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چگونه سخنرانی را شروع کنیم
ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم که توجه حضار رو به خودمون جلب
کنیم و اونهارو به صحبت های خودمون عالقه مند کنیم ،خیلی از سخنرانها
صحبت های اولیه و ثانیه های طالیی سخنرانیشون رو با مواردی تکراری
قابل پیش بینی و ِک ِسل
و خسته کننده شروع میکنند ،خب این خیلی
ِ
کننده است و بهتره تا اونجا که می شه از این کار دوری کنیم.

مثال برای شروع سخنرانی میگن“ :من فالنی هستم و قصد دارم تو این
ً
چند دقیقه در مورد موضوع فالن صحبت کنم امیدوارم بتونم موارد خوب،
کامل و جامعی رو به شما ارائه بدم ،همینطور از مسئولین محترم جناب
آقای … و جناب آقای … تشکر و قدردانی می کنم و ازشون ممنونم که مارو
یاری کردند تا تونستیم فالن کار رو انجام بدیم و همونطور که مستحضر
هستید …”
و همنجور صحبت های روتین و خسته کننده رو ادامه میدن
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داشتن شروع سخنرانی :
شش راه خوب برای
ِ

◄

    داستان جالب تعریف کنیم
◄
ِ

◄

ِ
کوتاه تأثیرگذار پخش کنیم
◄    یک فیلم

◄

◄    آمار یا واقعیت متحیر کنند رو بیان کنیم

◄

◄    سواالت چالش برانگیز بپرسیم

◄

◄    از مخاطب ها بخواهیم که چیزی رو تصور کنند
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◄
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◄    از نقل قول های تأثیرگذار استفاده کنیم

داستان یا خاطره
بیشتر ما از همون بچگی دوست داشتیم داستان بشنویم ،یا همین االن
ِ

هم چرا خیلی از ما به فیلم های سینمایی یا سریال ها عالقه داریم؟ چون
داستانوار هستند و دوست داریم بدونیم که چه اتفاقاتی می افته.
دیدن یک
حتما تا االن یک بار این تجربه رو داشتید که نشستید پای
ِ

اصال متوجه گذر زمان نشدید ،یا در دوران کودکیمون هم همینطور،
فیلم و
ً
وقتی میشستیم پای داستانهایی که برامون تعریف میکردند کنجکاو بودیم
اصال برامون معنی نداشت.
گذر زمان
ً
که چی میشد و ِ
گفتن یک
زمان سخنرانی همینطوریه ،وقتی شروع به
داستان هم در
ِ
ِ
تمام توجهش به
داستان مهیج ،رمزآلود یا خنده دار میکنیم مخاطب
ِ
ِ

کوب اون داستان میشه به طوری که خیلی ها
داستان جلب میشه و میخ
ِ

ِ
مهارت فوق العاده است
گذر زمان رو متوجه نمیشند .البته داستانگویی یک
ِ

که هر سخنران باید بعنوان یکی از ابزارهای سخنرانی اش ازش بهره ببره،
و این موضوع فقط با تمرین کردن و استفاده از تکنیک های داستانگویی

چگونه سخنرانی را شروع کنیم

5

میسر میشه.

چند وقت پیش از طرف دانشگاه کابل دعوت شده بودم که یک کارگاه
آموزشی فن بیان برگزار کنم.
وقتی به فرودگاه رسیدم یک آقایی اومد به استقبال من .با یکی از این
لباس های یکدست سفید بلند ،یک عینک دودی و یکی از این کاله های
سفید افغانی به سرش داشت و خیلی هم خوش تیپ و خوش قد و قامت
بود.
منو به طرف ماشین راهنمایی کرد .ماشینش یک تویوتا کروال سفید از
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این جدیدا بود با شیشه های دودی .در عقبو برام باز کرد و نشستم توی
ماشین.
بعد خودش اومد نشست پشت فرمول ،کولر رو روشن کرد و بعد حرکت
کردیم.
این شخص راننده به نظرم خیلی مرموز اومد .اصال هیچ صحبتی نمی کرد
و هر چند دقیقه یکبار از آینه یک نگاهی بهم مینداخت.
دوروبرومون توی جاده هیچی نبود ،تا چشم کار میکرد بیابون بود.
از راننده سوال کردم کی میرسیم به دانشگاه؟
راننده هیچ جوابی ندادم.
من خیلی ترسیده بودم
چند دقیقه گذشت و راننده ماشینو کشید کنارو دستشو برد توی جیبش
بغلش و برگشت سمت من…
دیدید داستان چقدر می تونه قدرتمند باشه .همه حواستون داستان من
بود که این داستان چی میشه.
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ِ
کوتاه تأثیرگذار پخش کنیم
یک فیلم
فیلم کوتاه تأثیرگذاری مرتبط با موضوع سخنرانی مون پخش
اگر بتونیم
ِ
شروع سخنرانی خیلی موثر خواهد بود .زمانیکه ما در
کنیم واقعاً برای
ِ
حال تماشای فیلم هستیم چندین حواس به طور همزمان درگیر هستند
ِ

