغت درفرهنگ سخنوری

وبالغتآمدهاستودرزبانانگلیسیسخنوری)eloquence(نامیده

می شما است، آمده شیوایی و بیان علم فصاحت، معنی به و میشه

توانیدمعانیدیگهایکهدرانگلیسیشدهدرترجمهگوگلمشاهدهکنید

فردی شاید ،)https://translate.google.com/#en/fa/eloquence(

کهیکسخنرانخوبهستنتونهسخنورخوبیهمباشهوبرعکسش

همصادقه،یعنیاگرشخصسخنورخوبیباشهنتونهسخنرانیدرجمع

انجامبده.

سخنورییعنیاینکهشخصدرهرشرایطیودرهرزمانیبتونهبهخوبی

صحبتکنهورویافرادتأثیربذاره.

اجارهبدیدیکمثالبزنم،مثالفردییکُجکیروتعریفمیکنهوهمه

ازخندهرودهُبرمیشند،امایکنفردیگههمونُجکروتعریفمیکنهاما

هیچکسنمیخندهواونُجکهمخیلیبیمزهبهنظرمیرسه.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: فن بیان 

چیست؟

فردیکهسخنورخوبیهستمیتونهرویافرادتأثیربذارهوبهقولیمی

تونهاونافرادرومتقاعدکنه.

آیا سخنوری ذاتی هست؟

بلهسخنوریذاتیهست،خیلیازافرادهستندکهبصورتذاتیسخنور

امــــا کنند، صحبت خوب خیلی توانند می افراد با و هستند خوبی

سخنوریهمونطورکهذاتیهستمیتونهاکتسابیهمباشه،یعنیمی

توانیمباتمرینکردنوآموزشبهیکفردسخنورتبدیلبشیم.

سخنوریهممثلسخنرانیوفنبیانیکمهارتهستومامیتوانیم

باآموزشوتمرینبهیکسخنورحرفهایتبدیلشیم.
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سخنوری چی نیست؟

سخنوریقطعاُپرحرفیوحرافینیست◄

سخنوریچاپلوسیکردننیست◄

سخنوریچربزبانینیست◄

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چاپلوسی کردن

کاربرد های سخنوری و فن بیان در کجا هست؟

مطمئنافردیکهسخنورخوبیباشهمیتونهنسبتبهافراددیگه،پیشرفت

بیشتروبهتریدرکاروزندگیاشداشتهباشه.

چند نمونه از کاربردهای سخنوری را خدمتتون عرض می کنم:

سخنوریدرفروشبرایمتقاعدکردنمشتری◄

برون◄ افراد با بتوانند شه می باعث که مدیران، برای سخنوری   
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سازمانیارتباطبهتریبگیرندوسازماِنخودشانرارشددهند.

سخنوریبرایبیاناحساساتدرروابطزوجین،کهمیتونهباعث◄

تحکیمخانوادهبشه

سخنوریبرایکارمندانکهموجبرشدشاندرمجموعهمیشه◄

فرق بین سخنرانی، فن بیان و سخنوری چیست؟

شایدبراتونسوالشدهباشهکهفرقبینسخنرانی،فنبیانوسخنوری

درچیه؟

بتونیمیک سخنرانیتواناییسخنگفتندرجمعهست،بهطوریکه

ارائهعالیومنسجمیداشتهباشیم.

باما افرادیکه بیانهستوکاریمیکنهکه، انتقال بیانقدرت فن

معاشرتدارندازهمنشنیبامالذتببرند.

هست زمانی هر و جایی هر در گفتن سخن توانایی هم سخنوری و

بصورتیکهبتونیمباسخنخودمونرویافرادتأثیربذاریموازطرفیهم

شخصحاضرجوابیباشیم.
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آیا حاضر جوابی بد است؟

شایدوقتیمیگیمطرفخیلیحاضرجوابهمواردمنفیبهذهنمونبرسه،

البتهاینموضوعتاحدیهمدرسته،چونخیلیازافرادباُپرروییدر

یا بزرگتره ازخودشونهم باطرفمقابلشونکهمعموال ازمواقع خیلی

ِسَمِتباالتریدارهصحبتمیکنندویجوراییجوابتوآستیندارند.

امااگربخواهیمبهمواردمثبتحاضرجوابیتوجهداشتهباشیممیبینیم

کهحاضرجوابیخیلیهمخوبه.

شخصیکهسخنورخوبیهیعنیشخصیهستکهحاضرجوابهمباشه

در خیلی تونه می کاری های موقعیت در مثال جوابی، حاضر همین و

پیشرفتاونشخصتأثیرداشتهباشه.

فرضکنیدیککارمندفروشدرحالمذاکرهبامشتریاستومشتری،

اما مال، َسِر تو بزنه تا کشه می چالش به رو محصولش و فروشنده

شخصیکهسخنورخوبیهستمیتونهباحاضرجوابیهاییکهداره

اینموضوعروبهخوبیرفعکنه.

یاشخصیروفرضکنیدکهمیخواهدازحقخودشدفاعکنه،اگراین

فردسخنورنباشهوحاضرجوابنباشهنمیتونهازحقخودشدفاعکنه.
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پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه حق خود 

را بگیریم؟

حاضرجوابیهممثلسخنوریوفنبیانوسخنرانییکمهارتهست

کهمیتونیماونروباتمرینوآموزشیادبگیریم.

برایاینکهبتونیمحاضرجوابباشیمبایدقسمتیازمغزکهکارشساختن

جمالتوکلماتهستروقویکنیموبتونیمسریعترفکرکنیموجمالت

وکلماتیکهنیازهسترودرزمانخودشبهکاربگریم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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