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2 نحوه برخورد با رئیس جدید

چراسخنرانیمیکنیم؟

احتماال این سوال برای شما به وجود آمده است که چرا سخنرانی می کنیم؟ و 

دلیل اینکه این مقاله را مطالعه می کنید هم همین است.

دالیل کلی اینکه اصال چرا سخنرانی می کنیم می تواند یکی از موارد زیر باشد:

پرزنت و فروش یک محصول ◄

برانگیختن احساسات و شوق افرادی خاص برای انجام دادن کاری ◄

آموزش و ارائه محتوای آموزشی ◄

اما در ادامه بیشتر در مورد اینکه چرا سخنرانی می کنیم مطالب تکمیلی تری را 

بیان می کنم.

ارائهمتنسخنرانیبهمخاطبان

یادم می آید سال ها پیش به سخنرانی یکی از افراد معروف که در حوزه تخصصی 

خودش حرف اول را در کشور می زد می رفتم.
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این شخص کتاب های فوق العاده ای داشت و من همیشه از خواندن کتاب هایش 

لذت می بردم و از مطالبش استفاده می کردم.

ارائه  مهارت  اصال  شخص  این  که  بود  این  داشت  وجود  اینجا  در  که  نکته ای 

مطلب و صحبت کردن را نداشت و خیلی گنگ صحبت می کرد و من هیچی از 

صحبت های ایشان متوجه نمی شدم.

حتما این رادیو بیان را گوش کنید: چگونه خوب صحبت کنیم
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چند دفعه در سمینار های ایشان شرکت کردم اما هر بار چیزی دست گیرم نشد و 

چیزی هم از صحبت هایش متوجه نمی شدم.

بعد از سه بار رفتن به سمینار های ایشان دیگر تصمیم گرفتم به سمینار های این 

استاد و نویسنده بزرگوار نروم.

دلیلش این نبود که دیگه این شخص رو قبول نداشتم، دلیلش این بود که متوجه 

شده بودم ایشان نمی توانند خوب و واضح صحبت کنند و مطالب را ارائه دهند.

به جای آن تصمیم گرفتم که کتاب های بیشتری از ایشان مطالعه کنم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه خوب و واضح صحبت کنیم

با این توضیحات احتماال در ذهن شما سوال ایجاد شده است که چرا به جای 

سخنرانی متن صحبت های خودمان را در اختیار حضار قرار ندهیم؟

برای مثال اگر قرار باشد از یک محصول رونمایی کنیم و 1000 نفر را در آن مراسم 

دعوت کنیم اصال ضرورتی ندارد که سخنرانی ایراد شود، به جای آن یک کاتالوگ 

از محصول جدید را به افرادی که قرار است در آن مراسم حضور داشته باشند 
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5 نحوه برخورد با رئیس جدید

بدهیم، این جوری هم در وقت و هزینه ما صرفه جویی می شود و هم در وقت و 

هزینه افرادی که مشتاق رونمایی از محصول ما هستند.

نظر شما چیست؟

تاثیرگذاریرویحضار

اصلی ترین دلیلی که سخنرانی می کنیم این است که روی حضار تاثیر بگذاریم.

اگر قرار بود که مخاطبان خیلی بی روح و بی حس به سخنرانی بی آیند و بروند 

همان ارائه متن سخنرانی به مخاطبان عالی بود.

نشان  را  موضوع  این  شده  برگزار  تاریخ  طول  در  که  بزرگ  ترین سخنرانی هایی 

می دهد که به دلیل تاثیر گذاری روی احساسات، باور ها، تصمیمات و مواردی از 

این قبیل بوده.
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مثل سخنرانی های آدولف هیتلر، مارتین لوتر کینگ، ماهاتما گاندی، و خیلی از 

افراد دیگر.

بنابراین یکی از جواب های اساسی به این سوال که چرا سخنرانی می کنیم این 

است که بتوانیم روی مخاطبان خودمان اثر بگذاریم.

مزیت سخنرانی کردن نسبت به متن این است که می توانیم خیلی از حس ها و 

حاالت انسانی را به مخاطب بدهیم، و وقتی که مخاطب در سالن و یا اجتماعی 

صحبت های سخنرانی را می شنوند خیلی راحت تر می تواند حس هایی که در آن 

http://amirmostafa.com/


7 نحوه برخورد با رئیس جدید

لحظه به وجود می آید را درک کند.

