خردهمهارتهایمرتبطبا

سخنرانی و ارائه مطلب
بخشدوم

 +اطالعرسانیدرموردسخنرانیمحمدرضاشعبانعلی

www.motamem.org

محل توسعه مهارتهای من

خردهمهارتهای سخنرانی

در شمارهی قبلی خبرنامه ،تعدادی از خردهمهارتهای مرتبط با
سخنرانی را با هم مرور کردیم.
در این شماره ،چند خرده مهارت دیگر را با هم مرور میکنیم.
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۲

خردهمهارتهای سخنرانی

توجه به این خردهمهارتها ،باعث میشود مهارت سخنرانی از
یک مهارت بزرگ ،به مجموعهای از مهارت کوچکتر تبدیل شود.

اگر مهارت سخنرانی برای شما مهم است و عالقمند هستید که
در این مهارت تبحر پیدا کنید ،پیشنهاد ما این است که به
خردهمهارتهای سخنرانی توجه کنید و ببینید در کدام ضعیفتر
و در کدام قویتر هستید .با این کار ،میتوانید سریعتر و
پایهایتر ،این مهارت را در خود بهبود دهید.
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۳

توجه به زبان بدن
در مورد اهمیت زبان بدن در سخنرانیها ،به اندازهی کافی صحبت
شده است .تاکید بر این نکات در حدی است که گاه ،استفاده از
حرکات بدن بسیار افراطی شده و از حالت طبیعی خارج میشود.
شاید شما هم سخنرانهایی را دیده باشید که حرکات دست و پای
آنها آنقدر زیاد و افراطی و تصنعی است که خاطرات اجرای دکلمه
در دوران دبستان را برای ما زنده میکند.
اما به هر حال ،افراط یا تفریط در بهکارگیری زبان بدن میتواند
اثربخشی سخنرانی ما را کاهش دهد.
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۴

عالمتگذاری با حرکات بدن
اگر قصد دارید زبان بدن را به شکلی موثرتر در سخنرانیها به کار
بگیرید ،یکی از راهکارهای ساده ،در نظر گرفتن زبان بدن به عنوان
ابزار عالمتگذاری در سخنرانی است.
ما در نگارش ،از ویرگول و نقطه و عالمت تعجب و عالمت سوال و
انواع عالمتها ،برای بیان دقیقتر پیام خود استفاده میکنیم.
حرکت دست ،حالت بدن ،عالئم چهره و در مجموع پیامهای
غیرکالمی شما ،میتوانند نقش عالمتگذاری را ایفا کنند.
مثال :وقتی قصد دارید در سخنرانی یک سوال
مطرح کنید ،بدن خود را چگونه با وضعیت سوالی
پیام ،همراه میکنید؟
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۵

تعامل با مخاطب
تعامل با مخاطب ،میتواند شکلهای بسیار متفاوتی داشته باشد.
اما مفهوم زیربنایی آن یکسان است :هدف تعامل این است که شما
از همراه بودن مخاطب با مطلب و سخنرانی خود ،اطمینان حاصل

کنید.
گاهی اوقات ،تعامل با مخاطب را صرفا به سوال کردن از حاضرین
یا صدا کردن چند نفر از آنها روی سن تعبیر میکنند.

اما هر روش دیگری که به مخاطب این پیام را بدهد که شما به
همراه شدن او توجه دارید ،میتواند شکلی از تعامل باشد.
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۶

چند ایده برای تعامل با مخاطب

(در سمینارهای بزرگ)

سکوت کردن پس از طرح یک سوال و
نگاه به چهرهی حاضرین .به شکلی که
متوجه شوند باید به سوالی که مطرح
کردهاید فکر کنند.

ارائهی

پرسشنامه

راهنمایی

و

شرکتکنندگان برای پر کردن آن.
یا طرح این سوال که چه کسانی،

خطاب قرار دادن یکی از حاضرین که از

امتیازهای باال یا پایین را کسب کردهاند.

قبل او را میشناسیم (بدون اینکه او را به
تعامل واقعی دعوت کنیم و روند
سخنرانی مختل شود).

ارائهی یک دستورالعمل یا تعریف یک
تمرین

تحویل یک یا چند برگ مطالب مکتوب
در مورد موضوع سخنرانی به مخاطب و

که

مخاطبان

همزمان

با

صحبتهای شما و با راهنمایی شما
بتوانند روی کاغذ انجام دهند.

درخواست از مخاطبان برای مراجعه به
بخشهای

مختلف

سخنرانی
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آنها

در

طول

۷

عبور به موقع از موضوع
قاعدتا مخاطبان ما در سخنرانی ،در همهی بخشهای سخنرانی به یک
میزان با ما همراه نمیشوند .شاید یک مثال ،یک شوخی یا یک خاطره،
برای آنها جذابتر باشد.

