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2 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

پایاِنسخنرانییکیازاصلیترینقسمتهایهرسخنرانیاست.

و میکنه، تکمیل رو ما های کهصحبت ماهست سخنرانِی پایان این

مخاطببیشترینجزییاتیکهدریکسخنرانیبهیادمیارههمینپایاِن

سخنرانیهست.پایاِنسخنرانیهمبهاندازهشروعیکسخنرانیاهمیت

داره.

زمانیکهداریمسخنرانیخودمونروانجاممیدیمبایدحواسمونبهپایاِن

سخنرانیباشهکهوقتکمنیاریم،حتمًافیلمهاییرودیدیدکهوقتیتموم

شدنداصاًلمتوجهنشدیمکهآخِرفیلمچیشدومیگیمکهعجبفیلِمبی

َسروتهی.سخنرانیهمبههمینشکله،مخاطبنبایدیکهمچینحسی

براشپیشبیادوبگهکهُخبآخرشچیشد.

استفاده پایانسخنرانی ازشدر تونیم بهچهارموردیکهمی ادامه در

کنیم،اشارهمیکنموباهمموردبررسیاشقرارمیدهیم:
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3 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

جمع بندی و ارائه خالصه ای از مطالبی که ارائه شد

یک بدنه قسمت در که مطالبی از ای ارائهخالصه و بندی جمع با ما

سخنرانیارائهدادیممیتونیمیکخالصهایازآنچهکهدرصحبتهای

مامطرحشدبیانکنیم.

پایاِن به که زمانی ما که اینه مهمه خیلی قسمت این در که ای نکته

سخنرانیمیرسیمبهتِرکهاگرموردجدیدیبهیادموناومددیگهبیان

نکینم،چراکهماوقتیدرحالجمعبندیوارائهخالصهایازمطالبیکه

بیانکردیمهستیم،ذهنمخاطببراییادگرفتننکتهیاسرفصلیجدید

آمادگیالزمرونداره.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: در سخنرانی چه 

بگوییم

مخاطبدرزمانیکهمادرحالجمعبندیوبیانخالصهایازمطالب

هستیم،درذهِنخودشمطالبیکهبیانشدهرودستهبندیوجمعبندی

میکنهوهمینطوردرذهِنخودشچیزهاییروکهیادگرفتهتجزیهو
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4 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

تحلیلمیکنه.

بنابراینیکیازراههایخوبوقدرتمندبرایپایاندادنبهیکسخنرانی

ایناستکهمطالبروبصورتخالصهویاشایدهمتیترواریکباربرای

مخاطبمرورکنیم.

دعوت به اقدام واضح

موردبعدیکهبرایپایاندادنبهیکسخنرانیمیتونیمازشاستفاده

کنیموواقعاهمتکنیکفوقالعادهایهست،اینهکهدرپایاِنسخنرانی

یکدعوتبهاقدامواضحراانجامبدیم.
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5 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: طراحی سخنرانی 

ABC-C به روش

شاید براتون سوال باشه که دعوت به اقدام واضح اصال چیه؟

جهت در رو کاری که بخواهیم مخاطب از اینکه یعنی اقدام به دعوت

موضوعوهدفسخنرانِیماانجامبده،نکتهایکهدریکدعوتبهاقدام

بایددرنظربگیریماینهکه،دعوتبهاقداممابایدقابلاجراشدنوعملی

شدنباشهوهمونطورکهعرضکردمبایددرراستایهدفازسخنرانی

ماباشه.
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6 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

معموالاینجوردعوتبهاقدامهاهستندکهدرخاطرمخاطبینباقیمی

مونند.هرچقدرایندعوتبهاقدامهاخالقانهتروعملیترباشهمیتونه

تأثیرزیادیدرمخاطبایجادکنه.

