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2 ده اشتباه رایج در سخنرانی

ده اشتباه رایج در سخنرانی

معموالاشتباهاترایجدرسخنرانیمخاطبهاراآزارمیدهدوباعث

میشودکهسخنرانیوارائهمطلبماباقدرتانجامنشود.

درخیلیازمواقعچونمانمیدانیمکهچطوریکسخنرانییاپرزنتیشن

داشتهباشیمایناشتباهاترخمیدهدودرخیلیازمواقعهمباوجود

اینکهاینمواردرامیدانیم،نمیتوانیمازآندرهنگامسخنرانیوارائه

مطلبخودماناستفادهکنیم.

دراینمقالهقصدداریمکه۱۰اشتباهرایجدرسخنرانیراباهمبررسی

کنیموبهآنآگاهبشیم.

برخیازاینمواردرافقطبادانستنمیتوانیمرفعکنیموبرخیدیگررا

هممیبایستتمرینکنیمتابرایمابهیکمهارتتبدیلشود.

۱- مشخص نکردن هدف از سخنرانی

شایداولینقدمبرایاینکهمایکسخنرانیراطراحیکنیممشخص

کردنهدِفماازآنسخنرانیاست.
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3 ده اشتباه رایج در سخنرانی

اگرماندانیمکهدرآخِرصحبتهایماچهاتفاقیقراراستکهرخدهد

نمیتوانیممحتوایخوبیارائهبدیمویکصحبتبیسروتهانجام

خواهیمداد.

اگرهدِفماازسخنرانیمشخصنباشد،مثلایناستکهیکقایقرا

بیاندازیمدرآبوبدوننقشهوهدف)مقصد(تویآببچرخیمتابه

یکجزیرهبرسیم.

منمعموالدرکارگاههایآموزشیامکهمربوطبهآموزشسخنرانیوفن

بیانهستازحضارسوالمیکنمکه:

تاحاالدرچندسخنرانیشرکتکردیدکهاصالمتوجهنشدیدآخر

صحبتهاچیشدهویکسخنرانیبیسروتهشنیدیدودرانتهاهم

دستازپادرازتربرگشتیدخونه؟

خیلیجالبهکهمعموال۹۰درصدازافرادمیگنکهازایننوع

سخنرانیهایبیسروتهوبیهدفزیاددیدند.

پسبرایاینکهبتوانیمیکسخنرانیخوبارائهدهیماولینقدماین

هستکههدفازسخنرانیخودمونرومشخصکنیموبراساساین

هدفمحتواونحوهارائهخودمونروبرنامهریزیکنیم.
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4 ده اشتباه رایج در سخنرانی

۲- نشناختن مخاطبان

دومینموردازاشتباهاترایجسخنرانیاینهستکهماباید

مخاطبهایخودمونروبشناسیم.

اگهندانیمکهمخاطبهایماچهکسانیهستند،چهردهسنیدارند،

تحصیالتشونچهمیزانهست،چهعالیقیدارند،نمیتوانیممحتوای

خوبیارائهبدیمودراینصورتهستکهمخاطباحساسنارضایتی

میکنه.

فرضکنیدعموپورنگبرهبرایمدیرانسازمانهایبزرگصحبتکنه

یافرضکنیدیکمدیرخشکورسمیبخادبرهبرایبچههایردسنی

۵تا۷سالصحبتکنه.

البتهاگهعموپورنگواونمدیرخشکورسمیازقبلبدونندکه

مخاطبهاشونچهافرادیهستندبهاحتمالخیلیزیادبتونندکهیک

ارائهخوبومرتبطبامخاطبهاانجامدهند.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: شناخت 

مخاطبان در سخنرانی
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5 ده اشتباه رایج در سخنرانی

۳- نداشتن آمادگی کافی

اشتباهرایجسومدرسخنرانیایناستکهخودمونروازقبلبرای

سخنرانیکهدرپیشداریمآمادهنمیکنیموهمهمواردرامیگذاریم

برایروزهاوساعتهایآخرقبلازسخنرانی.

بهعبارتدیگهتمامکارهاییکهبرایآمادهشدنبرایسخنرانینیاز

هسترادقیقه۹۰انجاممیدهیم.

وقتیکهیکخوانندهیاگروهموسیقیمیخواهنددرروزخاصیکنسرت

اجراکنندماههاقبلباهمتمرینمیکنند.

ازقبلآهنگساختهشده،شعرآمادهشده،تنظیمانجامشدهویک

آهنگازصفرتاصدشساختهشده،حاالبرایاینکهبخواهندیک

کنسرترااجراکنندبازهمماههاباهمتمرینمیکنندتادرروزکنسرت

یکاجرایعالیداشتهباشند.

