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فن بیان قوی

داشتن فن  بیان قوی یکی از عواملی است که می تواند باعث رشد و پیشرفت 

شخصی و شغلی ما شود.

با  می توانند  و  دارند  قوی  بیان  فن  که  افرادی  می کنم  مشاهده  سال هاست 

اطرافیانشان خوب ارتباط برقرار کنند نسبت به افراد دیگر شادتر هستند و همیشه 

هم موقعیت های خوبی برایشان پیش می آید.

شما هم حتما افراد زیادی را دیدید که می توانند در هر شرایطی خوب صحبت 

کنند، شاید خیلی از این افراد به صورت ذاتی این مهارت را داشته باشند و ما به 

خودمان بگوییم که خوش به حال فالنی، چقدر خوب صحبت می کند، چقدر فن 

بیان قوی داره، کاش منم می توانستم مثل ایشان صحبت کنم.

شاید این برای شما یک آرزو باشد که بتوانید فن بیان قوی داشته باشید، اما خبر 

خوب این است که شما هم می توانید با آموزش به این مهارت دست پیدا کنید.

خاصیت کارهای مهارتی دقیقا همین است که می توانیم آن را با تمرین و تکرار 

و آموزش به خوبی یاد بگیریم و انجامش دهیم.

کارهای مهارتی که اکثر افراد آن را می  توانند انجام دهند مثل دوچرخه سواری، 

رانندگی، خواندن و نوشتن، شنا کردن و خیلی کارهای دیگر، مهارتی هستند.
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یادتان می آید زمانی که می خواستید دوچرخه سواری یاد بگیرید چقدر شوق وذوق 

داشتید، حتی شب ها در خواب هم دوچرخه سواری را تمرین می کردید.

داشتن فن بیان قوی هم دقیقا مثل یادگیری دوچرخه سواری است.

ما باید آن را یاد بگیریم، تمرین کنیم، تمرین کنیم و تمرین کنیم تا جزئی از وجود 

ما شود.

تا زمانی که می خواهیم در جمع صحبت کنیم دیگر نیاز نباشد تا فکر کنیم که چه 

از صحبت های ما به صورت ناخودآگاه  این مرحله است که خیلی  بگوییم و در 
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انجام می شود، یعنی اصال نیاز نداریم تا فکر کنیم که چه بگوییم.

البته داشتن فن بیان قوی فقط در بیان جمالت خالصه نمی شود.

بتوانیم  تا  باشد  هم  دیگر  فاکتور های  دارای  باید  ما  بیان  فن  و  کردن  صحبت 

فن بیان قوی داشته باشیم و بتوانیم در هر موقعیتی و با هر شخصی به صورت 

تاثیر  گذار صحبت کنیم.

وضوحدرصدا

یکی از عوامل اصلی برای خوب صحبت کردن و داشتن فن بیان قوی این است 

که صدای ما وضوح و بلندی کافی برای شنیده شدن را داشته باشد.

اگر صدای ما خیلی آهسته باشد و یا وضوح نداشته باشد دقیقا مثل این است 

که داریم آب در هاونگ می کوبیم.

بلندی صدا یک موضوع است و وضوح آن هم یک موضوع دیگر.

شاید خیلی از افراد صدای بلندی داشته باشند اما جمالت و کلماتی که از دهانشان 

بیرون می آید آن وضوح را نداشته باشد.

باشه،  موثر  می تونه  خیلی  کردن  در صحبت  صدا  وضوح  برای  که  تمرین  یک 
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تمرین مشدد خوانی است.

به صورت مشدد  و  انتخاب می کنیم  را  کتابی  از  پاراگراف  ما یک  تمرین  این  در 

خوانی می خوانیم.

با  را  برای مشدد خوانی ما می بایست روی همه کلمات تشدید بگذاریم و آن 

اغراق و با صدای نسبتا بلند بخوانیم.

