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2 راههایافزایشفنبیان

راه های تقویت فن بیان

مابادانستنراههایتقویتفنبیانمیتوانیمفنبیانخودمانراتاحد

خیلیزیادینسبتبهاالنبهبودببخشیم.

قطعاراههایخیلیزیادیبرایتقویتفنبیانوجودداردامامن،امیر

مصطفی،مدرسسخنرانی،فنبیانومذاکرهدراینمقالهبهمهمترین

آنهامیپردازموبهشمامیگوییمکهچطورفنبیانخودتانرابااین

راهکارهاتقویتکنید.

بهشماپیشنهادمیکنمحتمادردورهرایگان»چگونهفنبیانخوبیداشته

باشیم؟«شرکتنمایید.

مواردیکهشمادرایندورهخواهیدآموختاینهاهستند:

یافتننقاطضعفوقوتبیانخودمان◄

برطرفکردنایننقاطضعف◄

چگونهبااعتمادبهنفسصحبتکنیم◄

راهکارهاییبرایداشتنیکصدایواضح◄

میزانمتناسبسرعتصحبتکردن◄

چگونهخودمانرامعرفیکنیم؟◄
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چگونهجذابصحبتکنیم؟◄

وچندینمطالبکاربردیدیگر◄

برایشرکتدردروهرایگان»چگونهفنبیانخوبیداشتهباشیم؟«روی

لینکزیرکلیککنید:

پیشنهاد ویژه: چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟

فن بیان چیست

جاداردکهدراینجایکتعریفخالصهازفنبیانبگویم.

بتوانیمکلماتو اینمعنیاستکهما به بیان بازیگریفن تئاترو در

جمالتراخوبوواضحبرزبانجاریکنیم.

اماتعریفیکهمنودیگراساتیدحوزهارتباطاتدرموردفنبیانداریم

ایناستکهمابتوانیمدرهرموقعیتخیلیخوبصحبتکنیم.فرقی

نمیکندکهمادرحالسخنرانیکردنهستیم،برسرمیزمذاکرههستیمو

یابادوستانوآشنایانمانصحبتمیکنیم.
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درنتیجهتعریفیکهماازفنبیانداریمبسیارگستردهترازتعاریفدیگر

است.

اگرتمایلداریددرموردفنبیانوکاربردهایآنبیشتربدانیدبهشما

پیشنهادمیکنممقالهایکهدرزیرلینکشرابرایتانقرارمیدهممطالعه

کنید.

حتما این مقاله را بخوانید: فن بیان چیست

تقویت هوش کالمی

کارهای بهتر عملکرد موجب بدنمان عضالت تقویت با که همانطور

فیزیکیمانمیشویمیاباانجامدادنتمریناتسادهریاضییاحلجدول

باعثفعالبودنذهنمانمیشویم.

برایتقویتهوشکالمیوصحبتکردنهممیبایستیکسریازکارها

وتمریناتراانجامدهیم.
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مذاکره یا موردسخنرانی در تکنیکی بخواهیم ما اینکه از قبل اصل، در

بدانیم،یابخواهیملحنیاُتنصدایخودمانراتنظیمکنیم،میبایست

هوشکالمیخودمانراتقویتکنیم.

ماباتقویتهوشکالمیاستکهمیتوانیمدرهرموقعیتیخوبظاهر

شویموصحبتهایعالیوحرفهایراانجامدهیم.

اگرماندانیمکهدرموقعیتمناسبچهبگوییموحرفکمبیاوریمهر

چقدرکهدرموردآنبحثاطالعاتداشتهباشیمبههیچدردینمیخورد.
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بهعبارتیهنوزهوشکالمیماتقویتنشدهاستتابخواهدمواردیکه

درذهنداریمرابرزبانجاریکند.

تماماینهاراگفتمتابگوییمیکیازراههایتقویتفنبیانایناستکه

ماهوشکالمیخودمانراباالببریم.

دوتمرینفوقالعادهکهجزوراههایتقویتفنبیاناسترادرادامهبا

شمابهاشتراکمیگذارم.

نکتهایکهدراینتمریناتوجودداردایناستکهمابایداینتمرینات

رابهصورتمنظمانجامدهیم.