حس شنوایی ما درگیر هست،
اما زمانیکه داریم داستانی رو میشنویم فقط ِ
البته در بحث داستانگویی باید بتونیم اونقدر داستان رو قدرتمند تعریف
ذهن مخاطب باشه.
کنیم که قابل تصویرسازی در
ِ

آمار یا واقعیت متحیر کنند رو بیان کنیم
این موضوع واضحه که آمار یا واقعیتی که داریم بیان میکنیم می بایست
ِ
سخنرانی ما باشه .استفاده از آمار و ارقام تکان دهنده ،می
هدف
مرتبط با
ِ
جلب توجه حضار به صحبت های بعدی
تونه روی شروع صحبت های ما
ِ

ما تأثیرگذار باشه.

سواالت چالش برانگیز بپرسیم:
پرسیدن سوال هم یکی از قدرتمندترین و ی جورایی هم تکراری ترین
ِ
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شروع یک سخنرانی خوب است .وقتی از مخاطب سوالی
تکنیک ها برای
ِ
جواب اون سوال می شه و ذهن تا
درگیر
ذهن مخاطب
رو می پرسیم،
ِ
ِ
ِ
انتخاب سوال هم باید
زمانیکه به جواب نرسه آروم نمی شینه .البته توی
ِ

ِ
مختلف حاضر پیش نیاد.
بین افراد
دقت کنیم که بحث و جدل ِ

خواندن یک شعر یا آیه کوتاه
خب این مورد خیلی در شروع صحبت سخنران ها وجود داره و اکثر
سخنران ها برای شروع صحبت هاشون از این مورد استفاده می کنند.
حاال بسته به موقعیتی که قرار داریم می تونیم از این مورد استفاده کنیم و
شعر یا آیه ای کوتاه برای اون جمع بخونیم.

از نقل قول های تأثیرگذار استفاده کنیم
استفاده از نقل قولهای افراد معروف و تأثیر گذار (البته نقل قولی که مرتبط
با موضوع باشه) می تونه برای شروع سخنرانی هم گزینه خوبی باشه.
خیلی از این نقل قول ها به اندازه یک خط هستند اما به اندازه یک کتاب
تن آدم سیخ میکنه
معنی دارند .خیلی از این نقل قول ها واقعاً مو رو به ِ
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و هر کسی رو به تفکر فرو می بره .فقط یک نکته در مورد نقل قول هایی
نقل قول رو داده
بیان میکنیم باید مد نظر بگیریم که ِ
اسم شخصی که این ِ
ِ
افراد معروف هستند
نام
بیان کنیم .حواسمون باشه که در
بیشتر موارد این ِ
ِ

ِ
باعث اعتبار به اون حرف میشه.
که

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.

اگر به نوشته ها و آموزش های این سایت عالقه مند هستید پیشنهاد
می کنم در خبرنامه سایت ثبت نام نمایید تا از انتشار مقاالت و مطالب
ایمیل خود مطلع شوید.
آموزشی آن در
ِ
و در آخر اگر سوالی برایتان پیش آمده یا جایی از مقاله نیاز به توضیح
بیشتر دارد و یا اگر نظری درباره این نوشته دارید می توانید در پایین
همین صفحه در قسمت نظرات ،سوال خودتان را مطرح بفرمایید تا در
زمان ممکن به آن پاسخ داده شود.
سریع ترین
ِ

