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هـنـرخوب
 حرف زدن

تقویت فن بیان وسخنرانی

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
ارتباط را تعریف کنند. 	
عوامل مرتبط با یک سخنرانی مؤثر را نام ببرند. 	
اهـمـیـت تـعـامـل در سـخـنـرانی را تـوضیـح دهـند. 	
برخی از بایدها و نبایدهای سخنرانی را نام ببرند.  	

علیرضا شاقلیان
رئیس گروه آموزش و ارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری

ایران براتپور
کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری 

نسرین شیروانی
کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری
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مقدمه 
غذا،  آب،  مانند  فیزیولوژیک  نیازهای  بر  عــالوه  انسان 

دارد،  نیز  دیگر  اساسی  نیاز  یک  سرپناه،  و  خواب  هوا، 

همنوعان  با  ارتــبــاط  ایجاد  به  نیاز  از  اســت  عبارت  که 

خود. ارتباط، موضوعی اساسی و حیاتی است، زیرا کلیه 

جوامع بشری اعم از سنتی و متمدن، از طریق ارتباطات 

بــه تــبــادل و انــتــقــال اطـــالعـــات، انــدیــشــه هــا، نــگــرش هــا، 

احساسات، عقاید، آرزوها و تجارب خویش به همدیگر 

نیاز،  از مهم ترین مهارت های مورد  اقدام می کنند. یکی 

می پردازند،  آمــوزشــی  فعالیت های  به  که  کسانی  بــرای 

است.  فراگیران  با  صحیح  ارتباط  یک  برقراری  توانایی 

چنانچه این رابطه بخوبی برقرار شود، هدف های آموزشی 

و یادگیری با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق می یابند. 

بیان در لغت به معنی پدید آوردن و آشکار و روشن کردن 

بتوانیم یک  کــه  اســت  ایــن  بیان  فــن  از  منظور  و  اســت 

و  گوناگون  و صورت های  به شکل ها  را  و مقصود  معنی 

ارتباطی  مهارت های  از  یکی  بیان  بیاوریم.  زبان  به  زیبا 

محسوب می شود. مهارت های ارتباطی به رفتار و اعمالی 

خواهد  قــادر  آن هــا،  طریق  از  که شخص  می شود  گفته 

ایجاد  به  که  کند  برقرار  ارتباط  دیگران  با  نحوی  به  بود 

پاسخ های مثبت و پرهیز از عکس العمل های منفی منجر 

از پرکاربردترین روش های تدریس  شود. سخنرانی یکی 

شفاهی  مفاهیم  ارایــه  در سخنرانی  می شود.  محسوب 

از طرف آموزش دهنده و یادگیری از طریق گوش کردن و 

یادداشت برداری از طرف فراگیر انجام می شود. 

مهارت سخن گفتن

اجرای  به  است، شبیه  هنر  کردن یک  خوب سخنرانی 

و  است  داستان  قهرمان  آن سخنران،  در  که  صحنه ای 

توجه مخاطب را تا انتها حفظ می کند. برخی مهارت های 

مربوط به ارایه یک سخنرانی خوب از شخصیت سخنران 

می توان  بدون شک  را  دیگر  برخی  اما  می گیرد،  نشأت 

ارتباط،  برقراری  لحظه  اولین  در  آموخت.  و  کرد  تمرین 

نشان  را  بیان خود  قــدرت  احوالپرسی،  یا  با سالم  شما 

سالم  اطمینان  با  و  صالبت  با  چقدر  اینکه  می دهید. 

می کنید یا اینکه از روی ترس و نگرانی، یا ناراحتی آن 

را انجام می دهید، می تواند نشان دهنده وضعیت روانی 

شما باشد. به هر حال سخن گفتن در بین مهارت های 

ارتباطی، برای برقراری یک ارتباط مؤثر، از اهمیت زیادی 

برخوردار است و بیشترین کاربرد را دارد. 

