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گاهــی مواقــع از یــک صحبــت، ســخنرانی یــا طریقــه بیــان آن خوشــمان آمــده و برخــی اوقــات هــم حــس  کثــر مــا ســخنرانی های زیــادی از افــراد مختلــف دیده ایــم.   ا
کــردن عــده ای دیگــر بــه هیجــان آمــده ایــم و بــرای  متضــادی بــه مــا دســت داده اســت. پــای ســخنرانی عــده ای ممکــن اســت خوابمــان ببــرد و در هنــگام صحبــت 
کــه چــرا چنیــن می شــود؟ یعنــی یــک  کــه پیــش می آیــد ایــن اســت  کنــش اجتماعــی از قبیــل تظاهــرات، مشــارکت در انتخابــات و ... تهییــج شــده ایــم. ســئوالی  یــک 

کنــد چــه مشــخصاتی بایــد داشــته باشــد؟ کــه مخاطــب را قانــع و راضــی مــی  ســخنرانی خــوب 
کامــل باشــند. اول اینکــه محتــوای ســخنرانی  کــه ســه عنصــر اساســی آن  ســخنرانی ها، یــک از مهمتریــن راه هــای ارتباطــی هســتند و هنگامــی موثــر تلقــی مــی شــوند 
کانــال  کننــده بــه نظــر آیــد و ســومین عنصــر،  بــه درســتی بــرای مخاطــب مشــخص تهیــه شــده باشــد. دوم، ســخنرانی بــه درســتی ارائــه شــود تــا بــرای مخاطــب قانــع 
ارتباطــی درســت از قبیــل رســانه هــا، رو در روی مخاطــب بــه صــورت مســتقیم و ... اســت. راهنمــای زیــر مهمتریــن وجــوه مرتبــط بــا ســخنرانی های عمومــی و بــا 

کیــد بــر عنصــر اول )محتــوای ســخنرانی و بــا توجــه بــه مخاطــب( اســت:  تا

عمومی نی  ا ــخنر س

عمومی:  نی  ا ســخنر د  مور در  ــا  ه نکته  مهمترین  ــده  چکی
کند. کنید تا مخاطب هم با شما ارتباط برقرار  • با مخاطب ارتباط برقرار 

کــه قابــل ســنجش باشــند. بــه عنــوان مثــال طــی 10 ســال  • عینی گرایــی در ســخنرانی های عمومــی بســیار اهمیــت دارد. منظــور از عینی گرایــی هــم بیــان جمــات به نحــوی اســت 
کاهــش تــورم اســت کــردن راه هایــی بــرای  کــرده اســت. وظیفــه مــا بــه عنــوان نماینــده پیــدا  خ تــورم هــر ســال افزایــش پیــدا  گذشــته نــر

کاریزماتیــک دارنــد و عــده ای هــم از چنیــن اســتعدادی بی بهــره انــد.  • طریقــه بیــان ســخنرانی بســیار اهمیــت دارد. عــده ای بــه صــورت ذاتــی خــوب صحبــت می کننــد و یــک بیــان 
گــر متــن ســخنرانی بــه درســتی تهیــه شــده باشــد می توانــد یــک عامــل موفقیــت زا باشــد.  در هــر دو صــورت امــا، ا

گــر در جمــع مشــخصی ســخنرانی می کنیــد، ارزش هــای  کــه بــه آن اعتقــاد نداریــد. امــا ا • ارزش هــای شــما و ارزش هــای مخاطــب هــر دو اهمیــت دارنــد. هیــچ وقــت صحبتــی نکنیــد 
کنیــد. کلــی شــما نباشــد - بیشــتر برجســته  کــه مخالــف ارزش هــای  آن جمــع را - تــا جایــی 

ــیم بشناس ا  ر مخاطب 
تاثیر  آنها  بر  سخنرانی  است  قرار  که  افرادی  و  مخاطب  درست  شناسایی 
گر شما یک  بگذارد اولین مرحله از پروسه تهیه یک سخنرانی عمومی است. ا

برای  که  نمی دانید  و  هستید  انتخاباتی  نامزد 
بهترین  گر  ا حتی  می کنید،  صحبت  کسی  چه 
نمایش را هم داشته باشید و متن سخنرانی تان 
بسیار حرفه ای تهیه شده باشد، باز هم ممکن 

است نتیجه مطلوب را نگیرید.

