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2 فن بیان خوبی ندارم

فن بیان خوبی ندارم

عموما، وقتی می گویند که فن بیان خوبی ندارم منظور این است که:

مننمیتوانمخوبصحبتکنم◄

مننمیتوانمبادیگرانخوبارتباطبرقرارکنم◄

مننمیتوانمدیگرانراخوبمتقاعدکنم◄

مننمیتوانمجلویجمعخوبصحبتکنم◄

مننمیتوانمتاثیرگذارصحبتکنم◄

افرادیکهمیگویندفنبیانخوبیندارمبهدنبالبرقرارکردنیکارتباط

خوببادیگرانهستندواحتماالدغدغهشاناینباشدکهبتوانندبهخوبی

بادیگرانصحبتکنندوحرفهایشاندلنشینواثرگذارباشد.

قبلازاینکهادامهایننوشتهرامطالعهکنیدبهشماپیشنهادمیکنمحتما

دردورهرایگان»چگونهفنبیانخوبیداشتهباشیم؟«شرکتکنید،شما

میتوانیدباکلیکبررویلینکزیربهصفحهمربوطبهایندورههدایت

میشوید.
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پیشنهاد ویژه: دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته 

باشیم؟«

اگرماقصدداریمکهفنبیانخوبیداشتهباشیمویکیازنگرانیهایمان

ایناستکهمیگوییمفنبیانخوبیندارم،اینموضوعمیتوانددالیل

زیادیداشتهباشد.

به طورکلی اگر می گوییم فن بیان خوبی ندارم، دو دلیل اصلی دارد:

1 قوینبودنذهنبرایصحبتکردن.

2 نداشتنتواناییکافیبرایادایآوایمناسبجمالت.

کنیم، تبدیل خودمان قوت نقاط به را ضعف نقاط دو این بتوانیم اگر

میتوانیمفنبیانخوبیدرهنگامصحبتکردنداشتهباشیم.

قوی نبودن ذهن برای صحبت کردن

احتماالافرادیرادیدهایدکهخیلیُپرحرفهستندواتفاقاخیلیهمفن

بیانخوبیدارند،)البتهکسیکهُپرحرفیوپرچانگیمیکندالزاماشخصی

نیستکهفنبیانخوبیداشتهباشد.(
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حتما این مقاله را مطالعه کنید: فن بیان چیست

اینافرادچونآنقدرصحبتکردهاند،ذهنشانبرایاینکارتقویتشده

استومیتوانندبهراحتیدرموردهرموضوعیساعتهاصحبتکنند،

فقطکافیاستکهمابگوییم»فـــ«تافرحزادمیروندوبرگردند.

کنیم تقویت کردن صحبت برای را ذهنمان بتوانیم هم ما اگر حاال

میتوانیمبهراحتیدرموردهرموضوعیکهبخواهیمشروعبهصحبت
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کنیم،بههرحالداشتناطالعاتکافیدربارهموضوعصحبتتقریباالزامی

است.

وقتیذهنمانبرایصحبتکردنتقویتشودیابهعبارتیذهنمانرابرای

صحبتکردنتربیتکنیم،میتوانیمجمالتخوبیرابیانکنیم،همش

استفادهمیکنیم، تأثیرگذار و واژههایخوب از نمیگردیم، واژهها دنبال

صحبتهایمانرافراموشنمیکنیم،روانصحبتمیکنیم،تپقنخواهیم

زد،خواهیمتوانستلحنها،تاکیدهاومکثهایمناسبیدرصحبتمان

استفادهکنیموخیلیکارهایدیگرکهباعثمیشودمابتوانیمفنبیان

خوبیداشتهباشیمرادریافتمیکنیم.

بهایننکتهدقتکنیدکهمابایدتمامکارهاییکهبرایصحبتکردن

نیازاسترابرایخودمانبهیکمهارتتبدیلکنیم،یعنیبدوناینکهبه

کارهاییکهمیخواهیمانجامدهیمفکرکنیمآنهاراانجامدهیم.

دلیلشایناستکهمانمیتوانیمدریکلحظهبهتمامجزییاتیکهباید

درصحبتکردنمانرعایتکنیم،فکرکنیم.

منهمیشهدرموردمهارتها،مثالرانندگیکردنرابیانمیکنم.

اگرگواهینامهرانندگیداشتهباشیدبهاحتمالخیلیزیاددرروزهایاول،
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ذهنتانبهشدتدرگیرمیشدکهچهزمانیدندهراعوضکنید،چهزمانی

بایدگازدهید،چهزمانیبایدترمزکنید،دراینبینبایدازطریقآینه،

عقبوبغلماشینراهمچککنید،عالوهبراینبایدحواسمانبهسرعت

در اتفاقی اگر یا بزنید راهنما باید دادن مسیر تغییر برای باشد، مجاز

روبرویخودرویماافتادسریعفالشررابزنیدوکلیکارریزودرشترادر

یکلحظهبایدانجامدهید.احتماالروزهایاولچونذهنتانخیلیدرگیر

اینکارهاوترتیبدرستانجامدادنشبودخیلیخستهمیشدید،یا

حتیاگرتازهگواهینامهگرفتهباشیدوبهندرتپشتفرمانمینشینید،

بعدازچندساعترانندگیبیشترازیکرانندهتاکسیکهحداقل10ساعت

پشتفرمانبودهاستخستهشدهاید.

