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2 تمرین سخنرانی

تمرین سخنرانی

تمرینسخنرانییکیازجداییناپذیرترینمواردبرایتبدیلشدنبهیک

سخنرانحرفهایاست.

حتیحرفهایترینوباتجربهترینسخنرانانهمقبلازرسیدنتاریخ

سخنرانیاصلیشون،صحبتهاوسناریوسخنرانیکهطراحیکردندرو

چندینبارتمرینمیکنند،دقیقامثلیکگروهموسیقیکهمیخواهند

یککنسرتبرگزارکنند،قبلازاجرایاصلیکنسرت،آهنگهاروبارهاو

بارهاباهمتمرینمیکنند.

بنابراینماهرچقدرهمحرفهایباشیمبهتراستکهقبلازفرارسیدن

قرار باتمامجزئیاتیکه تاریخسخنرانی،چندینمرتبهبصورتدقیقو

استسخنرانیاصلیمونروبرگزارکنیم،تمرینکنیم.

اگرهممایکسخنرانآماتورهستیموبهتازگیقصدداریمکهسخنرانی

راشروعکنیم،حتماحتماحتمابایدتمرینسخنرانیراانجامدهیم.

پیشنهادمیکنمبرایشروع،ازمتنهایکوچیکوحدودیکصفحهای

شروعکنیدویاداستانهایکوتاهروبرایتمرینسخنرانیانتخابکنید

تاکمکمپیشرفتکنیدتابتونیدراحتترتمرینسخنرانیراانجامدهید.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله داشته باشید: نحوه نوشتن 

متن سخنرانی
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ازقدیمگفتندکهسنگبزرگنشانهنزدناست،وقتیمابرایشروع،یک

سخنرانی۳۰صفحهایراشروعمیکنیمونتوانیمآنرابهخوبیاجرا

کنیمبهاحتمالداردکهتمرینرابهکلیکناربذاریمویاکالدورهسخنرانی

راخطبکشیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه متن 

سخنرانی را فراموش نکنیم

های داستان یا و ها متن از آماتورهستید درسخنرانی اگر لطفا پس

ارائه در پله پله بتوانید تا کنید استفاده سخنرانی تمرین برای کوچک

سخنرانیرشدکنید.

لطفاایننکتهرودرتمرینسخنرانیمدنظرداشتهباشیدکه:قرارنیست

مابصورتواوبهواوازرویمتنسخنرانی،روخوانیکنیم.ماقبلازتمرین

میبایستمتنسخنرانیوسناریوسخنرانیخودمونرونوشتهباشیم

امادرزمانتمرینسخنرانیوهمچنیناجرایسخنرانیاصلیبههیچ

وجهنبایدمتکیبهمتنباشیم،منظورمایننیستکهبایدمتنسخنرانی
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راحفظکنیم،بلکهمابایدمتنسخنرانیخودمونرودرککنیموبعددر

هنگامتمرینواجرا،دانستههایخودمونروارائهبدیم.

قرار خودمون دست دم را متن سخنرانی، تمرین شروع برای که خوبه

دهیموهرکجاراکهفراموشکردیمبهمتنمراجعهکنیم،امادرهربار

انجامتمرینسخنرانیمیبایستنیازمابهمتنسخنرانیکمتروکمتر

بشودتازمانیکهدیگرنیازبهمتننداشتهباشیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نکات سخنرانی 

خوب

شهری زندگِی این توی که دیگه آدمای از خیلی مثل هم شما احتماال

زندگیمکننخیلیسرتونشلوغه،وقتندارید،توترافیکگیرمیکنید،

بعضیوقتاحوصلهموننمیشهکهبخاهیمتمرینکنیموفقطبهدونستن

یکسریمطلبکفایتمیکنیموبدونهاینکهتمرینیداشتهباشیمتوهم

داریمکهمیتونیمازَپِساینکاربربیاییم.
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خیلیوقتهاانتظارداریموقتیبهیککالسسخنرانیمیریممعجزه

پیشبیادبرامونوبعدازگذروندنمثاًلچندجلسهیکسخنرانحرفه

ایازآبدربیاییم.

خیلیازماهافکرمیکنیمکهتمرینکردنیکاِرالکیوبیهودووقتگیره،

برایسخنرانشدن اصلی ارکاِن از یکی تمریِنسخنرانی اینکه از غافل

هست.

مثلاینمیمونه،تئوریتمامکارهاییکهبرایشناکردنالزمهسترو

بلدباشیماماوقتیشیرجهمیزنیمتویاستخرشروعمیکنیمبهدستو

پازدنوغرقشدن.

بنابرایناگربخواهیمشناگِرقابلیبشیمبایدقبلشتمرینکنیم،تمرین

کنیموتمرینکنیم.

