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مراحل یادگیری سخنرانی و فن بیان

براییادگیریسخنرانیوفنبیاننیازاستکهازیکسریمراحلگذرکنیم

تابتوانیمبهآندستپیداکنیم.

منامیرمصطفی،مدرسسخنرانی،فنبیانومذاکرهدراینمقالهمراحل

یادگیریسخنرانیوفنبیانراباشمابهاشتراکمیگذارمتابتوانیدبا

آگاهیازاینمراحلمسیرخودتانرادراینزمینهباقدرتبیشتریادامه

دهید.

فن بیان ذاتی یا اکتسابی

برایافرادکمیدرجامعهخوبصحبتکردنخیلیراحتاستو

میتواننددرهرجمعیبافنبیانیکهدارندبدرخشندوافرادرامجذوب

خودکنند.

امابرایبسیاریازافرادداشتنفنبیانخوبدرخونشاننیستو

نمیتوانندبهراحتیدربیندیگرانصحبتکنندونتیجهمطلوبرابه

دستبیاورند.
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همانطورکهبیانشدافرادبسیارکمیهستندکهاینمهارترابهصورت

ذاتیدروجودشاندارند،اماازطرفدیگرسخنورانشناختهشدهزیادی

وجوددارندکهاینمهارترابهصورتاکتسابیفراگرفتهاند.

وقتیاینافرادتوانستهاندسخنرانیوفنبیانرابهمهارتیعالیدر

خودشانتبدیلکنند،پسماهمازاینقاعدهمستثنانخواهیمبودومانیز

میتوانیمبهیکسخنورعالیتبدیلشویم.

استیوجابزنمونهیکسخنوریاستکهبهصورتاکتسابیتوانستهبهآن

دستپیداکندوماننداستیوجابزهادردنیاوکشورماکمنیست.

فنبیانوسخنرانیماننددوچرخهسواری،رانندگییاشناکردنیکنوع

مهارتاستکهمامیتوانیمباکمیصرفوقتبهآندستپیداکنیم.

با هم مراحل یادگیری فن بیان و سخنرانی را بررسی می کنیم.

مرحله اول یادگیری سخنرانی و فن بیان – ناتوانی آگاهانه

دراینمرحلهشخصنمیداندکهنمیداند.
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یعنیآنشخصاطالعنداردکهنمیتواندخوبصحبتکندیاجلویجمع

سخنرانیکند.

پسنقطهشروعمااینجاستکهتازهمتوجهمیشویمنمیدانیمچهکاری

بایدانجامدهیم.

اگردرحالخواندناینمقالههستیدبهاحتمالزیاداینمرحلهراگذراندهاید

ومتوجهشدیدکهبایدرویمهارتهایکالمیخودتانکارکنید.

بهشماتبریکمیگویمکهدراینمسیرقدمگذاشتهایدوبرایپیشرفت

خودتانوقتمیگذارید.

مرحله دوم یادگیری سخنرانی و فن بیان – ناتوانی آگاهانه

دراینمرحله،یعنیناتوانیآگاهانهماازاینکهنمیتوانیمخوبصحبت

کنیمآگاهیداریمواینیعنیناتوانیآگاهانه.

یعنینمیتوانیمآنکارراانجامدهیم.

احتماالکسیبهماگفتهاستکهمثالصدایتبرایصحبتکردنخوب

نیست،یاخودمانمتوجهشدیمکهوقتیمیخواهیمجلویجمعصحبت

http://amirmostafa.com/


5 مراحل یادگیری سخنرانی و فن بیان

کنیمهمشتپقمیزنیمیانفسکممیآوریم.

یعنینسبتبهاینمسائلآگاهیپیداکردیمامانمیدانیمکهچطور

میتوانیمآنهارارفعکنیم.

واینجاستکهرویمیآوریمبهسمتآموزشوکتابمیخوانیم،در

اینترنتجستجومیکنیم،محصوالتآموزشیراتهیهمیکنیمیابه

کالسهایحضوریوسمینارهامیرویم.

پساینعالیهکهمتوجهشدیمبایدیکسریمسائلیکهداریمرورفعکنیم.

مرحله سوم یادگیری فن بیان و سخنرانی – توانمندی آگاهانه

بهشماتبریکمیگیمکهتااینمرحلهپیشآمادید.

خبتویاینمرحلهیکسریدانشدرموردفنبیانوسخنرانیفراگرفتیم

وتونستیمتاحدیخودمونروباالبکشیم.