دلیلاینکهخیلیازسخنرانیهااونقدرهاازشاستقبالنمیشههم

همینموضوعه.چونسخنرانچندشبقبلازسخنرانینشستهیک

پاورپوینتپرازنوشتهآمادهکردهودرزمانسخنرانیهماومدهازروی

اسالیدهاروخوانیکرده.
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6 ده اشتباه رایج در سخنرانی

ماههاتمرینبرایاجراییکآهنگکجاوچندشبهولهولکیآماده

کردنمحتوابرایسخنرانیکجا.

معلومهکهبعدازتمومشدنهرآهنگهمهازصندلیهاشونبلند

میشندوگروهموسیقیروتشویقمیکنندولیبعدازتمومشدن

سخنرانیخیلیازسخنرانان،هیچاتفاقینمیافته.

یکیازبزرگانمیگفتکهمابرایهردقیقهسخنرانیکهقراراستارائه

بدیمبایدیکساعتصرفکنیم.

البتهبهنظرمنیکساعتبرایهردقیقهسخنرانیبازهمکمه.

چوناگهبهموضوعمسلطنباشیمساعتهابایدمطالعهداشتهباشیمو

جستجوکنیم،

موضوعات رو دسته بندی کنیم

براساساولیتوزمانیکهدراختیارداریمبایداونروطراحیکنیم◄

برایسادهسازیمحتوایخودمونزمانبزاریم◄

اسالیدهایحرفهایوقابلدرکدرستکنیم◄

بارهاسخنرانیخودمونروتمرینکنیم◄
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7 ده اشتباه رایج در سخنرانی

ودرآخرآمادهبشیمبرایروزارائهخودمون◄



   پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه 

سخنرانی را تمرین کنیم

۴- نداشتن آشنایی با مکان و تجهیزات

نداشتنآشناییبامکانوتجهیزاتدرزمانسخنرانیهمیکیازآن

اشتباهاترایجدرسخنرانیاستکهممکنهباعثخرابشدنکل

سخنرانیماشود.

فرضکنیدمامسیررسیدنبهسالنیامکانیکهقراراستدرآنجا

سخنرانیداشتهباشیمرابلدنیستیموهمینموضوعباعثشودکهما

یکساعتدیرتراززمانمقرربهآنمجموعهبرسیم.

خبواضحهکهدراینزمانمشکالتزیادیبرایماپیشبیاید.

یااینکهندانیمسیستمصوتیچطورکارمیکندیااینکهچطورمیتوانیم
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8 ده اشتباه رایج در سخنرانی

اسالیدهاییکهآمادهکردیمرانمایشدهیم.

بهتراستکهقبلازسخنرانییکبارسالنیاکالسرابررسیکنیمو

تجهیزاتیکهدرآننصبهسترایکمرتبهآزمایشکنیمتاهماز

سالمبودنشمطمئنشویموهمطرزکارباآنرایادبگیریم.

اوایلکهباسیستمصوتیآشنایینداشتمیکمرتبهبهخاطرتوجه

نکردنبهاینموردباعثشدکهدریکسالن۲۰۰نفرهبدونمیکروفون

سخنرانیکنموهمینموضوعباعثشدکهحضارازبرنامهراضینباشند

وهمینطوربرنامههایمنهمبههمینخاطربامشکلمواجههشد.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: آماده کردن 

سالن یا کالس قبل از شروع سخنرانی

مقالهایکهدرباالخدمتتونمعرفیکردممیتونهخیلیبهشمادر

چیدمانوچککردنکارهاییکهقبلازسخنرانینیازهستبهشما

کمککنه.
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9 ده اشتباه رایج در سخنرانی

همچنیناگرقصدداریدکهاسالیددرزمانسخنرانیویاتدریسخود

نمایشدهیدپیشنهادمیکنمکهازپرزنتراستفادهکنید.

    اگر نمی دانید که پرزنتر چیست و می خواهید با آن آشنا شوید 

این مقاله را بخوانید: پرزنتر چیست

۵- استفاده از اسالیدهای نامناسب

موردپنجمازاشتباهاترایجدرسخنرانیایناستکهازاسالیدهای

نامناسباستفادهمیشود.

متاسفانهخیلیازسخنرانانرادیدهامکه۸۰درصداززمانسخنرانی

خودشونروپشتبهمخاطبمیکنندومتنهاییکهدراسالید

پاورپوینتخودشوننوشتهاندمیخوانند.