اگربخواهمازچندتادعوتبهاقداِمخوبمثالیبزنم،اینمواردمیشوند:

مثالدریکسخنرانیبرایسیگار،درپایاِنسخنرانیبهمخاطبمیگیمکه،

درجلویدربخروجیکسطلآبیرنگهست،اگرواقعاتصمیمبهترک

سیگارکردهایدپاکتسیگاریکهدرجیبتونهستروداخلاونسطل

بندازیدوترکسیگارروازهمینلحظهشروعکنید.
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7 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

یامثالدریکسخنرانیبرایحفظمحیطزیستوقطعدرختان،سخنران

شما که میخواهید اگر گفت، ها مخاطب به و کرد خیس رو دستش

باشید داشته نکردندرختان وقطع زیست درحفظمحیط همسهمی

فقطکافیهزمانیکهدستتونروباآبوصابونمیشورید،قبلازاینکه

ازکلینکس)دستمالکاغذی(استفادهکنید،دستتونرودهمرتبهتکون

بدید)یابهاصطالحدستتونروبچلونید(تاآبهایاضافهازدستتون

خارجبشندوبعدبهجایاینکهچندتادستمالکاغذیبرداریدفقطبایک

دستمالدستتونروخشککنید.

سخنرانهمهاینمراحلروخودشهمانجامدادتابهمخاطبیننشون

بدهکهواقعامیشهبایکبرگدستمالکاغذیدستخودمونروبه

راحتیخشککنیم.

ماهمدرسخنرانیهامونبهترهکهکمیخالقیتداشتهباشیمتابتونیم،

دعوتبهاقدامهایخوبومناسبیرودرجهتهدفسخنرانیخودمون

ایجادکنیم.
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8 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

بیاِن یک پیاِم به یاد ماندنی برای پایان دادن به سخنرانی

در که ای العاده فوق تأثیر تونه می هم ماندنی یاد به پیاِم یک بیاِن

مخاطبانداشتهباشه.هرچقدراینپیامپرمعناترباشهبهتراست.در

یکپیاِمبهیادماندنیمیتونیمازسخنانبزرگانکهمرتبطباموضوع

ماهستاستفادهکنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: در سخنرانی چه 

موضوعی انتخاب کنیم

مثالمامیتونیممواردیکهبرایپایاِنسخنرانیعرضکردمروباهم

از ای ارائهخالصه و بندی اینکهجمع از بعد مثال برای و کنیم ترکیب

پایاِن برای نیز را ماندنی یاد به پیاِم یک بیاِن کردیم، بیان رو مطالب

سخنرانیخودمونبیانکنیم.

پرسش و پاسخ

واماآخرینموردیکهمیتونیمبرایپایاِنیکسخنرانیبهکارببریم،
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9 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

پرسشوپاسخاست.

پرسشوپاسخدرآخریکسخنرانیمثلیکتیغدولبهاست.

پایاِن برای خوبی راه اصال مورد این کاریهستیم تازه ماسخنران اگر

سخنرانیمانخواهدبود،چراکهممکنهمخاطبینماروباسواالِتخودشون

بهچالشبکشندوماهمنتونیمازپِسسواالتبربیآییموهمینموضوع

باعثبشهکهکاًلوجههمابهعنوانیکسخنرانویایکفرِدکاردانبه

کلیزیرسوالبرهوازاونجاهمآخرسخنرانیخیلیمهمهستوبیشتر

افرادآخرسخنرانیرابهیادمیسپارند،مانبایدکاریکنیمکهاینپایان،

پایاِنتخلیبشه.

بنابرایناگرسخنرانحرفهایهستیمومیتونیمازپِسسواالِتُپرچالِش

مخاطبانبربیاییم،درپایاِنسخنرانیپرسشوپاسخهممیتونهگزینه

ذهِنخودشون در بیشترمخاطبانسواالتی که چرا باشه، خیلیخوبی

دارندوزمانیکهبرایمخاطبیِنخودمونوقتمیزاریموبهسواالتشون

جوابهایدرستمیدیم،میتونهیکُپلبینماومخاطِبماایجاد

کنه.

پس اگر بخواهیم که مروری برای اینکه چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم 

داشته باشم به این صورت میشه که:
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10 چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم

جمعبندیوارائهخالصهایازمطالبیکهارائهشد◄

دعوتبهاقدامیواضح◄

بیاِنیکپیاِمبهیادماندنی◄

پرسشوپاسخ.◄

جرج برنز می گه:

راز یک سخنرانی خوب، شروعی خوب و پایانی خوب است؛ و تا 

آنجا که می توانی این دو تا را به هم نزدیک نگه دار.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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