کند، تقویت را بدنش عضالت میخواهد که ورزشکار یک مانند دقیقا

انجاماینتمریناتنیزبایدتداومداشتهباشدواینطورنباشدکهیکروز

تمریناتراانجامدهیمویکهفتهانجامندهیم.

شایدبرایتانجالبباشدکهبدانیدحتیخودمنهمدقایقیازروزرابه

تمریناتتقویتفنبیاناختصاصمیدهم.

اگرمیخواهیدراههایتقویتفنبیانبرشمااثرکندمیبایستمثلغذا

خوردنبهآننظمدهیم.

معموالخیلیکماتفاقمیافتدکهمایکوعدهغذاییرافراموشکنیم
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نهار بود خلوتتر سرم که پسفردا امروز جای به باشد حاال بگوییم یا

میخورم.

حاصلسخناینکه،اگرمیخواهیدراههایتقویتفنبیانبرشمااثرکند

بایددرانجامتمریناتآنمداومتداشتهباشید.

منیکجملهدارمکهمیگوییم:

حتی قطرات لطیف آب هم با پشتکار و تداوم می توانند دل سنگ را بشکافند.

قطعاشماهمتواناییاینراداریدتایکسخنورحرفهایشوید.
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تمرینات فن بیان - بداهه گویی

یکیازتمریناتوراههایتقویتفنبیانایناستکهمابهصورتبداهه

درموردپیرامونخودمانصحبتکنیم.

درفرهنگفارسیمعنیبداههاینگونهآمادهاستکه:

بداهه:بیاندیشهسخنگفتن

و نقاشی ، موسیقی شعر، از اعم هنری اثری مقدمه بدون بداههپرداز:

همانندآنخلقمیکند.

- این تمرین چطور انجام می شود؟

مامیتوانیمدرموردهرچیزیکهاطرافمانهستشروعبهصحبتکنیم.

یکنمونهتمرینبداههگوییدرمورد»لیوان«

لیوان مثل هست، موجود بازار در که داره مختلفی جنسهای لیوان

پالستیکی،استیل،شیشهای،چوبییاحتیسفالی.

درزمانقدیمبیشترازلیوانهایسفالیکهلعابکاریشدهبودنداستفاده

میشد،امااینلیوانیکهروبرویمناستیکلیوانشیشهایدستهدار
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استکهحدودا200تا220سیسیگنجایشدارد.

ازجملهشرکتهاییکهلیوانهایشیشهایتولیدمیکنندمیتوانشرکت

...رااشارهکرد،اینشرکترقیبشیشهوبلورکشورهایترکیهوفرانسه

استوامیدوارهستمتمامشرکتهایایرانیبهحدیکیفیتکاالیشانرا

باالببرندتاجاییبرسدکهبتوانیماجناسکشورخودمانرابهکشورهای

دیگرصادراتکنیم.

معموالجنسایننوعلیوانهایباکیفیتطوریاستکهنشکنهستند.
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...وبههمینصورتتمرینبداههگوییراانجاممیدهیم.

پیشنهادمنایناستکهدوتاسهمرتبهدرروزوهرنوبتدوتاسه

دقیقهاینتمرینراانجامدهید.

نکته:دراوایلانجاماینتمریناصالمهمنیستکهچهچیزیبرزبان

میآورید،فقطبایدتالشکنیدتاهرچیزیبهذهنتانمیآیدبیانکنید

تابهمرورزمانبتوانیدتسلطبیشتریدراینتمرینداشتهباشید.

هرقدرکهاینتمریناترابیشتروبیشترانجاممیدهیدتاثیرشرادر

گفتگوهایروزانهخودتانمیبینید.

تمرینات فن بیان – تند گویی

یکیدیگرازراههایتقویتفنبیان،تمرینتندگوییاست.

برای را ما ذهن و میشود ما کالمی هوش تقویت باعث تمرین این

صحبتکردنآمادهمیکند.

انجاماینتمرینراتوصیهمیکنمیکهفتهبعدازتمرینبداههگویی

درلیستتمریناتخودقراردهیدوبعدازتمرینبداههگویی)باهمان

http://amirmostafa.com/


11 راههایافزایشفنبیان

موضوعبداههگویی(تمرینراانجامدهید.

برایمثالاگرسهدقیقهبداههگوییراانجامدادهاید،دریکدقیقههمان

موردرابهصورتسریعبیانکنید.

