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ABC-C طراحی سخنرانی به روش

یا و برایسخنرانی ای العاده فوق و ناب اطالعات که ماهرچقدرهم

صحبتدرجمعداشتهباشیم،اگرنتونیمایناطالعاتروبهشساختارو

طرحبدیم،اوناطالعاتناببههیچدردینمیخوره.

این کار من رو یاد این ضرب المثل میندازه که میگه:

آفتابه و لگن هفت دست، شام و نهار هیچی

مااگرنتونیماطالعاتومحتویاتیکهداریمبهخوبیارائهبدیم،هرچقدر

همکهاطالعاتنابیداشتهباشیم،بازهمنمیتونیمرویمخاطبتأثیر

زیادیبزاریموصحبتهایماخیلیبیسروتهخواهندبود.

فرمول ABC-C در طراحی سخنرانی

برایطراحیوپیکربندیسخنرانیمیتونیمازراههاوفرمولهایزیادی

بریم.امافرمولABC-Cیکیازقدرتمندتریناینفرمولهابرایطراحی
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سخنرانیاست.

اینفرمولراآقایآکاشکاریاکهیکسخنرانمالزیاییهست،درکتاب

خودبهنام“HowtoDeliveraGreatTEDTalk”)چگونهیکسخنرانی

عالیTEDارائهکنیم(بیانکردهاست.
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A = Attention Grabbing )جلب توجه(

همیشهمخاطببهصورتناخودآگاهبهخودشمیگه:منچرابایدبه

سخنرانتوجهکنم؟

ماباجلبتوجهکردنبایدبهاینسواِلمخاطبپاسخبدیموکاریکنیم

کهمخاطببهصحبتهایماگوشکنه.

فراموشنکنیدکهشروعهرسخنرانیمیتونهبسیارتعیینکنندهباشهکه

آیامخاطببهادامهصحبتهایماگوشبدهیاخیر.

دقایقاولیاشایدبهترباشهبگمثانیههایاولهرسخنرانیبایداین

اتفاقبیافتهوبامواردیکهبیانمیکنیم،مخاطبرویکجوریبهصحبت

طول در بدیم، انجام رو کار این نتونیم اگر کنیم، وصل خودمون های

سخنرانیوصلکردِنمخاطببهصحبتهامونکاِرواقعادشواریه.

شروع یک سخنرانی از دو جهت اهمیت خیلی باالیی داره:

اولاینکهمخاطباندرابتدایسخنرانیدنبالاینهستندکهآیاصحبت

هایسخنرانبهچهدردشمیخورهیانه؟
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دوماینکهشروعصحبتبرایسخنرانویخشکنیدراولهرسخنرانی

بسیارسختودشواراستوسخنرانمیبایستشروعسخنرانیخودرا

بسیاردقیقوکاملطراحیکنهتابتونهنتیجهفوقالعادهایبگیره.

پیشنهاد می کنم این رادیو بیان را گوش کنید: یخ شکنی

B = Body )بدنه(

بدنهسخنرانیمعموالقسمتعمدهایازیکسخنرانیروتشکیلمیدهو

محتویاتیکهقراراستارائهبدیمدراینقسمتبیانمیشند.

مابرایمطالبواطالعاتیکهقراراستارائهبدیم،میبایستآنهارا

بسیارسادهبیانکنیمتابهراحتیبرایمخاطبقابلدرکوفهمباشد.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقالیه بیاندازید: متن سخنرانی
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راسادهسازی ومفاهیم اطالعات ما و نباشه اینطور اگر باشید مطمئن

نکنیم،ذهِنمخاطبخستهمیشهودیگهبهصحبتهایماگوشنمی

کنه.

مااگربتونیماطالعاتیکهباِراضافیبررویمغزمامیآرهروسادهسازی

کنیم،خیلیراحتترمیتونیمبامخاطبتمونارتباطبرقرارکنیمومخاطب

همتوجهشبهصحبتهایماباالمیره.

و اطالعات بتونیم که ماست هنِر این سخته. خیلی کردن سازی ساده

مفاهیمروبهصورتیسادهبیانکنیمتامخاطببتونهبهراحتیدرکش

کنهوبفهمه.

انیشتین میگه:

اگر می خواهید ببینید که موضوعی علمی را فهمیده اید یا خیر، 

باید بتوانید آن را به مادر بزرگ خود آموزش دهید

بنابراینسادهسازیدرمحتوابسیارمهموضروریههست.

رو اونمطالب کنیمکه بایدسعی ازچیزها برایسادهسازیخیلی ما
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تصویرسازیویاملموستبدیلکنیمواعدادوارقاموآمارههاروهم

طوریسادهسازیکنیمکههمیناعدادوارقامبامخاطبصحبتکنند.

C = Conclusion )جمع بندی(

بعدازاینکهبدنهسخنرانیرابیانکردیمومطالبراارائهدادیم،نوبتبه

جمعبندیمیرسه.

مادرجمعبندیسخنرانیخودمونمیبایستزمانیحدود۱۰درصدرو

بهشاختصاصبدیمتابتونیممواردیروکهارائهکردیمدرزمانمناسبی

جمعبندیکنیمودرآخرهماگرالزمشدنتیجهگیریرابیانکنیم.

مادرجمعبندی،خالصهایازمطالبیکهدرقسمتبدنهارائهکردیمرو

برایمخاطبانبیانمیکنیمتامخاطببتونهمطالبیکهازطرفماارائه

شدهاسترودرذهنخودشمرورودستهبندیکنه.

نکتهایکهدرزمانجمعبندیمطالبمهمهستاینهکه،اگردرزمان

جمعبندیموردجدیدیبهذهنموناومدبهتِرکهبیاننکنیم،اگراینکار

راانجامبدیمبهاحتمالخیلیزیادمخاطبسردرگممیشه.چونذهن

مخاطبدراونلحظهخودشروآمادهکردهکهمطالبیکهقبالارائهشده
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رودستهبندیکنهوبرایخودشمرورکنهواینکارماهمزیادحرفهای

نخواهدبودوحاکیازضعفمدیریتمادرسخنرانیداره.

C = Clear Call to Action )دعوت به اقدام یا درخواست انجام 

کاری واضح(

اینروشبرایپایاِنسخنرانیفوقالعادهاستواکثرسخنرانانحرفهای

درانتهایصحبِتخودشونازمخاطبهامیخواهندکهیککاریرو

انجامبدهندودرخواستوپیشنهادیواضحروبیانمیکنند.

دعوت به انجام کار چند فایده داره:

مشخصمیکنهکهصحبِتمابهپایانرسیده◄

ماروبههدِفسخنرانیموننزدیکترمیکنه.◄

اقداِمواضح◄ به ایندعوت ازشنیدن اوقاتمخاطب بیشتر در    

خوشحالمیشهوسعیمیکنهکهانجامشبده

مثالفرضکنیدمابعنوانسخنرانیکپرزنتیشنبرایرونماییازمحصول

خودمونانجامدادیم،ودرآخرازمخاطبهامیخواهیمکه،برایتهیه
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اینمحصولمیتونندیکاساماسخالیبهشماره…بدهندواگه

همیناالناینکارروانجامبدهند۳۰%تخفیفمیگیرند.

یاچیزهاییشبیهبهاین.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: پرزنتیشن 

چیست

بنابراینبااستفادهازفرمولABC-Cمامیتونیمیکسخنرانیفوقالعاده

روطراحیکنیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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