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آموزش روش سخنرانی

آموزش روش سخنرانی و یا بهتر است بگویم که آموزش روش های سخنرانی 

چیزی است که یک سخنران باید آن را بداند و در سخنرانی خودش آن را اجرا 

کند.

به احتمال خیلی زیاد یک روش سخنرانی نتواند برای هر سخنرانی موثر باشد و 

اگر قرار باشد که همه از یک روش سخنرانی در صحبت ها و ارائه هایی که دارند 

استفاده کنند، صحبت ها و مواردی که بیان می کنیم با روش سخنرانی که ما از 

آن استفاده می کنیم جور درنیآید.

پس خیلی خوبه که فقط به یک روش سخنرانی بسنده نکنیم و با الهام گرفتن و 

دیدن سخنرانی افراد دیگه، یک روش سخنرانی برای خودمان خلق کنیم.

اما چیزی که وجود دارد این است که می توانیم کلیت آموزش روش سخنرانی را 

به مواردی که در این نوشته بیان می کنم بسط دهیم و با همین موارد کلی یک 

سخنرانی خوب برای خودمان طرح ریزی کنیم )البته با کمی خالقیت(
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طرح بندی سخنرانی

اصال چرا باید سخنرانی خودمان را طراحی کنیم؟

طرح بندی و یا طراحی سخنرانی برای این است که ما محتوای خودمان را به 

طوری منسجم و قابل درک ارائه دهیم و به قولی صحبت های ما یک صحبت 

بی سروته نشود، سخنرانان و مدرسین زیادی رو دیدم که خیلی خوب صحبت 

می کردند، اما وقتی که سخنرانی شان به پایان می رسید مخاطب ها هیچ چیزی 

از صحبت هاشون متوجه نمی شدند و در کل یک صحبت بی سروته را شنیده 

اند که هیچ فایده ای برایشان نداشته و در آخر نمی دانستند که باید چه کاری 

انجام دهند.
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پس برای اینکه روش سخنرانی خودمان را به دست بیاوریم می بایست صحبت 

و سخنرانی خودمان را طراحی کنیم تا یک صحبت منسجم بیان کنیم.

به عبارت دیگه باید شروع، بدنه و پایان را برای خودمان مشخص کنیم و اگر الزم 

بود در آخر سخنرانی به مخاطب های خودمان بگوییم که کاری را انجام دهند.

یک روش سخنرانی معمول

معموال یک روش سخنرانی که در خیلی از جاها مشاهده می کنم به این صورت 

است که:

مقدمهیامعرفی

یک معرفی و تعریف کلی از مواردی که قرار است در مورد آن صحبت شود را بیان 

می کنند تا مخاطب ها با آن موضوع آشنا شوند، به عبارت دیگه برای صحبت 

هایی که قرار است بیان کنند یک مقدمه می گویند تا افراد با آن موضوع آشنا 

شوند تا بتوانند آن را بهتر درک کنند.

حاال این مقدمه یا معرفی می تواند هر چیزی باشه.

مثال می توانیم در مورد اینکه چرا باید به یک همچین کالسی بیایید و چرا باید 
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این موضوع را بدانید صحبت کنیم و اهمیت آن موضوع را برای مخاطب بیان 

کنیم.

وقتی که مخاطب بداند اگر صحبت های ما را گوش نکند ممکن است موارد مهم 

و زیادی را از دست بدهد خیلی راحت تر ما و صحبت های ما را موردپذیرش 

قرار می دهد.

در خیلی از موارد اگر ما چرایی چیزی را به افراد بگوییم راحت تر آن را قبول می کنند

پس برای مقدمه صحبت های خودمان می توانیم در مورد اینکه اصال چرا باید 

به صحبت های من گوش بدهید با مخاطب صحبت می کنیم.

برای مثال فرض کنید که قرار است یک کارگاه در مورد “سیستم سازی” برگزار 

شود.

ما در شروع می توانیم اهمیت سیستم سازی را بر روی کسب وکارمان بیان کنیم 

و بگوییم اگر سیستم سازی نکنید ممکن است چه مواردی در آینده رخ دهد.
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بیانصحبتهایاصلی)بدنه(

بریم سروقت صحبت های  توانیم  بیان مقدمه و معرفی می  از  بعد  خب حاال 

اصلی یا )بدنه(.