که شــما بــه عنوان  در عیــن حــال بــه یــاد داشــته باشــید 
مخاطــب  آنچــه  هــر  نیســتید  مجــاز  ســخنران،  یــک 
ــه  ک ــه دهیــد. ایــن باورهــای شماســت  می پســندد ارائ
کشــانده اســت و  جمعــی را بــه پــای ســخنرانی شــما 
کــه شــما صرفــا  گــر مخاطــب بــه ایــن نتیجــه برســد  ا
کــه  یــک بازیگــر هســتید و بــه اصطــاح آب هــر طــرف 
بــرود شــما هــم آنطرفــی شــنا می کنیــد، در آینــده شــما 

نمی گیــرد.  جــدی  را 

یکی از مهمترین نکات، ایجاد یک حس مشترک بین سخنران و مخاطبان 
و  می فهمد  را  آنها  سخنران  کنند،  تصور  مخاطبان  که  نحوی  به  است، 

طریق  از  کار  این  آنهاست.  از  جزئی  حتی 
انجام  مشابه  یا  و  مشترک  تجربه های  بیان 
هم  من  اینکه  قبیل  از  مواردی  می شود. 
چنین مشکلی داشتم یا صفاتی مانند شغل 
به  می توانند   ... و  بودن  هم شهری  خاص، 

کنند.  کمک  این درک 

ـــد  ـــت می کنی ـــی صحب ـــی عموم گردهمای ـــک  ـــر در ی گ ا
حتمـــا در آغـــاز ســـخنرانی از مخاطبـــان تـــان بـــه دلیـــل 
گردهمایـــی حاضـــر شـــده اند تـــا بـــه  اینکـــه در محـــل 
کنیـــد.  گـــوش دهنـــد، تشـــکر  صحبت هـــای شـــما 
ـــت  ـــرای وق ـــوند ب ـــه ش ـــان متوج ـــه مخاطب ک ـــد  بگذاری

و زمـــان آنهـــا ارزش قائـــل هســـتید. 

کنید ده صحبت  ــا س ــید،  باش ا  گر عینی 
گرایــی دور  کــه یــک ســخنرانی از ذهنــی  بــه هــر میــزان 
مــی شــود و از طریــق بیــان واقعیــت هــا و مثــال هــای 
احتمــال  شــود،  مــی  گراتــر  عینــی  ســنجش،  قابــل 
موفقیــت آن و تاثیرگــذاری بــر مخاطــب هــم بیشــتر 
کــه  نکنیــد  فرامــوش  حــال  عیــن  در  شــد.  خواهــد 
کــه  موفقیــت صحبــت شــما منــوط بــه ایــن اســت 
پــس  بفهمــد.  گوییــد،  مــی  کــه  را  آنچــه  مخاطــب، 

کنیــد. ســاده صحبــت 

کـه موفقیـت  بعـد از اینکـه مخاطـب سـخنرانی تان را شـناختید، بایـد بدانیـد 
ارزش هـای  چارچـوب  در  کـه  اسـت  آن  بـه  منـوط  شـما  صحبت هـای 

گروهی از زنان  گر بـرای  کنید. ا مخاطب تـان صحبـت 
می کنیـد،  صحبـت  زن  جهانـی  روز  مناسـبت  بـه  و 
نمی توانیـد نابرابـری حقـوق زنـان و مـردان را نادیـده 
بگیریـد، چـون مخاطـب شـما احتمـاال بر اسـاس این 
صحبت هـای  پـای  روزی  چنیـن  در  کـه  اسـت  بـاور 

می نشـیند. شـما 

کنید مخاطب صحبــت  هــای  رزش  ا چارچوب  در 

کنید ز  غــا آ مخاطب  ز  ا تشــکر  با  ا  ر ن  تا نی  ا ســخنر نکنید مــوش  فرا هم  ا  ر خودتان  های  رزش  ا

کنید ده  ســتفا ا مخاطب  بــا  مشــترک  های  تجربه  ز  ا