بیان  رادیو  این  به  انجام می شود حتما  کار دقیقا چطور  این  بدانید  اینکه  برای 

گوش کنید:

حتما این رادیو بیان را گوش کنید: راه های تقویت فن بیان

برای بلندی صدا و قدرتمند شدنش هم می توانید یک تمرین دیگر را انجام دهید 

به نام بلند خوانی.

در این تمرین شما باید سعی کنید که شروع به بلندبلند صحبت کردن کنید. برای 

مثال می توانید یک قسمت از کتابی را انتخاب کنید و آن را بلندبلند بخوانید، 

عالوه بر این می  توانید این کار را در خودروی شخصی تان انجام دهید و زمانی که 

در حال رانندگی هستید با خودتان شروع به بلندبلند صحبت کردن کنید، فقط 

یک نکته را در نظر داشته باشید که قرار نیست به تارهای صوتی شما زیاد فشار 

وارد شود، این کار را در حد متعادلی انجام دهید.
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 به شما پیشنهاد می کنم در دوره جامع صداسازی شرکت نمایید، اطالعات این 

دوره را می توانید از لینک زیر مطالعه بفرمایید:

پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

معموال خیلی از افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند ُتن صدایشان پایین است 

و اصال هم واضح صحبت نمی کنند و این موضوع موجب می شود که ما انسان 

ضعیفی شناخته بشیم و فن بیان قوی هم نداشته باشیم.

پس برای اینکه ما فن بیان قوی داشته باشیم یکی از مهم ترین عواملش این است 
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که صدای ما واضح و بلند باشد و به راحتی شنیده شود.

داشتناعتمادبهنفسبرایداشتنفنبیانقویضروریاست

داشتن اعتماد به نفس برای داشتن فن بیان قوی واقعا ضروری است.

در خیلی از مواقع شخصی که فن بیان قوی دارد و می تواند به خوبی صحبت کند 

شخصی است که اعتماد به نفس باالیی در ارتباطات دارد.

به ندرت شخصی را دیده ام که فن بیان قوی داشته باشد اما اعتماد به نفس نداشته 

باشد.

به عبارت دیگر، فن بیان قوی با داشتن اعتماد به نفس گره خورده است.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: اعتماد به نفس چیست و اعتمادبه نفس در سخنوری

مقاله ای که در باال معرفی کردم تا حدود زیادی می  تواند روی افزایش اعتمادبه نفس 

شما اثر مثبت بگذارد.
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استفادهاززبانبدنمناسب

تا حاال دیده اید شخصی که خوب صحبت می کند زبان بدن نامتناسبی هم داشته 

باشد؟

افرادی  دارند  قوی  فن بیان  که  افرادی  کرده ام  مشاهده  زیادی  خیلی  موارد  در 

هستند که زبان بدن خوبی دارند و این زبان بدن به ما حس اعتماد و اطمینان 

منتقل می کند.

به عبارت دیگر، اگر شخصی در حال صحبت کردن همش در و دیوار را نگاه کند، 

سر و چانه اش را بخاراند و یک حس نامطمئن بودن را به ما منتقل کند شخصی 

نیست که بتواند خوب صحبت کند و فن بیان قوی داشته باشد.

شرکت  کارگاه هایم  و  کالس ها  در  که  افرادی  در  را  موضوع  این  بارها  و  بارها 

کرده اند به وضوح مشاهده کردم.

برای بهبود زبان بدن خود و آگاهی از یکسری کارهایی که نباید در هنگام صحبت 

کردن انجام دهید به شما پیشنهاد می کنم حتما مقاله ای که در زیر معرفی می کنم 

را مطالعه کنید.
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حتما این مقاله را مطالعه کنید: زبان بدن سخنرانی

این مقاله عالوه بر اینکه در صحبت های روزمره باعث می شود زبان بدن خوب و 

قابل اعتمادی داشته باشیم، در هنگام سخنرانی کردن جلوی جمع هم کارایی دارد.