می تواند از صحبت های سخنران حس اطمینان بگیرد. ◄

می تواند از صحبت های سخنران یکسری الهامات و ایده ها را دریافت کند. ◄

می تواند از صحبت های سخنران حس شوق و اشتیاق را بگیرد. ◄

می تواند با توجه به صحبت ها و زبان بدن سخنران، به ایشان اعتماد کند. ◄

می تواند با توجه به لحن و صحبت سخنران مواردی که مهم تر است را دریافت کند ◄

و در کل مزیت های سخنرانی خیلی بیشتر از ارائه متن و نوشته به مخاطبان است. ◄

شاید مزیتی که متن نسبت به سخنرانی کردن داشته باشد این است که، وقتی 

متن را می خوانیم از اشتباهات لپی سخنران دیگر خبری نیست و دیگر زمان و 

مکان برای خواندن متن معنا ندارد.
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سخنرانیچیزیبیشازواژگانراارائهمیدهد

اگر اهل کتاب خواندن باشید یک قفسه پر از کتاب های عالی در مورد موضوع 

دلخواهتان دارید که در کتابخانه خودتان آن را بایگانی کردید و در حال خاک 

خوردن هستند.

یک  شاید هم صحبت های  یا  و  کردید  یک سخنرانی شرکت  در  احتماال  اما  و 

بوده  اثر گذار  روی شما خیلی  که  و شنیده اید  دیده   را  دیگری  فرد  یا یک  معلم 

که  دیگر  )یا هر چیز  گرفتید  ایده  یا  گرفتید  الهام  آن شخص  از صحبت های  و 
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شما  ذهن  در  سال ها  نکته  دو  یکی  همان  و  بگذارید(  را  اسمش  می خواهید 

باقی مانده و روی شما اثر گذار بوده است.

بنابراینسخنرانیکردنچیزیبیشازواژگانراارائهمیدهند.

ایجادشوقواشتیاق

ایجاد شوق و اشتیاق فقط این نیست که در جمله آن را بگوییم، برای اینکه شوق 

و اشتیاق به وجود بی آید باید آن را در تمام سلول های بدنمان داشته باشیم.

که  می گویند  زبان  در  که  نشسته اید  سخنرانانی  صحبت  پای  هم  شما  احتماال 

ُپر انرژی باشید، شاد باشید، هیجان داشته باشید، اشتیاق داشته باشید، اما واقعا 

هیچ چیزی از درون آن ها بیرون نمی آید و ما هیچ شور و اشتیاقی درآن سخنران 

نمی بینیم.

این شور و اشتیاق زمانی ایجاد می شود که ما به عنوان سخنران آن را در 

وجود خودمان داشته باشیم.

نحوه بیان، لحن صحبت کردن، ُتن صدای ما، میمیک صورت و حرکات بدن ما 

هستند که این حس را به مخاطب القاء می کنند.
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حتما این مقاله را مطالعه کنید: لحن صحبت کردن

سخنپایانی

دلیل اینکه چرا سخنرانی می کنیم این است که بتوانیم یک حس مشترک بین 

خودمان و افرادی که صحبت های ما را می شنوند ایجاد کنیم.

که  جایی  تا  و  دهیم  انجام  را  کار  این  احساس  با  باید  می دهیم  آموزش  اگر 

می توانیم آموزش خودمان را ساده سازی کنیم و مفهومی تدریس کنیم نه اینکه 

بیاییم مسائل علمی را خیلی خشک و رسمی آموزش دهیم و در آخر هم هیچ کس 

از درس چیزی متوجه نشده باشد و فقط یک مشت فرمول و حفظ کردنی را به 

مخاطب بدهیم.

ایجاد یک حس خوب، حس اطمینان، حس اینکه مخاطب بگوید من سخنران 

دلیل اصلی  اشتیاق در مخاطب  و  ایجاد شور  و  دارم  قبول  را  و صحبت هایش 

سخنرانی کردن است.

پایان
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