اولاینکه،پشتکردنبهمخاطبواونهمدرزمانیطوالنیواقعایک

بیاحترامیبهمخاطبینمحسوبمیشه.
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10 ده اشتباه رایج در سخنرانی

دوماینکه،اگهقرارازرویاسالیدروخوانیبشهخبچهکاریهکه

سخنرانیبرگزارمیکنیم،ازهموناسالیدهایکپرینتبگیریمودر

اختیارمخاطبینقراربدیمتاخودشونمطالعهکنند.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اشتباهات رایج 

در اسالید پاورپوینت

درمقالهایکهدرباالخدمتتونمعرفیکردم،بهصورتخیلیمفصلترو

کاربردیتراینمواردروخدمتتونبیانکردم.

۶- ساده سازی نکردن محتوا

بهاحتمالزیادشماهمدرزمانمدرسهاتونمعلمهاییبودندکهیک

درسروانقدرسختتوضیحمیدادندوهیچیمتوجهنشدیدازش.

اماهموندرسرویکیازدوستاتونبهشماتوضیحدادهومتوجه

شدیدکهچقدرراحتبوده.اینهمدقیقاهمینه.
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11 ده اشتباه رایج در سخنرانی

اگهمامحتواییکهقراراستارائهبدیمروسادهسازینکنیمدقیقامثل

اونمعلممیمونیمکهدرسروخیلیپیچوندهوبهقولخودشخیلی

علمیتوضیحداده.

انیشتین یک جمله ای داره که می گه:

اگه می خواهید بدانید که آیا فیزیک را خوب یاد گرفته اید یا نه، 

باید بتوانید آن را به مادربزرگ بی سواد خودتان یاد بدهید.

سادهسازیمحتواکارخیلیسختیهوبههمینخاطرخیلیاز

سخنرانانهاویامدرسینهستندکهمحتواییکهارائهمیدهندبصورت

علمیوسادهسازینشدهاستوبههمینخاطرخیلیازمخاطبین

متوجهصحبتهایسخنرانیامدرسنمیشوند.

یااینکهاحتماالتااالنحداقلیککتابیکهترجمهشدهرامطالعه

کردید،۹۹درصداینکتابهاییکهترجمهشدهانددرکوفهمشخیلی

سختهستند،واقعانمیدانممترجمهاییکهاینکتابهاراترجمه

میکننددرموردمردمچهفکریمیکنند.

انقدرترجمهرابدارائهدادندکهاگرصدمرتبههمجملهایرابخوانیم
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12 ده اشتباه رایج در سخنرانی

بازهممتوجهنمیشویمکهچهچیزیبیانشده،بعضیوقتهااین

ترجمههابهقدرافتضاحهستندکهتصورمیکنممترجمینمحترماین

کتابها،متنانگلیسیرابهگوگلترنسلیت)ترجمهگرگوگل(میدهندو

ترجمهشدهآنرادراختیارمامیگذارند.

خوشبختانهزبانانگیلیسیمنخوبهستوکتابهارابهصورتزبان

اصلیتهیهمیکنممیخوانمودرهنگامخواندنترجمههازجرنمیکشم،

منوقتی۱۷سالداشتمزبانتدریسمیکردموعالوهبراونحدود۵

سالدریکشرکتسوئیسیمعتبرمشغولبهکاربودم.

بنابراینگوِلظاهرمحتوایشیکوعلمیرونخوریموبهترهکهبرای

سادهسازیومفهومیتوضیحدادِنمحتوایسخنرانیخودمانوقت

بزاریم.

۷- داشتن صدای یکنواخت و مونوتون

هفتمینموردازاشتباهاترایجدرسخنرانیهمداشتنصداییکنواخت

ومونوتونهست.

صدایمونوتونیعنیصداییکههیچفرازوفرودیندارهبهعبارتدیگه

صدامونباالوپاییننمیره.
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13 ده اشتباه رایج در سخنرانی

اینواقعافاجعهاستکهچندینساعتازسخنرانیماباصدای

یکنواختاجراشه.

خیلیازافرادتصورمیکنندکهصدایخیلیخوبیدارند،امازمانیکه

صدایخودشونروازداخلوویسریکوردریافیلممیشنوندازصدای

خودشونمتنفرمیشند.

جالبهکهبدونیدصدایمادرزمانصحبتکردندرجمجمهمامیپیچه

و۱۵برابرقویترازصداییکهدیگرانازمامیشنوندمیشهوبههمین

خاطرماتصورمیکنیمصدامونخیلیُپرطنینوعالیه.

    پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

اگربههردلیلیصداتوندچارنقصهستویااینکهقصدداریدصداو

حنجرهخودتونروبرایسخنرانی،صحبتکردن،آوازخواندنیامداحی

تقویتکنیدایندورهمیتونهخیلیرویاینموضوعتأثیرگذارباشه.

پسحداقلکاریکهمیتونیدانجامبدیداینهستکهصدایخودتون

روضبطکنیدوبشنویدویااینکهازدیگرانبخواهیدکهنظرشونرودر
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14 ده اشتباه رایج در سخنرانی

موردصدایشمابیانکنندواگرالزمشدحتمارویصدایخودتونکار

کنیدواونروتقویتکنید.