پیداکردننقاطضعفدرصحبتکردن

و حاال که قصد دارید فن بیان خودتان را تقویت کنید می بایست از نقاط ضعف 

خود مطلع باشید تا بتوانید روی آن کار کنید و آن را بهبود ببخشید.

برای این کار می توانید صدای خودتان را با هر وسیله ای که دم دستتان هست 

ضبط کنید و بعد صدای خودتان را بشنوید و ایرادات احتمالی را استخراج کنید.

کنید می تواند  استفاده  برای ضبط کردن صدای خودتان  وسایلی که می توانید 

یکی از این موارد باشد:

تلفن همراه  هوشمند – کامپیوتر رو میزی یا لپ تاپ – ضبط کننده صدا )وویس 

ریکوردر(
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اصال مهم نیست که کیفیت صدای شما در هنگام ضبط کردن خوب باشد یا بد، 

فقط این کار را با حداقل امکاناتی که دارید انجام دهید.

برای ضبط کردن صدای خودتان می توانید یک موضوع انتخاب کنید و در مورد 

آن صحبت کنید، مثال می توانید 2 دقیقه در مورد »کتاب« صحبت کنید.

بعد از اینکه صدای خودتان را ضبط کردید به آن گوش کنید.

البته احتمال دارد که مثل خیلی از افراد صدای خودتان را دوست نداشته باشید، 

اما بااین حال به کارتان ادامه دهید و صدای خودتان را گوش کنید.
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حاال به نقاط ضعفی که ممکن است در صحبت کردن شما وجود داشته باشد 

دقت کنید، این نکات می تواند یک یا چند مورد زیر باشد:

    ادای نادرست کلمات ◄

    لحن ناصحیح در جمالت ◄

    ُکند یا سریع صحبت کردن ◄

    بی حس و حال صحبت کردن ◄

    جمالت را پس وپیش گفتن ◄

    کم آوردن جمله و کلمه ◄

    ِاِاِا ِاِاِا گفتِن زیاد ◄

    تکه کالم ها ◄

    نامفهوم صحبت کردن ◄

    فراموش کردن حرف ◄

    کم آوردن نفس ◄

    بدون فراز و فرود صحبت کردن )صدای مونوتون( ◄

    لرزش در صدا ◄

    خش دار بودن صدا ◄

    زیر یا بم بودن صدا ◄

    و … ◄

پس ایراداتی که در صحبت کردن تان وجود دارد را یادداشت کنید.
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رفعنقاطضعفبیانیخودمان

و حاال بعدازاینکه نقاط ضعف خودتان را مشخص کردید می بایست روی آن کار 

کنید و آن را بهبود ببخشید.

شما می  توانید مسئله ای را که دارید در سایت ما یعنی سایت امیر مصطفی  دات کام 

جستجو کنید تا به آموزش مربوطه دست پیدا کنید.

به شما پیشنهاد می کنم که در دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟« 

شرکت کنید.

پیشنهاد ویژه: دوره رایگان چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم ؟

در این دوره 5 درس وجود دارد که آموزش های مهمی را ارائه داده ام و در انتهای 

یک  داشتن  برای  را  تمرینات  این  باهم  که  دارد  وجود  تمرین  روز  هفت  دوره 

فن بیان قوی انجام می دهیم.
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برایداشتنفنبیانقویتمرینکنیم

در  مقاله  این  ابتدای  در  خاطرتان هست  که  را  دوچرخه سواری  یادگیری  مثال 

موردش صحبت کردم.

حاال شما برای داشتن فن بیان قوی هر روز باید تمرین کنید، هر روز باید چند 

دقیقه صحبت کنید و صدای خودتان را ضبط کنید و بعد بشنوید، دقیقا مثل 

زمانی که می خواستید دوچرخه سواری یاد بگیرید باید این کار را انجام دهید و 

به پا زدن خودتان ادامه دهید.
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