بازهمذکرایننکتهراالزممیبینم:

بیان چیزی چه اینکه به تمرین این انجام اول روزهای در بههیچوجه

میکنیدتوجهنکنید.

فقطتمرینراانجامدهیدتابهمرورجملههایشماسروسامانپیداکند

وذهنتانبرایصحبتکردنتقویتشود.

تمرینات فن بیان - تمرین ادای صحیح کلمات

ماهرچقدرجمالتزیبابیانکنیماماصحبتهایماواضحشنیدهنشودو

دیگرانبهسختیصحبتهایمارابشنوندهیچفایدهایندارد.

کسیکهفنبیانخوبیداردمیبایستبتواندکلماتوجمالتراخیلی

واضحاداکند.

معموالافرادیکهازاعتمادبهنفسکافیدرصحبتکردنبرخوردارنیستند
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خیلیآهستهوبدونانرژیصحبتمیکنندوبهعبارتیصحبتهایاین

افرادبهسختیشنیدهمیشودووضوحکافیرابرایصحیحشنیدهشدن

ندارد.

برایاینمنظورمانیازداریمتاعضالتفکودهانخودمانراتقویت

کنیم.

درموردادایصحیحکلماتمقالهمفصلینوشتهامکهپیشنهادمیکنمآن

رامطالعهکنیدوتمریناتشراانجامدهید.

حتما این مقاله را بخوانید: چگونه کلمات را درست ادا کنیم

تمرینات فن بیان - لحن مناسب

در مناسبی لحن باید ما که است این بیان فن تقویت راههای دیگر از

صحبتکردنداشتهباشیم.

اگرمالحنصحیحیدرحرفزدنانتخابنکنیمممکناستحرفمابا

معنیدیگریبرداشتشود.
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بارهابرایخیلیازافرادپیشآمدهکهمنظورشانچیزدیگریبودهامابا

وهمینموضوع برداشتشده دیگری چیز بیانشده که لحنی به توجه

باعثشدهکهصحبتهایآنافرادبهبحثوجدلکشیدهشود.

برداشت نکردهایم کار لحنمان روی ما اینکه دلیل به مواقع از خیلی در

متفاوتیازصحبتهایمامیشود.

هم معمولی صحبتهای وقتی افراد از یکسری باشید کرده دقت اگر

بیانمیکنندانگارباآدمدعوادارندوفرقیبینصحبتهایصمیمییا

صحبتهایجدیوعصبیشاننیست.

لطفاوحتمامقالهایکهدرموردلحنصحبتکردننوشتهامرابخوانیدو

سعیکنیدکهلحنهایمناسبرادروجودتانجابیاندازیدتادرزمان

مناسبدیگرنیازنباشدتافکرکنیددراینجابایدازچهلحنیاستفادهکنیم

واینمهمهمزمانیتحققمییابدکهماآنهاراتمرینکردهباشیم.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: لحن صحیح و مناسب صحبت کردن

بعدازگذشتیکیادوهفتهازشروعتمریناتبداههگوییسعیکنید

کهحواستانبهلحنبیانخودتانباشد.
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نحوه تمرین کردن

شایدنیازباشدکهراههایتمرینکردنرابدانیدتابتوانیددرهرموقعیتی

بهخوبیصحبتخودتانرابیانکنید.

اینموردصحبت راکهدر بیانشماره7 رادیو بهشماپیشنهادمیکنم

کردهامبشنوید.

حتما به این رادیو بیان گوش کنید: نحوه تمرین سخنرانی

جمع بندی

دراینمقالهمهمترینراههایتقویتفنبیانرابررسیکردیم.همانطور

کهمتوجهشدهایدتقویتهوشکالمییکیازکلیدهایاصلیدرراههای

تقویتفنبیاناست.

ویکیدیگرازراههایتقویتفنبیانانجاممداومتمریناتاست.
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اینرابهیادداشتهباشیدکهفقطصرفاینکهچیزیرابدانیمنمیتوانیم

آنراانجامدهیم.

همانطورکهباخواندنیککتابآموزشبوکسنمیتوانیمیکبوکسور

حرفهایشویمداشتنفنبیانقویهمهمینطوراست.

ودرآخرازشمامیخواهمتااینتمریناتراجدیبگیرد.

برایتانبهترینهاراآرزودارم

درپناهخداباشید

امیرمصطفی
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