دلیلتماماینخستگیهاوآشفتگیهاایناستکههنوزرانندگیجزئی

ازوجودشمانشدهاست،بهعبارتدیگر،رانندگیهنوزبرایشمابهیک

مهارتتبدیلنشدهاستکهبتوانیدبدونفکرکردنآنراانجامدهید.

انرژی میکنند، رانندگی هفته در بار چند است سال چندین که افرادی

خیلیکمترینسبتبهافرادیکهتازهکارهستندانرژیصرفمیکنند.

برایمثالاگردریکاتوبانباشند،خیلیراحتمیتوانندبابغلدستیشان

عالقه مورد آهنگ دنبال کنند، زیاد یا کم را ضبط صدای بزنند، حرف
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میتوانند دیگر کارهای خیلی و بگردند آهنگ هزاران بین در خودشان

به شروع بغلدستیاش اگر است کار تازه که اماشخصی دهند، انجام

صحبتکندحواسشپرتمیشود.

جملهمنرانندگیخوبیندارمباجملهمنفنبیانخوبیندارممشترکات

زیادیدارد.

چونبرایاینکهبخواهیمفنبیانخوبیداشتهباشیمبایدمواردزیادیرا

درلحظهرعایتکنیموتازمانیکهآنکارهابرایمابهیکمهارتتبدیل

نشودنمیتوانیمآنرابهخوبیانجامدهیم.

بهعبارتدیگروقتیحواسمانرابهپیداکردنجمالتخوبجمعمیکنیم،

موارددیگرمثللحنمناسب،تاکیدیاباالوپایینبردنصدایمانوموارد

دیگرراازدستمیدهیم.

برایتقویتذهنمانجهتداشتنفنبیانقویحتمامقالهراکهدرزیر

لینکشرابهاشتراکمیگذارمبخوانید.

حتما این مقاله را بخوانید: تقویت ذهن برای صحبت کردن
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نداشتن توانایی کافی برای ادای آوای مناسب جمالت

کردن برایصحبت را ذهنی مهارتهای خوبی به توانستیم بعدازاینکه

تقویتکنیمحاالبایدتواناییاینراکسبکنیمکهبتوانیمکلماترابا

آواییمناسببیانکنیم.

چونیکقسمتیازصحبتهایماجمالتوکلماتیاستکهبیانمیکنیم

وقسمتدیگرهمصدایماونحوهاداکردنآنواژهوجملهاستکه

باعثمیشودمافنبیانخوبیداشتهباشیم.

اگرمانتوانیمآوایمناسبرابرایهرجملهوکلمهبرزبانجاریکنیم،هر

چقدرهمجمالتزیباییبیانکنیم،اگرشنیدهنشودیاصدایماواضح

نباشدبههیچدردینخواهدخورد.
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پس،فنبیانخوبیندارمفقطبهبیانجمالتخوبختمنمیشود،ما

بایدبتوانیمازلحاظآواییآنهاراخوباداکنیم.

حاالبرایاینکهبتوانیمآوایمناسبیدرصحبتکردنداشتهباشیملینک

چندمقالهمهمرادرزیرباشمابهاشتراکمیگذارمتاباخواندنآنو

انجامتمریناتشبتوانیدآوایمناسبیرادرصحبتهایخودبهکارببرید.

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

حتما این مقاله را بخوانید: چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ 

کنیم

حتما این مقاله را بخوانید: لحن صحیح و مناسب صحبت کردن
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اگرمیخواهیدرویصدایخودتانبیشترکارکنیدوصدایتانراپرورش

صدای بهترین به را شما صدای میتواند صداسازی جامع دوره دهید،

خودتانتبدیلکند.

پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

جمع بندی

فنبیانخوبیندارمدرخیلیازجهاتشبیهبهجملهرانندگیخوبیندارم

است،چونهمانطورکهدررانندگینیازاستتاماکمکممهارترانندگی

راکسبکنیم،درصحبتکردنوداشتنفنبیانخوبهمنیازاستکه

ماکمکمیکسریازمهارتهارابرایصحبتکردنیادبگیریمودرزندگی

روزمرهخودماناستفادهکنیم.

همانطورکهبیانکردم،اگرمیگوییدفنبیانخوبیندارمدودلیلدارد

کهباکارکردنبررویآندودلیلمیتوانیدتاحدقابلقبولیفنبیان

خودتانرارشددهید.
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با میتوانند آبهم لطیف قطرات میگویم،حتی که دارم منجملهای

پشتکارومداومتدلسنگرابشکافند.

ماهمباپشتکارومداومتدرهرکاریمیتوانیمخودمانرارشددهیم.

با آرزوی بهترین ها برای شما

در پناه خدا باشید – امیر مصطفی
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