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چرا سخنوری اهمیت دارد

سخنوری یکی از نیازهای اساسی در زندگی ما در حال حاضر است.

شاید در گذشته نیاز به خوب صحبت کردن و برقراری ارتباط موثر، مثل 

االن نبود. اما با گذشت زمان، پیشرفت علم و نیاز به برقراری ارتباط موثر 

با دیگران، سخنوری پیش از پیش یکی از مهارت های ضروری ما شده.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: سخوری چیست

برای اینکه اهمیت سخنوری را بیشتر درک کنیم چند مثال را از حرفه 

های مختلف ذکر می کنم.

سخنوری برای مدیران

بدون شک اگر قرار باشه از بین چندین نفر که تخصص یکسانی در رشته 

خودشان دارند برای مدیریت انتخاب شود، شخصی است که سخنور 

خوبی است و می تواند به خوبی در جمع صحبت کند.

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/eloquence/


3 چرا سخنوری اهمیت دارد

یکی از تخصص های مشترک مدیران همین سخنوری و داشتن فن بیان 

قوی است.

اگر دقت کرده باشید بیشتر افرادی که ِسَمت مدیریتی دارند، اشخاصی 

هستند که سخنور خوبی هستند.
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پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه فن بیان 

خوبی داشته باشیم

معموال مدیران عامل هر سازمان با افراد خارج از سازمان بیشتر در تعامل 

اند و همین موضوع باعث میشه که نیاز به سخنوری پیش از پیش 

ُپررنگ تر بشه.

سخنوری برای کارمندان

شاید تا چند سال پیش داشتن تخصص در زمینه کاری هر شخص حرف  

اول را برای پیشرفت میزد و همه تصور می کردند که اگه سرشون رو 

بندازند پایین و در کار خودشون استاد بشند می توانند خیلی سریع رشد 

کنند و به موفقیت های شغلی و مالی خوبی برسند.

اما فارغ از اینکه خیلی از افراد نمی دانند که موفقیت فقط یک ُبعد 

ندارد.

ما اگر قصد پیشرفت در شغل و رشته خود را داریم، فقط صرف داشتن 

مهارت و تخصص در اون رشته باعث نمیشه که پیشرفت کنیم.
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برای مثال، اگر کارمندکارمند IT یک شرکت باشیم و اگر بخواهیم فقط 

روی تخصص خودمون تمرکز کنیم و هر روز مهارت بیشتری کسب کنیم 

شاید در طی ۱۰ سال یک یا نهایتا دو پله پیشرفت کنیم، اما اگه عالوه بر 

مهارتی که در تخصص خودمون کسب می کنیم بتوانیم یک سخنور 

خوب هم باشیم، پیشرفت ما در طی ۲ سال معادل اون ۱۰ سال خواهد 

بود.

http://amirmostafa.com/


6 چرا سخنوری اهمیت دارد

سخنوری برای مشاوران

قطعا یک مشاور در زمینه های مختلف باید باید باید بتونه سخنور خوبی 

باشه و فن بیان قوی داشته، در غیراینصورت نمی توانه حل مسائل 

شخصی که برای مشاوره پیشش آمده است را به خوبی بیان کنه.

یک مشاور قبل از هر چیز باید یک شنونده خوب باشه تا اطالعات را از 

مخاطب دریافت کنه، پردازش کنه و بعد پاسخ درستی به شخص مقابل 

بده.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: تکنیک های 

گوش دادن فعال

سخنوری برای مدرسین

به احتمال زیاد در دوران مدرسه، معلم هایی داشتید که انقدر کالس 

هاشون کسل کننده بود که خوابتون می برد سر کالس.

این معلم ها دقیقا معلم هایی هستند که فن بیان خوبی ندارند.
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کاری به دانش این معلم و یا استاد ندارم، اما اگه یک مدرس هر چقدر 

هم که دانشش باال باشه، نتونه یک مطلب رو به خوبی برسونه و ارائه 

بده، مدرس موفقی نخواهد بود.