مهارت ارتباط غیر کالمی

مــتــخــصــصــان ارتـــبـــاط غـــیـــرکـــالمـــی را، مــکــمــل ارتـــبـــاط 

مهمی در  سهم  غیرکالمی،  پــیــام هــای  کــالمــی مــی دانــنــد. 

انسان، به طور  انسانی دارنــد. کل بدن  ارتباطات  دامنه 

بالقوه قادر به برقراری ارتباط است و حرکات دست ها، 

سر، شانه ها، تنه، چشم ها، ابروها، تغییرات کلی چهره 

خاص  مفاهیم  و  معانی  دارای  قبیل  ایــن  از  حرکاتی  و 

ظاهر  بــدن،  و وضعیت  بر حرکات  عــالوه  خود هستند. 

شخصی شما مانند مرتب بودن و آراستگی سر و وضع 

می گذارد.  اثــر  مخاطب  بر  نیز  پوشیدن،  لباس  نحوه  و 

از  بدنی  ارتباط  کالمی،  ارتباط  تکامل شیوه های  از  قبل 

قسمت های اصلی برای انتقال پیام در ارتباطات انسانی 

محسوب می شود. چرا که فقط سخن گفتن قادر به انجام 

آن نیست. یکی از پژوهشگران به نام آلبرت مهرابیان، 

در حالت  پیام  کلی یک  تأثیر  که  رسیده  نتیجه  این  به 

کالمی 7 درصد، در حالت صوتی )شامل تن صدا، نوسان 

صدا( 38 درصد و در حالت غیرکالمی 55 درصد است. 



24 ه 114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

عوامل مرتبط با یک سخنرانی مؤثر
نتایج پژوهش ها نشان می دهد که »تسلط علمی سخنران« 

وی  خصوصیات  مهم ترین  از  یکی  مخاطب  دیــدگــاه  از 

محسوب می شود. احاطه و تسلط علمی سخنران، یکی 

محسوب  سخنرانی  هــر  ویــژگــی هــای  برجسته ترین  از 

می شود و اشــراف او بر آنچه که قصد بیان آن را دارد، 

کمک قابل توجهی به ارایه مطلوب و مؤثر مطلب می کند. 

پژوهش های مختلف آموزشی نشان داده اند که هر چه 

و  باشد  مسلط  بیشتر  سخنرانی  موضوع  بر  سخنران، 

اطالعات جامع تری درباره آن کسب کرده باشد، سخنان 

او روشن تر و قابل فهم تر خواهد بود و بالعکس، هر چه 

باشد سخنان  اطالع تر  کم  موضوع سخنرانی  زمینه  در 

او مبهم تر و غیر قابل فهم تر خواهد بود. ابهام در کالم 

سخنران منجر به درک نامطلوب پیام در مخاطب می شود 

و کمتر مطالب را درک خواهد کرد. نکته مهم بعدی این 

است که سخنران باید سعی کند مطالب خود را تا حد 

مخاطبان،  تا  کند  بیان  مفید  و  مختصر  طور  به  امکان، 

اشتیاق گوش کردن به مطلب را از دست ندهند. تحقیقات 

نشان می دهد که انسان قادر است بین 5 تا 9 نکته را در 

آن واحد به ذهن بسپارد. یکی دیگر از خصوصیات مهم 

سازمان دادن  در  سخنران  مهارت  میزان  رابطه،  این  در 

بــیــان روشـــن اهـــداف آمــوزشــی و  مطالب مـــورد بحث و 

یادگیری است. در عین حال واقعیت این است که علم 

و دانش زیاد کافی نیست و چه بسیار سخنرانانی که از 

دانش باالیی برخوردار هستند ولی به دلیل عدم وجود 

سایر خصوصیات و ویژگی های مورد نیاز جهت برقراری 

نیستند.  موفق  چندان  خــود  کــار  در  مؤثر،  ارتــبــاط  یک 

تعاملی کردن سخنرانی

درگیر کردن مخاطب سخنرانی را مؤثرتر می کند. ابتدا 

با سؤال کردن از مخاطب، دانسته ها و نادانسته های او 

را کشف کنید. این به شما کمک می کند که سخنرانی 

خود را از نکات بیان شده توسط مخاطبان شروع کنید. 

