
ازسریمقاالتوبسایتامیرمصطفیداتکام

 چگونه سخنرانی را
شروع کنیم

http://amirmostafa.com/
mailto:info%40amirmostafa.com?subject=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9


2 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

چگونه سخنرانی را شروع کنیم

ماکمترازیکدقیقهفرصتداریمکهتوجهحضارروبهخودمونجلب

کنیمواونهاروبهصحبتهایخودمونعالقهمندکنیم،خیلیازسخنرانها

صحبتهایاولیهوثانیههایطالییسخنرانیشونروبامواردیتکراری

ِکِسل و بینی قابِلپیش اینخیلی میکنند،خب کنندهشروع وخسته

کنندهاستوبهترهتااونجاکهمیشهازاینکاردوریکنیم.

مثاًلبرایشروعسخنرانیمیگن:“منفالنیهستموقصددارمتواین

چنددقیقهدرموردموضوعفالنصحبتکنمامیدوارمبتونممواردخوب،

کاملوجامعیروبهشماارائهبدم،همینطورازمسئولینمحترمجناب

آقای…وجنابآقای…تشکروقدردانیمیکنموازشونممنونمکهمارو

یاریکردندتاتونستیمفالنکارروانجامبدیموهمونطورکهمستحضر

هستید…”

وهمنجورصحبتهایروتینوخستهکنندهروادامهمیدن
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3 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

شش راه خوب برای داشتِن شروع سخنرانی :

داستاِنجالبتعریفکنیم◄

یکفیلمکوتاِهتأثیرگذارپخشکنیم◄

آماریاواقعیتمتحیرکنندروبیانکنیم◄

سواالتچالشبرانگیزبپرسیم◄

ازمخاطبهابخواهیمکهچیزیروتصورکنند◄
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4 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

ازنقلقولهایتأثیرگذاراستفادهکنیم◄

داستان یا خاطره

بیشتِرماازهمونبچگیدوستداشتیمداستانبشنویم،یاهمیناالن

همچراخیلیازمابهفیلمهایسینمایییاسریالهاعالقهداریم؟چون

داستانوارهستندودوستداریمبدونیمکهچهاتفاقاتیمیافته.

پایدیدِنیک کهنشستید داشتید رو اینتجربه بار االنیک تا حتما

فیلمواصاًلمتوجهگذرزماننشدید،یادردورانکودکیمونهمهمینطور،

وقتیمیشستیمپایداستانهاییکهبرامونتعریفمیکردندکنجکاوبودیم

کهچیمیشدوگذِرزماناصاًلبرامونمعنینداشت.

یک گفتِن به شروع وقتی همینطوریه، سخنرانی زماِن در هم داستان

به توجهش تماِم مخاطب میکنیم دار خنده یا رمزآلود مهیج، داستاِن

داستانجلبمیشهومیخکوِباونداستانمیشهبهطوریکهخیلیها

گذِرزمانرومتوجهنمیشند.البتهداستانگویییکمهارِتفوقالعادهاست

کههرسخنرانبایدبعنوانیکیازابزارهایسخنرانیاشازشبهرهببره،

واینموضوعفقطباتمرینکردنواستفادهازتکنیکهایداستانگویی
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5 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

میسرمیشه.

کارگاه بودمکهیک کابلدعوتشده ازطرفدانشگاه چندوقتپیش

آموزشیفنبیانبرگزارکنم.

وقتیبهفرودگاهرسیدمیکآقاییاومدبهاستقبالمن.بایکیازاین

لباسهاییکدستسفیدبلند،یکعینکدودیویکیازاینکالههای

سفیدافغانیبهسرشداشتوخیلیهمخوشتیپوخوشقدوقامت

بود.

از کروالسفید تویوتا یک ماشینش کرد. راهنمایی ماشین بهطرف منو
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6 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

اینجدیدابودباشیشههایدودی.درعقبوبرامبازکردونشستمتوی

ماشین.

بعدخودشاومدنشستپشتفرمول،کولرروروشنکردوبعدحرکت

کردیم.