سخنوری برای مهندس ها

مهندس ها معموال با ابزارهای تخصصی شغل خودشون سروکار دارند، 

مثل ماشین حساب، نرم افزارهای نقشه کشی و محاسباتی و …

اگر یک مهندس بتونه سخنور خوبی باشه، فن بیان قوی داشته باشه و 

بتونه ارتباط موثر ی با اطرافیانش برقرار کنه، عالوه بر اینکه می تونه در 

محیط کارش محبوب باشه، میتونه هر روز و هر روز در کارش پیشرفت 

داشته باشه و بعد از مدتی سرپرست و یا مدیر اون مجموعه بشه.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه در محیط 

کار محبوب باشیم
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یعنی اگه قرار باشه شخصی از بین چند نفر که یک تخصص را خوب بلد 

هستند برای ِسَمت مدیریتی انتخاب بشه، شخصی رو انتخاب می کنند 

که سخنور باشه و بتونه در جمع به خوبی و بدون استرس صحبت کنه.

سخنوری برای حسابدار ها

حسابدارها هم معموال سرشون در کامپیوتر و ماشین حساب هست.

سخنوری و داشتن فن بیان قوی زمانی می تونه موثر باشه که برای 

مثال، به اداره مالیات یا بیمه مراجعه کردیم و یا یک اختالف حساب بین 

دو طرف پیش اومده و می بایست اون رو به خوبی درک کرده و موارد 

مورد اختالف رو توضیح بدیم.

یک کارمند حسابداری اگه بتونه خوب صحبت کنه و از طرفی هم بتونه 

ارتباط خوبی با همکارانش برقرار کنه، به سرعت می تونه در کارش 

پیشرفت کنه.

سخنوری برای وکیل ها

سخنوری برای وکیل ها مخصوصا برای زمانی که در حال دفاع از 
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موکلشون در پیش بازپرس و قاضی هستند بسیار بسیار مهمه.

اگه یک وکیل نتونه خوب صحبت کنه و در صحبت کردنش اعتماد به 

نفس نداشته باشه به احتمال خیلی زیاد در خیلی از پرونده هایی که 

حق با موکلش بوده نمیتونه پیروز باشه.کار وکالت هم قسمتیش مثل 

مشاوران هست، و این نیازه که یک وکیل بتونه خوب صحبت کنه و فن 

بیان قوی داشته باشه.

سخنوری در فروش

سخنوری در فروش و یا به قولی فن بیان در فروش یک موضوع بسیار 

گسترده است و از اونجایی که فروشنده ها با افراد گوناگونی برخورد 

دارند می بایست تکنیک های مشتری مداری را به خوبی بلد باشند و از 

طرفی هم فن بیان خوبی برای صحبت با مشتری بیان کنند.

خوبه که ما در هنگام صحبت با مشتری جمله ها رو نصفه و نیمه 

استفاده نکنیم.

برای مثال اگر مشتری به فروشنده زنگ میزنه، به جای اینکه فروشنده 

بگه، “اسمتون؟” بهتره بیان کنه “لطفا اسم و فامیل شریفتون رو 

میفرمایید؟”
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آموزش سخنوری

همانطور که در مقاله سخنوری چیست بیان کردم، تعداد خیلی کمی 

افراد به صورت ذاتی این مهارت را دارند، اما تعداد خیلی باالیی از افراد 

که این مهارت را ندارند می توانند این مهارت را بصورت اکتسابی فرا 

بگیرند.

آموزش سخنرانی و آموزش فن بیان جزو آموزش های مهارتی و 

اکتسابی هستند که ما میتوانیم آنها را بیاموزیم و با تمرین و تکرار به 

یک سخنور حرفه ای تبدیل بشیم.

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 

آموزشی آن در ایمیِل خود مطلع شوید.

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 

سریع ترین زماِن ممکن به آن پاسخ داده شود.
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