بهتونقولمیدماگهیکسخنرانیروحداقل۱۵مرتبهتمرینکنیدمی

داشته نظر در رو این البته کنید. اجرا بهخوبی رو اونسخنرانی تونید

باشیدکههرچقدردرسخنرانیحرفهایتربشیدنیازبهتمرینکمترو

کمترمیشه.
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۱(     تمرین سخنرانی بصورِت ذهنی

دراینسبکازتمرینمیتونیمدرذهِنخودمونتمامکارهاییکهقراِر

باکوچیکترینجزییات،تکتِکحرفهاییکه انجامبدیمروتصورکنیم

قراِربگیم،مخاطبانیکهروبهرویمانشستهاندروتصورکنیموازاول

تاآخِرصحبتهامونروبصورِتکاماًلذهنیبرایخودمونتصویرسازی

کنیم.اینکاررومیتونیمبرایتمریناتقراربدیمتازمانیکهکهخواستیم

بصورتواقعیتمرینروانجامبدیمیکسریپیشفرضهایازسخنرانی

خودمونداشتهباشیم.
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۲(    تمرین سخنرانی بصورِت انفرادی

تواینتمرینبصورتواقعیوعملیتمامکارهاوتمامحرفهاییکهقرار

استدریکسخنرانیانجامدهیم،اجرامیکنیم.بهعبارتییکسخنرانی

روباتماِمجزئیاتشازاولتاآخربدوِنحضاراجرامیکنیم،انگارکهواقعا

درحالسخنرانیهستیم.

راستیاصالنیازنیستکهبرایتمرینسخنرانیبهیکسالنهمایشیا

یککالسبریم،خیلیراحتدراتاقخوابمنزلمونهممیتونیماین

کارروانجامشبدیم.

۳(     تمرین سخنرانی جلوی آینه

دراینتمرینمیتونیمجلویآینهبایستیموشروعبهسخنرانیکنیمودر

آینهزباِنبدنواستایِلخودمونروموقعسخنرانیکردنببینیم.

منخودماصالنمیتونمباآینهارتباطخوبیبگیرم،دلیلشاینهکههم

بایدحواسمبهصحبتهامباشههمبایدبهخودموحرکاتمدرآینهنگاه

کنمکهانجامدادنایندوکارباهمبرامخیلیسختهوتمرکزمروبرای

صحبتکردنازدستمیدم.اماشمالطفاچندینبارتمرینجلویآینهرو
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امتحانکنید،اگرحسخوبیداشتیدازهمینروشبرایتمرینسخنرانی

استفادهکنید.

۴(     تمرین سخنرانی همراه با ضبط صدا

اینتمرینیکپلهازتمریِنقبلیپیشرفتهترهست،یعنیتمامکارهایی

روکهدرمرحلهقبلانجامدادیمرودراینمرحلههمانجاممیدیمفقط

ازسخنرانیبشنویموتجزیه بعد تا کنیم روضبطمی صدایخودمون

روبشناسیمو نقاطضعفوقدرتخودمون کنیموهمینطور وتحلیل

بهترشکنیم.

برای ترینتکنیکها ازقدرتمند برایتمرینسخنرانییکی ضبطصدا

داشتنیکفنبیانقویاست.
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پیشنهادمیکنمبهاینرادیوبیانگوشدهید:چگونهفنبیانخوبی

داشتهباشیم

۵(     تمرین سخنرانی همراه با فیلمبرداری

دراینمرحلههمبهجایضبطکردِنصداازخودمونفیلمبرداریمیکنیم

تاعالوهبرصداییکهحضارازمامیشنوندتصویریهمکهقراِرازماببینند،

مشاهدهکنیم،دراینمرحلهمیتونیمرویزباِنبدنمونهمتمرکزداشته

باشیموبایدونبایدهایزباِنبدنروهمبهکاربگیریمتابتونیمسخنرانی

اثربخشیداشتهباشیم.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: زبان بدن 

چیست

۶(    تمرین سخنرانی در جمع

خانواده اعضای از نفر چند اینکه از قبل میکنم پیشنهاد رو مرحله این

تمرین بیایند، ما دیدِنسخنرانِی برای که کنیم دعوت رو دوستامون یا

بصورتانفرادیروچندینمرتبهبرایخودمونانجامدادهبدیمتایکسری

ازنواقصخودمونروبرطرفکردهباشیموبرآنچهکهدیگرانازمامیبینند

کمیاطالعداشتهپیداکنیموبعدشازشوندعوتکنیمتابرایدیدِن

سخنرانیماتشریفبیارند.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: مهارت سخنرانی 

در جمع

اگربتونیمازاشخاصیکهقباًلچندینسالسخنرانیداشتهانددعوتکنیم

وبتونیمنقطهنظراتشونرودرموردارائهسخنرانیخودمونداشتهباشیم

خیلیبهتره.

دراینمرحلههمسخنرانیروازاولتاآخربرایمخاطبینموناجرامی

کنیم.

بنابراین ما می تونیم برای تمرین سخنرانی از این موارد استفاده کنیم:

۱(تمرینبصورِتذهنی

۲(تمریِنانفرادی

۳(تمرینجلویآینه

۴(تمرینهمراهباضبطصدا

۵(تمرینهمراهبافیلمبرداری
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13 تمرین سخنرانی

۶(تمریندرمقابلچندنفر

من جمله ای دارم که میگم:

تمرین و پشتکار یکی از سخت ترین کارهای روی زمین است، و 

آوردن بهانه یکی از آسان ترین کارهاست.

تبدیل ای بهیکسخنرانیخوبوحرفه داریدکه واقعاقصد اگر پس

بشیدتمرینکردنروجزواولیتهاتونقراربدید.

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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