اینشخصرانندهبهنظرمخیلیمرموزاومد.اصالهیچصحبتینمیکرد

وهرچنددقیقهیکبارازآینهیکنگاهیبهممینداخت.

دوروبرومونتویجادههیچینبود،تاچشمکارمیکردبیابونبود.

ازرانندهسوالکردمکیمیرسیمبهدانشگاه؟

رانندههیچجوابیندادم.

منخیلیترسیدهبودم

چنددقیقهگذشتورانندهماشینوکشیدکنارودستشوبردتویجیبش

بغلشوبرگشتسمتمن…

دیدیدداستانچقدرمیتونهقدرتمندباشه.همهحواستونداستانمن

بودکهاینداستانچیمیشه.
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7 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

یک فیلم کوتاِه تأثیرگذار پخش کنیم

اگربتونیمفیلِمکوتاهتأثیرگذاریمرتبطباموضوعسخنرانیمونپخش

در ما زمانیکه بود. موثرخواهد خیلی برایشروِعسخنرانی واقعًا کنیم

حاِلتماشایفیلمهستیمچندینحواسبهطورهمزماندرگیرهستند

امازمانیکهداریمداستانیرومیشنویمفقطحِسشنواییمادرگیرهست،

البتهدربحثداستانگوییبایدبتونیماونقدرداستانروقدرتمندتعریف

کنیمکهقابلتصویرسازیدرذهِنمخاطبباشه.

آمار یا واقعیت متحیر کنند رو بیان کنیم

اینموضوعواضحهکهآماریاواقعیتیکهداریمبیانمیکنیممیبایست

مرتبطباهدِفسخنرانِیماباشه.استفادهازآماروارقامتکاندهنده،می

تونهرویشروعصحبتهایماجلِبتوجهحضاربهصحبتهایبعدی

ماتأثیرگذارباشه.

سواالت چالش برانگیز بپرسیم:

ترین تکراری ویجوراییهم قدرتمندترین از یکی پرسیدِنسوالهم
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8 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

تکنیکهابرایشروِعیکسخنرانیخوباست.وقتیازمخاطبسوالی

رومیپرسیم،ذهِنمخاطبدرگیِرجواِباونسوالمیشهوذهنتا

زمانیکهبهجوابنرسهآرومنمیشینه.البتهتویانتخاِبسوالهمباید

دقتکنیمکهبحثوجدلبیِنافرادمختلِفحاضرپیشنیاد.

خواندن یک شعر یا آیه کوتاه

اکثر و داره وجود ها سخنران صحبت شروع در خیلی مورد این خب

سخنرانهابرایشروعصحبتهاشونازاینمورداستفادهمیکنند.

حاالبستهبهموقعیتیکهقرارداریممیتونیمازاینمورداستفادهکنیمو

شعریاآیهایکوتاهبرایاونجمعبخونیم.

از نقل قول های تأثیرگذار استفاده کنیم

استفادهازنقلقولهایافرادمعروفوتأثیرگذار)البتهنقلقولیکهمرتبط

باشه. گزینهخوبی برایشروعسخنرانیهم تونه باشه(می باموضوع

خیلیازایننقلقولهابهاندازهیکخطهستندامابهاندازهیککتاب

معنیدارند.خیلیازایننقلقولهاواقعًاموروبهتِنآدمسیخمیکنه
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9 چگونه سخنرانی را شروع کنیم

وهرکسیروبهتفکرفرومیبره.فقطیکنکتهدرموردنقلقولهایی

بیانمیکنیمبایدمدنظربگیریمکهاسِمشخصیکهایننقِلقولروداده

بیانکنیم.حواسمونباشهکهدربیشتِرموارداینناِمافراِدمعروفهستند

کهباعِثاعتباربهاونحرفمیشه.

هنری فورد به زیبایی بیان کرده که:

چه فکر کنید می توانید و یا فکر کنید که نمی توانید در هر دو 

صورت حق با شماست.

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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