یکراهحلخوببرایاینکهبتونیمصدامونروازحالتمونوتونخارج

کنیماینهستکهیکمتنیازکتابروبرداریمومثلگویندههایرادیو

بخوانیمتابهمرورمونوتونبودنصدایمابرطرفبشه.

۸- نداشتن یک ساختار مناسب برای سخنرانی

طراحیوساختاربندیسخنرانیهمازاوناشتباهاترایجدرسخنرانی

هستکهباعثمیشهمایکصحبتبیسروتهانجامبدیم.

خیلیازافرادمیگنکه،باباسخنرانیکردنطراحینمیخوادکه،

صحبتکردنخودشموقعسخنرانیبایدبیادوخودجوشباشه،

طراحیوساختاربندیوایناهمشسوسولبازیه.

یادممیآدیکیازدوستانممنروبرایسخنرانیکهدریکسازمان

دولتیداشتدعوتکرد.

قبلشخیلیبهشگفتهبودمکهخودتروبرایسخنرانیآمادهکناما

زیربارنرفتوگفتنیازنیست،وقتیبرمرویِسنبرایسخنرانیحرف
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15 ده اشتباه رایج در سخنرانی

خودشمیآد.

دوستمرفتبرایسخنرانیومنازشدرزمانارائهسخنرانیفیلم

گرفتم.

وقتیازسالنبیرونرفتیمفیلمیکهازشگرفتهبودمروبهشنشون

دادم.

واقعاازصحبتهایخودشمتنفرشدهبودوبخاطراینکهازقبلبرای

طراحیسخنرانیخودشزماننذاشتهبودسختپشیمونبود.

بنابراینبهترهکهسخنرانیخودمونروطراحیکنیموازهردرییک

سخننگیم.

هیازاینشاخهپریدنبهاونشاخهواقعاباعثمیشهکهمخاطب

چیزیمتوجهنشهوحرفهایماهمیکصحبتبیسروتهباشه.

۹- نداشتن زبان بدن مناسب

زبانبدنمناسبسخنرانیهمازآندستهاشتباهاترایجدرزمان

سخنرانیاستکهباعثمیشهمخاطباذیتبشهویااینکه

صحبتهایمااثربخشیکمتریداشتهباشه.
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سخنرانیروفرضکنیدکهبرهپشتمیزبشینهصحبتکنه،این

سخنرانتقریباهیچرابطهایبامخاطباننمیگیرهوهیچحسیهمبه

مخاطباننمیده.

یاسخنرانیروتصورکنیدکهاصالبهزبانبدندستوپاشمسلط

نیستودستوپاشروهمینطوریبهاینورواونورپرتمیکنه

واینموضوعباعثمیشهکهمخاطباذیتبشهویکحسبی

اعتمادیازسخنرانبگیره.

بنابراینبایدوبایداززبانبدنخودموندرهنگامصحبتکردنآگاه

بشیموببینیمکهوقتیسخنرانیمیکنیمیادرمقابلجمعصحبت

میکنیمچهزبانبدنیداریم.

بهترینکارایناستکهازخودموندرزمانتمرینسخنرانیفیلم

بگیریمونگاهکنیم،واینکارروبارهاوبارهاانجامبدیم.نقاطضعف

خودمونروپیداکنیمواصالحکنیمواگهزبانبدننامتناسبیهمداریم

اصالحشکنیم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: زبان بدن 

سخنران
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۱۰- نداشتن ارتباط چشمی با مخاطبان

وآخریناشتباهرایجیکهدرسخنرانیهاوجودداره،نداشتنارتباط

چشمیمناسببامخاطبینهست.

بعضیازسخنرانهایامدرسینفقطروییکیدونفرزوممیکنندو

ارتباطچشمیمیگیرندوبقیهرودیگهفراموشمیکنند.

یاخیلیازافرادهستندکهاصالبهکسینگاهنمیکنندوهمشدارند

زمینوهوارونگاهمیکنند.

اینمواردباعثمیشهکهمخاطبحسخوبینصبتبهسخنراننگیره

ودرخیلیازمواقعهمکهارتباطچشمیباسخنرانبرقرارنمیشه،

مخاطبیندیگهبهصحبتهایسخنرانگوشنمیکنند.

    پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: تقویت ارتباط 

چشمی
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همونطورکهدرابتداخدمتتونبیانکردمممکنهکهیکسریازاینموارد

روفقطبادانستنشبتونیدمدریتکنیدامایکسریازموارددیگهرو

بایدتمرینکنیدتاکمکمبراتونبهیکمهارتتبدیلبشه.

در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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