استفاده از قیاس و استعاره و داستان برای پیوند دادن 

مفید  بسیار  می داند  مخاطب  که  مطالبی  به  گفت وگو 

است. یک راه مؤثر برای درگیر کردن مخاطب این است 

سخنان  گیری  نتیجه  مــورد  در  کنید  وادار  را  آن هــا  که 

ارایه شده فکر کنند.

بایدها و نبایدهای سخنرانی

در ابتدای سخنرانی تصمیم بگیرید که چه می خواهید 	 

بگویید. 

به چیز 	  مخاطبان  از  درصد   20 باشید  داشته  یاد  به 

دیگری فکر می کنند بنابر این مهم ترین ایده های خود 
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توجه  تا  کنید  تکرار  سخنرانی  انتهای  و  ابتدا  در  را 

مخاطب به حداکثر برسد.

برای 	  که  بود  از اصطالح خاصی  استفاده  به  نیاز  اگر 

استفاده  آن  از  کــه  بــار  اولــیــن  نباشد  آشنا  مخاطب 

می کنید آن را به وضوح تعریف کنید.

مثال ها 	  یــا  قیاس ها  از  اســتــفــاده  بــا  را  خــود  مطالب 

جالب تر کنید. 

از حکایات و طنز در صحبت ها استفاده کنید. 	 

در حد امکان از اصطالحات و لهجه خاص استفاده نکنید. 	 

خیلی آهسته یا با صدای یکنواخت صحبت نکنید.	 

ندهید 	  خــود  به  بی عالقگی  و  بی حوصلگی  احساس 

به  که  می شود  منفی  فضای  یک  ایجاد  باعث  چــون 

دشواری می توانید آن را تغییر دهید.

ویژگی ها و نکات الزم و مهم در سازماندهی
و تدارک سخنرانی موفق 

و 	  فهمیده  فراگیران  توسط  بخوبی  سخنرانی  اهــداف 

درک شده است. 

عنوان و محتوای سخنرانی مرتبط و وابسته به دانش 	 

قبلی فراگیران است. 

سخنرانی بخوبی سازماندهی شده و شامل مقدمه و 	 

نتیجه گیری است. 

سرعت بیان و ارایه سخنرانی برای فراگیران مناسب 	 

است. 

تنظیم شده 	  فراگیران  نیازهای  با  سخنرانی متناسب 

است. 

تا 	  شــود  پرسیده  فراگیران  از  سؤاالتی  مکرر  طــور  به 

میزان درک آن ها توسط سخنران سنجیده شود. 

نتیجه گیری

نتایج تحقیقات نشان می دهند که آموزش و اطالع رسانی 

موفقیت  اســاســی  عــوامــل  از  یــکــی  خـــوب،  کیفیت  ــا  ب

برنامه های آموزشی و مشاوره ای محسوب می شود. شما 

می توانید نقش کلیدی در تحت تأثیر قرار دادن مخاطب 

این  شــک  ــدون  ب کنید.  ایفا  وی  بــه  پیام  انتقال  و  خــود 

اثرگذاری از طریق برقراری ارتباطی مؤثر و مثبت تحقق 

پیدا خواهد کرد. 

پیشنهادها

رازهــای افــراد خوش صحبت و مشهور روش هــای ساده 

و ثابت شده ای برای تعامل با دیگران هستند که باعث 

می شوند افراد با شما ارتباط برقرار کرده و پیام شما را 

دریافت کنند. در نتیجه آن ها بیش از پیش تحت تأثیر 

شما قرار خواهند گرفت و تمایل شان به برقراری ارتباط 

با شما بیشتر خواهد شد.

تــوانــایــی شــمــا در رابـــطـــه بـــا ایــنــکــه فــــردی بـــا جــذبــه، 

دوست داشتنی و خوش رو باشید، بیش از هر خصوصیت 

دیگری، درهای موفقیت را به روی شما خواهد گشود.
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