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متن سخنرانی در مقابل یادداشت

دراینمقالهقصدداریمکهمتنسخنرانیدرمقابلیادداشتراباهممقایسه
کنیم.

همانطورکهمیدانیدمحتواواطالعاتیکهقراراستدریکسخنرانیبهحضار
ارائهدهیمبهمقدارزیادیبستگیبهمتنسخنرانیکهازقبلآمادهکردهایمدارد.

برایخیلیازسخنرانانویاافرادیکهقصددارندبرایعدهایصحبتوسخنرانی
کنندنداشتنمتنسخنرانییکچالشمحسوبمیشود.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیندازید: چگونه متن 

سخنرانی بنویسیم

عالوهبراینبرایخیلیازسخنرانهااینیکسوالاستکهآیاازمتنسخنرانی

استفادهکنموآنراازروبخوانمیااینکهازبرگهیادداشتبرایاینکاراستفاده

کنم.خبازآنجاکهممکناستافرادیکهقصددارندبرایعدهایسخنرانیکنند

نتوانندخوبصحبتکنندوهمشتپقبزنندویااینکهصحبتهاشونفراموش

بشه،ترجیحمیدهندکهازمتنسخنرانیبهجاییادداشتاستفادهکنند.
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پیشنهاد می کنم در دوره رایگان “چگونه فن بیان خوبی داشته 

باشیم؟” شرکت نمایید

ظاهراروخوانیکردنازمتنبرایخیلیازافرادراحتتره.

امااینراحتیبهچهقیمتیمیخواهدباشه؟

مزایای استفاده از متن سخنرانی

احتماالشماهمافرادیرودرتلوزیونمشاهدهکردیدکهدریکصحبتسیاسیو
خیلیمهمازمتنسخنرانیاستفادهمیکردندوبهعبارتدیگه،ازمتنسخنرانی

روخوانیمیکردهاند.

منخودماوایلتصورمیکردمکهخواندنازرویمتنسخنرانیعرفاستو
اصولشهمیناست.

امایکنکتهایاینجاوجودداشتکهمنبهشتوجهنکردهبودم،ویابهترهبگم
کهنمیدانستم.

آن نکته این بود که:

 دلیل استفاده کردن از متن سخنرانی، در جلسات خیلی مهم این 

است که حتی یک واو هم جا به جا نشود. 
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معموالدرجلساتیکهخیلیمهمهستندودرآنمواردحقوقیوقضاییوجود
داردویااینکهآنصحبتانقدرمهماستکهاگرحتییکواوهمجابیافتد
باعثمیشودکهاونجلسهبهنفعماتمامنشودویااینکهاشتباهخواندِنآن

باعثشودکهبهدردسربیافتیم.

معموالدرجاهاییکهاصطالحاتحقوقیاستفادهمیشوداینموضوعخیلیپُر
رنگتراستوبهخاطرهمین،ازمتنسخنرانیاستفادهمیشودوبهقولیازروی

متنسخنرانیروخوانیمیکنند.

بنابراینباتوجهبهاینمواردیکهبیانکردم،تنهامزیتاستفادهازمتنسخنرانی
ایناستکهباعثمیشودحتییکواوهمدرسخنرانیماجابهجانشود،چون
اگربهخاطرمواردحقوقیجملههایماپسوپیششودممکناستکهبهدردسر

بیافتیم.

معایب استفاده از متن سخنرانی

بسیارخب،حاالبرسیمبهمعایباستفادهازمتنسخنرانی.

از معایب استفاده از متن سخنرانی می شه به این موارد اشاره کرد:

نداشتنارتباطچشمیبامخاطبها◄

کتابیصحبتکردن◄

جاانداختنمتنسخنرانی)مخصوصازمانیکهماتجربهایدراینمورد◄
نداشتهباشیم(
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اشتباهخواندازرویمتنسخنرانی◄

برقرارنشدنحسبینماومخاطب◄

مصنوعیبودنصحبتهایما◄

وخیلیموارددیگه.◄

بنابراینباتوجهبهمعایبومزیتهاییکهبرایاستفادهازمتنسخنرانیوجود
دارد،ترازویمعایبشسنگینترازمزیتهایشاست.