بدنه سخنرانی معموال ۸۰ درصد زمان ما را در بر می گیرد.

به هرحال صحبت یا مواردی که قرار است آموزش دهیم را در این قسمت بیان 

می کنیم.

من همیشه روی ساده سازی محتوایی که قرار است بیان شود تأکید می کنم.

همیشه به دانشجویانم می گویم اگر قرار است صحبتی را بیان کنید بهتر است 

آن را، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ لغات ساده سازی کنید.

می  متوجه  بشنوید  را  جهان  و  ایران  سخنرانان  مشهورترین  های  اگر صحبت 

شوید که چقدر روان و ساده صحبت می کنند.

استفاده  واژه های سخت  و  کن  ُپر  دهان  لغات  از  زمان سخنرانی  در  ما  اینکه 

کنیم اصال خوب نیست و توصیه نمی کنم، مگر اینکه تمام افراد اون جمع لغات 

کامال  شما  موضوع  و  بدانند  را  شود  می  بیان  که  و سختی  مخفف  تخصصی، 

تخصصی باشد.

http://amirmostafa.com/


7 آموزش روش سخنرانی

زمانی که ما در یک سخنرانی و یا صحبت های روزمره از کلمات خیلی سخت 

استفاده کنیم، اتفاقی که می افتد این است:

صحبت های ما برای بار اول و دوم خوب و جذاب و با کالس است،اما برای 

دفعات بعدی چون افراد صحبت ها و واژه هایی که به کار می بریم را متوجه 

نمی شوند سعی می کنند از ما دوری کنند.

بنابراین توصیه اکید می کنم تا آنجا که ممکن است صحبت های خودمان را 

ساده سازی کنیم و از کلمات دهان ُپرکن استفاده نکنیم.

یک مورد که در واژه هایی که به کار می بریم باید دقت کنیم این است که واژه 

های ما باید قابل تصویر سازی باشد.

به این جمله دقت کنید:

یکی از موارد بسیار مهم در امر خطابه و سخنوری، ویژه و خاص جلوه نمودن 

سخنور است، در اصل تمام تشخص بر پایه ویژگی است، یعنی شما تا زمانی 

که ویژگی آفرین نباشید و ویژگی هایی در خودتان ایجاد نکنید، تشخص به 

ارمغان نخواهد آمد.

به تمثیل بخواهم برای شما بگویم …
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در این جمله از واژه هایی استفاده شده که اصال قابلیت تصویر سازی را ندارند و 

یا خیلی سخت و قلمبه سلمبه هستند:

تشخص ◄

ویژگی آفرین ◄

ارمغان ◄

تمثیل ◄

بیانمثالویانشاندادنکارهایعملی

در آموزش روش سخنرانی و طراحی سخنرانی اولین مرحله معرفی و مقدمه بود، 

دومین مرحله بدنه سخنرانی و صحبت های ما بود و سومین مرحله که  بیان 

مثال و یا نشان دادن با کارهای عملی است.
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شاید الزم باشد در سخنرانی و یا تدریسی که انجام می دهیم از کارهای عملی 

برای بهتر درک کردن افراد استفاده کنیم.

هرچقدر مثال های ما ساده تر باشه و افراد با اون در روزمره برخورد داشته باشند 

درکش هم براشون راحت تره.

اصال الزامی نیست که ما بدنه صحبت مان را کامل بیان کنیم و بعد بریم سراغ 

بیان مثال، می توانیم مثال های خودمان را هم در البه الی صحبت ها بیان کنیم 

و یا به صورت عملی کاری را نشان دهیم.

جمعبندی

بعدازاین مرحله می توانیم صحبت ها و مثال هایی را که بیان کردیم جمع بندی 

کنیم و کلیت آن را یک بار مرور کنیم.

جمع بندی باعث می شود که ما یک مرور کلی بر روی محتوای که ارائه شده 

است داشته باشیم.

ما وقتی کل داستان را یک بار از باال نگاه کنیم و موضوعاتی که بیان شده است 

را یک بار مرور کنیم خیلی راحت تر می توانیم آن را درک کنیم و پیوستگی آن را 
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متوجه بشویم.

بنابراین جمع بندی کردن برای داشتن یک روش سخنرانی می تواند بسیار مفید 

باشد.