گاهی اوقات ،سخنرانهای کمتجربه که این عالقمندی را میبینند ،تصمیم
میگیرند به آن بخش از موضوع پر و بال بیشتری بدهند و بیشتر در آن
قسمت باقی بمانند.
این کار جدا از اینکه هیجان آن قسمت را رقیق میکند ،به مدیریت زمان
هم لطمه میزند.

سخت است .اما مهم است که حتی اگر موضوعی برای ما و
مخاطب جذاب بود ،باز هم به خاطر رعایت زمانبندی و ساختار
سخنرانی ،از آن دل بکنیم و عبور کنیم.
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۸

مهارت پایان مناسب
مستقل از کوتاه یا طوالنی بودن سخنرانی ،پایان بخشیدن به آن
یک چالش مهم محسوب میشود.
اینکه صحبت خود را با جمعبندی به پایان ببرید یا یک جملهی

کلیدی مطرح کنید یا هر کار دیگری انجام دهید ،سلیقهی شماست.
اما به خاطر داشته باشید که ممکن است در لحظات پایانی
سخنرانی ،قسمتی از حرفهای شما باقی مانده باشد .اعالم این
مسئله به مخاطب ،میتواند احساس منفی ایجاد کند.
هنر شما در پایان سخنرانی این است که مخاطب احساس نکند در
مدیریت زمان سخنرانی ناموفق بودهاید .حتی اگر خودتان بدانید
که برای مطرح کردن برخی حرفها ،فرصت نداشتهاید.
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۹

مهارت پایان مناسب
هیچکس توصیه نمیکند که کل متن سخنرانی خود را
حفظ باشید .این کار بیش از آنکه مثبت و سازنده باشد،

تنشآفرین است.
اما مهم است که دو یا سه جملهی آخر خود را بدانید.
روی تک تک کلمات آنها فکر کرده باشید و آنها را به
شکلی انتخاب و مهندسی کنید که احساس مورد نظر شما
را در مخاطب برانگیزد.

www.motamem.org

۱۰

هنر داستانگویی
کمتر کسی است که در اهمیت هنر داستانگویی ،خصوصا برای
سخنرانی تردید داشته باشد.
اما بسیاری از ما در استفاده از داستانها ،چندان موفق نیستیم.
در این فضای کوتاه ،نمیتوان در این زمینه حرف چندانی مطرح
کرد .اما به خاطر داشته باشیم که:

هر یک از جملههای داستان ،یا باید با هدف سخنرانی همسو باشند و یا به
باورپذیری داستان کمک کنند .غیر از این دو هدف ،هر یک کلمهی اضافی در داستان،
میتواند مخاطب را خسته و آزرده کند.
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۱۱

شناخت کلیشهها و ضدکلیشهها
کلیشهها ،میتوانند یک سخنرانی را به کلی نابود کنند .کلیشه
میتواند گفتاری باشد یا رفتاری .کالمی یا غیرکالمی.
اما مراقب باشید که در دام ضدکلیشهها هم نیفتید.
اینکه یک سخنران به تریبون بچسبد و آن را رها نکند ،چندان
جذاب نیست.
اما ضدکلیشهی آمدن به میان جمعیت و حرف زدن (آن هم وقتی
بهترین نقطهی دید سالن ،سکوی سالن است) بیشتر نشان از
هیجانزدگی یا غیرحرفهای بودن سخنران دارد تا اینکه پیام،
نزدیکی سخنور و مخاطب را القا کند.
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۱۲

در کنار بیش از  ۱۰سخنرانی توسط دوستان عزیز متممی،
محمدرضا شعبانعلی هم به مدت یک ساعت و نیم؛

در مورد معماری برند شخصی سخنرانی خواهد کرد.
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آنچه خواندید یکی از خبرنامههای گردهمایی دوستان متممی است که
در روز پنجشنبه  ۲۶مردادماه سال جاری از ساعت  ۸:۲۹بامداد تا ۱۹:۳۰
برگزار میشود.
ثبت

نام

همایش

طی

روزهای

پیش

رو

آغاز

خواهد

شد

و کاربران ویژهی متمم برای ثبت نام و محل نشستن بر اساس
لحظهی ثبت نام در اولویت خواهند بود.
اگر این فایل را از طریق ایمیل متمم دریافت نکردهاید ،با ثبت ایمیل
خود در بخش خبرنامهی سایت گردهمایی ،هم سایر ایمیلهای آموزشی
را دریافت میکنید و هم از جزئیات ثبت نام مطلع خواهید شد.
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