منبهعنوانیکمربیسخنرانیهمیشهبههنرجویانمتوصیهمیکنمکهدر
سخنرانیهاییکهدارید،خوباستکهمتنسخنرانیخودتانراازقبلبنویسید
تابدانیدکهچهمواردیقرارهستبیانکنیدوقبلازسخنرانیتمرینداشته
باشیدوبارهابهمتنسخنرانیخودتانرجوعکنید،امااینکهبخواهیددرزمان

ارائهوسخنرانیجلویحضارازمتنسخنرانیخودتانروخوانیکنیداصالپیشنهاد
نمیکنممگردرمواردیکهصحبتهایشماخیلیمهماستوبایدازاصطالحات

حقوقیوقضاییویااعدادوارقاماستفادهکنید.

دوستیبرایمتعریفمیکردکه،مدیرمنابعانسانیشرکتیکهدراونمشغولبه
کاربوددرزمانسخنرانیخودشازمتنسخنرانیاستفادهکردهبودوازرویمتن
روخوانیمیکرد،وسطسخنرانیکمیآبنوشیدوبدوناینکهمتوجهشوددوباره

یکصفحهرامجدداخواند.

 یک نکته اینجا وجود داره، اگر کسی با یک متن سخنرانی 

می تونه بیاد و برای صدها نفر سخنرانی کنه، پس حتی یک بچه 
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دبستانی هم می تونه بیاد از روی متن بخونه

پستوصیهمیکنمکهدرزمانسخنرانیازمتنسخنرانیاستفادهنکنید.

اگراحتمالمیدهیدکهجمالتویامباحثفراموشتانشودمیبایستخودتان
راتقویتکنیدتابتوانیدفقطبادیدنیکسرفصلشروعبهتوضیحدادِنآن

کنید.

اینموضوعهممحققنمیشهمگرباتمرینوتمرینوتمرین.

مزایای استفاده از یادداشت

مزایایاستفادهازیادداشتدرسخنرانیخیلیبیشترازخوانشمتنسخنرانی
است.

احتماالخیلیازسخنرانانحرفهایرادیدهایدکهدرزمانسخنرانییکیاچند
کاغذیادداشتکوچکدردستشاناست.

با هم این مزایا را بررسی می کنیم:

داشتنارتباطچشمیبامخاطباندرزمانسخنرانی◄

لفظقلموکتابیصحبتنکردن◄

دادنوگرفتنحسازمخاطبان◄
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داشتنانعطافدرزمانسخنرانی◄

قابلدسترسبودنبرگههاییادداشتدرزمانسخنرانی)میتوانیم◄
برگههاییادداشترادرجیبخودقراردهیموبهراحتیآنرادردستبگیریم.

وموارددیگه.◄

معایب استفاده از یادداشت

شایدنشهبرایاینموردعیبیاشارهکرد.

امااگربرگههاییادداشتمامنظمومرتبنباشددرزمانسخنرانیترتیبآنبهم
بخوردوماراسردرگمکند.

ولیخبباراهحلهاییمیتوانیمازاینموردجلوگیریکنیم.

مثالمیتوانیمفقطازیکرویبرگهبراینوشتناستفادهکنیمودرگوشهپایین
سمتچپشمارهصفحهبهآناضافهکنیمویاآنهارابهممنگنهکنیم.

استاندارد های الزم برگه یادداشت در سخنرانی

مابرایاینکهبتوانیمازبرگهیادداشتدرسخنرانیخودبهتراستفادهکنیم
میتوانیمبهایننکاتدربرگهیادداشتدقتکنیم.
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استفاده از کلمات کلیدی

دربرگههاییادداشتبهخاطراینکهفضایمحدودیدراختیارماهستبایداز
کلماتکلیدیاستفادهکنیم.

عالوهبرفضایمحدود،برایاینکهمابتوانیمراحتترموضوعاترادرزمان
سخنرانیمشاهدهکنیماستفادهازکلماتکلیدینقشحیاتیدارد.