سوالوجواب

و همان طور که بیان کردم در خیلی از سخنرانی ها و آموزش هایی که مدرسین 

برگزار می کنند در آخر جلسه، پرسش و پاسخ وجود دارد.

معموال برای یکسری از افراد پرسش هایی به وجود می آید که ممکن است ذهن 

شان را درگیر کند و تمایل داشته باشند که سوال شان را مطرح کنند.

به سواالت  یا سمینار  آخر کالس  در  یا مدرس  و  که سخنران  است  پس خوب 

مخاطبان پاسخ دهد.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیندازید: نحوه پاسخ به سواالت مخاطبان

http://amirmostafa.com/
http://amirmostafa.com/question/


11 آموزش روش سخنرانی

پاسخ به چهار سوال اساسی قبل از سخنرانی

قبل از اینکه ما بخواهیم سخنرانی خودمان را طراحی کنیم بهتر است که به این 

چهار سوال برای خودمان پاسخ دهیم.

۱-مخاطبهایشماچهکسانیهستند؟

ما باید مخاطب های خودمان را بشناسیم تا بتوانیم صحبت هایی را که آماده 

می کنیم بر اساس آن افراد باشد.

ما اگر مخاطب خودمان را نشناسیم نمی توانیم صحبت های خوبی را بیان کنیم.
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مورد  در  رو  دیگه  موارد  و  رده سنی، شغل، تحصیالت، جنسیت  که  است  بهتر 

مخاطب خودمان بدونیم تا بتونیم سخنرانی خوبی را طراحی و اجرا کنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیندازید: مخاطب شناسی در سخنرانی
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۲-هدفشماازاینصحبتچیهست؟

باید بدانیم که دقیقا هدف ما از این سخنرانی و صحبت چی هست؟

اگر ندانیم به احتمال زیاد سخنرانی باارزش و قدرتمندی را طراحی نخواهیم کرد. 

برای مثال ممکن است هدف ما از سخنرانی این موارد باشد:

دادن اطالعات عمومی ◄

بیان کردن یک دیدگاه جدید ◄

عوض کردن دیدگاه و نگرش افراد ◄

آموزش یک مهارت یا دانشی خاص ◄
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قایق  با یک  که  این است  ندانیم دقیقا مثل  را  از سخنرانی خودمان  اگر هدف 

لوکس بریم وسط دریا و بدون هیچ نقشه و هدفی پیش بریم و در آخر هم به 

هیچ کجا نرسیم و یا به جایی که نباید برسیم.

۳-چقدرزماندارم؟

اینکه چقدر زمان دارم می تونه مشخص کنه که من چه مواردی رو باید بیان کنم 

و چه مواردی اولویت کمتری داره و باید اون رو حذف کنم.

متاسفانه خیلی از سخنرانان رو می بینم که می گویند:

ببخشید فرصت کم بود و این موضوع هم خیلی گسترده بود و در این مدت زمان 

کم نمی شد تمام زوایای این موضوع را بیان کرد.
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به نظر من این جمله یعنی اینکه من قادر نیستم که بر اساس اولویت مطالب و 

زمانی که داریم صحبت های خودم رو طرح بندی کنم.

فیلم ها و صحبت های یک دقیقه ای که در شبکه های اجتماعی وجود دارد این 

موضوع را ثابت می کند که ما حتی در یک دقیقه هم می توانیم یک صحبت 

منسجم داشته باشیم.

بنابراین ازتون می خواهم که بر روی صحبت های خودتان و حذف و اضافه کردن 

موضوعات دقت کنید و زمان رو در نظر داشته باشید تا بتوانید در مدت زمانی که 

در اختیاردارید یک صحبت خوب و منسجم داشته باشید.
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4-موضوعصحبتمنچیهست؟

و برای سوال آخر هم از خودمان بپرسیم که موضوع صحبت من چی هست؟

آیا هدف از سخنرانی من به موضوع صحبت من مربوط می شود یا خیر؟

ما بر اساس هدفی که برای صحبت خودمان مشخص کردیم می بایست موضوع 

سخنرانی و صحبت خودمان را مشخص کنیم.

موضوع صحبت ما هست که مشخص می کنه چه موارد و موضوعاتی باید بیان 

شود و بر اساس زمان، هدف و مخاطب باید مشخص شود.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: انتخاب موضوع سخنرانی یا لکچر

پایان
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