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ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ
و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ،در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ( (mind mapاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻮزان رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد او ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و درک و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺎن اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ
ﺧﻮد داﺷﺖ ﺷﯿﻮهای را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
درواﻗﻊ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری درﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ،ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در
ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺐ و
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻫﺪف و اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺪف ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و دور آنﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻄﻮط از داﯾﺮه ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻄﻮط اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻫﺪف اﺻﻠﯽ )در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ( اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﺷﻤﺎرا در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻄﻮط ﺷﻌﺎﻋﯽ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن اﯾﺪه ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺸﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ آن اﯾﺪه را ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮ روی آن ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن آن
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﻣﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه داﺋﻤﺎ ً ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ
ﺷﻮﯾﺪ و دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ ﺷﻮﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد ﺑﺮ روی آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد آﻣﺎده در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ
و آﻧﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ درآوردﻧﺪ و
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد را در آن ﻧﻘﺸﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﺲ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