شایدبراتونجالبباشهبدونیدبهخاطرآدرنالینیکهدرزمانسخنرانیدربدنما
ترشخمیشهمردمکچشمماگشادترمیشه)ایناتفاقدقیقامثلزمانیکهمااز
چیزیترسیدهباشیمهست(وهمینگشادشدنمردمکچشمماباعثمیشه

کهچشممانتونهبهراحتینوشتههاوجمالتیکهدربرگهنوشتیمبخواند.

پساگردربرگهسخنرانیازجمالتاستفادهکنیمبهاحتمالزیاددرزمانسخنرانی
بهمشکلبرخواهیمخورد.

مامیتوانیمدربرگههاسرفصلموضوعاتیکهقراراستبیانکنیمرابهترتیب
بنویسیمویااگراعدادوارقامخاصیکهبایدعینًادرزمانسخنرانیبیانشودرا

درآنبنویسیم.

ننوشتن جمله

همانطورکهخدمتتانبیانکردننوشتنجملهدربرگهیادداشتسخنرانیاصال
خوبنیستوبایدازنوشتنجملهاجتنابکنیم.
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استفاده از رنگ های مختلف

برایاینکهبتوانیمدرزمانسخنرانیراحتتربهموضوعاتدستپیداکنیم
استفادهازرنگهایمختلفبرایموعاتمتفاوتمیتونهراهحلخوبیباشه.

وقتیازرنگمتفاوتیبراییکموضوعمجزااستفادهمیکنیمخیلیراحتتر
میتوانیمبهآندسترسیپیداکنیم.

اندازه کاغذ

اندازهکاغذیادداشتهایکهبرایسخنرانیمیتوانیماستفادهکنیم۱۰در۱۲اندازه
مناسبواستانداردیاستکههمبهراحتیدرجیبکتماجامیشودوهمبه

راحتیمیتوانیمآنرادردستخودنگهداریم.

یک طرف نوشتن

پیشنهادمیکنمبرایاینکهصفحاتراقاطینکنیدفقطبرروییکسمتکاغذ
یادداشتکنیدتادرزمانسخنرانیسردرگمنشوید.

چندینسالقبلبرایخودمزیادایناتفاقافتادهکهبرگهیادداشتسخنرانیامرا
پشتورونوشتمودرزمانسخنرانیگیجخوردم.
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نوشتن شماره صفحه

نوشتنشمارهصفحهبهمنظمشدنبرگههاییادداشتمامیتونهخیلیکمک
کنه.

اگرماچندبرگهیادداشتداشتهباشیموآنهابههممنگنهنشدهباشندوبه
زمینبیافتدممکناستکهترتیبشبهمبخورد.

امااگهشمارهصفحهداشتهباشدمیتوانیمبهراحتیآنرامرتبکنیم.

اندازه متن

اندازهنوشتهمادربرگهیادداشتهمبایدکمیبزرگترازحدمعمولباشد،دقیقا
بهخاطرهمانموضوعیکهخدمتتاندرموردگشادشدنمردمکچشمخدمتتان

بیانکردم.

اگرمتنریزباشهامکاندارهکهمانتوانیمبهراحتیآنرابخوانیم.

منپیشنهادمیکنمکهبرگهیادداشتخودتانرابهصورتتایپشدهدربیاورید.

بارهابرایهنرجویانمکهازدستخطخودشاناستفادهمیکردندپیشآمدهکهدر
زمانسخنرانینتوانستندآنرابخوانند.

پساستفادهازیکفونتاستانداردمثلBYekan،BTitrویاIranSansبا
اندازهحداقل۱۴میتواندخیلیخوبباشد.
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برایجملهپایانیمیتوانمبیانکنمکهاستفادهازمتنسخنرانیوروخوانیدر
زمانسخنرانیفقطبرایمواردیکهخیلیمهماستضروریستودرغیراینصورت

بهتراستکهازبرگهیادداشتاستفادهکنیم.

در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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