امامابرایصحبتکردنداریمکلیانرژیمیزاریم.یعنیهمشآگاهانه

حواسمونبهاینهستکهمثالتپقنزنیمیاصدامونروباالوپایین

ببریم.
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ولیاینکارواقعاطاقتفرساییاستکهمدامبخواهیمبهتماماجزای

صحبتکردنوسخنرانیخودموندقتکنیم.

مگهمیشهمادریکلحظهبه10تا15تاآیتمدقتکنیم.

برای مثال در یک لحظه ما باید حواسمون به این مسائل باشه:

زبانبدن◄

ارتباطچشمی◄

بلندیصدا◄

باالوپایینبردنصدا◄

باانرژیصحبتکردن◄

مکث◄

تایید◄

انواعلحن◄

کلماتیکهبایدبهکارببریم◄

درستاداکردنجمالت◄
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روانصحبتکردن◄

کمنیاوردننفس◄

وخیلیموارددیگه.◄

شایددرمورداینموضوعاتاطالعاتداشتهباشیماماواقعامدیریتاین

همهچیزدریکلحظهنشدنیهست.

کسیکهکتابآییننامهرانندگیراخواندهباشدنمیتواندپشتفرمان

بنشیندوشروعبهرانندگیکند.

شایددراینمورداطالعاتکافیداشتهباشد،امامهارتانجامآنراندارد.

پیشنهاد ویژه: دوره هدیه چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم

ایندورهکهدربااللینکشرابرایتانبهاشتراکگذاشتهاممیتواندبرایتان

شروعیدراینمسیرباشد.
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مرحله چهارم یادگیری فن بیان و سخنرانی – توانمندی ناآگاهانه

اینمرحلهخیلیمهمهچونباعثمیشهچیزهاییکهیادگرفتیمرابرای

خودمانتثبیتکنیم.

یعنیبایدبهاینتواناییبرسیمکهبهصورتناآگاهانهبتونیمموضوعاتیکه

یادگرفتیمرواجراییکنیم.

حاالشایدکسیبتواندبعدازخواندنآییننامهرانندگیوباچندبار

نشستنپشتفرمانکمیخودروراحرکتدهد.
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امانمیتوانددرجادهرانندگیکند.

چونهنوزنتوانستهاستبهتوانمندیناآگاهانهبرسد.

ولیباتکرار،باتمرین،باپشتکارمیتونیمازاینمرحلهتوانمندیآگاهانه

گذرکنیموبهتوانمندیناآگاهانهبرسیم.

یعنیبدوناینکهنیازباشدبهتمامموضوعاتریزودرشتفکرکنیم،

ذهنمانبهصورتاتوماتیکانجامشمیدهد.

آیایادتانمیآیدکهاوایلدرهنگامرانندگیچقدرخستهمیشدید؟

دلیلشاینبودکهذهنتانمدامدرگیربودکهبتواندکاردرسترادرلحظه

درستانجامدهد.

امابعدازمدتیکهپشتفرماننشستیدخیلیراحتتونستیدکهبهآن

وضیعتعادتکنید.

بهعبارتدیگربتوانیدبهصورتناآگاهانهکارهایتانراانجامدهید.

یادگیریسخنرانیوفنبیانهمازاینقاعدهمستثنانیست.

چونیکنوعمهارتاست.
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حاالباتوجهبهاینکهتوانستیددراینمسیراطالعاتکسبکنیدودانش

خودتانراباالببریدوکمیبینافرادصحبتکنیدیاسخنرانیکنید،

میتوانیدباادامهدارکردناینکارهابعدازمدتیبهیکسخنورقهارتبدیل

شوید.

جمع بندی

برایاینکهبتوانیمفنبیانوسخنرانیرایادبگیریمنیازاستکهبتوانیماز

چهارمرحلهیادگیریگذرکنیم.

اینچهارمرحلهراتوضیحدادموبیانکردمکهفنبیانوسخنرانیهم

مثلتماممهارتهایدیگرنیازداردکهبرایشوقتبگذاریموآنراتمرین

کنیم.

دراصلابتداباکسبدانشدراینزمینهشروعمیکنیموباتمرینو

تمرینوتمرینمهارتخودمانرادرزمینهسخنرانیوفنبیانافزایش

میدهیم.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشید

امیر مصطفی
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